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 حقيقة النبّوة

على ُكتيٍِّّب أّلفه  د  الر قبل بضعة أايم نشرُت يف كتايب "القول الفصل" 
اخلالفات  بعنوان: "أسباب أي اخلواجة كمال الدين()اخلواجة احملرتم 

نه لن يتجاسر أحد على نشر الداخلية يف اجلماعة األمحدية". كنت آمل أ
وأن هذا النقاش سينتهي. ما كنت  ،سوء الفهم حول مذهيب على األقل

أفكر وحدي على هذا النهج بل كانت الطبائع العادلة كلها تفكر كذلك.  
نه بجب أبوا كتايب املذكور قد أقرُّوا ؤ قر  ممنكان كثري من غري األمحديني أيًضا 

آلن. ولكن يبدو أن معارضة بعض السادة أن يُ َعّد هذا النقاش منتهًيا ا
حىت بدا هلم حديثي لغزًا، وكالمي الواضح  ،وعداوهتم تعاظمت ،تفاقمت

ليس أوضح هلم من أحجية. فقد نشر املولوي حممد علي احملرتم كتيًبا 
ا على كتايب املذكور ومل يناقش يف القول الفصل"، رد   اخلطأبعنوان: "إظهار 

غري أنه انقش إىل حد ما مسألة النبّوة  ،اردة يف كتايبفيه مجيع املضامني الو 
وكتب يف  ،انقصة نبوة املسيح املوعود  إلثباتوبذل قصارى جهده 

 نبي ا حقيقي ا األخري مشريًا إيل: "إن ميان احملرتم يؤمن ابملسيح املوعود 
 يف الواقع". 

 بكلمات رتُ أنك أنين جيًدا يعرفون" الفصل القول" كتايب  واؤ قر  الذينإن 
نفسه   املوعود املسيح دام وما. نبي ا حقيقي ا املوعود املسيح كون  واضحة

قولوا يل ابهلل ف بشريعة، أييت عليها احلائز أن هو احلقيقية النبّوة معىن أبن قال
  مع جديدة شريعة صاحب  املوعود املسيح أحسب أن يل أنّ عليكم، 

 لقد اإلسالم؟ اعتناق وايدع ومع اإلسالم بشريعة عاماًل   كونه



 حقيقة النبوة

(8) 

 

 كالمي  من نصّ  أيّ  من يثبت أن املذكور كتايب  يف احملرتم اخلواجة حتديتُ 
. جديدة بشريعة جاء مبعىن أنه نبي ا حقيقي ا املوعود املسيح وصفتُ  أين

 أن بيك يعقوب مرزا الدكتورَ  فيه حتّديتُ  أيًضا إعالانً  كتايب  يف وذكرتُ 
 أبن أْوقن( أمحد حممود مرزا أي) أبين فيه لقا الذي كالمه  مصداقية يثبت

 اخلواجة من وطلبتُ . بشريعة جاء مبعىن انه ،حقيقي نيب املوعود املسيح
 بصراحة وكتبتُ  اإلعالن هذا على ابلرد بيك يعقوب مرزا يُقنع أن احملرتم
 النيب هو احلقيقي النيب معىن أن بنفسه  املوعود املسيح قال لقد: "اتمة

 املوعود ابملسيح نؤمن ال املعىن هذا منطلق فمن جديدة، شريعةب أييت الذي
 -يعل حممد املولوي قول وإن(. 12ص الفصل، القول". )قط نبي ا حقيقي ا

نبي ا  ملسيح املوعوداب يؤمن (أمحد حممود مرزا) ميان أبن -هذا قويل بعد
 من ذرة ميلك من كل.  واألمانة الصدق خيالف( 19ص) يف الواقع، حقيقي ا
 احلق عن حبثهم مدى على اجلملتني هاتني قراءة بعد يطّلع سوف العقل
 نبي ا حقيقي ا املوعود ابملسيح أؤمن ال أنينما أقوله هو . يعادونين بسببه الذي

  املوعود املسيح وضعه الذي" احلقيقي النيب" مصطلح منطلق من قط
 نبي ا حقيقي ا كونه  ضيرف  املوعود املسيح دام ما ألنه بنفسه معناه وبنّي 
 النيب من استُنبط إذا أنه كتبتُ   أنين صحيح ؟نبي ا حقيقي ا هصفأ حىت أان فمن

. رأيي فيه أبدي أن ميكنين فقط عندها ،أمامي فلُيقد م آخر معىن احلقيقي
 أيًضا معناه وبنّي  بنفسه  املوعود املسيح وضعه مصطلح" احلقيقي النيب"

 لكلٍّ  كان  ملا ولكن. املعىن هذا حبسب قط بي ا حقيقي ان أحسبه ال وأان بنفسه
 بّينه الذي غري آخر معىن" احلقيقي النيب" ل  كان  إذا أنه قلت لذا يصطلح أن
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وما إذا كان  ،بعد االطالع عليه رأيي أبدي أن ينميكن  املوعود املسيح
 إذا أنه الاملث سبيل على وكتبتُ . ال أم املوعود املسيح على ينطبق هذا املعىن

 كاذابً   أو زائًفا نبي ا النيب ذلك يكون أال معىن "احلقيقي النيب" استُنبط من
 معىن فهم إن. املعىن هذا منطلق من نبي ا حقيقي ا املوعود ابملسيح أؤمن فإين
 عبارة يفهم أن يستطيع من كل  بل كثريًا،  علًما يتطّلب ال العبارة هذه

 معىن استُنبط قد أنه املذكورة العبارة من يفهم سوف األردية من بسيطة
نبي ا  املوعود املسيحُ  ُعد   مث املثال سبيل على مصطلح وُوضع أواًل  ي  افرتاض
 املسيح وضعه الذي املصطلح منطلق من وليس ،املنطلق هذا من حقيقي ا
 فهم يف واؤ أخط الذين. نبي ا حقيقي ا كونه  حبسبه أنكر والذي  املوعود
   املوعود املسيح بَعدّ  يبدأوا أن أخشى النحو هذا على ذكورةامل عباريت
 أنه معىن احلقيقي النيب من ُأخذ لو نْ أ قلتُ  كما  ألنه أايم بضعة بعد كافرًا
 ،نبي ا حقيقي ا  أُعّده املنطلق هذا فمن وكاذابً  زائًفا نبي ا يكون أال بجب
 ما يقول حيث هشعر  بيت يف نفسه األسلوب املوعود املسيح اختار فقد

 : تعريبه
، ولو كان ذلك كفرا بعد ُحّب هللا  إين لنشواٌن يف ُحّب النيب "

 ."فوهللا إنين لكافر أشد الكفر
 أيها اي: وقال ،للكفر معىن  املوعود املسيح افرتض البيت هذا يف
 العبارة هذه. الكفر أشد كافر  فإين عندكم الكفر هو هذا كان  إذا الناس
 بّينه معىن احلقيقية للنبوة يكن مل إذا أنهمن  كتايب  يف كتبُتها  اليت ةالعبار  متاثل

 النبوة تلك تكون أال مثل آخر معىن هلا وكان بنفسه  املوعود املسيح
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 كالمي  من يستنبط فالذي. املعىن هبذا نبي ا حقيقي ا أُعّده فأان كاذبة  أو زائفة
 يستنبط أن من له بد ال ي انبي ا حقيق كان   نهإ بصراحة فيه قيل أنه هذا
 والعياذ كافرًا،  كان   أنه معىناملذكور آنفا   املوعود املسيح بيت من
، والعياذ بكفره أقرّ  أنهمعىن  املوعود املسيح بيت من االستنباط ولكن. ابهلل

  املوعود ملسيحا نبوة أعلن أن أنين كالمي  من االستنباط كذلكابهلل،  
 معىن يستنبط والذي. قواعد اللغة حيث من الح أبيّ  بجوز ال ،حقيقية
 غيب هو أو الناس خيدع أن يريدفإمنا  املذكورة مثل واضحة عبارة من خاطًئا

 . جًدا الواضحة العبارات معىن يدرك الأنه  درجةإىل 
 منه استُنبط لو أيًضا حديثًا هنا أنقل  املوعود املسيح بيت إىل إضافة

 من بد فال آنًفا املذكورة مجليت من ُأخذ هاحبسب اليت القواعد حبسب معىن
 َعنْ  مسلم صحيح يف ورد لقد. كلهم  واملسلمني والصلحاء األنبياء تكفري

حْلَُديْبَِّيةِّ  الصُّْبحِّ  َصاَلةَ   هللاِّ  َرُسولُ  بَِّنا َصل ى: قَالَ  اجْلَُهينِِّّّ  َخالِّدٍ  ْبنِّ  زَْيدِّ   يفِّ  ابِّ
 َتْدُرونَ  َهلْ  فَ َقالَ  الن اسِّ  َعَلى أَقْ َبلَ  اْنَصَرفَ  فَ َلم ا الل ْيلِّ  مِّن َكاَنتْ   الس َماءِّ  إِّْثرِّ 

 ُمْؤمِّنٌ  عَِّبادِّي مِّنْ  َأْصَبحَ  ،قَالَ  :قَالَ  أَْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  هللاُ  :قَاُلوا ؟رَبُُّكمْ  قَالَ  َماَذا
 َكافِّرٌ   يبِّ  ْؤمِّنٌ مُ  َفَذلِّكَ  َوَرمْحَتِّهِّ  هللاِّ  بَِّفْضلِّ  ُمطِّْرانَ  قَالَ  َمنْ  فََأم ا .وََكافِّرٌ  يبِّ 

ْلَكوَْكبِّ   ُمْؤمِّنٌ  يبِّ  َكافِّرٌ   َفَذلِّكَ  وََكَذا َكَذا  بِّنَ ْوءِّ  ُمطِّْرانَ  قَالَ  َمنْ  َوأَم ا ابِّ
ْلَكوَْكبِّ   (ابلنوء مطران قال من كفر  ابب اإلميان، كتاب  مسلم، صحيح. )ابِّ

 يؤمنون الذين نإ انظروا،: وقال احلديث هذا بذكر ضجة أحد أاثر فلو
 فارًاكُ   احلديث هذا يف كّلهم  ُعدُّوا هللا فضل نتيجة املطر وحيسبون ابهلل

. هذا قوله على واالستغراب التأسف إال املرء يسع فال ،بكلمات صرحية
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 يكفر احلديث هنا عن كفر يشرتط فيه أن أن الكالم هذا مبثل القائل فليعلم
 وليس حممود، هو بل مذموًما ليس الكافر وهذا ،هللامع  النجوم شراكةاملرء ب
أُولَئَِّك ُهُم : يف ورد كما  القرآين املصطلح يف الكافر هنا الكافر من املراد

 نتيجة النوع هذا من كافرًا  ُيصبح املرء ألن( 152:النساء) اْلَكافُِّروَن َحق ا
 الكتب من كتاابً   إنكاره أو املالئكة ا منأحد هإنكار  أو تعاىل، هللا إنكاره

" الكافر" كلمة  أن مع. اآلخرة يوم إنكاره أو نبي ا إنكاره أو السماوية
 املعىن من النقيض على آخر مبعىن اسُتخدمت ولكنها هنا اسُتخدمت

 بل مذموًما ليس كفارًا  املؤمنني كون  املعىن هذا منطلق ومن االصطالحي،
 . النوع هذا من كافرًا  يكون أن دون مؤمًنا ُيصبح ال املرء أن احلق
 يفكِّرون ال والعداوة املعارضة شدة بسبب أهنم مؤملو  مؤسف هو كم  !آه
 حممود" كالم  على وجوب الرد على يركِّزون بل !سؤالال على يردوا أن قبل

 ابملسيح أؤمن ال أنين صراحة بكل كتبت  لقد. األحوال كل  يف" أمحد
 املوعود املسيح بّينه الذي االصطالحي املعىن حبسب نبي ا حقيقي ا املوعود

 كتايب  على رد ا عين يقال ذلك كتبتُ   أنين من الرغم وعلى. حلقيقيا للنيب
ابملسيح  يؤمن (أمحد حممود مرزا) ميان" أن هذه عباريت فيه وردت الذي

 على العثور ميكن وأين ذا؟!ه من أكرب ظلم فأي ،"نبي ا حقيقي ااملوعود 
 سوء تيجةن ملواجهيت قاموا الذين العقالء مجيع أسأل !هذا؟ من أسوأ حتريف
 قضية يف العامل يف بتّ ال ميكنأ: فقط والعناد ابلتعصب وليس الفهم

 هو هذاأ !األسلوب؟ هبذا تعاىل هللا رضا يُنالأ !القبيل؟ هذا من بتحريفات
 هذا هل !بل؟النُ  ُيسّمى ما هذاأ !العدل؟ مقتضى هو هذاأ !اإلسالم؟ تعليم



 حقيقة النبوة

(12) 

 

 األسلوب هذا خُيتار املاذ ،عليكم ابهلل فقولوا وإال العدل؟ يقتضيه ما
م إنكاري من الرغم وعلى ،نفسه األمر إيل يُنسب مث أمرًا أنكر !ضدي؟  أهت 
 املوعود ابملسيح أؤمن ال أنين صراحة بكل كتايب  يف كتبتُ   لقد. ابإلقرار
 بّينه الذي املعىن حبسب قط نبي ا حقيقي ا  ومل. احلقيقية للنبوة 
 كان   أنه هو مذهيب بل ،ةجديد بشريعة جاء  أنه قط أؤمن
 غضون يف يكن مل أنه أيًضا أؤمن بل. وفاته يوم إىل سالماإل أبحكام ملتزًما

 شخص احملمدية األمة يف يومنا إىل  هللا رسول زمن منذ عام 1300
ل السبب وهلذا ، املوعود املسيح مثل  للنيب ومطيع خملص  على ُفضِّّ
 يف لألفضلية الوحيد املعيار ألن مةاأل هذه يف سبقوه الذين الصلحاء مجيع
ُتمْ   إِّنْ : هو احملمدية األمة : عمران آل) هللاُ  حُيْبِّْبُكمُ  فَات بُِّعوينِّ  هللاَ  حتِّبُّونَ  ُكن ْ
 أقول فحني.  للنيب ومطيًعا اتبًعا يكون أن اإلنسان على بجب أي( 32
 فمعناه مةاأل هذه يف الناس مجيع على املوعود املسيح فض ل تعاىل هللا أن

 وأن ،يف هذه األمة  للنيب طاعة منه أكثر أحد هناك يكن مل أنه الثاين
 فلماذا. نيلها يف غريه ينجح مل  املوعود املسيح انهلا اليت الفناء مرتبة

 تنحتون وملاذا !هذا؟ اعتقادي من الرغم على الواقع خيالف مبا تتهمونين
 املسيح يعد   أنإىل  عليه بناء ءاملر  يضطر معىن العبارة من طوانبلتست مبادئ
كما قلُت قبل   ومرتدين كافرين  أيًضا والصلحاء األنبياء مجيع بل املوعود

 تسلكوا وال آمًنا طريًقا واختاروا ،لرُتمحوا التجاسر هذا من توبوا !؟قليل
 ترون أال. مجيًعا والصادقني األبرار خيذل أنإىل  بسلوكه املرء يضطر مسلًكا

 هامجوا فقد نفسها، ابلطريقة قبل من اإلسالم هامجوا ملسيحينيوا اآلريني أن
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ستخدم يف األردية يف معىن غري ت اليت بكلماته متمسكني الكرمي القرآن
 هللا حبق" مكار" كلمة  القرآن يف وردت قد أبنه يقولون كانوا  فمثاًل . مناسب

ُ : هللا عن الكرمي القرآن يف ورد قد أنه شك وال. تعاىل  َخرْيُ اْلَماكِّرِّينَ َواَّلل 
 معناها عن خيتلف ابألردية املكار معىن أن يعرفوا مل األغبياء هؤالء ولكن

 شخصٌ  فمعناه العربية يف أما واملراوغ املخادع يعين األردية يف املكار. ابلعربية
 مل معىن املكار من يستنبطوا أن حال أبي هلمفلم يكن جائزا . وخيطِّّط يدبِّّر
  املوعود ابملسيح أؤمن ال أين بنفسي كتبت  فلما. الكرمي القرآن يبيِّّنه

 أبنه أؤمن ال أي ،املوعود املسيح وضعه الذي املصطلح حبسب نبي ا حقيقي ا
 معناها عن الكلمة هذه ُصرفت إذا ولكن جديدة، بشريعة جاء

أمكن تطبيق  إذا احلالة هذه ويف ،آخر معىن منها واستُنبط االصطالحي
 فلماذا ،نبي ا حقيقي ا سأعّده عندها  ى املسيح املوعودعل املعىن ذلك

 إذا نهإ وقلتُ  شرطًا وضعتُ  قد كنتُ   !؟نبي ا حقيقي ا  أحسبه أبين  َهمأُت  
 املسيح قال كما  ،نبي ا حقيقي ا  اعتباره ميكن عندها الشرط هذا حتّقق

 كافر  فأان  النيب حب هو الكفر من املراد كان  إذا نهإ بنفسه  املوعود
 نبي ا حقيقي ا املوعود ابملسيح أؤمن أبين القولُ  العظيم الظلم فمن. الكفر أشد
 . الصرحية كلمايت  من الرغم على

 نفسه حسب  املوعود املسيح أن املقام هذا يف أيًضا التذكر بجب
 : التالية العبارة من واضح هو كما  االصطالحي املعىن غري عىنمب نبي ا حقيقي ا

 املقبل عيسى أن الصحيحنيِّ  يف ورد قد أنه صحيح: البعض يقول"
 بكلمات مسلم صحيح يف هللا نيبّ  سُِّّي ولكنه األمة، هذه من سيكون
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  !األمة؟ هذه من سيكون أنه نؤمن فكيف واضحة
احلقيقي  عىنامل يف عدم التأمل خطأ عن انجتة كلها  الشقاوة هذه أن جوابه

 وحيظى ابلوحي، تعاىل هللا من األنباء يتلقى نمَ  إال النيب معىن ليس. للنيب
 ليس كما  بشريعة، أييت أن له ضرورايً  وليس ،تهوخماطبهللا  مكاملة بشرف
 اجلزء األمحدية، الرباهني ضميمة) ."مشرّع رسولل اتبًعا يكون أال ضرورايً 

 (306-305ص ،21جملد الروحانية، اخلزائن اخلامس،
 ،للنيب احلقيقي ابملعىن نبي ا نفسه  وعودامل املسيح سى العبارة هذه يف

. أيًضا  املوعود املسيح على ستنطبق عليّ  ُتطلقوهنا اليت فالفتوى لذا
 املسيح وعلى عليّ  ينطبق سوف ستقولونه ما كل  ألن شئتم ما اآلنقولوا 

 سبيل يف ُيساء إيل أو أؤَذى أن من أكثر يسعدين وال. مًعا  املوعود
 ضد يُفيت الذي أن جيًدا اعلموا ولكن.  املوعود املسيح كالم  بيان

 إن. جًدا خطري املوقف وهذا هللا، بطشل ُعرضة فإنه  املوعود املسيح
" احلقيقي النيب" التعبري جعل قد إذ املوعود، املسيح قول يناقض ال قويل

 بشريعة أييت الذي النيب هو منه املراد أن معىن منه واستنبط مصطلًحا
 نبي ا حقيقي ا كونه  أنكر أيًضا أان. املعىن هبذا حقيقيا نبي ا كونه  وأنكر جديدة،

 األمور على يطّلع أنه ، وهوللنيب احلقيقي املعىن بنّي   أنه غري املعىن هبذا
 املعىن هو الذي املعىن هبذا نبي ا يكون الذي نإ اآلن فقولوا. بكثرة الغيبية

 !ال؟ أم نبي ا حقيقي ا سيكون هل احلقيقي
 يقل ومل للنيب احلقيقي املعىن بنّي   املوعود املسيح نإ أحد قال وإذا

 حيوز الذي الشيء أن معلوًما فليكن. نبي ا حقيقي ا سيكون مثله شخصا نإ
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 الذي إن مل يكن. أيًضا حقيقًيا يكون احلقيقي عىنمن منطلق امل معيًنا اسًا
 ابملعىن نبي ا سُيدعى الذي يا فهلحقيق نبي اللنيب  احلقيقي ابملعىن نبي ا يُدعى

  املوعود املسيح بيان فإن !؟اقيقينبيا حستصفه اللغة  احلقيقي غري
نبي ا  كونه  أنكر إذا أنه يثبت حبسبه نبي ا بكونه إقراره مث للنيب احلقيقي املعىن

 املعىن حبسب حقيقي نيب أنه أيًضا أقر فقد ،االصطالحي ابملعىن حقيقي ا
" احلقيقي النيب" من أنخذ مل إن أننا نفسه ابملعىن أيًضا أان بتوكت العام،

 النيبوضعناه مقابل  بل ،املوعود املسيح بّينه الذي صطالحياال عىنامل
 ولكن ،املعىن هذا حبسب حقيقي نيب املوعود املسيح فإن والكاذب الزائف

 ميفه بواسطته مثال أضرب أكثر األمر وإليضاح. االصطالحي ابملعىن ليس
 عىنمب" الكلمة"  النيبُّ  خدماست لقد. سهولة بكل املسألة هذه اجلميع

 الكلمة معىن ولكن عام بوجه املتداول املعىن هو وهذا ،"الفقرة" أو" اجلملة"
 عامل كتابِّ   يف الكلمة توصف فعندما. مفرد لفظ هو النحويني مصطلح يف

 مصطلح يف ولكن. فقرة ليست مفرد لفظ منها املراد سيكون النحو
 لفظًا ليست أهنا مع أيًضا "الشهادة"كلمة  على الكلمة ُتطلق املسلمني

 مصطلح حبسب" كلمة" أحد استخدم لو اآلن،. مجلة هي بل واحًدا
 فورًا يتهمه أن بعاقل يليق فال" لفظ"هو الكلمة من املراد أبن وقال النحويني
 من شطر على" كلمة"أطلق   النيبقائال أبن   النيب إىل ابإلساءة

 خال ما شيء كل  أال :لبيد شاعر كلمة قاهلا كلمة  أصدق: "قال كما  البيت
 عدم وسبب أما هذا الشخص فيطلق "كلمة" على لفظ مفرد. ،"ابطل هللا

 بل ، النيب يكّذب مل القائل هذا أن هو الكالم هذا على االعرتاض
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 عصرال أن   املؤسف من لعل ولكن. آخر مصطلح حبسب" الكلمة" استخدم
 مبعىن كلمة  اسُتخدمت إذا العامل، ُخلق أن منذ الوحيد العصر هو الراهن
 خاطئة بصورة وحتريضهمهتم إلاثر  الناس إىل توَصل فهي الشرح بقصد آخر

 ويساء القائل يقصده ما غري مبعىن وُتستخدم القائل، منطوق فهمَ  ليسيئوا
 املوعود ملسيحا كالم  يف توجد شهادة على الرغم من ذلك وكل. استخدامها
 . 

 نبي ا حقيقي ا املوعود ابملسيح أؤمن أنين ثباتإل قدِّم الذي الثاين والدليل
 الرسل حزب يف يندرج  املوعود املسيح أن ما مكان يف كتبتُ   أنين هو

 عن انتج أيًضا الدليل هذا. نبي ا حقيقي ا به أؤمن أنين يُثبت وهذا واألنبياء
 يف املوعود املسيح تصنيف من ثبت كيف.  صوىالق الدرجة من الفهم سوء

 بشريعة جاء أنه نيب آخر بتعبري أو حقيقي نيب أنه السابقني األنبياء حزب
 انضمامه نتيجة كليا  السابقني األنبياء بصبغة يصطبغ نيب كان  إذا جديدة؟

 السابقني األنبياء حزب إىل ينضم مل  النيب أبن تقولون فلعلكم حزهبم إىل
 النبيني خامت يكن أي  منهم مل اآلخرون األنبياء بينما النبيني خامت كان  ألنه
 فكأنه األنبياء حزب يف يندرج  النيبإن  يقول فالذي. كله  للعامل أيتوا ومل

 ما .املبدأ هذا يقبل أن عاقلليس ل ولكن مبدئكم، حبسب نبوته ختم ينكر
 هناك أن وكتبتُ  نبياءلأل ةزَ يِّّ مَ مُ  ال الصفات بعض كتايب  يف بّينتُ  قد دمتُ 
 بشريعة أيتون الني مستقل أنبياء وهناك ابلشريعة أيتونني حقيقي أنبياء

 تكون وال بشريعة أيتون ال آخرون أنبياء وهناك مباشرة، النبوة ينالون ولكنهم
 القسم من نبوة انلأنه   املوعود املسيح ووصفتُ  مباشرة، نبوهتم



 حقيقة النبوة

(17) 

 

 املسيح أَُعدّ  أبين ليقول هذا رحييتص مع يتجاسر أن ألحد فأنّ . الثالث
 مبدئي حبسب نبي ا حقيقي ا ليس املوعود املسيح دام ما ؟نبي ا حقيقي ا املوعود

 على إيل كالم  أيّ  عزو فإن السابقني، األنبياء حزب إىل انضمامه مع
 ليست ذكرهتا اليت املزااي أبن تقولوا أن لكم. األمانة يناقض رأيي من النقيض

 تقولوا أن ولكم األنبياء، مزااي تقبلون ال أبنكم تقولوا أن كنكممي صحيحة،
 شئتم كما  اعتقادكم تُبدوا أن أيًضا وميكنكم ،نبي ا يكن مل املوعود املسيح أبن

ما و  أقله مل ما إيلّ  تنسبوا أن بكم يليق ال ولكن اعتقادي هتامجوا أن وميكنكم
 هناك احلكومية لوظائفا يف. وشدة قوة بكل رفضته وما اعتقادي، يناقض

 مفوض هناك الفرع هذا يف املوظفني وضمن" املدنية اخلدمة" اسه فرع
 نهإ شخص عن أحد قال فإذا. أيًضا األعلى واملفوض املفوض، وانئب
 غرار فعلى. مفوًضا ّدهيَ عُ  أنه ابلضرورة يعين هذا فهل الفرع هذا يف موظف

 خمتلفة، خواص املنصب هذا على وللحائزين منصب، النبوةإن أقول  ذلك
  اخلواص تلك من بعض فيه توجد أن دون نبي ا يكون أن لشخص وميكن
 وصوله عدم مع املدنية اخلدمة سلك يف عضًوا يكون أن ألحد ميكن كما
 . املفوض منصب إىل

 تلقيو  احلقيقة يف املوضوع بُصلب عالقة هلا اليت التهمة هذه دحض بعد
 ولكن. أخرى أمور على الرد إىل اآلن ّجهأتو  األصلي، املوضوع على ضوًءا

 مل إن: وقال كتيبه  يف خاطبين علي حممد املولوي أن أيًضا البيان من بد ال
 بل إيلّ  كتيبه  يرسل مل ولكنه أانظره، أن فعليّ  صحيًحا كتيبه  يف قاله ما يكن
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 قد كتيًبا  هناك أن اإلخوة أحد رسالة بواسطة 131 بتاريخ البارحة علمتُ 
  أرسلتُ  قد كنت  أنين مع اليوم وال البارحة الربيد يف يصلين مل كنهول ُنشر،
 علي حممد املولوي وإىل الدين كمال  اخلواجة إىل فورًا" الفصل القول" كتايب
 إيل أيًضا اخلواجة يرسل مل كذلك  خمتلفة، أماكن يف اآلخرين اأصحاهبم وإىل

 من كان  لذا عليه واردُّ  وقد إليه كتايب  أرسلت قد كنتُ   ملا ولكن حماضرته
 أو غًدا إيل هو يرسل أن ميكن. فورًا إيل املذكور الكتيب وايُرسل أن األنسب

 كان  إذا أما. فورًا إيل يرسلوه أن األخالق مقتضى من كان  أنه مع غد بعد
 دفع مقابل الربيدية ابحلوالة إيل يرسلوه أن إبمكاهنم كان  معني بثمن بِّيع قد

 يف املذكور الكتيب يشيع أن ممكًنا فكان. املوضوع على ألطّلع النقود
 هللا يف حيب البارحة جاء ولكن شيًئا عنه أعرف أن دون كلها  اجلماعة
. عليه فاطّلعت منه بنسخة وأتى الهور من الراجيكي رسول غالم املولوي

 بعد الظهر صالة بعد فرباير/شباط 14 بتاريخ اليوم عليه الرديف  تشرعو 
 .التأخري بسبب وةاإلخ يقلق ال حىت قراءته

إىل  سيضطر احملرتم املولوي كتيب  قرأ علم صاحب وكل متأسًفا، أقول
 أمهل يف احلقيقة ولكنهيف الظاهر  كتايب  على الرد حاول نهأب العرتافا

 بعض دَ جَ وْ أَ  بل كتايب،  يف النبوة حبث عليها أسستُ  اليت والفروع األصول
 األمور يف احلكم ميكن ال ريقةالط وهبذه فيها، شوأخذ يناق اجلديدة اجلوانب
 أما ،املبدأ والقانون  حبسب وضوعامل يف البتّ  من بد ال إذ ،أبدا فيها املتنازع

                                                 
  وإن ،16 بتاريخ ابلربيد املذكور الكتيب وصلين حني مقايل معظم أكملت قد كنت  1

 . منه ،متأخرا كثريا كان



 حقيقة النبوة

(19) 

 

 حتاشاه سؤال على جواابً  املرء يُطِّق مل إن أنه مبعىن موضوع البحث شوِّه إذا
  يف نبتّ  أن فعلينا. قط املوضوع يف البتّ  ميكن الف آخر؛ جانب إىل وتوجه

 نقاش يف احملرتم املولوي شرع ملا ولكن. املبادئ بعض سبحب قضية كل
مور أ على الرد إىل مضطرًا أتوجه لذا ،كالمي  على الرد من بداًل  جديد

 . تطرق إليها
ه مذهب أن هي املولوي احملرتم مقال قراءة بعد إليها توصلت اليت النتيجة

 عدب وتهنب عن واحد موقف على اثبًتا ظل  املوعود املسيح( 1: )أن هو
 نيب، أنه يعتقد  املوعود املسيح كان  ما( 2. )املوعود املسيح أنه إعالنه

 على شهادة ختلفةامل تهأدل املولوي قّدم وقد وانقًصا، جزئًيا نبي ا كان  بل
 . األمرين هذين

 األول األمر يف احلكم على ما حد إىل يعتمد الثاين األمر يف احلكم فألن
 أم اعتقاده يف تغيري أيّ   املوعود املسيح ذكر له: وهو أوال أتناوله لذا
 الثاين؟ االعتقاد من املراد وما األول، االعتقاد من املراد هو وما ال؟

 يف نقلتها اليت نفسها العبارة" الوحي حقيقة" كتابه  من أنقل الغرض وهلذا
 :وهي" الفصل القول"

 ال: يتما أي 157 ، صالقلوب ترايق كتايب  يف ورد لقد( 1) السؤال
 ألن هذا، بياين يف  املسيح على نفسي فض لت أين هنا أحد يزعمن  

 جملة يف ورد مث. النيب على النيبغري  به حيظى أن ميكن جزئي فضل هذا
 األمة هذه من بعث هللا أن 257 صفحة ،6 رقم ،1 اجمللد ،"ريفيو"

كل   من بكثري السابق املسيح من وشأانً  مرتبة أعلى هو موعوًدا مسيًحا
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 نفسي والذي: 478 صفحة 12 رقم ،1 اجمللد ريفيو، يف ورد مث. الوجوه
 وملا إجنازه، أستطيع ما إجناز استطاع ملا زمين يف مرمي بن املسيح كان  لو بيده
 هناك أن هو ابختصار واالعرتاض. على يدي تظهر آايت إظهار على قدر

 .العبارتني بني تناقًضا
 أبًدا أفرح وال أبتغي ال نينأ جيًدا يعلم تعاىل هللا أن معلوًما ليكن: اجلواب

 وهللاُ . مرمي بن املسيح على نفسي أفّضل أن أو موعوًدا، مسيًحا أُدعى أبن
ه كشف  قد تعاىل  حيث ضمريي عليه ينطوي عما املقدس وحيه يف بنفسِّ
 أبتغي ال إنين هلم قل أي ؛"اخلطاب ضروب من نفسي أجّرد ُقلْ : "قال

 هذه مثل من أسى ومرادي مقصدي أن مبعىن أللقاب،ا من نوع أي لنفسي
 . ذلك يف يل دخل وال تعاىل، هللا فعل فهو األلقاب منح وأما األفكار،

 فاسعوا ؟أقوالك يف التناقض حصل وملاذا هذا، كتبتَ   كيف:  القول أما
 ،"األمحدية الرباهني" يف ورد الذي كمثل  التناقض هذا َمَثل إن: وُعوا جيًدا
 بعد فيما كتبت  مث السماء، من ين زل سوف مرمي ابن املسيح أن كتبتُ   حيث

 هللا أن مع أنه هو ناقضالت هذا وراء والسبب. جميئه املوعودُ  املسيح أان أنين
 ورسوله هللا إن: أيًضا يل وقال" األمحدية الرباهني" يف عيسى ساين قد تعاىل

 كانوا  -بينهم نم وكنتُ  -املسلمني من طائفة أن إال مبجيئك، أخربا قد
 أردت ما لذلك السماء، من ين زل سوف عيسى أن شدة بكل يعتقدون

 مجهورد عتقمب متمسًكا وظللتُ  أو لته، بل الظاهر على  هللا وحي محل
 وحي علي ن زل ذلك بعد ولكن". األمحدية الرباهني" يف ونشرهُتا املسلمني

 كما.  هجميئ ملوعودُ ا املسيح أنت إنك: قائال كاملطر  الشأن هبذا هللا من



 حقيقة النبوة

(21) 

 

. صدقي على نيشاهدت واألرض السماء وقامت اآلايت، مئات معه ظهرت
 املوعود املسيح ذلك أان نينأب القناعة إىل اضطرتين املشرقة هللا آايت وإن
 يف سّجلته ما إال الشخصية عقيديت تكن فلم وإال. األخري الزمن يف جميئه

 القرآن على الوحي هذا عرضت لب بذلك أكتف مل مث". األمحدية الرباهني"
 يف مات قد مرمي بن املسيح أن الداللة القطعية ابآلايت فثبت الكرمي؛

 فإن. األمة هذه من سيأيت املوعود املسيح ابسم األخري اخلليفة وأن احلقيقة،
 الداللة القطعية القرآنية واآلايت السماوية والشهادات اآلايت مئات

 الظلمة اجنالء بعد النهار وضوح ةالواضح الصرحية احلديث ونصوص
 هللا يرضى أن يكفيين كان.  املوعود املسيح أان أين أقبل أنإىل  اضطرتين

 أحد يكن ومل اخلمول، زاوية يف كنت  لقد. أبًدا األمر هذا أمتن   مل نينإ. عين
 اخلمول زاوية من أخرجين  هللا ولكن. أحد يعرفين أن أُرِّدْ  ومل يعرفين،

 مستورًا، خاماًل  وأموت مستورًا خاماًل  أعيش أن وددتُ  دلق. عين رغًما
 هللا فاسألوا. والشرف ابلعزّة العامل كل  يف صيتك سأذيع: قال تعاىل ولكنه
  ذلك؟ يف أان ذنيب وما ذلك؟ فعل ملاذا تعاىل

 بن املسيح من أان أين: وأقول األمر أول يف أعتقد كنت  متاًما كذلك
 يدل أمر ظهر وكلما تعاىل، هللا عند املقربني كبار  ومن نيب إنه إذ !مرمي؟
 علي   نزل الذي  هللا وحي ولكن جزئي ا، فضاًل  أعتربه كنت  فضلي على
" نيب" لقب وأُعطيتُ  السابقة، العقيدة على اثبًتا يدعين مل كاملطر  ذلك بعد

 كتبت  وقد. أخرى انحية من وأّميت   انحية، من نيبٌ  إنين حبيث اتمة، بصراحة
 قال ما أيًضا منها يتبنّي  هللا إهلامِّ  من منوذًجا الكتاب هذا يف لفقراتا بعض
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 ،22جملد الروحانية، اخلزائن الوحي، حقيقة) ".مرمي بن املسيح مقابل يف   هللا
 (154-152ص

مفاده  سؤال  املوعود املسيح على طُرح أنه العبارة هذه من يتضح
 وأن آخر، شيًئا" ريفيو" جملة يف كتب  مث شيًئا" القلوب ترايق" يف كتب  هأن

 :وهو الكتابني يف ورد ما بني تعارًضا هناك
 يل أنه غري الناصري، املسيح من أفضل لستُ : القلوب ترايق يف ورد( 1)

 .النيب على جزئية أفضلية النيب لغري تكون أن وميكن عليه، جزئية أفضلية
 على ألمةا هذه مسيح فّضل تعاىل هللا أن" ريفيو" جملة يف وورد( 2)

 . ونهؤ ش من شأن كل  يف األول املسيح
 يتعصب مل وإن شخص، كل  ويفهمه الوضوح متام واضح السؤال هذا

 أنه عبارة يف  يقول إذ القولني هذين بني شك دون تعارًضا لوجد املرء
 أن نيب لغري ميكن جزئية أفضلية أُعطي بل الناصري، املسيح من أفضل ليس

 الناصري املسيح من أفضل أبنه األخرى العبارة يف ويقول نيب، على حيوزها
 لديه شخص أي اسألوا. شيء كل  يف عليه ويتفّوق نهؤو ش من شأن كل  يف

 حتًما بينهما ابالختالف وسيقرُّ  العبارتني هاتني يقرأ أن ابألردية إملام أدن
. والتعنت التعصب يُعمهِّ  مل ما واحد مبفهوم العبارتني كلتا  يُعدّ  أن ميكنه وال

هي  ما: هو السؤال ولكن ذلك، يف شك وال اثبت بينهما فاالختالف
 ال اليت الظاهرية اهلأو   قسمان، االختالفات ألن !االختالف؟ هذا نوعية
 فقط ظاهري الفتخا هناك يكون بل كتبها  أو هبا تفّوه من لوم إىل تؤدي

 ما وهذا. كالمه  يف ُوجدت َمن كذبَ   ثبتتُ  الفاتٌ تخا وهناك. القولني بني
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 عبارتَيك، بني الفًاتخا هناك أبن وقال  املوعود املسيحَ  السائل سأل
 ذلك نُعدّ  ال ملاذا أي الف؟تخاال هذا سبب ما: سأل مث العبارتني ونقل

 يقول أن املوعود للمسيح ميكن فكان ابهلل؟ والعياذ كذبك،  على عالمة
. صحيح غري تقوله ما بل اختالف ليس هذا أوال،: ذلك ىعل رًدا شيئني

 بل الكذب هتمة بسببه تثبت ابلذي ليس هولكن اختالف هناك نعم: اثنًيا
 املسيح قال فلو. الظروف يف التغريُّ  بسبب للعيان الفتخاال هذا ظهر

أبنه ليس هناك تناقض بل كلتا العبارتني تعين شيًئا واحًدا كان   داملوعو 
ه العدو أو علينا أن نقبل شرح املسيح املوعود حتًما وإن ضحك علي

 أمامل يقل ذلك بل قبِّل وجود التناقض كما قال: " ولكنه  ،اعرتض
 جيًدا فاسعوا أقوالك، يف التناقض حصل وملاذا هذا، كتبتَ   كيف:  القول
  حيث ،"األمحدية الرباهني" يف ورد الذي كمثل  التناقض هذا َمَثل إن: وُعوا

 أنين بعد فيما كتبت  مث السماء، من ين زل سوف مرمي ابن املسيح أن كتبتُ 
 ،22 جملد الروحانية، اخلزائن الوحي، حقيقة." )هجميئُ  املوعودُ  املسيح أان

 ( 153-152 صفحة
 أن وقال املوعود املسيح وقبله واضًحا العبارتني بني التناقض دام فما

 وراءه السبب بل بكذيب يشهد أن ميكن ابلذي ليس ولكنه موجود التناقض
 تبديلهإىل  اضطررت مث اجتهادي، على مبني ا كان  األول اعتقادي أن هو

 وجود من الرغم على أحد يقول أن جتاسر فأي. املتواتر هللا وحي نتيجة
 التناقض املوعود املسيح قبول من الرغم وعلى الواضحتني العبارتني هاتني

إال اعتقاد واحد منذ البداية إىل   املوعود املسيح عبارات يف ليس أبنه
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يف جملة  انُشر  نذيل)ال إن الكتابني: "ترايق القلوب" و"دافع البالء" ؟!النهاية
"ريفيو" أيًضا( موجودان واالختالف يف عبارتيهما ملحوظ. لقد قّدم 

عبارتني من الكتابني فقبِّل التناقض بينهما  شخص أمام املسيح املوعود 
بقي كما   سيح املوعودولكن على الرغم من ذلك يقال لنا اليوم أن اعتقاد امل

على االعتقاد نفسه ملا  ه أنه املسيح املوعود. فلو بقي إعالنكان بعد 
 هذهقال يف "ترايق القلوب" إين لست أفضل من املسيح الناصري بل 

مث قال يف "دافع البالء": ؟ نيب على النيب لغري تكونأفضلية جزئية ميكن أن 
عىن واحًدا؟ أليس هااتن العباراتن تعطيان مأأان أعلى منه يف كل شيء. 

للغة األردية ومل ُتكتب بلغة ة ابفيهما أّي تعارض؟ كلتا العبارتني مكتوب
الناس من اهلند يستطيعون  عشرات مالينيا، فإن أجنبية حىت يصعب فهمه

الناس. واألدهى  عشرات ماليني أعنيأن يفهموها، وال ميكن ذّر الرماد يف 
يعرتف بني العبارتني بينما  تناقض بعدم وجودواألمّر من ذلك أن يقال 

بنفسه أن هناك تناقًضا بينهما. ميكن أن يُعرتض على  املسيح املوعود 
هاتني العبارتني ويقال أبن احلديث ال يدور هنا حول النبوة، وميكن القول 

وليس  اأيًضا أبن التناقض موجود ولكن كتاب ترايق القلوب انسخ
العتداد، ولكن ال يصح القول أبي وكل ما ورد فيه هو اجلدير اب ،منسوًخا

حال أنه ال يوجد تعارض بني العبارتني املذكورتني. ولكن هذان السؤاالن 
واضحان متاًما والرد عليهما أيًضا سهل جًدا. فهناك جواابن على السؤال 

 األول القائل أبن احلديث هنا يدور حول األفضلية وليس حول النبوة. 
، نبي ايكون  دون أنأحد أفضل من نيب  ( ال ميكن أبي حال أن يكون1)
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ألنه إذا صار أفضل من نيب يف كل شيء فمن الظلم أن حُيرم من درجة 
 أُعطيها شخص آخر. 

وراء سبب الالقلوب يف كتابه ترايق  ( لقد ذكر املسيح املوعود 2)
أنه ال ميكن أن  ، وهومن كل الوجوهعدم كونه أفضل من املسيح الناصري 

ل  يف زمن أتليفه  وليكن معلوًما أنه  ،نيب أفضلية على النيبتكون لغري ال
زئية، كان يعتقد بنبوة احملدثية، وكان قد اّدعى النبّوة اجل  "ترايق القلوب"

ما كان  ،نبوة احملدثية وحائز عليها أنه وارثُ  دعوىولكن على الرغم من ال
جزئية فقط حيسب نفسه أفضل من املسيح الناصري ألن نبوة احملدثية نبوة 

كان   أيًضا من هذا التغرّي يف االعتقاد أنه  فثبت. وليست نبوة حقيقية
مع  ،يف ترايق القلوب نبي ايعّد نبوته من نوع آخر متاًما ألنه مل يُعّد نفسه 

أن احملد ث أو النيب  ذلكم. ويتبني من 1891ه نبوة احملدثية منذ عام دعوا
: كيف ميكن أن يكون لذلك قال  ،يف احلقيقة نبي ااجلزئي ال يكون 

غري نيب أفضل من نيب؟ ولكنه فض ل نفسه على املسيح الناصري يف كتابه 
 نبي ا"دافع البالء"، األمر الذي يثبت منه بوضوح اتم أنه يعّد نفسه اآلن 

حاز  وإذاال أفضلية لغري نيب على نيب. أن مفاده  مبدأألنه سبق أن بنّي 
ملا حاز األفضلية  نبي ات أنه نيب حتًما. فلو مل يكن ثبفأحد أفضلية على نيب 

الذي بّينه بنفسه. فإن قضية التفضيل   على نيب حبسب اعتقاده
 بنفسها حتلُّ مسألة النبوة. 

عّد العبارة الواردة  وإن اعرتض أحد هنا أنه ما دام املسيح املوعود 
ن غري النيب ال أبائلة فهذا يعين أنه عّد املسألة الق ،يف ترايق القلوب خاطئة
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ميكن أن يكون أفضل من النيب خاطئة أيًضا. فلماذا ال نفهم من ذلك أن 
املسيح املوعود كان يعتقد من قبل أن غري النيب ال ميكن أن يكون أفضل من 

غرّي رأيه هذا فيما بعد وعلم أن غري النيب أيًضا ميكن أن يكون  هنيب ولكن
على املسيح الناصري.  -كونه غري نيبمع   -أفضل من نيب لذا فّضل نفسه

ولكن بجب أن يكون معلوًما أن هذه الشبهة أيًضا انجتة عن قلة التدبُّر ألن 
املسيح املوعود ألغى يف "حقيقة الوحي" اعتقاده السابق املذكور يف "ترايق 
القلوب" أنه ليس أفضل من املسيح الناصري يف كل شيء، ولكنه مل يُلغِّ 

أبن غري النيب ال يكون أفضل من النيب. ومل يقل رًدا على عتقاد القائل اال
على خطئي يف اعتقادي القائل أبن غري ُت فيما بعد ملا عثر  أبنيناملعرتض 

كتبت أين   ،أن هذا ممكن وقد ثبتالنيب ال ميكن أن يكون أفضل من النيب 
 أفضل من املسيح الناصري، بل قال بداًل من ذلك: 

 على اثبًتا يدعين مل كاملطر  ذلك بعد علي   نزل الذي  هللا وحي ولكن"
 من نيبٌ  إنين حبيث اتمة، بصراحة" نيب" لقب وأُعطيتُ  ،السابق االعتقاد
 أن اتمة بصراحة املقتبس هذا من يتضح ."أخرى انحية من وأّميت   انحية،
ل مل املوعود املسيح  أفضلية أن علِّم ألنه الناصري املسيح على نفسه يفضِّّ

 بصراحة النيب لقب أعطاه الصريح هللا وحي ألن بل ممكنة نيب على نيب غري
 يف املذكور اعتقاده غرّي  أنه أيًضا وثبت كاملطر  الوحي هذا عليه ونزل اتمة،
 علىفقط  جزئية أفضلية على حائز أبنه فيه كتب  ألنه القلوب ترايق

 . يءش كل  يف منه أفضل أبنه بعد فيما قال مث املسيح،
 أن بجب ،تُنسخ مل القلوب ترايق يف الواردة العبارة أبن يقولون الذين
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 طرح وقد السائل، سؤال حبسب يكون اجلواب وألن. السائل سؤال واؤ يقر 
 شيًئا القلوب ترايق يف كتبَ   هأن مفاده سؤااًل  املوعود املسيح على السائل

 ردّ  ملا تعارض الكتابني يف يكن مل فلو. آخر شيًئا" ريفيو" جملة يف كتبَ و 
 قبِّل  دام ما ولكن .أبًدا التناقض اعرتاض بقبوله املوعود املسيح عليه

 اعتقاًدا يعتنق كان  أبنه يقول أن ألحد حيق فال أيًضا عليه ورد   االعرتاض
 إساءة ميّثل القول هذا بل ،فقط" األمحدية الرباهني" أتليف زمن يف خمتلًفا

 قال لقد. ُسئل غري مابجيب عن  أن للعاقل ليس ألنه املوعود املسيح إىل
 فكيف آخر، شيًئا" ريفيو" جملة ويف شيًئا القلوب ترايق يف كتب  أبنه السائل
 كان  أفكار دحض يف سؤاله على الرد يف املوعود املسيح يشرع أن ميكن

 هذا يُنسب أن من أكرب ظلم أيّ . األمحدية الرباهني أتليف زمن يف يعتنقها
 العقل العامل لتعليم وجاء كله  العامل هلداية جاء َمن إىلالكالم العبثي 

 والفطنة العقل منجم وكان الروحانية العلوم كنوز  ليوزع جاء الذي !والفطنة؟
 يف كتبتَ   أنك السائل يسأله أن هل يعقل .عقالء إىل اجلّهال ليحوِّل وجاء
  نعم: عليه رًدا فيقول آخر شيًئا" ريفيو" جملة يف وكتبتَ  شيًئا القلوب ترايق
 فيما أعتنقه أعد مل ولكن اعتقاًدا األمحدية الرباهني زمن يف عتنقأ كنتُ 
 السؤال كان أن   اجلواب هذا بسماع أيًضا صغري طفل يقول ولسوف !بعد؟
 شرعتَ  ولكنك ،"ريفيو" وجملة القلوب ترايق يف ورد بني ما الفتخاال عن
 ذي على سؤال طُرح فإذا. سبقه ما أو األمحدية الرباهني زمن عن البيان يف

 ،ذلك خيالف شيًئا البارحة قلتَ  مث شيًئا البارحة أول قلتَ  أنك سليم عقل
 يف ذلك أعتقد كنت  نعم: ذلك على رّدا يقول أن منه يُتوقعأ األمر؟ فما
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 قائال إين السائل يسأله لنأ !بعد؟ فيما رأيي غرّيت ولكن املاضي العام
 !املاضي؟ العام يف حدث امب جتيبينو  ،البارحة وقبل البارحة عن أسألك

 بسببه تتهمون كالم  من فاحرتزوا !الرد؟ هبذا يردّ  نعاقال مَ  أميكن أن نعد  
 هللا صفيّ  املوعود املسيح كان.  ابهلل والعياذ ابلغباء،  املوعودَ  املسيح
 كان  وملا. السؤال مع جوابه يتناىف أن ميكن فال ،ابحلكمة مليًئا كالمه  وكان
 ،"ريفيو" جملة يف ورد وما القلوب ترايق يف ورد ما بني صريح اختالف هناك

  !سابق؟ وقت عن جوابه يكون أن ميكن فكيف
 وما "القلوب ترايق" يف ورد ما بني فرقًا هناك أن متاًما اثبت ابختصار،

 . "ترايق القلوب":يف  يقول . "ريفيو" جملة يف جاء
 على نفسي فّضلتُ  الكالم هذا خالل من أين هنا أحد يتوه  َمن وال"

." نيب على نيبّ  غريُ  يناهلا أن ميكن جزئية أفضلية هي إمنا ، املسيح
 ( 481ص ،15اجمللد الروحانية، اخلزائن ،353 الصفحة القلوب، ترايق)

 هذه من املوعود املسيحَ  هللا أرسل لقد": "ريفيو" جملة يف  ويقول
 ريليجن ز، آف ريفيو جملة". )شأنه كل  يف األول املسيح من أفضل وهو األمة
 (257ص ،6رقم ،1جملد

 امب املوعود املسيح عليه فردّ  االختالف هذا سبب عن أحد سأله وقد
تناقض، إمنا أتّبع  أيملخص القول؛ ليس يف كالمي : "قال مث ذكره، سبق

، البدايةظللُت أقول ما قلُت يف  عن ذلك علمأوحي هللا تعاىل. فما مل 
". )حقيقة الوحي، الصفحة ذلك قلُت خالف ولكن حني علمته منه 

هذا االختالف ليس يف كالمي حىت أُكذ ب، بل احلق أين يف  أي( 150
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غري إىل أن أفيما بعد بداية األمر كنت أقول اجتهاًدا مين ولكن اضطررت 
اعتقادي بعد التأمل يف وحي هللا، وبدأت أقول خالَف قويل السابق. فهذا  

القول . ما ذكْرتُ س تناقًضا أو اختالفًا فيمن هللا تعاىل ولي علما جديداكان 
 قول هللا. هو األول كان قويل والثاين 

ثبت أنه وهو: حىت لو  م يثار اعرتاض آخر ذكرتُه من قبلويف هذا املقا
ورد يف ترايق القلوب غري ما ورد يف جملة "ريفيو" مع ذلك ال يتحقق 

رايق القلوب؟ ملاذا ت ، كيف نقبل أن ما ورد يف "ريفيو" نسخ عبارةَ كممطلب
ال نقول أبن عبارة ترايق القلوب نسخت ما ورد يف ريفيو؟ إن قولنا ينال 
أمهية أكثر بدليل أن مضمون ريفيو مأخوذ من دافع البالء الذي ُنشر يف 

م، بينما ُنشر ترايق القلوب يف تشرين األول عام 1902أوائل عام 
ن قبُل كتااًب ُنشر ر مشم، فكيف ميكن أن ينسخ الكتاُب الذي نُ 1902
قيل بعده  أن ما قيل أوال يَنسخ ماقبول فكرة سليم ال أيستسيغ العقل بعده.

األمر الذي يصدر فيما بعد هو الذي ينسخ األمر بل إن  !بستة أشهر؟
 وليس العكس.  ،الذي سبقه
 البعضولعل  ،هذا االعرتاض يبدو قواًي وهاًما يف الظاهرأن يف ال شك 

حجة دامغة، ألنه إذا ثبت النسخ فإن العبارة الواردة  ن فيهظانِّّني أيفرحون 
ألن مضمون ريفيو سبق   ،يف ترايق القلوب هي الناسخة ال عبارة ريفيو

 كتاَب ترايق القلوب. 
ولكن بجب أن يكون معلوًما أن هذا االعرتاض إمنا ميّثل فرحة زائفة فقط 

حكم يف هذا  بنفسه وال معىن له يف احلقيقة ألن املسيح املوعود 
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ولفهم  ،املوضوع أي قال أن مضمون ترايق القلوب ُنسخ مبضمون "ريفيو"
 هذا األمر أنقل مرة أخرى عبارة ترايق القلوب وعبارة ريفيو املتناقضتني. 

 فيما يلي عبارة ترايق القلوب: 
 على نفسي فّضلتُ  الكالم هذا خالل من أين هنا أحد يتوه  َمن وال"

." نيب على نيبّ  غريُ  يناهلا أن ميكن جزئية أفضلية ألن هذه ، املسيح
 ( 481ص ،15اجمللد الروحانية اخلزائن ،353 الصفحة القلوب، ترايق)

 : الريفيو مقتبس يلي وفيما
 منبكثري  أفضل وهو األمة هذه من موعوًدا مسيًحا هللا أرسل لقد"

 ،6رقم ،1جملد ريليجن ز، آف ريفيو جملة". )شأنه كل  يف األول املسيح
 (257ص

 القلوب ترايق يف اّدعى  املوعود املسيح أن العبارتني هاتني من يتبني
 لستُ  نينإ :وقال ،الناصري املسيح على فقط جزئية أفضلية على حائز أنه

 من النقيض على ريفيو يف قال ولكن. نبي ا لست وأان نيب ألنه منه أفضل
 من أاي   نرى أن بجب نواآل. شأنه كل  يف الناصري املسيح يفوق أنه ذلك
 على ردّ  فلو يتبّناها؟ وأيتهما املوعود املسيح يدحضها الفكرتني هاتني

 من أفضل أبنه قبل من يعتقد كان  أبنه الوحي حقيقة كتابه  يف السائل
 أن تعاىل هللا وأخربه ذلك بعد اعتقاده هذا يعد مل ولكن الناصري املسيح
 !النيب؟ من أفضل يكون أن النيب لغري نّ فأ نبي ا لست وأنك نبي ا كان  املسيح

 القلوب ترايق يف ذُكر الذي عتقاداال أن اإلقرار من لنا بد ال احلالة هذه يف
 ذلك من النقيض على اعتربان إذا ولكن". ريفيو" يف ورد الذي عتقدَ امل نسخ
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 األول االعتقاد هو القلوب ترايق يف املوعود املسيح ذكره الذي االعتقادأن  
 إال أحًدا يسع فال متأخرًا اعتقاًدا املسيح من أفضل بكونه اعتقاده عتربانوا

 يف الواردة والعبارة منسوخة القلوب ترايق يف الواردة العبارة نأب االعرتاف
 الوحي حقيقة كتابه  نقرأ فعندما. عند املسيح املوعود  انسخة" ريفيو"

 : فيه مكتوابً  جند
، وأان هو اخلليفة األخري ملوسى  مرميبن وأرى أيًضا أن املسيح "

اخلليفة األخري لذلك النيب الذي هو خري الرسل، لذا فقد أراد هللا تعاىل أال 
، 22بجعلين أقل منه مرتبة." )حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملد

 (154ص
كان حيسب نفسه مساواًي للمسيح   يتبني من هذه العبارة أنه 

يقول بعد ذلك: "فرييد هللا تعاىل اآلن أن يُري  قل، ولكنهاألالناصري على 
أفضل من املسيح بن مرمي اإلسرائيلي." ليس  أن أدن خدام هذا الرسول 
حيث يقول املسيح املوعود بعد  أوضح منه أيضاذلك فحسب بل اسعوا 

 ذلك: 
"فما دام هللا ورسوله واألنبياء اآلخرون كلهم فّضلوا املسيح املبعوث يف 

فمن الوساوس الشيطانية القول: ملاذا  ،خري بسبب إجنازاته وأعمالهالزمن األ
ل نفَسك على املسيح بن مرمي   ؟!تُفضِّّ

 مرمي قد مات، وأنين أانبن أيها األحبة، ما دمُت قد أثبتُّ أن املسيح 
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ل املسيَح األول عليه أن يثبت من  2املسيح املنَتَظُر جميُئه، فالذي يفضِّّ
أن املسيح املقبل ليس بشيء يُذكر وال يستحق أن نصوص احلديث والقرآن 

وال َحَكًما، وأن املسيح األول هو كل شيء. لقد أرسلين هللا  نبي ايسّمى 
فقط بل  نبي احسب وعده، فحاربوا هللا اآلن إن استطعتم. نعم، إين لست 

القدسيُة  لكي تَثُبت قوُة النيب  ن انحية أخرىم وأُم يتّ  ،نيب من انحية
 (159، ص22اُل فيضه." )حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملدوكم

ففي هذه العبارة مل يذكر املسيح املوعوُد كونه أفضل فقط من املسيح 
االعرتاض على كونه أفضل من املسيح الناصري وسوسة أن  الناصري بل قال

بة يرادف حمار  نبي اشيطانية، والقول أبن املسيح املوعود ال ميكن أن يُدعى 
أيًضا، قال يف هذا املقام   أّميت  هللا. ولكنه كما ظل يقول دائًما أنه نيب 

بل: "لكي تَثُبت قوُة النيب  قلل من شأنه تنيب من األمة ال  بعثةأيًضا أن 
 (159القدسيُة وكماُل فيضه." )حقيقة الوحي، ص 

المة بل هو ع من األمة ليس عالمة احنطاط درجته  نبي اإًذا، إن كونه 
القدسية  على علّو مرتبته، وبواسطة نيب من هذا النوع تثبُت قوة النيب 

 وكمال فيضه. 

                                                 
  منطلق من أفضليته هنا يبني  املوعود املسيح أن اتم جبالء العبارة هذه من يتبني2

 األول املسيحَ  دُّ يعُ  الذي نإ يقول ألنه ،آخر منطلق أي من وليس وَحَكًما نبي ا كونه
 األمر. َحَكما وال نبي ا يسمى أن ميكن ال املقبل املسيح أن يُثبت أن عليه يتحتم أفضل
  املوعود املسيح أما ،نبي ا كان  األول املسيح نإ يقول الذي أن منه يثبت الذي

 .منه. كاذب  فهو أسًدا، أحد ىسميُ  كما  نبي ا ّسي بل نبي ا كني فلم
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أنظار كل عادل ومنصف: أال فًتا الواآلن أعود إىل صلب املوضوع وأقول 
يثبت من املقتبس الذي نقلته آنًفا أن املسيح املوعود عّد نفسه يف "حقيقة 

أن يبنّي املسيُح  ه من منطق مقلوباي لالوحي" أفضل من املسيح الناصري؟ 
ورد يف جملة ريفيو  نفسه الذي وضوعاملاملوعود يف حقيقة الوحي مرة أخرى 

إًذا، إن عّد املسيح  !مع أن كتاب ترايق القلوب نسخ مضموَن ريفيو؟
دليل على أن ما لاملوعود نفسه أفضل من املسيح الناصري يف حقيقة الوحي 

د يف ترايق القلوب منسوخ أو هذا ما يبينه املسيح ورد يف ريفيو انسُخ وما ور 
كان من لعلى األقل. ولو كان مضمون ترايق القلوب انسًخا  املوعود 

على األقل يف الكتب املنشورة بعد  الواجب أن يقول املسيح املوعود 
ليس أفضل من املسيح الناصري، ولكنه يعّد نفسه أفضل منه يف أنه ذلك 

مر الذي يُثبت بوضوح أن العبارة اليت بنّي فيها املسيُح الكتب التالية، األ
نه أبفيها  قالاملوعود أنه أفضل من املسيح الناصري يعّدها انسخة عبارٍة 

نفسه  أدن من املسيح الناصري. واملعلوم أن العبارة اليت قدم فيها 
 يتعنت يستطيع فكل من ال أفضل من املسيح الناصري جاءت يف "ريفيو".

وإال سيقع عليه  ،أن املسيح املوعود نسخ عبارة ترايق القلوب همأن يف
اعرتاض أنه علِّم أمرًا نتيجة الوحي املتواتر من هللا تعاىل وكتب هذا االعتقاد 
اجلديد يف كتاب واحد مث نسيه وبدأ يكتب من جديد يف كتبه التالية 

من ذلك  االعتقاد القدمي القائل أبنه أفضل من املسيح الناصري. واألغرب
أنه بدأ يرّكز على أفضليته مرة أخرى يف كتابه حقيقة الوحي نفسه الذي 
أبطل فيه ما ورد يف ريفيو! هذا الفعل ال ميكن عزوه إىل املسيح املوعود قط. 
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واحلق أن املسيح املوعود نسخ عبارة ترايق القلوب مبا ورد يف ريفيو. والذي 
قوله مياثل قول ، فوعود منسوخةيقول: ملاذا تعّدون بعض عبارات املسيح امل

الذين يقولون أبن مجيع الكتب السماوية املوجودة حالًيا جديرة ابلعمل وأن  
حال. فجوابه أن الكتب اليت نسخها هللا تعاىل  ةكالم هللا ال يُنسخ أبي

واملبدأ نفسه ينطبق على كتب  !بنفسه أّن لنا أن نعّدها جديرة ابلعمل؟
يعتنق اعتقاًدا بناء على  كان إنه  حبيث  أيًضا املسيح املوعود 

أبن هذا االعتقاد ليس صحيًحا بل االعتقاد تعاىل اجتهاده مث أخربه هللا 
كذلك   ،فليس لنا إال أن نقبل ما صححه هللا تعاىل ،الصحيح هو كذا وكذا

مع  -انسًخا. أما إذا اعرتض أحد سنقبل الذي عّده املسيح املوعود 
  ملاذا كتب  -يعّد مضمون "ريفيو" انسًخا أن املسيح املوعود 

كالًما خيالف العقل، والعياذ ابهلل، إذ عّد الكالم األول انسًخا واألخري 
منسوًخا؟ عليه أن ينكر املسيح املوعود أواًل مث يطرح هذا السؤال علينا 
وسنرد عليه جوااًب مفحًما إبذن هللا ألنه إذا ثبت أن املسيح املوعود عّد 

الواردة يف ترايق القلوب منسوخة فاالعرتاض سيقع على املسيح العبارة 
املوعود وال يقع علّي. ولكين أفرتض هنا جداًل بُغية إهناء النقاش أنه إذا 

الذي سبق مضموَن  -سألَنا معارٌض أن املسيح املوعود جعل مضمون ريفيو
ذا  انسًخا ملضمون ترايق القلوب الذي جاء فيما بعد، فما -ترايق القلوب

يقصد من ذلك؟ فأقول هلذا املعرتض أن كل ما كتبه املسيح  كان 
املوعود يف كتبه صحيح متاًما وال يوجد فيه ما خيالف العقل بل احلق أن 
مضمون ريفيو انسخ ملضمون ترايق القلوب وهو مل يسبق مضمون ترايق 
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 القلوب بل جاء بعده. 
م أما "ريفيو" فقد 1902ال شك أن ترايق القلوب نُشر يف تشرين األول 

م، بل إن كتاب "دافع البالء" الذي نُقل منه 1902ُنشر يف حزيران/يونيو 
وقد كتبُت أان أيًضا  .م1902/أبريل نيسانما ورد يف ريفيو كان قد ُنشر يف 

يف كتايب "القول الفصل" أن عملية إعداد كتاب ترايق القلوب للنشر 
ل للخوض يف هذا املوضوع م. ولكن ملا مل يسع اجملا1902امتدت إىل 

كان مكتواًب على ترايق   الذي تاريخالمفصاًل لذا كتبُت يف "القول الفصل" 
البعض الهتامي سرع يُ القلوب نفسه. ولو مل أفعل ذلك لكان هناك خطر أن 

ابلكذب ولكنين أوضح اآلن أبن كتاب ترايق القلوب أُلِّف قبل ذلك يف 
من كتاب "دافع البالء" جاء متأخرًا  احلقيقة، وأن مضمون ريفيو الذي نُقل

بل جاء بعده أبكثر من عام. وحبوزيت أدلة يقينية على ذلك بفضل هللا 
وال يتشبث ابلتعنت والتعصب. احلقيقة أن أتليف  املرءبشرط أن يتأمل فيها 
م وكان جاهزًا متاًما إىل يناير/كانون الثاين عام 1899ترايق القلوب بدأ يف 

للسفر إىل "نصيبني" بدأ املسيح  ُمتأهِّّبكان هناك وفد م. ولكن ملا  1900
كتاب ابلعربية وتوّقفت طباعة ترايق القلوب. ويف عام أتليف  يف املوعود 
لمولوي لاملرحوم حكيم فضل الدين الذي كان مدير املطبعة،  قالم 1902

بعض الكتب جاهزة متاًما منذ فرتة أن  (نور الدين )اخلليفة األول 
لنشرها  املوعود  تُنشر إىل اآلن فأرجوك أن تستأذن املسيحَ ولكنها مل 

. كان كتاب ترايق القلوب قد طُبع بنشرهاله  املوعود ملسيحُ استأذن وأذِّن اف
كمله إال أن مادة بقدر صفحة واحدة مكتوبة بيد املسيح املوعود كانت أب
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موجودة عند الناسخ، فأضاف إليها املسيح املوعود مادة أخرى بقدر 
. هذا هو واقع األمر َنَشرهنهاية الكتاب و بفحة أخرى وأحلق صفحتني ص

مطّلع على ذلك وآمل أنه سوف يشهد حتًما  حممد عليولعل املولوي 
إظهارًا للحق. ولكن إذا كان ال يذكر ذلك أو ليس مطّلعا عليه فأقدم فيما 

 يلي بعض األدلة على ذلك. 
: م، ويف 25/10/1902لقلوب هو التاريخ املكتوب يف هناية ترايق ا أوًلا

هذا الكتاب ذكر املسيح املوعود أن له أفضلية جزئية على املسيح الناصري، 
م: "مثيل 5/10/1902ولكنه قال يف كتابه "سفينة نوح" الذي ُنشر يف 

 (16ومثيل ابن مرمي أفضل من ابن مرمي" )ص  ،موسى أفضل من موسى
أن هللا تعاىل أخربين أن من الكتاب نفسه: "مع  19مث قال يف الصفحة 

املسيح احملمدي أفضل من املسيح املوسوي ولكنين مع ذلك أحرتم املسيح 
يف  مرمي كثريًا". قولوا اآلن هل ميكن أن يكتب املسيح املوعود بن 

أفضل من املسيح الناصري مث أنه الشهر نفسه يف "سفينة نوح" نتيجة اإلهلام 
أفضلية جزئية فقط  له أنالقلوب يكتب بعد عشرين يوما فقط يف ترايق 

 بعد ذلك يف حقيقة الوحي الكالمَ  عيدمث ي !وإال لست أعلى منه مرتبة؟
فمن  !م؟5/10/1902نفسه الذي كتبه يف "سفينة نوح" الذي ُنشر يف 

هنا يتبني بصراحة أن العبارة الواردة يف ترايق القلوب كانت قد ُكتبت من 
ملسيح املوعود قد عد  يف حقيقة الوحي وخاصة عندما نعرف أيًضا أن ا ،قبل

ما ورد يف ريفيو انسًخا لكونه يعارض مضمون ترايق القلوب. ونعرف أيًضا 
 م. 1899أن أتليف ترايق القلوب بدأ يف 
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هذا الذكر ليس مقتصرًا على "سفينة نوح" فقط بل وارد أيًضا يف اثنياا: 
عام  تشرين األوللشهر أكتوبر، ويتبني منه أن شهر أكتوبر/ مذكراته 
على أفضليته  املسيح املوعود  وقد رك ز فيه ،كان شهرًا خاًصا  م1902

قال يف أثناء  تشرين األول أنه  1بوجه خاص. فقد جاء يف مذكرة 
ت ابلوحي اإلهلي الصريح أن خامت اخللفاء يف السلسلة  التن زه: "لقد أُخربِّ

وسوية." )جريدة احلكم، احملمدية أفضل من خامت اخللفاء يف السلسلة امل
م( كذلك جاء يف مذكرة 10/10/1902، بتاريخ 6، جملد36، رقم11ص

املسيح كلمة هللا، أن م: "تقولون 20/10/1902التن زه الصباحي بتاريخ 
، 3هللا أعطاين مرتبة أعلى منه أيًضا". )جريدة البدر، رقمأن وأان أقول 

 م(7/11/1902، بتاريخ 11، ص1جملد
ظل يرّكز على  املقتبسات تروا أن املسيح املوعود  أتملوا يف هذه

من  بصراحة يتبنيو م، 1901أفضليته على املسيح الناصري ابستمرار منذ 
م 1/10/1902من 1902كتاابته وخطاابته يف أبريل/نيسان 

م أنه أفضل من املسيح الناصري يف  20/10/1902م و5/10/1902و
ما كتبه بعد كذلك إذا قرأان هلام.  ونه، وهذا ما أُخربِّ به ابإلؤ كل شأن من ش

اء أنه كان يفّضل نفسه على املسيح نم، ثبت منه أيضا دون استث1902
 يف كتابه حقيقة الوحي اعتقاد األفضلية انسخَ  الناصري. وقد عّد 

املعتقد اآلخر. أفال يُثبت ذلك بصراحة اتمة أن العبارة الواردة يف ترايق 
دن شأان من املسيح الناصري وذكر أنه أ القلوب اليت ذكر فيها 

استحالة كونه أعلى منه وذكر لنفسه أفضلية جزئية فقط، ُكتبت قبل عام 
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م، وخاصة ما دام اثبًتا من كتاب ترايق القلوب نفسه أن أتليفه بدأ 1901
م إىل يوم وفاته 1901م. ابختصار، إن وجود العبارات بدءًا من 1899يف 
  ايق القلوب، مث بيانه ضد االعتقاد املذكور يف تر  اعتقاده على

قبل مخسة أايم من طباعة ترايق  هالنقيض مما ورد يف ترايق القلوب يف خطاب
م يف احلقيقة؛ أال 1899القلوب، واإلثبات أن أتليف هذا الكتاب بدأ يف 

لذا  ،يكفي كل ذلك دليال على أن العبارة املذكورة كانت قد ُكتبت من قبل
 ؟سخةمنسوخة وليست ان هي

لشهر  مذكراته  االطالع علىالدليل الثالث هو أنه يتبني من اثلثاا: 
أكتوبر/تشرين األول أنه كان يف تلك األايم يؤلف كتابني: "عصمة األنبياء" 
و"نزول املسيح"، ومل يُذكر فيها قط أنه كتب شيًئا لكتاب ترايق القلوب. 

أيًضا يف املذكرات فلو كتب الصفحات األخرية لرتايق القلوب لذُكر ذلك 
ال حمالة. ولكن عندما نقرأ مذكرات شهر أكتوبر/تشرين األول جند يف 

يف هذه األايم يكتب حضرته مقااًل حول عصمة مكتواًب:  19مذكرة بتاريخ 
أكتوبر/تشرين األول  31صادرة يف قاداين بتاريخ  يف جريدة د. مث جناألنبياء

نبياء"، و"نزول املسيح"، يؤلف هذه األايم كتابني: "عصمة األ أنه 
وهذا يُثبت بصراحة اتمة أنه مل يكتب أّي جزء من ترايق القلوب يف ذلك 

كتب صفحة واحدة وسح   الشهر. كما يثبت من األحداث أنه 
لذُكر ذلك حتًما ولكن  طويالالكتاب. فلو أضاف إليه مضمواًن بطباعة 

 . كان يؤلف كتابني آخرين يف تلك األايم  الثابت أنه 
من ترايق القلوب:  137الدليل الرابع هو أنه كتب يف الصفحة رابعاا: 
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م". يتضح من هذه العبارة أن املسيح 5/12/1899"إىل هذا الوقت أي 
من ترايق القلوب بتاريخ  137كان يكتب الصفحة   املوعود 

بعد هذه الصفحة بعشرين  ةقيد البحث مذكور  العبارةم. 5/12/1899
يدل على أن كتاب ترايق القلوب كان قد اكتمل أتليفه  صفحة، وهذا أيًضا

م وإن مل يُنشر لبعض األسباب ألنه ال 1899يف ديسمرب/كانون األول عام 
صفحة يف شهر  20 حىت أنه مل يكتب ميكن الظن ابملسيح املوعود 
 ديسمرب/كانون األول كله. 

فيها:  اليت جاء الدليل اخلامس هو رسالة املسيح املوعود خامساا: 
"إن كتاب ترايق القلوب جاهز متاًما، ولكن ملا كان السيد مرزا خدا خبش 

ًبا للسفر إىل نصيبني فرأيت من املناسب أن أؤلف كتااًب ابلعربية وأرسله  ُمتأهِّّ
 3معه، وبسببه أُرجئ الكتاب "ترايق القلوب" الذي مل يبق منه إال بضع

ئة ماوقد ُنشرت منه كتاب ابلعربية، أتليف  يف  صفحات فقط وبدأتُ 
م، وهي 15/2/1900صفحة إىل اآلن". هذه الرسالة موّقعة بتاريخ 

                                                 
 إال الكتاب هذا من يبق مل أبنه يقول  املوعود املسيح أبن أحد هنا ينخدعنّ  ال 3

  ألنه األخريتني، الصفحتني يف مذكور فهو البحث قيد املقتبس أما صفحات، بضع
 نشر عند فقط إضافية واحدة صفحة كتب  املوعود املسيح نإ قبل من قلت كما

 املقتبس يف املذكور االعتقاد بنفسه نسخ قد  املوعود املسيح كان  وملا. الكتاب
 يكتب ومل قبل من مكتوبة كانت  البحث قيد العبارة أن بوضوح فتبني البحث قيد

 كالم  مصداقية وإن. بنشره وسح الكتاب إلكمالإضافية  صفحة إال  حضرته
 منه.. أيًضا 7و 6رقمشهادة ال من تتحقق املوعود املسيح
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موجودة عندي، وأستطيع أن أريكم إايها. يثبت من هذه الرسالة اليت يعود 
م أن املسيح املوعود كان عندئذ قد أكمل 1900اترخيها إىل فرباير/شباط 

إليه شيًئا بسيطًا.  كتاب "ترايق القلوب" وكان ينوي نشره بعد أن يضيف
ولكن ملا كان نشره قد أتخر كثريًا فُنشر نتيجة إحلاح من املرحوم حكيم 

 إبضافة صفحة واحدة فقط. وإن قول املسيح املوعود  )فضل الدين(
كان يف شهر   ئة صفحة من الكتاب العريب يُثبت أنه ماأبنه قد ُنشرت 

ق القلوب، وهذا يعين أن تراي يساب العريب وليناير وفرباير يؤلف ذلك الكت
م، 1899ترايق القلوب كان قد اكتمل يف ديسمرب/كانون األول يف عام 

هناك دليل آخر أيًضا أقوى من ذلك هذا، و م. 1902غري أنه ُنشر يف 
 وهو: 

صاحبزاده بِّري منظور حممد ال بيده إن كتاب ترايق القلوب نسخه سادساا:
، فقد نسخه إىل يح املوعود احملرتم الذي كان حينذاك ينسخ كتب املس

فقد نسخهما الناسخ  160و 159، أما الصفحتان أي 158الصفحة 
منشي كرم علي. وكل انسخ يستطيع أن خيربكم أبن الكتاب إىل الصفحة 

فقد نسخهما انسخ آخر،  160و 159نسخه انسخ أما الصفحتان  158
، غري 158وبقية الكتاب كله فقد نسخه الناسخ نفسه الذي نسخ صفحة 

نسخهما انسخ آخر أي  160و 159والصفحة  أن صفحة الغالف األوىل
ترايق القلوب الذي أُلِّف  منشي كرم علي. وهذا دليل قطعي على أن جزءَ 

أيٍّ من خريتني فقط ال على األصفحتني العلى  يشتملم 1902يف عام 
املذكورة آنًفا  الصفحات قبلهما. وقد ثبت من رسالة املسيح املوعود 
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ئة ماُكتبت وُنشرت فيها   م بفرتةٍ 1900أن هذا الكتاب أُكمل قبل فرباير 
بيد  158صفحة من كتاب آخر. فإن نسخ الكتاب كله إىل الصفحة 

( ونسخ الصفحتني األخريتني بيد منشي كرم علي )منظور حممدالسيد بري 
يُثبت أن الكتاب كله ما عدا هاتني الصفحتني كان قد أُكمل إىل عام 

 حتًما. واجلزء من ترايق القلوب الذي ذكر املسيح املوعود م 1900
. ونسخ صفحتني فقط 158يف رسالته أنه جاهز فهو اجلزء إىل الصفحة 

فيما  أُملِّيتاهاتني الصفحتني فقط  أن على يد منشي كرم علي يدل على
 بيد منشي كرم علي هاتني الصفحتني مالءإلبعد، وكان هناك سبب خاص 

أن السيد بِّري احملرتم  -يكون على علم بهحممد علي لوي لعل املو و  -هو
على النسخ على اإلطالق مل يعد قادرًا و  مرض بشدة يف فرتة التأخري هذه

 إمالءقط بسبب وجع املفاصل. فبعد فرتة التأخري حني بدأت عملية 
بضعة  الكتاب مرة أخرى أُخذت بقية املادة اليت كتب املسيح املوعود 

هنايتها وطُلب من منشي كرم علي أن ينسخ الصفحتني أسطر أخرى يف 
األخريتني وُنشر الكتاب. فلكم أن تسألوا انسًخا خبريًا أن يقرأ ترايق 
القلوب كله بتأمل ويقول نُسخ الكتاب كله ما عدا الصفحتني األخريتني 

 أم ال؟ انسخ واحدوصفحة الغالف بيد 
يف أسلوب  االختالفعلى الدليل السابع هو أن األمر ال يقتصر  سابعاا:

 على ني املشرفنيالنسخ بل كِّال الناسخني لكتاب ترايق القلوب والعامل
عملية الطباعة مازالوا أحياء بفضل هللا تعاىل، وابإلضافة إليهم هناك أانس  

إثبات فيمكن  ،كثريون آخرون مازالت هذه األحداث حمفوظة يف ذاكرهتم
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لي شهادات السيد بري منظور حممد، األمر بشهاداهتم أيًضا. فأقدم فيما ي
املشرف على عملية الطباعة، بيك ومنشي كرم دين، ومرزا حممد إساعيل 

 وكذلك شهادات بعض املطّلعني على هذه األمور. 

 "بسم هللا الرمحن الرحيم حنمده ونصلي على رسوله الكرمي.
 159صفحة إىل الترايق القلوب أنين نسخُت حلًفا ابهلل تعاىل  أشهدُ 

دون ترايق القلوب  كتاب  بقي بعد التأليف والطباعة إىل هنا، و بيدي
يف عام  أخرياالنشر إىل مدة طويلة، مث عندما أوشك على أن يُنشر الطباعة و 
قية من النسخة األخرية وكانت وكانت اب قليلةم كانت عندي مادة 1902

ا ملرحوم حكيم فضل الدين، ونسخهإىل اتقارب صفحة واحدة، فسّلمتها 
بعد الطباعة وجدُت أن الكتاب قد أُكمل إبضافة صفحة و انسخ آخر. 

واحدة إىل املادة السابقة. أقول حلًفا ابهلل أين نسخت كتاب ترايق القلوب  
، أي قد 160و 159 كله بيدي ما عدا صفحة الغالف والصفحة رقم

آخر ثالث صفحات فقط. أما بقية كتاب ترايق القلوب كله  انسخٌ  نسخَ 
 انتهى.نسختها أان" ف 5، والضميمة رقم4، والضميمة رقم3ميمة رقممع الض

 )التوقيع( منظور حممد. 
 "بسم هللا الرمحن الرحيم حنمده ونصلي على رسوله الكرمي.

ترايق القلوب كتاب لغالف الأشهد حلًفا ابهلل تعاىل أن صفحة 
نسختهما أان، وقد  160و 159تني األخريتني أي الصفحة صفحوال

ألين كنت يف تلك األايم أعمل ملقال املرحوم حكيم فضل الدين ا أعطاين
 158ترايق القلوب مطبوًعا من قْبل إىل الصفحة إدارته، وكان كتاب حتت 
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 .، وعندما نسخُت صفحة الغالف والورقة األخرية ُنشر الكتاب"منذ مدة
 بقاداين. ،العبد املتواضع: كرم علي انسخ جملة مقارنة األداين

عملية على شرفًا مُ أعمل  كنتُ زا حممد إساعيل بيك الذي  أان، مر "
الطباعة يف مطبعة "ضياء اإلسالم" بقاداين، أشهد أنين طبعت كتاب 
"ترايق القلوب" وبقي مطبوًعا إىل فرتة طويلة مث طُبعت صفحة الغالف 

م 1902، يف أكتوبر/تشرين األول 160و 159ن أي والصفحتان األخريات
 . "وُنشرت

 الطباعة.  عملية مد إساعيل بيك، املشرف األسبق علىمرزا حم

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده "
 ورسوله

 وكانت الكتب،م 1900لقد حضرُت قاداين يف كانون األول/ديسمرب 
، سلفا "ترايق القلوب" و"التحفة الغولروية" و"التحفة الغزنوية" قد طبعت

لطباعة نتيجة مساعي األعمال املتعلقة اباجلدد يقومون ببعض وكان الزوار 
املرحوم املولوي برهان الدين اجلهلمي، والدكتور حممد إساعيل خان. ومل يبق 
منه إال جزء بسيط ُنسخ فيما بعد عند النشر. وعندما جئت إىل هنا 

مل تكن هذه الكتب منشورة بعد. مث عندما صار م، 1901يف عام  مهاجرًا
م طُلب من الناسخ منشي كرم علي أن ينسخ 1902ها ضروراًي يف عام نشر 

، وُنشر 160إىل 159صفحة الغالف والورقة األخرية أي الصفحة من 
الكتاب. أذكر جيًدا أن هذا الكتاب كان مطبوًعا كله تقريًبا يف عام 

م غري أن مادة وجيزة ُنسخت فيما بعد ونسخها انسخ آخر. 1900
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 الكتاب. أان أسكن اآلن هنا بصورة دائمة  من معاينةتتبنيوحقيقة األمر 
. لقد ُنشرت الكتب: التحفة الغولروية والتحفة الغزنوية منذ ذلك احلني

وترايق القلوب واحًدا بعد اآلخر على فرتات متقاربة، وكانت مطبوعة من 
ل خالف ذلك على الرغم من وجوده هنا وكذب عمًدا اقبل. ومن ق

 . " على الكاذبني. والسالم على من اتبع اهلدىيستحق جزاء: لعنة هللا
 .، خادم املسيح، مهاجر إىل قادايننيالراقم: )توقيع( مهدي حس

وهللا، ابهلل، مث اتهلل أعرف جيًدا وأذكر جيًدا وقد حدث أمام عييّن أن "
فضل الدين جاء إىل عيادة حضرة موالان املولوي نور الدين حكيم املرحوم 

روبية  1300م وقال أبن املطبعة مدينة ب  1902عام يف تشرين األول 
منذ فرتة تقريًبا ألن كتاب ترايق القلوب وبعض الكتب األخرى جاهزة متاًما 

إىل  نظرهها وال يلفت أحد نشرُ  ولكن مل خيطر ببال املسيح املوعود 
هذا األمر. وبعضها متوقفة بسبب القضااي املرفوعة أو ألسباب أخرى، وقد 

ليها مبالغ ابهظة، لذا إن سري املطبعة متعذر جًدا ما مل تُنشر هذه أُنفقت ع
الكتب. دع الكتب غري املكتملة جانًبا، ولكن ترايق القلوب وغريه جاهز 
متاًما، إذ سوف ينتهي املوضوع قيد البحث بكتابة بضعة سطور فحسب. 

 ورقة عليها احلساابت وقال للحكيم: سأقدمها )نور الدين(فأخذ موالان 
 مث قدمها املولوي نور الدين للمسيح املوعود  .حضرته أمام 

: خْذ مسودة ترايق القلوب من بِّري منظور حممد حبضوري فقال 
وأرسلها إيّل سأرى املضمون األخري فيها وسأكتب بضعة أسطر وسأهني 
الكتاب. فجيء ابملسودة وكانت صفحة واحدة تقريًبا منها ابقية فكتب 
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 بعد طبعها طر وأهنى املوضوع. فُأحلقت ورقة أخرىبضعة أس حضرته 
مع ترايق القلوب الذي كان مطبوًعا ومَؤج اًل منذ مدة طويلة ونُشر 
الكتاب. ويف هذه األثناء نُشرت كتب أخرى كثرية كانت مؤل فة من قبل. 

أيًضا، وال أظن أنه  علي ال بد أن يعلمه املولوي حممد حبيثوهذا معروف 
 . "هنكر سيُ 

 م(14/2/1915شاه األمحدي،  رْ وَ رْ لتوقيع: حممد سَ )ا
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ونبوءاته وإهلاماته وخطاابته  أان الذي أنشر سوانح املسيح املوعود "
كالرك   )الدكتور( الضرورية واهلامة منذ أن رفع األمحدية ووقائع اجلماعة

ن دار األمان منذ القضية، وأتشرف بفضل هللا تعاىل ابلسكن الدائم يف قاداي
نشر وقائع شاهدهتا أبم عيين، بالشرف جبدارة م، وحصل يل 1898عام 

)كما  ظروف اجلماعة لع علىأقول حلًفا ابهلل بصفيت مسجل الوقائع واملطّ 
املاضية( لنيل رضا هللا تعاىل وإلظهار  18يتبني من جملدات جريدة احَلَكم ال  

ناء على علمي الصحيح أن كتاب احلق فقط ومشهًدا هللا تعاىل، وأشهد ب
ترايق القلوب الذي كان اسه الكامل يف البداية هو "ترايق القلوب وجاذب 

يف متوز/يوليو  األرواح إىل حضرة احملبوب" أّلفه املسيح املوعود 
م للمرة األوىل.  31/7/1899م، وأُعلن عنه يف جريدة احلكم بتاريخ 1899

أُّلف بناء على رسالة من ملَهم من الهور كان هذا الكتاب يف البداية كتيبا 
م. وكان الكتاب قد انتهى مبدئيا يف أول 1899جاءت يف أوائل متوز/يوليو 

 صفحة فقط. مث خطر ببال املسيح املوعود  23آب/أغسطس على 
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أن  ه ابليكهرام فُأحلقت ضميمًة، وكان يف أن يضيف إليه آية تتعلق بل
م كضميمة 1899إىل آب/أغسطس  ظهرتاليت تُلحق به اآلايت البارزة 

 . 2رقم
يبدأ  أنفيما يتعلق بتأليف الكتب  كان من عادة املسيح املوعود 

. وكتاب قى غري مكتمل وكانت تُنشر كتٌب أخرى قبلهببتأليف كتاب في
يف جريدة "احلكم"  نُ وِّه إليهمن ذلك. فقد  ُيستثنَ ترايق القلوب أيًضا مل 

عَلن عنه عند نشره. وقد أُكمل أتليفه يف عام أنه سيُ و م 9/9/1899بتاريخ 
املوعوُد ُنسخت وطُبعت.  املسودة اليت أعطاها املسيحُ  أن م، أي1899

ولكن سلسلة الكتب األخرى أدت إىل أتجيل نشره إىل أن ُسلِّّمت يف عام 
م إدارة املطبعة إىل املرحوم حكيم فضل الدين ألسباب معينة، وقد 1901

جريدة "احَلَكم". وملا كانت كتب كثرية غري مكتملة  أُعلن ذلك رسيا يف
نظرًا إىل حالة  إىل نشر تلك الكتب املسيح املوعود نظرلفت احلكيم احملرتم 

صفحة أخرى مع ترايق القلوب ونشره بطباعة  فأحلق  ،املطبعة املالية
م، فُنشر الكتاب يف 1902صفحة الغالف. وهذا الكالم يعود إىل عام 

م وأُعلن عن نشره يف جريدة احلكم. ويف الفرتة 1902/أكتوبر تشرين األول
وذكرت يف يناير/كانون فقط، م 1899 املتخللة عّلقت على أحداث عام

د يف عِّ كما وُ و م أتليف ترايق القلوب وطبعه. 1900الثاين عام 
نشره يف تشرين الثاين عام  دأُعلن عن، فقد م1899أيلول/سبتمرب 

 م. 1902
الصحيحة واملدعومة بشهادات اترخيية وأراها هذه هي األحداث 
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مل يكتب يف كتاب  صحيحة حبسب علمي ويقيين أن املسيح املوعود 
 . "م سوى ورقته األخرية وصفحة الغالف1899ترايق القلوب شيًئا بعد 

 ريدة احلكم بقاداين. رئيس التحرير جلالراقم: العبد املتواضع يعقوب علي، 
أيًضا أن ترايق  آنفالقوية ومن الشهادات املذكورة يثبت قطعًيا من األدلة ا

م، وأن 1902م، ولكنه ُنشر يف 1900القلوب أُلِّف يف أوائل عام 
 "ريفيو" و"سفينة نوح" ُكتبت بعد اإلعالن: "إزالة خطأ" واملقاالت يف جملة

ونسخت مضمون ترايق  -هُنشرت قبل وإن كانت قد -ترايق القلوب
د تعنته وعناده على الرغم من األدلة الواضحة القلوب. وإذا مل يرتك أح

ن "نزول املسيح"، إه مثلشخص املذكورة آنًفا فأمره إىل هللا. فقد يقول 
 و"الرباهني األمحدية اجلزء اخلامس" مها كتاابن أخريان للمسيح املوعود 

 وانتهىم 1902م مع أن أتليف أحدمها بدأ يف 1908ألهنما ُنشرا يف عام 
م بعد 1908إضافة حرف واحد يف عام  دونكنه ُنشر م، ول1903يف 

م 1905. والكتاب الثاين بدأ أتليفه يف عام وفاة املسيح املوعود 
. فإذا وانتهى يف العام نفسه ولكنه بقي دون نشر حىت ُنشر بعد وفاته 

أحد قائًما على تعنته على الرغم من وجود هذه األدلة والنظائر واّدعى  ظل
 ب أُلِّف فيما بعد على الرغم من عبارة املسيح املوعود أن ترايق القلو 

 هللا، فال يقدر أحد على أن يفهِّّمه.  ىلإالواردة يف "حقيقة الوحي" فأمره 
ويف األخري أقدم دليال آخر يثبت منه أن ترايق القلوب أُلِّف قبل "دافع 

 البالء"، وهو: 
يف أول األمر  يف حقيقة الوحي: "كنت أعتقد يقول املسيح املوعود 



 حقيقة النبوة

(48) 

 

 منه  عن ذلك علمأفما مل  ...!مرمي؟بن وأقول: أين أان من املسيح 
قلُت خالف  ولكن حني علمته منه ، البدايةظللُت أقول ما قلُت يف 

الغيب. هذه هي حقيقة األمر، فمن شاء  علم. إمنا أان بشر، وال أّدعي ذلك
 (154-152، ص22فليقبل ومن شاء فلريفض." )اخلزائن الروحانية، جملد 

اعتقاده حول مسألة األفضلية  ففي هذه العبارة قسم املسيح املوعود 
إىل زمننيِّ، وإن كلمة: "ما مل" ُُترب عن احلد األقصى للزمن األول، وكلمة: 
"حني" حتدد احلد األدن للزمن الثاين، وال يوجد بينهما زمٌن اثلث. فيقول 

 نه أفضل من املسيح أوإزمن األول أنه مل يقل يف ذلك ال عن الزمن 
ل منه. مث يقول ن املسيح الناصري أفضإيساويه شأان، بل ظل يقول دائما 

نه مل يقل يف هذا الزمن أبن املسيح الناصري أفضل منه أو إعن الزمن الثاين 
 يساويه شأاًن بل عّد نفسه أفضل من املسيح الناصري دائًما.

قرآن الكرمي حكاية عن عيسى إن َمثل ذلك كمثل قول هللا تعاىل يف ال
 : َتينِّ ُكْنَت أَْنَت الر قِّيَب ْم فَ َلم ا تَ َوف  ي ْ ُكْنُت َعَلْيهِّْم َشهِّيًدا َما ُدْمُت فِّيهِّ
نه قد إ ( ففي هذه اآلية يقول املسيح الناصري 118)املائدة:  َعَلْيهِّمْ 

، واحلد األقصى للزمن األول واحلد األدن للزمن الثاين هو  أتى عليه زمااننِّ
وفاته. وأنه مل ينفصل عن هؤالء الناس يف الزمن األول من هذين الزماننيِّ بل 
بقي فيهم دائًما. أما يف الزمن الثاين أي بعد التويف فلم يُعد إليهم بل ظل 

 فيهم يف هذا الزمن.  عشْ منفصاًل عنهم دائًما ومل ي
املسيَح  املوعوُد  عّد املسيح كّلماآنًفا أنه   ةفتبني من العبارة املذكور 

 الناصري أفضل منه مل يعّد نفَسه أفضل منه قبل تلك الفرتة. وكلما عّد 
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نفَسه أفضل من املسيح الناصري مل يعّد املسيح الناصري أفضل من نفسه 
 بعد ذلك. 

واآلن نرى أن املسيح املوعوَد عّد املسيح الناصري أفضل منه يف ترايق 
نه ال ميكن أن تكون هناك عبارة أو القلوب بكلمات صرحية، فثبت أ

قبل ترايق القلوب عّد فيه نفسه أفضل من  خطاب للمسيح املوعود 
دافع البالء وسفينة نوح أُلِّفا بعد ترايق  املسيح الناصري. فال بد أن كتايب

نه أفضل من املسيح الناصري إفيهما   القلوب. فقد قال املسيح املوعود
بعد هذين الكتابني عّد  ارة أو خطاب له فال ميكن أن تكون هناك عب

فيه املسيَح الناصري أفضل من نفسه. فثبت أن ترايق القلوب قد أُلِّف 
قبلهما وليس بعدمها. "هذه هي حقيقة األمر، فمن شاء فليقبل ومن شاء 

 فلريفض."
إزالة شبهة أخرى يثريها بعض من الضروري أيًضا يف هذا املقام أرى 

يف حقيقة الوحي على اعرتاض  به املسيح املوعود  د  ر ما الناس وهي أن 
التناقض يف كتابه حقيقة الوحي، وريفيو وترايق القلوب، قال فيه أيًضا: أّن 

وهذا يُثبت أن  !عاًما؟ 23يل أن أرد وحي هللا املتواتر النازل علّي منذ 
هو ليس فيما ورد يف ترايق  الذي قبِّله املسيح املوعود  ختالفاال
  لوب ألنه مل ميض على نشره إال أربع سنني فقط أما املسيح املوعودالق

فثبت من  عاًما، 23فيقول: أن يل أن أرّد وحي هللا املتواتر النازل علي منذ 
 23يعود اترخيه إىل  ذلك أن االعتقاد الذي دحضه املسيح املوعود 

 كوضح النهار أن  ما ورد يف ترايق القلوب. فجوابه أننا أثبتناإىل عاًما وليس 
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وه ؤ زال موجوًدا فاقر  يف ترايق القلوب، فالكتاب ما مذكور ه ما دحض
أبفضلية املسيح الناصري أم ال؟ فإن    لرتوا هل أقر  فيه املسيح املوعود

ن املسيح معّد نفسه يف هذا الكتاب أفضل كلي ا  كان املسيح املوعود 
ف أبن الفكرة اليت دحضها العرتاإىل االناصرى ففي هذه احلالة سنضطر 

  عاًما، ولكن ما دام  23هي فكرة قدمية منذ  يعرتف يف ترايق
القلوب أبفضلية املسيح الناصري على نفسه بكلمات صرحية فأي شك 

تبىّن فكرة جديدة بعدها؟  بقي يف أن العبارة الواردة فيه منسوخة وأنه 
ليف ترايق القلوب. غرّي اعتقاده بعد أت فال بد أن املسيح املوعود 

عاًما" معىن ال يُلقي اعرتاًضا على  23فيجب أن نستنبط من مجلة "منذ 
عىن املذكور آنًفا سيقع على املألنه إذا استنبطنا منها  املسيح املوعود 
 :اعرتاضان املسيح املوعود 

عن زمن  : أنه ُسئل عن زمن يتعلق بتأليف ترايق القلوب ولكنه ردّ األول
 يف الرباهني األمحدية. يتعلق بتأل
كان يعّد املسيح الناصري أنه  : أنه كذب، والعياذ ابهلل، حني قال الثاين

ولكن احلقيقة أنه سبق أن ذكر االعتقاد  ،عاًما 23 منذه نفس أفضل من
 نفسه يف ترايق القلوب أيًضا. 

عاًما أن يفّضل نفسه  23: وكأنه خالف أمر هللا إذ أمره هللا قبل الثالث
مشيئة هللا أيًضا ومع ذلك أظهر يف  املسيح الناصري، وقد فهم على 

 ترايق القلوب اعتقاًدا منافًيا ملا عّلمه هللا تعاىل.
ابخلوض يف هذه البحوث لتحقيق احلدود ، ال تتجاوزوا ةفيا أيها األحب
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نفسه عرضة  مآربكم ومطالبكم حدوًدا فتجعلوا املسيح املوعود 
رون كالمه مبا لالعرتاض، فهو إمامكم أي ًضا كما هو إمامنا. ملاذا تفسِّّ

وتقواه؟  هدعوانشئ الشبهات يف يُ و  اتاالعرتاضسهام يصوِّب إليه وابال من 
ملاذا حترفون عبارات املسيح املوعود إلنقاذ أنفسكم، وتُثبتونه أدن يف نظر 
 العامل؟ اعلموا جيًدا أن العزة احلقيقية هي اليت أتيت من هللا وال أتيت من

أحًدا؟ ال شيء. وما ميكن أن يعطيه هللا تعطي الدنيا الناس. ماذا ميكن أن 
القلوب، والذي حيكم تعاىل ال ميكن ألحد أن يعطيه. إن هللا هو الذي 

ينشئ عالقته ابهلل تعاىل يقيم هللُا حكومته على القلوب، وخيلق حبه يف 
رواح السعيدة قلوب السعداء. فاقُدروا احلب الذي ميكن أن تنالوه من األ

وإن كانت تلك األرواح خافية يف ثياب ابلية رثّة. إن صديًقا صدوقًا واحًدا 
أفضل من ألف منافق مداهن ومتملِّّق ألن املنافقني ميدحون يف حالة الفرح 

التضحية بروحه  يفأما الصديق الصدوق فال يقّصر  ،ويثنون يف فرتة السعادة
فال تستنبطوا من كالم املسيح املوعود  يف أايم الرتح ويف حالة اهلّم والغم.

 فإن ابب التوبة  ،تعطي األعداء فرصة الشماتة. توبوا توبوا ينَ معا
املذكور واضح   ن كالم املسيح املوعودإ ،مفتوح دائًما. اسعوا وعوا

متاًما. الوحي الذي نزل عليه منذ زمن طباعة الرباهني األمحدية مل يُذكر فيه 
أدن مرتبة من املسيح الناصري وال مرة واحدة بل   داملوعو  أن املسيحَ 

حيسب نفسه  أفضل منه دائًما، ولكن ملا مل يكن املسيح املوعود  ُعدّ 
آخر حىت كان يتبىّن األفكار نفسها إىل زمن  أيخذه على حممللذا ظل  نبي ا

 انتباهه أتليف ترايق القلوب، ولكن عندما صرفت اإلهلامات النازلة عليه
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 أفضل من املسيح الناصري ههو أن ذلك إىل أن معىن تلك اإلهلاماتبعد 
عاًما. فكال األمرين صحيح متاًما،  23انقاد لإلهلامات النازلة منذ  وأنه نيب،

عاًما كان يبنّي أفضليته على املسيح  23إىل  الوحي النازل عليه أن أي 
ت إىل وق املسيح الناصري  فّضلكان ي  الناصري، وكذلك أنه 

فيما بعد. األمر األول هذا أتليف ترايق القلوب، ولكنه غرّي اعتقاده 
صحيح ألن احلق أنه أُعطي صفة النيب بصراحة يف الوحي اإلهلي دائًما، 

إىل زمن أتليف  الوحي ظل يؤّول ذلك واألمر الثاين أيًضا صحيح ألنه 
 ترايق القلوب. 

 
  علي محمد املولوي  اعتراضات بعض على الرد

 أن فكرة حول االعرتاضات بعض كتيبه  يف علي حممد املولوي أاثر لقد
 يلي فيما فأنقلها القلوب، ترايق يف ورد اعتقاًدا غرّي   املوعود املسيح

 .عليها وأردُّ 
 َحَكم لقد: "افيه جاء عبارة من كتايب 7و 6 الصفحة يف نقل لقد( 1) 

 ولكن النبوة عن اعتقاده" القلوب ترايق" يف كتب  أنه  املوعود املسيح
  :نتائج ثالث منه املولوي احملرتم واستنتج ،"بعده النازل الوحي غرّيه
 وجزئية انقصة م25/10/1902 إىل كانت   املوعود املسيح نبوة( ا)

 .(أمحد حممود مرزا أي) احملرتم ميان معتقد حبسب
 بعد املوعود املسيح على نزل وحًيا أن احملرتم ميان يعرف( ب)
  .اآلن جزئي ا نبي ا وأُخربِّ فيه أنه مل يَ ُعدْ  م25/10/1902
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 إىل كتبه  من كتاب  ة عبارة يف أيأبي االحتجاج ميكن ال( ج)
 بعد كتاابته  بل النبوة مسألة على قبله وال م25/10/1902
 . املسألة هذه يف احلجة هيفقط  م25/10/1902

 وال عندك من االستنتاج هذا توّصلت إىل أنك  1رقم النتيجة على الرد
 عن هفَ صرَ  بعد فيما النازل الوحي أبن قلتُ  لقد. كلمايت  من فهمه ميكن

 من كانت  البداية يف نبوته نأب القول إيل تنسب ولكنك السابق، االعتقاد
 املسيح أن هو كتبُته  ما. القولني بني وشت ان ،آخر نوع من صارت مث نوع

 بعد فيما تغيريهإىل  اضطر ولكنه اعتقاًدا يعتنق يف البداية كان  املوعود 
 نبي ا  كان  فكما. املعتقد ذلك خالف شيًئا أظهر املتواتر هللا وحي ألن
 أن غري النبوة، يف تغريُّ  أي يطرأ ومل أيًضا، بعد فيما كذلك  بقي قبل من

انداه  البداية يف هبا هللا انداه اليت فالكلمات.  هو رأيه يف التغريُّ حدث
 حبسبا يؤوهل كان   املوعود املسيح ولكن يًضاأ بعد فيما نفسها هبا

 . التأويل هذا يف يغريِّّ  أن إىل بعد فيما اضطر ولكنه ،السائد االعتقاد
 حقيقة من طويال مقتبًسا كتايب  يف نقلتُ  أنين وغريب مؤسف هو كم
 !الفهم تسيء ظللت ذلك مع ولكنك واضحة نتيجة منه واستنتجتُ  الوحي
 املعرتض على الرد يف املوعود املسيح قال لقد رتم،احمل املولوي أيها اي ولكن

 األمحدية الرباهني يف قلُته الذي كمثل  االختالف هذا َمثل أن اتمة بصراحة
 فكنت. عيسى أنك إهلاًما تلقيتُ  قد كنت  أنين مع الناصري املسيح حبياة

هذا  خطأ على بعد فيما عثرتُ  ولكن البداية يف اإلهلامات تلك ّولأؤ 
. قد مات الناصري املسيح نأببوضوح  واإلقراره تركإىل  فاضطررت ،التأويل
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 كان  مرمي بن املسيح أن رأيك حبسب العبارة هذه من يثبتأ اآلن يل فقل
 كتاب  أتليف زمن يففيما بعد  ومات األمحدية الرباهني أتليف زمن إىل حًيا

 ارةلعب الواضح املعىن. ذلك تقول أن تستطيع ال كال،  !؟"اإلسالم فتح"
 قبل من موجودة كانت  املعىن هبذا اإلهلامات أن هو  املوعود املسيح
 أن معناها وليس السائد، االعتقاد حبسب يكتب ظل ذلك مع ولكنه أيًضا
 ميًتا الناصري املسيح كانو  .بعد فيما تغرّي  مث ذلك غري كان  قبل من الواقع

 فتح" ليفأت زمن يف كان  كما  أيًضا األمحدية الرباهني أتليف زمن يف
 إهلاماته يؤول ظل  املوعود املسيح ولكن". األوهام إزالة" أو" اإلسالم

 االعتقاد أن املتكرر هللا وحي له أثبتَ  مث العام االعتقاد حبسب يف البداية
 املوعود املسيح كان  كذلك.  احلقيقة يف املوعود املسيح هو هوأن خاطئ العام
 االعتقاد كان  ملا ولكن األمحدية، الرباهني أتليف زمن منذ نبي ا ُيسمى 
 وإذا. االسم لذلك خمالًفا اعتقاًدا يعتنق  ظل فقد ذلك ينايف العام
 يكون أن ميكن ال ألنه جزئية أفضلية عّدها أبفضليته توحي كلمة  عليه نزلت
 القلوب ترايق يف االعتقاد هذا بنّي  وقد. النيب على اتمة أفضلية النيب لغري

 بنفسه  يقول كما  ألنه م1900 عام يفه تغيري إىل  اضطر ولكنه أيًضا
 . نبي ا ساه هللا أن املتكرر اإلهلام من فهم أنه

 هذه من الرغم على االستنتاج هذا استنتجتَ  أنك حًقا الغريب من
 كان   املوعود املسيح أن أرى كأنين  الواضح واملقتبس الصرحية العبارة

 املوعود املسيح أن هو كتبته  ما. بعد فيما نبي ا صار مث قبل من جزئًيا نبي ا
 الرباهني يف املذكور املسيح حبياة االعتقاد َمثل ضارابً  جيًدا اعتقاده وّضح
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 رأيه تغرّي  بل أيًضا الوقائع يف تغرّي  أيّ  حيدث ومل تتغري مل درجته أن األمحدية
 ا النحوعلى هذ مقلوبة معانٍ  فُهَِّمت فإذا. العلم من مبزيد هللا زّوده مث فقط
 املوعود املسيح نأ غًدا أحد يقول أن أخشى مثلها واضحة عبارات من
  الرباهني أتليف زمن إىل حًيا كان  الناصري املسيح أن يعتقد كان 

 وإذا. الكالم هذا مثل على جواب عندي ليس. ذلك بعد ومات األمحدية
 القائل قول يف وتدبر أتمل بغري مثلها هامة مسائل على الرديف  الناس أخذ

 ولنيؤ مس أنفسهم حيسبون والذين !املوضوع؟ يف البتّ  ميكن كيفف
 ليتأملوا أوال مث جيًدا الكالم يفهموا أن عليهم بجب سديد رأي وأصحاب

 بنية يُقرأ مل" الفصل القول" كتايب  أن يبدو. خاطًئا كان  إن عليه يردوا مث فيه
 يف املرء يضع عندما. طفق عليه الرد بنية ُقرئ بل صدقٌ  فيه ُوجد إذا القبول

 على يقدر ال أنه احلتمية النتيجة تكون خاطئ الكالم هذا أن سلًفا االعتبار
 تصورتَ  قد إذ النحو هذا على أخطأتَ  لذلك فيتعّثر، بجب كما  فهمه
 مل أنك النتيجة فكانت خطأ هو" الفصل القول" يف ورد ما كل  أن سلًفا
  فهم أسأتَ  أنك حًقا املؤسف من ولكن. حمتواه جيًدا يف لتأملا فرصة جتد

مبنيا  يكن الوصول إليها مل نتائج إىل سريًعا وتوصلتَ  مفاهيمه، من كثري
ى س تعاىل هللا نعتقد أأ ال نينإ أخرى مرة لك أقول. على منهج سليم
 يكتب مل كما  بعد، فيما نبي ا ساه مث أوال جزئًيا نبي ا املسيح املوعود 

: نفسه املقام يف  املوعود املسيح يقول بل ،ذلك  املوعود املسيح
 كان  هللا وحي أن يُثبت وهذا ؟عاًما 23 منذ النازل هللا وحي أنكر أن يل أنّ 

 االختالف هذا  املوعود املسيح شّبه ذلك إىل وإضافة. دائًما نبي ا يصفه
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 املوعود املسيح أعلن عندما. ووفاته الناصري املسيح حياة يف ابالختالف
 منه املراد يكن مل الناصري املسيح حبياة اعتقاده األمحدية الرباهني يف 

 عن يتخلى أن يُرد مل أنه السبب كان  بل احلني ذلك إىل حي ا كان  املسيح أن
وإن كانت قد  املتكررة ابإلهلامات ذلك إىل يوج ه مل ما السائد االعتقاد

 من تنبطيس  كان  متاًما كذلك.  نزلت عليه إهلامات تُثبت وفاته
 أفضل نفسه صفي ومل واجملددية احملد ثية معىن نبي ا فيها سِّّي اليت اإلهلامات

 االعتقاد هذا عن يصرفه مل ما متخذا احلذر على سّنة األنبياء، نيب أي من
 : بنفسه  يقول كما  ،املتكرر هللا وحيُ 
 بن املسيح من أان أين: وأقول األمر أول يف أعتقد كنت  متاًما كذلك"

 على يدل أمر ظهر وكلما تعاىل، هللا عند املقربني كبار  ومن نيب إنه إذ مرمي؟
 بعد علي   نزل الذي  هللا وحي ولكن جزئي ا، فضال أعّده كنت  فضلي
" نيب" لقب وأُعطيتُ  السابقة، العقيدة على اثبًتا يدعين مل كاملطر  ذلك

." أخرى انحية من  ومن أمته انحية، من نيبٌ  إنين حبيث اتمة، بصراحة
 (154-153ص ،22 اجمللد الروحانية، اخلزائن الوحي، حقيقة)

بعدما  كامال  نبي ا  بجعله ومل السابقة أحكامه من ُحكًما هللا يغرّي  فلم
 كان  وإن) نيب أنه معلِّ  املتكرر الوحي يف ابلنيب ُسّي ملا بل ،جزئًيا نبي اكان 

 أبفضليته تصرح كانت  اليت إلهلاماتا أن ذلك إىل وزدْ  ،(أيًضا األمة من فرًدا
 يف منه أفضل ُجعل بل اجلزئية النبوة منها املراد يكن مل الناصري املسيح على
 ومل القلوب ترايق أتليف بعد واعتقاُده اجتهاده ريِّّ غُ فقد  إًذا،. شيء كل
 فيه ُجعل يوم أول من أيضا نبي ا فكان.  مرتبته وال األمر واقع يُغري  
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 يؤّول ظل نهإ بنفسه  يقول كما  نبي ا تعاىل هللا سّاه وقد داموعو  مسيحا
 اضطر حىت الناصري املسيح حياة مسألة يؤوِّل كان  كما  أيًضا الكلمة هذه
 .املتواتر الوحي نتيجة السابق اعتقاده تغيريإىل 

 يبدو: فيها تقول ألنك األوىل ابلنتيجة تلقائيا تبطل أيًضا الثانية النتيجة
 جزئًيا نبي ا يعد مل املوعود املسيح أبن يقول وحي على مطّلع حملرتما ميان أن

 السابقة أحكامه من حكًما ينسخ مل تعاىل هللا أبن قبل من قلت لقد. اآلن
إىل  حاجة فال البداية منذ هي هي  املوعود املسيح نبوة درجة ظلت بل

 إهلام يف  املوعود للمسيح تعاىل هللا قال مىت. القبيل هذا من وحي
 املوعود املسيح ُجعل مىت أُثبت أن علي واجًبا كان  إذا جزئي؟ نيب أبنك
 قوله وجود حال يف وذلك ،بعد أن كان نبيا جزئيا نبي ا  وحي نإ 

 أن حقي ومن فسأسأل، ،السابق االعتقاد عن بعد فيما صرفه املتواتر هللا
 وإذا. جزئي نيب أنه عوداملو  املسيحَ  فيه تعاىل هللا أخرب وحًيا تنشر أن أسألك
 يطالب أن ملؤمناب ال يليق أنه فاسعْ خمتلفة  أتويالت يف بذلك خضتَ 
 . إثباته يستطيع ال مبا اآلخرين
 نهإ مثال فيه له قيل الذي  املوعود املسيح إهلام أوال تقدم أن عليك

 مثل تقدم أن عليك. إخل ...تقبله مل الدنيا ولكن جزئي نيب الدنيا يف جاء
 ال دمتَ  فما. نسخه وحًيا لك أقدم أن علي سيتحّتم مث أوال الوحي هذا

 فلماذا أمامي، تقدمه الذي املعيار هذا حبسب اّدعاءك تثبت أن تستطيع
 هناك ليس دام فما جزئية؟ نبوة نسخ وحيعن  تسألين وملاذا !مين؟ تطلبه
 هللا لقد خلع !ينسخه؟ إهلام ين زل أن ممكًنا كان  فأنّ  جزئية نبوةيوحي ب إهلام
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 يعطه ومل البداية منذ "رسول"و "نيب" لقب  املوعود املسيح على تعاىل
 من كلمة  تعاىل هللا يستخدم مل فلما. "جزئي رسول" أو "جزئي نيب" لقب
 !؟من قبل يقله مل ما نسخِّ  معىن فما البداية منذ القبيل هذا

 أو جزئًيا نبي ا وداملوع املسيح تعاىل هللا يدعُ  مل إن أنه أحد هنا اعرتض لو
 أي ،نبي ا حقيقي ا ليس أنه ثبت أين فمن ،ورسوال نبي ا انداه بل جزئي ا رسوال

 النبوة ينل مل أي مستقال نبي ا ليس أنه ثبت أين ومن ؟!ليس نبيا مشّرعا
 مصحوبة تكون أن النبوة يف قط شرط هناك ليس أنه فجوابه !مباشرة؟
 كلمة  هللا كالم  يف ُتستخدم ال لذلك مباشرة، تُنال أن أو ابلشريعة

 أية ذكر يف الكرمي القرآن يف الكلمة هذه تروا ولن ،"املستقلة" أو" احلقيقية"
ألهنا  األحاديث، يف وال السابقني األنبياء وحي يف جتدوها ولن نبوة،

 وأمره بعثه مث رسوال أو نبي ا أحًدا هللا دعا فإذا .خصائص تُعرف ابلوقائع
 على حيتوي وحي عليه نزل فلو. نبي ا الشخص هذا يصبح فاسدامل إبصالح
 املوعود املسيح أطلق وقد مشرّع، نيب أنه تلقائًيا يُعَلم سوف الشريعة أحكام

 اتّباع دون مباشرة نبوة أحد أُعطي إذا كذلك  ".حقيقي نيبعلى نيب مثله "
 النبوة ينل ومل الشريعة يُعط مل إن أما. مستقل نيب أنهبوضوح  فسُيعلم أحد
 احلالة هذه يف النيب كلمة  من املراد أن فسُيعلم األنبياء من أحد اتّباع دون
. األمرين هذين إىل املوعود املسيح إهلامات يف أُشري فقد. األمة من نيب هو

 إىل إضافة ،"القرآن يف كله  اخلري: "إهلامه شرعٍ  دون نبي ا كونه  على فالدليل
 لن أنه ثبت القرآن يف كله  اخلري كان  فلما. شريعةب أيت مل أنه بنيِّّ ال واقعال

. الكرمي ابلقرآن يعملوا أن اجلميع واجب من كان  بل جديدة شريعة أتيت
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  حممد من بركة كل: "نصه  املوعود للمسيح آخر إهلام هناكو 
 أشري احلقيقي املوضوع إىل اإلشارة إىل فباإلضافة". وتعّلم عّلم من فتبارك
 كونه  نتيجة انله فقد املوعود املسيح انله ما كل    أن إىل اماإلهل هذا يفأيضا 
 ساه تعاىل هللا ألن ،مباشرة النبوة ينل مل أنه يبني وهذا ، هللا لرسول تلميًذا
 كانت   نبوته إن إًذا،. منه شيء كل  تعّلم أبنه وقال  للنيب تلميًذا

 النبوة هذه على احلائز على  املوعود املسيحُ  أطلق وقد ،مباشرة غري
 وقد مباشرة النبوة انلوا أنبياء هناك النوع هذا من نيب ومقابل". تِّي ام  أُ  نبي ا"

 يكن مل املوعود واملسيح". مستقل نيب"تسمية  املوعود املسيح عليهم أطلق
  .  هللا رسولَ  اتّباعه نتيجة نبوته كانت  بل املستقلني األنبياء من
 رسول قبل أييت أن ممكًنا يكن مل أنه" فصلال القول" يف كتبتُ   لقد: ةكتن
 قدسية قوة ميلكوا مل سبقوه الذين األنبياء ألن نيب أيّ  أمة من نيب  هللا

 هو  رسولنا فكان. النبوة درجة إىل أحًدا يوصلوا أن هبا يستطيعون
 مكمِّال كان  بل فقط بنفسه كامال  يكن مل الذي الوحيد الكامل اإلنسان

 اآلن تُعد مل فلما. كاملني  أيًضا اآلخرين بجعل أن على اقادرً  كان  أي أيًضا
 يف األمة من نيب أييت أن إال ميكن الف مباشرة النبوة إفاضةإىل  حاجة

 األنبياء مجيع من درجة أقل يكون أن األمة من النيب معىن فليس. املستقبل
 من أو السابقني األنبياء من كثري  من أفضل يكون أن ميكن بل السابقني

 وينال  هللا رسول كنف  يف يرتىب الذي ألن  هللا رسول سوى يعهممج
  هللا رسول ألن علياة درج انل مهما فليس حمل استغراب كماالته  من
 إنسان كل  بوسع وليس أيًضا، األنبياء أعني عن خافية هي اليت العظمة بلغ
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ل حم ليس  النيبيتقدم يف الروحانية حتت تربية  فالذي. عظمته يدرك أن
 عظماء، يكونون العظام األساتذة تالميذ ألن عليا درجة انلتعّجب مهما 

 إن: " املوعود املسيح يقول كما  أعلى شأانً  ميلكون الكبار امللوك ووزراء
يصبح  أن ميكن أمته من فرًدا نإ حبيث عظيمة درجة يتبو أ  األكرم نبينا
 اخلامس، اجلزء األمحدية، الرباهني." ) أمته من أنه مع عيسى ويسّمى نبي ا
 (184ص

 من أفضل عيسى ومثيل موسى من أفضل موسى مثيل إن: "أيًضا ويقول
 تربهن احملمدية األمة من نيب بعثة أنهاتني العبارتني  من يثبت". عيسى

 أن بد فال موسى من أفضل  النيب كان  ملا، وأنه  النيب عظمة على
 . ولاأل سيحامل منيف كل شيء  أفضل مسيحه يكون

 املوضوع هذا فيه ذُكر وقد موقفي، يؤيِّّد أيًضا آنًفا املذكور واإلهلام
 من فتبارك  حممد من بركة كل: "تعاىل هللا يقول ، حيثدقيق أبسلوب

 بركة من ما أبنه  النيب كماالت  ذُكرت األول اجلزء ففي." وتعّلم عّلم
.  النيب بواسطة هلاميكن نواو ال إ اإلنسان يناهلا أن وميكن العامل يف توجد

 من بركة كل  على احلصول أن هو العربية اللغة يف" بركة كل" التعبري معىن إن
  املراد كان  مفردة نكرة إىل" كل" حرف ُأضيف إذا ألنه ممكن، الربكات تلك
 بركة تسميته ميكن ما كل  أن هو اإلهلام فمعىن. اجلنس ذلك من فرد كل

 روحاني ا أو دنيواي   أو ديني ا أكان سواء  هللا رسول بربكة نيله ميكن وفضال
 اليت الربكات فكل. بركة أية يستثنِّ  ومل بركة أية تعاىل هللا حيدد مل. ماداي   أو

 عسى وماذا.  هللا رسول منعليها  احلصول ممكن نواهلا لإلنسان ميكن
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 هللا رسول ابتباعوكيف ميكن أال تُنال النبوة  !النبوة؟ من أكرب بركة تكون أن
 حممد من بركة كل: "يقول هللا أن مع "، منه الربكات فكل  

  فيضه أن إىل إشارة اإلهلام هذا ففي. بواسطته نواهلا وميكن بربكته وجارية
 وال بواسطته،اآلن  بركة كل  تُنال أنعندها  ميكن درجةً  ابلغ وكماله واسع،
 عمال يعمل ال هللا أن الواضح من. عليها للحصول أخرى وسيلةإىل  حاجة

 فال ممكنا وخدمته وطاعته  ابتّباعه شيء على احلصول كان  فإذا. لغًوا
 ينال أن يستطيع اإلنسان كان  فلما. مباشرة الشيء ذلك يُنال أنإىل  حاجة
 هايبلغ مل درجةإىل  تعاىل هللا قرب على حائز وهو ، النيب بربكة النبوة نعمة
 رسول أُعطيها اليت واملرتبة. املباشرة وهبةامل ابب أُغلق فقد لذا اليوم إىل أحد
 عليهم عيسى وال موسى وال إبراهيم وال نوح وال آدم يُعطها مل  هللا

 قد، إذ  نبينا مثل كفاءات  على حاز آدم بين من أحد يكن ومل. السالم
 َملك حضرة من واستحق   ،قط نيب أيّ  يبلغه مل مبلغا تعاىل هللا طاعة يف بلغ

 تعاىل هللا قال لذلك. آخر نيب أيّ  يستحقها مل إنعامات رضواأل السماوات
 أَْدنَ  أَوْ  قَ ْوَسنْيِّ  قَابَ  َفَكانَ *  فَ َتَدىل   َدانَ  : عنهيف القرآن الكرمي 

".  حممد من بركة كل: " املوعود للمسيح وقال( 10-9: النجم)
 إلنسانا يستطيعحبيث  درجة حاز وحده  النيب أن اإلهلام هذا من فيثبت

 يستطيع له  خادًما كونه  وبسبب اتّباعه، نتيجة النبوة إنعام ينال أن
 ميكن نيب  قبله يكن ومل. األنبياء من كثري  من أفضل يكون أن اإلنسان

 منح لقد. وبواسطته منه تُنال بركة كل  أن أي منه، بركة كلأن    حبقه القول
 ما إىل يشري آنًفا املذكور مفاإلهلا. وحده  لنيب  ا الدرجة هذه تعاىل هللاُ 
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 ينال أن يستطيع اإلنسان ألن أُغلق املستقّلة النبوة ابب نأب قبل من قلتُ 
 حاجة هناك تعد ومل  للنيب صادقًا خادًما كونه  نتيجة الربكات مجيع اآلن
 معناه ضحيت   آخر إهلام هناك املذكور اإلهلام جانب وإىل. مباشرة ملوهبةإىل ا
  املوعود املسيح استنبط وقد. آنًفا املذكور اإلهلام مع هقرأان إذا جيًدا
 اخلزائن الوحي، حقيقة كتابه  يف مذكور اإلهلام وهذا بنفسه املعىن ذلك

 :ونصه 99ص ،22 جملد الروحانية،
 من فتبارك  حممد من بركة كل  عباده، من يشاء من على الروح يُلقي"
 أي ،الروح يُلقي: "اإلهلام هذا ةترمج يف املوعود املسيح وقال". وتعّلم عّلم

 عّلم من فتبارك.  حممد هي من إمنا الربكة هذه وكل النبوة، منصب يهب
 آهتم عاقبة كتاب  يف ذلك قال كما) املوعودَ  املسيحَ  أي العبدَ  هذا

  ، وَمن تعّلم.(واألربعني
 معىن الربكة من استنبط املوعود املسيح أن جبالء العبارة هذه من يّتضح

 تعاىل هللا أن قبل من املذكور اإلهلام إىل إبضافته أيضا استنبط وقد بوة،الن
 يُعطى ال وإنعامه هذه هبته ولكن عباده من يشاء ملن النبوة منصب يهب

 . وحده ومنه  بواسطته تُنال النبوة وبركة ، هللا رسول بفيض بل مباشرة
 مرتبة أن إىل راحةبص اإلهلام هذا من األول اجلزء يف تعاىل هللا أشار فقد

 ملوهبةإىل ا حاجة وال بركة كل  منه تُنال أن ميكن حبيث عالية  النيب
 لن  عهاطأ ومن آخر، نوع أي من أو النبوة بركة أكانت سواء مباشرة

 حيظ ومل ،دائًما مبراميه يفوزيفلح و س بل قط الدنيا يف لقى اخليبة واحلرماني
  بل بواسطته، الربكات كل  أحد لينال الدرجة هبذه السابقني األنبياء من أيّ 
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 األنبياء بواسطة وليس إهلية كموهبة  مباشرة تُعطى  قبله النبوة كانت
 . السابقني

 وأثبت ،"وتعّلم عّلم من فتبارك: "اإلهلام من الثاين اجلزء يف تعاىل قال مث
 هي بل  النيب بربكة تُنال كلها  الربكات أن ادِّّعاءحمض  ليس هذا أن

 أطاع أنه ذلك على مثاال  املوعود املسيح إىل فانظروا حققة،مت حقيقة
 مبارك املعّلم أن فثبت. كلها  الربكات انل له صادقًا خادًما ولكونه ، النيب

 نوع كل  إفاضة على القدرة ميلك مل لو ألنهف املعلم أما. مبارك أيًضا واملتعّلم
 يُعِّدّ  أن استطاع ملا احلد هذا إىل واسًعا فيضه يكن مل وإن الربكات من

 أوال ألنه أيضا مبارك املتعلِّّمو . الربكات من نوع كل  نيل على قادرًا متعلًما
 وأخربهم كله  العامل لنجاة جاء الذي الكامل اإلنسان ذلك على العامل أْطلع

 -وجهالء علماء وبيًضا، سوًدا وعجًما، عرابً  -كله  العامل كان  حني مبحاسنه
 بصيت العامل أكناف إىل معّلمه اسمَ  وبّلغ، زاايهوم حماسنه يعرف ومل بجهله
 واألدلة القاطعة ابلرباهني وجالله بعظمته يعرتف كله  العامل وجعل حسن
ة   حممًدا أن واألعداء لألصدقاء وبنّي  البيِّّنة، واآلايت البالغة واحلجج النريِّّ
. ينفد ال الذي واحلَِّكم العلوم كن ز  الكرمي القرآن وأن كله  العامل منّجي هو
 وصف فقد. عليه وابله لكان والتعصب التعنت بسبب أحد اآلن أنكر ولو

 كماالت  جذب املتعلِّّم أن منطلق من وكذلك ،املنطلق هذا من مبارًكا املتعلِّّم
 العامل كان  اليت والكماالت العلوم وورث بصبغته غصبّ تو  العظيم معّلمه

 بلمعانعلى العامل  مديةاحمل النبوة عظمةُ  بسببها جتّلت درجة وبلغ بجهلها،
 !درجةً  وأكمله أعظمه فما. خارق
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 املولوي استنتجهما نتيجتنيِّ  إبطال وبعد املوضوع، صلب إىل أعود واآلن
 احملرتم املولوي أن معلوًما فليكن. الثالث استنتاجه عن شيًئا اآلن أقول احملرتم
 أن ادهامف اثلثة نتيجة منها واستنبط قبل، من قلتُ  كما  يل، عبارة نقل

 مث. حجة ليست م1902 عام قبل النبوة موضوع حول ُكتبت  اليت العبارات
 هذا فإن لذا القلوب ترايق على سابقةٌ  هي انسخةً  تُعدّ  اليت" ريفيو" أن قال

 وقلتُ  قبل من مفصال االعرتاض هذا على رددت لقد. أصال خاطئ الكالم
 هو (الفصل القول) كتييب  يف كتبُته  الذي م1902 القلوب ترايق اتريخ أن

 إلطالة مدعاة كانحينذاك   البحث هذا يف اخلوض وألن. نشره اتريخ
 بتاريخ اقررتُ  لذا كثرية  أخرى أمور على فيه أردّ  أن املطلوب وكان الكتيب
 ُوّجه عندما أنه ذلك ومثال. يف هذا املقام النقاش يبدأ كيال  م1902

 ترايق كتاب  مضمون بني فختالاال حول املوعود املسيح إىل االعرتاض
 هي أفضليته مسألة وعدّ  سببه بنّي  مث االعرتاض  قبِّل" ريفيو"و القلوب
 حسبتُ  ملاذا نقاش يف هنالك خُيض مل ولكنه والصحيحة، احلقيقية املسألة
 ترايق أتليف اتريخ أن أعلم كنت  وملا. انسًخا قبل من املنشور الكالم
إعالن ورد  من عبارات مرارًا ايبكت  يف نقلتُ  لذا سبق زمنٍ  إىل يعود القلوب

 جاء اإلعالن هذا أن لعلمي م1901 إىل اترخيه يعود الذي" خطأ إزالة" يف
  .آنًفا أثبتُّ  كما  احلقيقة، يف القلوب ترايق بعد
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قة العبارة
َ
 املختل

 ذلكإىل  مضطر ولكين املقام هذا يف أمرٍ  بيانعلى  جًدا متأسف إنين
 املولوي أن هو األمر وذلك. مكتمل غري يلمقا لبقي ذلك أذكر مل لو ألنه

 املولوي كتب  لو. خطريًا حتريًفا وارتكب زائفة عبارة كتيِّّبه  يف نقل علي حممد
( علي حممد املولوي بكلمات أي) بكلماته  املوعود املسيح عبارة احملرتم

 نقلُ  أما ،ما حد إىل لالعرتاض حمال أيًضا ذلك كان  مهًما شيًئا ترك مث
 هي بينما األصلية  املوعود املسيح كلمات  أبهنا توحي بطريقة العبارة
 .جًدا خطرية نتيجته تكون أن ميكن خطأف املوعود املسيح كالم  ليست
 اليت فالعبارة القلوب ترايق نرى عندمامن انحية اثنية : "احملرتم املولوي يقول
 به يعتقد ما وهذا النيب، على أفضلية النيب لغري تكون أن ميكن: "فيها جاء
 أن واملعلوم. 75: رقم( معجزة) اآلية يف وردت ،"واملعرفة العلم أهل مجيع

 عندما ولكن. حبرفيته النص لنقل ُتسَتخَدم)" "(  أي التنصيص عالمات
 جزئية أفضلية هذه: "فيه ورد بل العبارة، هذه فيه جند ال القلوب ترايق نقرأ

النوع  اهبذ معرتفون واملعرفة العلم أهل وكافة نيب، على نيب غري يناهلا أن ميكن
 املسيح نص وليس صحيًحا ليس احملرتم املولوي كتبه  وما". األفضلية من

 اليت التنصيص عالميَت  بني يف كتيبه العبارة ه نقل هذهأن مع بكلماته، املوعود
 الناقل وترمَجَها ابلعربية الكتاب كان  إذا. أصلي نص أنه منها املراد يكون

 ترمجت وقد ترمجة هناإ يقول أن إبمكانه وكان معقواًل، األمر نلكا ابألردية
مل  وإذا. ابألردية الكتاب بل كذلك  ليس األمر ولكن فهمُتها كما  العبارة

 ولكن أيضا إىل حد ما، معقواًل  عذره كان  الكلمات يتغري املعىن بتغيري
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 املولوي أي) هو إال منه يستفيد الو  املعىناألسلوب املذكور أّدى إىل تغيري 
أنه ما دام قد غرّي الكلمات بطريقة  تلقائي ا الشكوك يثري وهذا( علي حممد
. احلذر قلة بسبب حيدث ومل قصًدا ذلك فعلما يهدف إليه فلعله  تفيد

. حمالة ال خطأ حدث هذا أن أظن بل القول هذا على أتشجع ال ولكن
 حتريف من دةاالستفا ميكن كيف  يفهموا أن يستطيعون ال الناس بعض وألن

 . شخص كل  ليفهم قلياًل  هنا أشرحها لذااملذكورة  العبارة
 أنه القلوب ترايق يف مذهبه بنّي   املوعود املسيح أن معلوًما فليكن

. كاملة  أفضلية ليس فقط جزئية أفضلية النيب على النيب لغري تكون أن ميكن
 : هو أفضليته بذكر فيقول

 على نفسي فّضلتُ  الكالم هذا لخال من أين هنا أحد يتوه  َمن ال"
  وإن. نيب على نيبّ  غريُ  يناهلا أن ميكن جزئية أفضلية هي إمنا ، املسيح
 الصفحة) ".األفضلية من النوع هبذا معرتفون واملعرفة العلم أهل كافة
 أحد يزعم كيال  احملتملة الشبهة  أزال أفضليته بيان فبعد( 157-158

 يثبت فقط اجلزئية األفضلية بيانه بل اصري،الن املسيح على نفسه فّضل أنه
 إال أفضلية النيب على النيب لغري تكون أن ميكن ال أنه امذهب ه كان يتبىّن أن

 العرف حبسب غريه من أفضل يُعدّ  أحدا أن املعلوم من. اجلزئية األفضلية
 أفضل كونه  وأن كلها،  أو األمور معظم يف منه أفضل كان  إذا اللغة وقواعد

 تظنوا أبال  املوعود املسيح قال لذلك أفضليته يُثبت ال واحد شيء يف
 ُتستَمد. فقط جزئية أفضلية ألهنا الناصري املسيح على نفسي فّضلتُ  أنين
 : اتلية نتائج آنفا املذكور  املوعود املسيح مقتبس من
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 .  الناصري املسيح من أفضل ليس  أنه( 1)
 على األفضلية حاز يفك  أحد يستغرب لئال ذلك  ذكر لقد( 2)
 . نبي ا ليس أنه مع نيب
 أفضل أنه ال فقط، جزئية أفضلية هي إمنا  ذكرها اليت األفضلية( 3)
 . الناصري املسيح من
 . النيب على جزئية أفضلية النيب لغري تكون أن ميكن( 4)

 املسيح من أفضل نهإ الوحي حقيقة كتابه  يف  قال ذلك بعد
 فلم وتكرارًا مرارًا النيب لقب خلع عليه تعاىل هللا أن سببه وذكر الناصري،

 . السابق هاعتقاد على اثبًتا يُعد
 من أفضل نفسه حيسب كان  ما  أنه املذكورين املقتبسني من يتضح

 حيسب كان  ما ألنه القلوب، ترايق كتاب  أتليف زمن يف الناصري املسيح
 يرى كان  لذا النيب من لأفض يكون أن ميكن ال نبي ا ليس والذي ،نبي ا نفسه

 ُدعي أبنه الوحي حقيقة يف أفضليته سبب ذكر مث. اتمة ال جزئية أفضليته
  املوعود املسيح اعتقاد أن ثبت فإذا. أفضل أنه فعلم وتكرارًا مرارًا نبي ا
 نبي ا كونه  عن اعتقاده غرّي   أنه أيًضا ثبتسي تغري قد األفضلية عن

 من الناصري املسيح على نفسه يفّضل لظ  أنه ثبت لو ولكن. أيًضا
 واحد موقف على اثبًتا بقي أنه على دلياًل  ذلك لكان فقط واحد منطلق

 ترايق يف الواردة العبارة حتريف نتيجة حيصل املطلب وهذا. نبو ته عن
 على أفضلية النيب لغري تكون أن ميكن: "احملرتم املولوي كتب  إذ ،القلوب

 جبمع يقول أن لقائل ميكن أنه وهو انً معي ّ  امطلبً  حقق وبذلك ،"النيب
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   املوعود املسيح نإ الوحي حقيقة ومن القلوب ترايق من أي العبارتني
 أفضلية إال النيب على أفضلية النيب لغري تكون أن ميكن ال أنه بنفسه كتب
 اّدعى أنه ذلك من فتبني الوحي، حقيقة يف أفضليته أعلن مث فقط، جزئية
 أفضلية هذه: "وهي األصلية الكلمات غرّي  االعرتاض هذا فلدحض. النبوة
 النيب لغري تكون أن ميكن: "إىل ،"النيب على النيب لغري تكون أن ميكن جزئية

 حقيقة" يف الواردة العبارة قارئ يهتدي لكيال وذلك". النيب على أفضلية
   أنه إىل" األول املسيح من أفضل إين: "القائلة" نوح سفينة"و" الوحي
 املوعود املسيح كان  إذا أنْ  واملمسوخة احملرّفة العبارة بقراءة يزعم بل نبي ا كان

 يُثبت ال ذلك ألن أبس فال شيء كل  يف الناصري املسيح على نفسه يفّضل
 مع ،"النيب على أفضلية النيب لغري تكون أن ميكن: "بنفسه كتب  إذ نيب أنه
 : كتب  بل قط ذلك يكتب مل  املوعود املسيح ألن متاًما، خطأ هذا أن

 على نفسي فّضلتُ  الكالم هذا خالل من أين هنا أحد نّ نخدعي ال"
. "نيب على نيبّ  غريُ  يناهلا أن ميكن جزئية أفضلية ذهه بل ، املسيح
  بمحوف. نبي ا هو يكون أنال بد ف نيب من أفضل دّ الذي يُ عَ  أن يُثبت وهذا
 وظهرت كليا  املعىن تغرّي  وبالقل ترايق يف وردت عبارة من" جزئية" كلمة

 . متاًما معاكسة النتيجة
 بعد علي حممد املولوي يقول بل فحسب ذلك على األمر يقتصر الو 

 فرتة أن م1902 عامأاير/مايو  يف أعلن املوعود املسيح أن يعين هذا: "ذلك
 يف كتب  مث التامة، النبو ة فرتة اليوم وبدأت انتهت اجلزئية نبو ته
 عيسى على أفضليته أن أشهر سبعة أو ستة بعد أي م25/10/1902
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  كيف  التلخيص هذا من يتبني   ."نيب على نيب غري أفضلية كمثل 
 إنسان وكل قبل، من مفصاًل  وضوعامل هذا انقشت وقد عباريت، ُحرِّفت

 . عباريت هبا خلُِّّصت اليت األمانة مدى يدرك أن يستطيع
: يقول املوعود املسيح أن وهو رآخ اعرتاًضا علي حممد املولوي أاثر لقد

كل   أن فثبت ،"؟!عاًما 23 منذ عليّ  النازل املتواتر هللا وحي أردّ  أن يل أنّ "
( أمحد حممود مرزا أي) احملرتم ميان ولكن شيء، منه يُنسخ ملو  ءٌ سوا الوحي
 قبل من االعرتاض هذا على رددت لقد. الكالم هذا مع يتناىف ما كتب
  املوعود املسيح وال أان أقل مل. احملرتم املولوي تدبُّر قلة نتاج أنه وقلتُ 

 بل. آخر نوع من نبي ا جعله مث أواًل  معني نوع من نبي ا جعله تعاىل هللا أبن
 الرباهني يف املذكور فختالاال كمثل  فختالاال هذا املوعود املسيح عدّ 

 ظل ىلتعا هللا أن حيدث ومل.  الناصري املسيح حياة حول أي األمحدية
 من أنه ذلك بعد قال مث حي الناصري املسيح أن ابلتكرار أواًل  إليه يوحي
 يوحي ظل تعاىل هللا أن النبوة حول االختالف هذا حيدث مل كذلك.  املّيتني

 أنه احلق بل ،نيب نكإ ذلك بعد أهلمه مث جزئي نيب نكإ وتكرارًا مرارًا إليه
 أنه غري" رسول"و" نيب" وهي واحدة بكلمة أول يوم منذ ُدعي   
 كان  أنه ذلك على والدليل. ابجتهاده جزئية نبوة النبوة تلك حيسب كان
 تعاىل هللا زّوده عندما مث بداية جزئية أفضلية األنبياء بعض على أفضليته يرى

 أبفضليته أقرّ  أنه ذلك على والدليل. اجلزئية شرط شطب العلم من زيدمب
 . اجلزئية األفضلية اعتقاد عن وُتلى التامة،
 كتيبه  من 15 الصفحة يف األخرى األسئلة بعض احملرتم املولوي أاثر لقد
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 . هنا عليها أردُّ  لذا البحث قيد ابلقضية يتعلق وألن بعضها
 بعد فقط سنة ونصف سنوات مخس  املوعود املسيح عاش لقد( 1)
 اآلية حبسب به بُطش نهإ يقول أن ملعارض ميكن أفال م،25/10/1902

 النبوة ّدعاءا عدّ  أن له سبق قد ألنه ابهلل؟ والعياذ ...تقّول لو ة:القائل
 .األبد إىل مسدود النبوة هذه ابب أن وأعلن افرتاء والكاملة التامة
 13 من أكثر م25/10/1902 إىل مضى لقد: هو الثاين السؤال( 2)
  وعودامل لمسيحل أمكن فإذا. على إعالنه أنه هو املسيح املوعود عاًما

 ضرورية ليست التامة النبوة أن ثبت عاًما 13 إىل وحمداث   جمدًدا يكون أن
 يكون أن ميكن أيًضا وجمدًدا جزئي ا نبي ا إن بل موعوًدا، مسيًحا املرء لكون

 تكون أن ضرورايً  وليس متاًما آخر شيء النبّوة اّدعاء وأن موعوًدا، مسيًحا
 . املوعود املسيح ابّدعاء عالقة هلا

 ،موعوًدا كونه  مع أحد يقوله ظل ما أن عندكم اعرتاض حمل ليسأ( 3)
 كان  بل أمرا اجتهاداي ليس وهو ،عاًما 13 إىل السلسلة هذه واستمرت

 والكاملة التامة النبّوة ابب نإ فكان يقول !ابطاًل؟ كله  ثبت ،هءاّدعا
 مفتوح اجلزئية النبّوة ابب نإ يقول وكان مسدوًدا، يكن مل ولكنه مسدود

 مفتوًحا؟ يكن مل كنهول
 . هنا عليها أردُّ  لذا األول، الفصل هبذا عالقة هلا اعرتاضات ثالثة هذه

 أتليف زمن من املوعود املسيح دعوى تغرّي  إذا أنه هو األول االعرتاض
 اآلية حبسب به بُطش نهإ يقول أن معارض يستطيع أفال القلوب، ترايق
 مخس إال ذلك بعد يعش مل نهأل ؟ابهلل والعياذ ...تقّول لو: القائلة
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 آخر مكان يف االعرتاض هذا احملرتم املولوي أاثر لقد سنة؟ ونصف سنوات
 ترايق زمن من املوقف يف التغريُّ  قبِّلت إذا نك"إ :إيل   مشريًا وقال بشدة أيًضا

 ،ابهلل والعياذ كاذابً   املوعود املسيح تعدّ  أنك آخر بتعبري يعين فهذا القلوب
 الذي فاالعتقاد. سريًعا يهلك املفرتي أن تثبت ...تقّول لو :آية ألن

 هذا فإن لذا ابهلل والعياذ  املوعود املسيح تكذيب يستلزم أنت تعتنقه
 . "ابطل االعتقاد

 الرتكيز هذا كل  ملاذا وخاصة بشدة، االعرتاض هذا بقراءةإنين أستغرب 
 املولوي اءأخط من خطأ أيًضا هذا ألن مثله؟ بسيط أمر على والتشديد

 عدم بل كتايب  يف التدبُّر عدم عن انتج وهو قبل، من ذكرهتا اليت احملرتم
 بضعة يلي فيما فأكتب. قط له حقيقة وال نفسه الكرمي القرآن يف التدبُّر
 :السؤال هذا على ردود
  يف واحد ابسم سِّّي  املوعود املسيح أن قبل من أثبتُّ  كما(  1)

 يف تغرّي أّي  حيدث فلم. والرسول النيب أي النهاية إىل البداية منذ هللا كالم
 يشوب فال بعد فيما األمر حبقيقة هللا نّبهه لّماف اجتهاده أما. قط االّدعاء
 اثبًتا املوعود املسيح بقي فلو. االجتهاد بسبب شكٍّ أّي  األصلي اإلهلام
 ،جديًدا معىن نستنبط أن حقنا من كان  ما عندها األخري إىل موقفه على

 كانف ادعائه يف تغريُّ  أيّ  تثبي فلم بعد فيما بنفسه املوضوع شرح ملا لكنو 
 يُلغَ  ومل ،شيء يف اإلهلامات يتغري ، واملعلوم أنه ملاإلهلامات على بناء ذلك
 إىل اإلهلامات تلقيه بداية منذ جديًدا اسًا املوعودُ  املسيحُ  يُعط ومل سابق اسمٌ 

 . تكتمل مل عاًما 23 مدة أبن يقال حىت ألخريا
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 لقد. الكرمي القرآن يف التدبُّر لقلة الفهم أسأتَ  أنك هو الثاين جوابه( 2)
َنا بَ ْعَض اأْلَقَاوِّيلِّ : الكرمي القرآن يف ورد  ومل ،(45)احلاقة:  َلْو تَ َقو َل َعَلي ْ
 بل النبوة اّدعى لو أي" أتنبّ  لو" هو" تقّول لو" معىن أن قاموس أيّ  يف يرد

 كلمة  ألن مفرتًى كالًما  الناس على عرض لو أنه هو القرآين بريالتع هذا معىن
 هو القول ومعىن" قولٌ " مصدر من" تفّعل" وزن على املاضي صيغة" تقّول"

 والتصّنع، التكلُّف معىن يعطي أنه التفعُّل مصدر خواص ومن. والبيان اللفظ
 كالًما  اختلق أو قواًل  افرتى أنه هو" أحد على تقّول" معىن إن ذلك فعلى

 .غريه إىل ونسبه عنده من
َنا بَ ْعَض اأْلَقَاوِّيلِّ  فمعىن  الشخص هذا افرتى لو أنههو  َلْو تَ َقو َل َعَلي ْ

 وكذا كذا  قال تعاىل هللا نإ للناس وقال 4إلينا ونسبها عنده من األمور بعض
 الذي أن يرتّشح اآلية من كلمة  أية من اآلن تتأمل أن عليك(. ألهلكناه)

 كذابً   النبوة مدعي هو املراد كان  فإذا. يهلك وحده الكاذبة النبوة يّدعي
 فتبني". تقّول لو: "هو الكرمي القرآن يف جاء ما ولكن" تنبأ لو" لَوَردَ  فقط
 من كل  بل فقط الكاذب للنيب اهلالك عقاب حيدد مل تعاىل هللا أن ذلك من

 ثبت فلما. حتًما يُهلك هللا عند من مأمورًا وكونه ابإلهلام كاذابً   اّدعاء يّدعي
 يف اإلهلام قِّّيهلَ ت َ  دعوى نشر املوعود املسيح ألن تلقائًيا اعرتاضك زال ذلك
 شفهًيا اإلهلام يعلن كان  بل عاًما، 28 إىل ذلك بعد عاش مث م،1880 عام
 هللا ورزقه تقريًبا واصلةمت عاًما أربعني إىل إهلاماته يشيع وظل أيًضا ذلك قبل

 !عليه؟ حجة تقّول لو آية تكون أن ميكن فكيف. نجاحوال الفوز تعاىل
                                                 

 . منه تعاىل، هللا من مبعواثً  كونه  ويدعي عنده من اإلهلام يفرتي أي 4
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" تنبأ لو: "الكرمي القرآن يف ورد إذا أنه غري ، أتييده يف دليال تشكِّل بل
 االعرتاض يوج ه أن ممكًنا كان  عندها أُهلك،ة زائف نبوة أحد اّدعى إذا أي
 أن ميكن ال ذال االبتدائية الفرتة يف النبوة يعلن مل أنه  املوعود املسيح إىل

 الفرتة فقط نرى أن بجب بل صدقه على دلياًل  حياته من الفرتة تلك تكون
 بعد ةالفرت  هذهابفرتاض  بذلك يُ ت هم أن ممكًنا وكان. النبوة فيها أعلن اليت

 عمرًا تعاىل هللا ورزقه كذلك  ليس األمر دام ما ولكن. القلوب ترايق أتليف
 كان  إذا أما. ابلقطع صدقه ثبتف ناإلعال نشره بعد عاًما 23 من أطول
 عليه يقع ال ذلك معف م1902 عام يف النبوة أعلن  أنه األمر واقع

 اّدعى لو احلالة هذه ويف. سلًفا اثبًتا كان  تعاىل هللا من كونه  ألن اعرتاض
 اعرتاض عليه ورد ملا أيًضا سريًعا ومات وقت أي يف جديًدا اّدعاء. 

 أنه إال يُثبت ال عاًما 23 من أطول عمرًاإن  وقلتَ  ذلك تقبل مل وإن
  هللا من مبعواثً  كان  مضت إذا إال النبّوة تثبت وال منه، وملهًما 
 وضعتَ  ألنك متاًما ابطل الكالم هذا: لقلتُ  النبوة إعالن على عاًما 23
 صدق دام فما. "التقّول" إال شرطًا هللا يضع مل بينما عندك من الشرط هذا

 مبعواثً  كونه  أبن القولُ  جنون فأيّ  اآلية، هذه حبسب اثبًتا املوعود املسيح
 يكون أن ميكنأ! النبوة إعالنه يف كاذاب  كان  ولكنهدون شك  اثبت هللا من

 منه وملَهما هللا من مبعواثً  كونه  ثبت فلما !كاذاًب؟  هللا من وامللَهم املبعوث
 سليف وقت أي يف جديًدا أمرا  أعلن فمهما اآلية، هذه حبسب
 على عالمة كانت  املذكورة اآلية ألن عاًما 23 إىل بعده يعيش أن ضرورايً 
 الفرتة متر أن ضرورايً  فليس اآلية هذه حبسب إعالنٍ  صدق ثبت وملا ،صدقه
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  يف صادق فهو تعاىل هللا من أحد كون  ثبت فلما. إعالن كل  على نفسها
 امع بعد" كرشن" كونه   أعلن قد. اّدعاه ما مىت يّدعيه ما كل

 ألنه اإلعالن هذا يف ، والعياذ ابهلل،كاذب  أبنه نقول أن لنا فهل م،1900
 عندهم من الشروط وضعيف  الناس شرع ولو !وجيزة؟ فرتة إال بعده يعش مل

 أن إىل حاجة هناك تكون ولعلها عويصة مشاكل لنشأت على هذا النحو
 كان  نهإ ناسال سيقول وإال عاًما 23 ب  وفاته قبل امللَهم إهلامات تنقطع
 بد فال عاًما 23 عليه متض فلم وكذا كذا  إهلامه أما األول، إهلامه يف صادقًا

 أن عليك. عاًما 23 غضون يف هلك لذلك عنده من افرتاه قد يكون أن
 اإلسالم سيصري وكم !لالعرتاضات عرضة الدين سيصبح كم  ،قلياًل  تفكر

 وإذا. ذلك من ابهلل نعوذ !الدليل وفاقد الواهن كالمك  بسبب أضحوكة
: قلتُ . إهلام كل  على وليس جديد إعالن على عاًما 23 بضرورة مرور قلتَ 
 !الشرط؟ هذا قرآنية يثبت آية أية من .عندك من الكالم هذا اختلقتَ  إنك

 كان  فإذا. تقّول لو: فيها ورد فقد اآلية كلمات  يف قلياًل  أتم لْ : أقول مث
 23 مرورإىل احلاجة ف جديد النإع كل  على عاًما 23 مرور شرطُ  هناك
 بوجه الكاذب اإلهلام تذكر اآلية كلمات  ألن أكرب جديد إهلام كل  على عام

 الكاذبة النبوة يّدعي الذي ألن ضمنيا هبا فتتحقق النبوة أما خاص،
 وضعَته الذي الشرط كان  فإذا. حتًما أيًضا الكاذبة اإلهلامات سيختلق

 إهلام كل  على متر أن بد وال ابالهتمام قأح األصلية كلماتالف أصاًل  شرطًا
 هذه من ابهلل نعوذ صادقًا، صاحبه يُعدّ  سوف عندها عاًما 23 مدة

 من وليس اإلهلامات سلسلة بداية من تُ َعدّ  املدة أن احلق. اخلرافات
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 اإلهلامات نشر على عاًما 23 مضت فلو. التالية الفرتات يف االدعاءات
عاًما  23 متر أن ضرورايً  وليس صادقًا ملبعوثا هذا يُعدّ  سوفف االبتدائية

 . إعالانته من إعالن كل  على
 على يعرتض أنه فليعلم االدعاء على عاًما 23 مرور شرط يضع والذي

 املدينة يف" النبيني خامتَ " لقب أُعطي  النيب ألن ،أيًضا النبيني خامت سيدان
 السادس العام يف املدينة يف نزلت اليت األحزاب سورة يف النبيني خبامت وسِّّي
 أن حذارِّ : يقول أن ألحد فهل. سنني أبربع بعدها  هللا رسول وتويّفِّ 
 تعدّ  أال !؟ابهلل والعياذ كاذابً   سيكون وإال النبيني خامت  النيب تُعّدوا

مل يكن أ !فلماذا؟ كذلك  اعتربتَه وإذا !والفطنة؟ العقل من عارايً  مثله شخًصا
هم من أحد يدّع ملو  ُكثُرأنبياء   العاملقد مضى يف  إذ !؟اجديد ااّدعاء ذلك
 اّدعاء هو بل للنبوة شرطًا ليس" النبيني خامت" كون  أن فتبني  . االّدعاء هذا

 عرضة وَ هُ أَف َ  االّدعاء هذا من سنوات أربع بعد  النيب تويّفِّ  وقد منفصل،
 نعوذ ،ذلك من ابهلل نعوذ ذلك، من ابهلل نعوذ !ابهلل؟ والعياذ لالعرتاض،

 .ذلك من ابهلل
 الشرط هذا على شّددت إذا أنك ذلك إىل إضافة أيًضا تتذكر أن بجب

 هذا من هتدف إنك. الدليل هذا قّدمتَ  أجله من الذي اهلدف لبطل
 لك لتبني قلياًل  أتملتَ  إذا ولكن املوعود املسيح اّدعاء يبطل أال االعرتاض

 عاًما 23من مرور  بد ال أنه مقالك من يتبني كما  -األصل هذا قُبل إذا أنه
 -اإلهلام علىوإن مضى هذا القدر من السنني  ةجديد دعوى كل  على

 أعلن ألنه خطري هجوم  املوعود املسيح على يقع األصل هذا فبحسب
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 مىت يُبَحث لن مبدئك وحبسب. م1891 عام يف املوعود املسيح كونه
 .موعوًدا ًحامسي كونه  أعلن مىت سيُبَحث بل اإلهلام تلقيه  أعلن

 أشهر وبضعة عاًما 17 إىل بعده وعاش م1891 يف ذلك اّدعى أنه واملعلوم
 يعش مل أنه واعرتض كلماتك  يف قلياًل  شيًئا أحد غرّي  لو اآلن، يل فُقل. فقط
 يقول أن ملعارض حيق أفال ،فقط أشهر ومخسة عاًما 17 إال م1891 بعد
 كتب  أن له سبق ألنه تقّول لو آية حبسب ، والعياذ ابهلل،به بُطش أبنه
  األسف اثنية؟ الدنيا إىل سيجيء الناصري املسيح أن األمحدية الرباهني يف

 كيف  !معارضيت؟ يف الناسُ  هؤالء األمرَ  وصلأ ما إىل !األسف كل
 خيرتعونه الذي األصل أن يرون الحبيث  ،يسلكون مسالك وأي ؟!يتعّثرون
  ؟! النيب وسيده  املوعود املسيح على اهلجوم إىل يؤدي
 املسيح أن هو املوضوع يف األصل نإ :ويقول هنا يعرتض أحًدا لعل
 يف يعتقد وكان م،1891 عام يف املوعود املسيح كونه  اّدعى  املوعود

 يف أتملنا لو ولكن ،الناصري املسيح حبياة األمحدية الرباهني أتليف زمن
 يتبني إهلامات توجد هنفس األمحدية الرباهني يف أن لوجدان أكثر املوضوع

 فيها ُدعي إهلامات نفسه الكتاب يف جاءت فقد. نفسه املسيح هو أنه منها
 ولكن قط، ذلك يف شك ال: فجوابه. عيسى ابسم  املوعود املسيح

 الدنيا، يف نيب جاء: "وهو أيًضا آخر إهلاًما تلقى قد كان  ذلك جانب إىل
 شديدٍ  قويٍّ  بصولٍ  صدقه ويُظهر يقبله، هللا ولكن قبلوه، وما أهلها فأنكروه

 جاء: "إلهلاما أن نفسهب  املوعود املسيح تبوكما ك ."صولٍ  بعد صول
 لو ولكن". الدنيا يف نيب جاء: "وهيقراءة أخرى أيضا " الدنيا يف نذير
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 ألن ،"النيب: "معناها يكون ذلك فمع أيًضا نفسها" نذير" كلمة  أبقينا
 كلمة  قد اسُتخدمتف الكرمي القرآن يف ماأ". النيب" يعين اللغة يف" نذير"
 هبذا اسُتخدمت قد بل واحدة مرة فقط، وذلك ليس النيب مبعىن" نذير"

 رسوله أرسل الذي هو: "نصه آخر إهلام هناك مث. اآلايت عشرات يف املعىن
 نفسه، الكتاب يف مذكور وهو" كله  الدين على لُيظهره احلق ودين ابهلدى
 املسيح عن نبوءة أهنا األمحدية الرباهني يف بنفسه  املوعود املسيح وكتب
: نصه آخر إهلاًما  تلقى كذلك.  بنفسه املوعود املسيح هو وأنه املوعود

وقد أورد بعض أصحاب القواميس أن من ". األنبياء حلل يف هللا جريُّ "
 ."األنبياء لُحل"يف  تعبرُي: جيًدا شرحها كما  " أيضا،النيبمعاين "اجلري"، "

 األمحدية الرباهني أتليف من بدًءا موعوًدا مسيًحا كونه   ادعاؤه ُعدّ  فإذا
 النبوة ادعاء يُعدّ  أن بد فال" عيسى"فيها  اليت سُِّّي  يف حال اإلهلامات

 كلماتإن   قيل إذا أما. فيها النيب كلمة  ورود بسبب نفسه الزمن من أيًضا
 مل  املوعود ملسيحا ولكن األمحدية الرباهني يف موجودة والرسول النيب

 أنه معلوًما فليكن والرسول، النيب معىن منها يستنبط يطّبقها على نفسه ومل
 كونه  تُثبت اليت -أيًضا مرمي وابن عيسى كلمات  من يستنبط مل 

 عام يف أي بعد فيما استنبطه معىن األمحدية الرباهني يف -موعوًدا مسيًحا
 . حجة أيًضا هذه تكان  ملا حجةتلك الكلمات  تكن مل فلو. م1891

 ، املوعود املسيح تكذيب من بد فال وهأخذمت جانب أي ابختصار،
 من يثبت وما أان قلُته ما هو فاحلق األصل، هبذا التمسك نتيجة ابهلل والعياذ

 ادعائه بعد عاًما 23 أحد على مّرت إذا أنه أي ،الكرمي القرآن كلمات
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 هذه أثناء ابدعاءات قام مهما هللا، على ُمتَ َقوِّال عدُّه ميكن الف اإلهلام تلقي
 وبرِّئت الشهادات، آبالف وصادقًا هللا من مبعواثً  كونه  ثبت فلو. الفرتة

 فال متتالية عاًما 23 إىل اإلهلام تلقيه بعد" هللا على التقوُّل" هتمة من ساحته
 قلت كما  وإال، ادعاءاته، من ادعاء كل  على عاًما 23 متر أن إىل حاجة

 املوعود املسيح كون  يفب والري الشك من ملن يقول ذلك بد ال ل،قب من
 النيب وكون موعوًدا مسيًحا  النبيني خامت . 
: يقول حيث( علي حممد) للمولوي الثاين االعرتاض أتناول واآلن( 2)
 كونه  ادعائه على م25/10/1902 إىل عاًما 13 من أكثر مرت لقد

 13 إىل وحمداث   جمدًدا كونه  يثبت ملوعودا املسيح كان  وملا. موعوًدا مسيًحا
 أن ميكن بل وعودامل سيحلكونه امل التامة لنبوةإىل ا حاجة ال أنه ثبتف عاًما

 قضية النبوة اّدعاء وأن موعوًدا، مسيًحا أيًضا وجمدد جزئي نيب   يكون
 . موعوًدا مسيًحا املرء كون  ادعاء مع هلا حتمية عالقة ال متاًما منفصلة

 من واحملد ث اجملدد فوق كان   املوعود املسيح أن أثبتُ  لقد :وجوابه
 مل الذي النيب أي، "نيب" لقب يوم أول من تعاىل هللا أعطاه وقد يوم، أول
 متاًما اخلطأ فمن.  النيب اتّباعه نتيجة نبوته وكانت جديدة بشريعة أيت

 بل. عاًما 13 إىل فقط وحمد اثً  جمدًدا كان   املوعود املسيح أبن القول
 وانتج متاًما ابطل آنًفا املذكور فالقول. 5بعثته بداية منذ نبي ا كان  أنه احلق
 عام يف ُنسخ األول  منصبه أن أكتب مل. قصدي فهم سوء عن

                                                 
أثناء مشروع الرباهني، حيث  1882أو مأموريته كانت يف عام   بعثة حضرته  5

 (. )املرتجمأعلن أنه مأمور من هللا تعاىل
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 يف عليه ُكشفت  أنه احلق، وهو كتبُت،  بل جديًدا، منصًبا وأُعطي م1902
 . قبل من خافية كانت  اليت األمور بعض الوقت ذلك

 كتابه  من 155 الصفحة يف  املوعود املسيح قال ذلك إىل فةإضا
 املسيح فّضلوا كلهم  اآلخرون واألنبياء ورسوله هللا دام فما: "الوحي حقيقة

 الشيطانية الوساوس فمن وأعماله إجنازاته بسبب األخري الزمن يف املبعوث
ل كيف:  القول  "؟!مرمي بن املسيح على نفَسك تُفضِّّ

 يعتقد ال َمن فكرة وصف  املوعود املسيح أن قتبسامل هذا من يثبت
 يقول قد. شيطانية وسوسةب الناصري املسيح على املوعود املسيح أبفضلية

 اآلن يعدّ  فكيف مدة إىل اعتقاًدا يعتنق بنفسه ظل  أنه هنا قائل
 على اإلنسان يكون أن ممكًنا كان  فإذا !شيطانية؟ وسوسة نفسه االعتقاد

 تُعد فلماذا عاًما 13 إىل الناصري املسيح على  يلهتفض عدم مع احلق
   أنه هو ذلك على الواضح الرد !اآلن؟ شيطانية وسوسة نفسها الفكرة
 إىلبوضوح  عليه تنكشف مل الفكرة هذه ولكن أيًضا قبل من أفضل كان
 أعلن احلقيقة عليه انكشفت عندما ولكن ،يؤوهلا ظل لذلك احلني ذلك

 بعد عقريته يرفع فالذي أمرًا هللاُ  كشف  إذا أنه علوموامل. بوضوح أفضليته
  املوعود املسيح أظهر كذلك.  شيطانية وسوسة أسري فهوه ضد ذلك

 أنه بعد فيما كتب  مث السماء من الناصري املسيحن زول ب اعتقاده البداية يف
 إليه يوج ه أن ميكن أفال. هللا أمام ولؤ مسهو  املعتقد هذا يتبىّن  والذي شرٌك،

 عبًدا وكان مدة إىل االعتقاد هذا معتنًقا دام ما أبنه ويقال نفسه االعرتاض
 أال !اآلن؟ شرًكا نفسه االعتقاد صار فكيف  منه وملَهما هللا عند خمتارًا
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 ما شرًكا يكن مل أنه ذلك على دّ ريَُ فس ؟بسيط اعتقاد هذا أن ذلك من يبدو
 صارت احلقيقة هللا كشف  عندما نولك القضية، عن اللثام تعاىل هللا يُ مِّطِّ  مل

 البداية منذ نبي ا فكان النبوة، قضية على ينطبق نفسه واجلواب. شديًدا شرًكا
 بني الرائج االعتقاد يعتقد  ظل متاًما املوضوع عليه ُيكشف مل ما ولكن

 االعتقاد اعتناق وصار رأيه،  غرّي  عليه انكشف عندما ولكن الناس،
 دعواه بداية منذ هللا عند نبي ا كان   املوعود املسيح وألن. ضرورايً  اجلديد

 يعلم مل ملاذا: قلتَ  إن. موعوًدا مسيًحا كونه  مع متالزمة النبوة كانت  لذا
 يعلم مل كما  يعلمه مل أنه فجوابه قبل؟ من الواضح األمر هذا املوعود املسيح

 عن علمي مل وكما ،الذي هو مدعاة للشرك الناصري املسيح حياة اعتقاد عن
 األنبياء وإمجاع تعاىل هللا قول من الرغم على الناصري املسيح على أفضليته

 . والنصارى اليهود وإمجاع كلهم
 الثالث السؤال على جواابً  يتضمن احلقيقة يف الثاين السؤال جواب إن
  عاًما 13 إىل  املوعود املسيح قاله ما هل: بقولك تعرتض ألنك أيًضا،
 أُطلِّع أيًضا أخرى مماثلة أحدااثً  هناك نإ قبل من قلتُ  دفق كله؟  ابطاًل  كان

 مل ما املتداول االعتقاد يعتنق وظل طويلة، مدة بعد عليها املوعود املسيح
 الرغم على أنه هللا إبذن أيًضا الحًقا وسأبنيِّّ  كاملة،  احلقيقة عليه ُتكشف

 يوم، أول منذ ةواحد دعوىب متمسًكا  كان  ما حد إىل التأويل من
 .فيه غضاضة ال الذي النوع من موقفه يف التغري وكان
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  املوعود املسيح نبوة نوعيةفي بيان 

 األول،: سؤالني يف علي حممد املولوي مقالَ  مقايل بداية يف خلصتُ  لقد
 نوع من نبوته حيسب كان  مأ ،اننازم املوعود املسيح دعوى على أتى هل

 املسيح عبارات نوعية يف البتّ  يضمن القضية هذه حل ألن ؟ًمادائ واحد
 النبوة، من املوعود املسيح موقف يف بواسطتها احلكم ميكن اليت املوعود
 حياة مسألة يعرف أن أحد أراد إذا فمثاًل . صعوبة املرء يواجه وبدوهنا
 أن يبتّ  أن دون املوعود املسيح كتب  خالل من ووفاته الناصري املسيح

 بقراءته فسيتعّثر املوضوع هذا يف عقيدتني يعتنق كان   املوعود سيحامل
 أو املوعود، املسيح عبارات بني تناقًضا هناك أن وسيزعم األمحدية الرباهني
 إىل وسيلجأ األول، الكتاب هو لكونه حمكًما األمحدية الرباهني سيظن
 املسيح كتب  خالل من علم إذا ولكنه. التالية الكتب يف ورد ما أتويل

 على بناء أوهلما املوضوع، اهذ حول اعتقادين يعتنق كان  أنه نفسه املوعود
 لنف املتأخرة السماوية االنكشافات على بناء والثاين املتداولة، املعتقدات

. األمحدية الرباهني تلت كتب  بواسطة املسألة وسيبحث صعوبة أدن يواجه
 واجلنازة والزواج الصالة مثل كلها  األخرى القضااي على نطبقي نفسه واحلال
 وقت يف أخرى وفتوى فرتة يف فتوى فيها أصدر قد إذ املسائل من وغريها

 خمتلفني زمنني يف خمتلفة أحكاًما أصدر  أنه اإلنسان يعلم مل فما. آخر
 معتربًا اخلطأ يف يقع أو موقفه، يف ابلتناقض يّتهمه أو حتًما يتعث ر سوفف

 منذ تغرّي  معينة قضية يف احلكم أن علم إذا ولكن .حمكماتٍ  األوىل األحكام
 يف أوال حبثنا املشكلة هذه فالجتناب. املشكلة هذه الجتنب وكذا كذا  فرتة
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 البداية منذ واحًدا النبوة من  املوعود املسيح موقف كان  ما إذا مسألة
 أن تعاىل هللا بفضل أثبتُّ  وقد .األوقات من وقت يف تغرّي  أيّ  فيه حدث أو

 فيه ذُكر الذي األخري والكتاب م،1900 عام بعد تغرّي  االعتقاد اهذ
 يف ُنشر ولكنه م1899 يف أُلِّف الذي القلوب ترايق كان  السابق االعتقاد

 أن ينبغي النبوة مسألة يف حُبث فكلما. وانعامل بعض بسبب م1902 عام
 أما. األصل هي  وفاته يوم إىل م1901 من ُنشرت اليت النصوص نُعدّ 

فة أبيٍّ من: النصوص ( 2) ،املتأخرة النصوصمع  تعارضال( 1) املت صِّ
 استخدامها وترك  املوعود املسيح نبوة يف نقًصا تثبت كلمات  تتضمن

 مبسألة املتعلقة النصوص أي. )منسوخة اعتبارها فيجب ،م1901 بعد
  .(الوحي حقيقة يفبنفسه  قرارًا فيها أصدر  ألنه النبّوة،
 كان  هل أي ،الثاين السؤال بقي واآلن األول، لسؤالا انقشتُ  لقد
  نبو ته؟ نوعية كانت  فماذا نبي ا كان  ذاوإ ال؟ أم نبي ا املوعود املسيح

 هذا شأن من ألن ،النبّوة ماهي ة وّضح أوالأ أن أريد القضية هذه وحلل
 . صعوبة هناك تبقى ولن إىل حّد كبري القضية تبلُور إىل يؤدي أن البيان
 الراغب اإلمام ويقول ،"نبأ" من ةشتقم" نيب" كلمة  أن أحبائي اي اعلمواف

 ذو خرب النبأ: "اللغوية الكرمي القرآن معاين بيان يف جًدا خبريًا يُ َعد الذي
 عن يتعّرى أن نبأ فيه يقال الذي اخلرب وحق... علمٌ  به حُيصل عظيمة فائدة

 هللا من األخبار يعطي ذيال هو النيب معىن أن اللغة علماء ويقول ."الكذب
. أي أنت نيب   نبي ا وساه الغيب وأخبار وحدانيته على هللا أطلعه والذي تعاىل
 األخبار ىقّ يتل الذي هو فالنيب ،"فعيل" وزن على ألنه مبالغة صيغة والنيب
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 املعاجم إنف لذا األصل عربية" نيب" كلمة  كانت  ملا. بكثرة وينبئ بكثرة
 نقلُتها اليت املعاين وحبسب. معانيها يف للبحث ألوثقا املصدر هي العربية

 بكثرة عليه ويكشف هللا، يُعيِّّنه شخص على "هللا نيب"لقب  سُنطلق آنًفا
 أمور على فيها يُطَلع بل عادية أحداث على مبنية تكون ال غيبية أمورًا
 أن الضروري من بل ،فقط األخبار ببعض إبدالئه نبي ا أحد يصبح وال ،ةهام

 هو هذا. املبالغة تفيدو " فعيل" صيغة" نيب" ألن بكثرة غيبية أمور على طَلعيُ 
. آخر تعريف العربية يف للنيب يوجد وال املعاجم، من ُيستَمدّ  الذي التعريف
 الناس، إىل ويوصلها عظيمة أحداث عن أخبارًا هللا من ىقّ يتل فالذي

 هللا ألن ُوضع نبي ا إايه هللا تسمية شرط إن. النيب فهو نبي ا تعاىل هللا ويسميه
 اليت وعظمتها وكثرهتا الغيبية األخبار أمهية يف حيكم أن يستطيع وحده تعاىل
 َعدِّ يف  الناس شرع لو ذلك إىل وإضافة. الناس من أحًدا عليها يُطلع

  دمارٍ  خطرُ و  دث فسادٌ حل دون أن يسمي هللا أحدا نبيا جزافًا أنبياء بعضهم
 واخلصائص اإلنعامات بعض الكرمي القرآن يف حّدد عاىلت هللا أن ، وهوكبري

 الذي ابلقدر الغيب يُظهر من على أبنفسهم الناس حكم فلو ،لألنبياء
 الرؤى بعض على بناء أنبياء أنفسهم الناس من كثري  لعدّ  نبي ا ليسم ى يؤهله

 فساد وحلدث أبنفسهم، اخلواص تلكوزعموا أنفسهم ورثة  اإلهلامات أو
 مِّنْ  أَْرَسْلَنا َوَما: الكرمي القرآن يف تعاىل هللا يقول فمثال. طريخ ودمار
 يكون ملا أنه ذلك وسبب ،(65: النساء) هللاِّ  إبِِّّْذنِّ  لُِّيطَاعَ  إِّال َرُسولٍ 

 الشك من نوع كل  من قلوهبم ز ه وتُن تعاىل ابهلل متينة صلة على األنبياء
 تكون لذا خاص ا، ونورًا عرفةم ويُعَطون واملخاطبة املكاملة بكثرة والريب
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 واجبة طاعته تكون العامل يف نيب يُرَسل فكلما. للعامل ُمثلى أسوة أعماهلم
 هللا إىل إليصالل يقينية وسيلة ألنه حينذاك املوجودين الناس مجيع على
 على قائًما يرتك فال تعاىل ابهلل خاصة عالقة على يكون النيب وألن. تعاىل
 هللا يسمِّّ  مل فلو. مجيًعا الناس على واجبة طاعته كونتف وفاته، إىل خطئه
 التسمية هذه كثرية  رؤى رأوا يكونون الذين الناس من كثري  ألطلق نبي ا أحدا
 وحلسبوا ،زاعمني أنفسهم أنبياء العامل على حجة قوهلم وحلسبوا أنفسهم على

 كثرية  ءأخطا وألدخلوا وتفسريها الشريعة فهمهم يف ابالتباع جديرين أنفسهم
 . الشريعة يف

بينما  -األنبياء غري آخرين ألانسيف أمور الشريعة  كاماًل   اتّباًعا فألن
  لذا ،وفساد أخطار إىل يؤدي -الشريعة أمور يف والَعدل احَلَكم هم األنبياء

 بجوز ال وإال ،نبي ا هللاُ  يُعّده َمن نبي ا يُ َعدّ  أن الفساد هذا لدرء ضروراي   كان
 تعاىل وهللا هللا، من هبة النبوة. أنفسهم تلقاء من نبي ا أحًدا ّدوايعُ  أن للناس
 بقدر الغيبية األمور علىأم ال  أحًدا أْطلع عما إذا كان قد يقدر وحده
 أنبناء عليها  ؤه لي شأانً  املخرب ذلك أخبارُ  متلك وهل ،نبي ا لُيسم ى يؤهله
 أن ميكن وال - هو النيبإن  قبل من قلتُ  فكما ؟"النيب" اسم عليه يُطلق
 وَمن ،خارقة وعظمة أمهية هلا ةغيبيّ  أمور على بكثرة عيُطلَ  َمن -سواه يكون
 .بنفسه نبي ا تعاىل هللا يسميه

 فيقول للنيب فقط التعريف هذا د فيهجن إبمعان الكرمي القرآن نقرأ عندما
لُ  َوَما: تعاىل هللا رِّينَ  إِّال   اْلُمْرَسلِّنيَ  نُ ْرسِّ  أي( 49: األَنعام) َوُمْنذِّرِّينَ  ُمَبشِّّ

 ويُنذروا واجلماعات األفراد بعض يُبشروا أن مهمتهم نبعثهم الذين الرسل
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 قوم ازدهار أبخبار أيتون بل عادية تكون ال أخبارهم أن مبعىن ،آخرين بعًضا
 َفاَل : واملخاطبة املكاملة كثرة  عن  هللا يقول كذلك.  آخرين قوم ودمار
 أي( 28-27: اجلن) َرُسولٍ  مِّنْ  اْرَتَضى َمنِّ  إِّال  *  َأَحًدا َغْيبِّهِّ  َعَلى يُْظهِّرُ 

 أي يكشف عليهم أمورا غيبية بكثرة. الغيب ىعل بجعل الرسل غالبني
 من اثبت هو اكم  هللا نيب تعريف أيًضا الكرمي القرآن بني   لقد ابختصار،

  .اللغة
  أن إىل احلق عن من لديه رغبة يف البحث كل  أوّجه النيب تعريف بعد
 الكرمي القرآن قبل أخرى وكتب الكرمي القرآن يف اسُتخدمت" نيب" كلمة
  الكرمي القرآن استخدم بل ،مكان أي يف أخرى كلمة  هبا تُلَحق ومل بكثرة
 أيضا السابقون األنبياء استخدمها كذلك  دائًما، منفصلة" نيب" كلمة

 نإًذا، إ". نيب" ب  ملَحقة أخرى كلمة  السابقة الكتب يف جتدوا ولن منفصلة،
 والكتب  هللا رسول وأحاديث الكرمي القرآن يفاستُخدم  اسم" نيب"

 عندما لكن. آدم بين أفراد بعض على تعاىل هللا هيُطلق األخرى السماوية
 حجاب، دون هللا كّلمه  من فمنهم. األنواع خمتلفة جندها األنبياء وقائع نقرأ

 وبعضهم فقط واحدة قبيلة إىل بُعث من همومن. هكذا يكلِّّمه مل من ومنهم
  العامل إىل أُرسل فقد  األكرم نبينا أما .بلد إىل وبعضهم قوم، إىل بُعث
 كل  مع ولكن األنبياء وقائع بنيكبريا   َفرقًا هناك أن ذلك من فيتبني. كله
وذاك  كذا  نوع من نيب هذا إن يقل ومل أنبياء مجيعا هللا ساهم الفوارق هذه
 نبي ا دُّوهع لذا خاص بوجه فالين نيب يف كذا  ةزيم توجد أو كذا،  نوع من نيب
. كذا  نوع من نبي ا ُعّدوهال تف فالين نيب يف كذا  ةزيم توجدال و  ،كذا  نوع من
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 صادقني أنبياء وهمدُّ عَ  بشرائع جاءوا الذين أبن أيًضا  هللا يقل ومل
 أطلق قد بل ،نييحقيق غري أنبياء دُّوهمع بشرائع أيتوا مل والذين وحقيقيني

 وانداهم قبل من ذكرهُتا صفات فيهم توجد الذين على" نيب" اسم تعاىل هللا
  حيث من بينهم يفّرق مل ولكن درجاهتم، بنيفّرق  أنه معو  ".نيب" ابسم

 كان  الذي  النيب نرى حينما مث". أنبياء" مجيًعا ساهم بل أنبياء كوهنم
 وال الكرمي القرآن يفهمون للذين خامَتًا وكان الكرمي للقرآن فهًما الناس أكثر

 على يُطلق أيًضا  جنده ،منه أكثر الكرمي القرآن يفهم أن أحد يستطيع
 ومل وأعماهلم، أحواهلم بني الفرق من الرغم على النيب كلمة  األنبياء مجيع
 دفق. وساهم أنبياء بنبوهتم  أقرّ  بل أنبياء تعاىل هللا ساهم الذين نبوة يُنكر
 مل الذي الناصري املسيح سى كذلك  ،نبي ا بشريعة جاء الذي موسى سى
 فقط معني قوم إىل جاءا اللذينِّ  وحيىي زكراي سى كما  ،نبي ا أيًضا بشريعة أيت
أو  لشريعةاإلتيان اب أن ذلك إىل نظرًا يعلم أن يستطيع واحد فكل. نبينيِّ 
  كما  بل. نبي ا أحد لكون طق شرطًا ليس معني بلد أو قوم إىل البعثة أو ال،

 فقد مةها أمور عن وأنبأ بكثرة الغيب على عأُطلِّ  من كل    أن قبل من كتبتُ 
 وليس احلقيقة يف نبي ا وكان نبي ا الشخص ذلك يَ ُدعِّ فقد  ،نبي ا تعاىل هللا ساه

 . نبي ا كونه  يف شك أدن هناك
 هو النيب أبن فيها يلق واحدة آية فيه جتدوا لن كله،  الكرمي القرآن اقرأوا

  أنه ذلك من النقيض على الكرمي القرآن من يثبت بل ،بشريعة أييت الذي
 وكانوا سابقني أنبياء يتبعون كانوا  بل بشريعة أيتوا مل رثُ كُ   أنبياء هناك كان

 ُكمُ حيَْ  َونُورٌ  ُهًدى فِّيَها الت  ْورَاةَ  أَنْ زَْلَنا إِّان  : تعاىل هللا يقول كما  ابلتوراة يعملون
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َا نِّيُّونَ  َهاُدوا لِّل ذِّينَ  َأْسَلُموا ال ذِّينَ  الن بِّيُّونَ  هبِّ َا َواأْلَْحَبارُ  َوالر اب    مِّنْ  اْسُتْحفِّظُوا مبِّ
 بوضوح اآلية هذه من يتبني( 45: املائدة) ُشَهَداءَ  َعَلْيهِّ  وََكانُوا هللاِّ  كَِّتابِّ 

 حبسب حيكمون كانوا  بل ةجديد بشريعة أيتوا مل رثُ كُ   أنبياء مضى قد أنه اتم
 إن. وحيموها حيفظوها أن مهمتهم كانت  بل التوراة لينسخوا أيتوا ومل التوراة
ْئتُ  َما: قال حني اإلجنيل يف معروف الناصري املسيح قول  التوراة ألَنْ ُقضَ  جِّ
يَعتِّهِّ  مِّنْ  َوإِّن   : إبراهيم عن الكرمي القرآن يف ورد وقد. أُلَكمَِّلها َبلْ   شِّ
ب ْ   الكالم أن فمع. السالم عليه نوح مجاعة من كان  إبراهيمأن   أي. رَاهِّيمَ إلِّ

إال  ،والُنُذر البشارات صحفا تتضمن تعاىل هللا من ويتلقى نيب كل  على ين زل
 مفيدة نصائح يُلَهمون بل أيًضا بشريعة نيب كل  أييت أن ضرورايً  ليس أنه

 قد أنه جبالء الكرمي القرآن نم فيتضح. واملعرفة اهلداية وأمور غيبية راوأمو 
 بسبب شيء نبوهتم من ينقص ومل بشريعة وامن األنبياء ومل أيت كثري  مضى
 ،متاًما األنبياء بقية مثل النبوة حيث من أنبياء كانوا  بل ،بشريعة إتياهنم عدم
 إىل إضافة أيًضا الشريعة بتبليغ وكلِّّفوا جديدة، بصفة حتل وا بعضهم أن مع

 كانت  فيه بُعثوا الذي الزمن أن إال سبب لذلك يكن ومل. املفاسد إصالح
 عبثًا إصالحها كان  لدرجة ُمسخت أو امنحت قدحينداك  السابقة الشريعة

 :  الوعود املسيح يقول كما  جديدة، بشريعة تعاىل هللا فأرسلهم حمًضا
 تن زل بل عبثًا تن زل ال والنواهي ابألوامر املتعلقة تعاىل هللا أحكام إن"

 يتمادى زمن يف اجلديدة الشريعة تن زل أي. الضرورة عند اجلديدة هللا شريعة
 وال سبق، زمن مع مقارنة األعمال وسوء االعتقاد سوء يف كثريًا  الناس فيه

 اخلزائن املعرفة، ينبوع." )السابق الكتاب يف املوجودة التعاليم تكفيهم
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 (80صفحة ،23جملد الروحانية،
 أن ضرورايً  وليس السابقة، الشريعة تفسد عندما لز  ن تُ  اجلديدة فالشريعة

 يُ َعدُّوا أال واجًبا لكان كذلك  األمر كان  ولو. جديدة بشريعة نيب كل  أييت
 السالم، عليهم وحيىي وزكراي وسليمان يوسف مثل بشرائع أيتوا مل َمن أنبياء

 النيب يهمعل وأطلق ،أنبياء ساهم تعاىل هللا ولكن ،انقصني أنبياء واُيسم   أو
 املوعود املسيح يقول. األنبياء لقب أيًضا " :بين يف كان  لقد 

 هللا من يُنبئون كانوا  بل كتاب،  عليهم ين زل مل الذين األنبياء من كثري  إسرائيل
 (م5/3/1908 عدد ،7جملد ،9رقم ،"بدر" جريدة." )فقط تعاىل

 ميكن ال نهأب تقول واحدة آية فيه جتدوا لن إبمعان كله  الكرمي القرآن اقرأوا
 أن ميكن ال أنه الشرط وضع إن لذا مباشرة، النبوة انل من إال نيب يكون أن

 يف يرد مل بل قط، عليه دليل ال أمر واسطة دون النبوة انل من إال نيب يكون
 ما هذا بل آخر، نيب بواسطة النبوة انل نيب هناك يكن مل أنه الكرمي القرآن

 بكلمات الكرمي القرآن يقل مل وإال ،فقط بعقولنا الكرمي القرآن من نستنتجه
 ذلك قال القرآن كان  وإذا. مباشرة النبوة انلوا كلهم  األنبياءإن  قط صرحية

 قبل يكن مل ملا ألنه ،االعتقاد هذا نعتنق أننا احلق بل. قدِّموا تلك اآليةف
 دُّهعَ  ميكن كتاب  هناك يكن ومل النبيني، خامت َعدُّه نيب ميكن  هللا رسول
 لذا ،(أصاًل  الكرمي القرآن نزل ملا كذلك  األمر كان  لو) ، إذالكتب خامتَ 
 اتّباعهم دون مباشرة النبوة انلوا قد كلهم  نو السابق األنبياء يكون أن ميكن

 احلصول يكن مل اليت اإلنعامات بعض هناك تكون أن بد وال. آخر نبي ا
 نيب هناك كان  إذا وإال السابقة، الكتب أو األنبياء اتّباع نتيجة ممكًنا عليها
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 نوال ميكن كتاب  هناك كان  إذا أو اتّباعه نتيجة النبوة أحد ينال أن ميكن
 أو النيب ذلك بعد مشرع نيبإىل  حاجة هناك تكن مل به العمل نتيجة النبوة

 خامت دّ يُ عَ  كتابه أن  والستحق النبيني خامتَ  النيب ذلك لُعدّ  بل الكتاب،
 بعد الكتب ونزول السابقني األنبياء بعد األنبياء عثةب إن إًذا،. الكتب
 ينال درجة إىل يكتمل مل احلني ذلك إىل الدين أن على دلّ ي السابقة الكتب
 األنبياء يكون أن بد وال. به العمل نتيجة اإلنعامات أعلى اإلنسان عندها
 ميكن ال أدلة على مبين االستنباط وهذا. مباشرة النبوة إنعام انلوا نو السابق

 الكرميُ  القرآن يذكر وال فقط استنباطناإنه  قبل من قلتُ  كما  ولكن رفضها،
 ال أبنه يقل ومل مباشرة، النبوة ينالون كانوا  السابقني األنبياءمجيع  أن قط

 . مباشرة النبوة انل من إال نيب يكون أن ميكن
 غي والقائل أبنه الالال الشرط هذا وضعَ  بجيز ال أيًضا السليم العقل

 ذلك بعد املراد فما نبوة أحد حاز فلما. مباشرة النبوة انل من إال نيب يكون
 نيب اتّباع بدون النبوة حاز إذ إال نبي ا يُدعى أنوز له بج ال أبنه القول من

 نظاُمه يناقض وال لغًوا، يكون ال هللا فعل إن !؟مباشرة حيوزها بل آخر
 يشربه َمن عطش يروي ملاءا أن أحد قال فلو. الروحاين نظاَمه املادي

 يروي فال هغريُ  البئر من أخرجه ماء أحد شرب وإذا بنفسه البئر منإبخراجه 
 إذا أما ويتناوله، بنفسه يطبخه من بطنَ  ميأل الطعام أن مثاًل  قال أو ظمأه،
 هذا أحد سيقبل فهل جوع، من يُغنيه فال هغريُ  طبخه طعاًما تناول

 حاز من إال نيب يكون أن ميكن ال أنه قبلي أن سليم لعقل أنّ ف !الكالم؟
 القرآن دام وما !؟أصاًل  نبوة ليست نبوته فإن بواسطة انهلا ومن مباشرة النبوة
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 ،كبرية  أو كانت  صغرية األمور كل  يف َحَكم وهو ،هللا كالم  هو الذي الكرمي
 هادي وهو  هللا رسولُ  الشرطَ  هذا يضع ومل املوضوع، هذا يف صامًتا
 أن ميكن ال أنه شرطًا عنده من يضع فالذي القيامة، يوم إىل هكل  العامل

 أن وليعلم عاقبته يف يفكر أن بجب مباشرة بشريعة أييت من إال نيب يكون
 . خطرية نتائج عن يسفر اهلدايةإتيان  بعد الضالل على الثبوت

 القرآين واملصطلح العرب لغة حبسب األنبياءو  الرسل أن الكالم ملخص
 بتغيريات وينبئون بكثرة الغيب على يطّلعون الذين هم  ولالرس وكالم

. أنبياء تعاىل هللا ويسميهم ازدهارها أو األقوام بدمار تتعلق الشأن عظيمة
 . نبي ا كونه  من مانع وال نيب فهو األشياء هذه فيه توفرت فالذي
  املوعود املسيح نبوة يف النظر منعن عندما األمر هذا استيعاب بعد

 حبسب هللا نيب يف ضروري وجودها اليت موراأل مجيع نبوته يف تتوفر أنه جند
 بكثرة الغيب على عَ أُطلِّ  أنه أي السابقني، األنبياء وكالم الكرمي والقرآن اللغة

 تعاىل هللا وأن، والبشارات اإلنذار اجلانبني، كال  مشلت هامة بتغيريات وُأخربَِّ 
 األنبياء وكالم واللغة الكرمي نالقرآ حبسب نبي ا  فكان. نبي ا ساه

 . صدقه حتقق بعد نبوته يف يراتب أن أحًدا يسع وال السابقني،
  املوعود املسيح نبوة كانت  إذا أنه وهو واحد سؤال بقي واآلن
 السابقني األنبياء وحماورات العرب ولغة الكرمي القرآن ضوء يف متحققة
 الشروط على للنبوة إضايف طشر  وضعل جمال وال النبوة، تعريف عليه وينطبق
 إىل خمتلفة كلمات   املوعود املسيح أضاف فلماذا آنًفا، املذكورة
 الناس بعض َعدّ ي ُ  أن ميكن ال أنه الكلمات هذه من يبدو حبيث ،األنبياء
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  !؟احلاالت بعض يف أنبياء
 تكون اخلصائص وبعض. وخصائص اشروط شيء لكل أن معلوًما فليكن

 ذلك وجود استحال الشروط تتوفر مل ماو . ملةشا غري وبعضها شاملة
 حيواانً  ليس ماو  انطق، حيوان أنه إلنسانل 6شرط هناك فمثاًل  الشيء،

 مل لوو  للنيب، الشروط بعض هناك كذلك.  إنساانً  يُدعى أن ميكن ال انطًقا
 الشروط تلك ذكرتُ  وقد ،نبي ا يُدعى أن ميكن ال شخص يف بكاملها تتوفر
 أبخبار يُنبئ أن( 2) بكثرة الغيبية األمور على يطّلع أن( 1) أي قليل قبل

 يوجد وال. نبي ا تعاىل هللا يسميه أن( 3. )مهمة أمور يف والتبشري اإلنذار
 شروطًا، ُتسمى ال أخرى أمور هناك أيخصائص  هناك بل سواها شرط

 ضرورايً  وليس شاملة غري خصائص بعضها. ذاهتا حبد ابلنبوة هلا عالقة وال
 لبعض حصلت خاصية بشريعة اإلتيان أن منها ،نيب كل  يف توجد أن

 سنضطر وإال النبوة شروط من عدُّها ميكن فال جلميعهم، وليست األنبياء
 بعض هبا حظي خاصية هذه إًذا،. نبوهتم من األنبياء من كثري  عزلإىل 

 الظروف حبكم تنشأ اليت األخرى اخلصائص بعض هناك كذلك  األنبياء،
. الشروط يف تصنيفها ميكن وال حقيقتها، يف يُذكر شيًئا يستل فهي وإال

 ومل كله،  للعامل واحد نيب ليأيت جاهزًا  النيب بعثة قبل العامل يكن مل فمثاًل 
 مجيع فإن الظروف هذه فبحكم. كله  العامل إىل نبي ا ليُبعث درجة أحد يبلغ

 أحًدا يسع وال. عنيم وقوم معني بلد إىل بُعثوا  قبله جاءوا الذين األنبياء
                                                 

 ليفهم هنا الشرط كلمة  متخداست لقد. الفصل أجزاء هو هنا الشرط من أقصده ما 6
 .منه شاملة، غري خاصية هو واخلصائص اخلاصية من املراد كذلك  .الناس عامة
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 إىل جاءوا قبله األنبياء مجيع نأب  هللا رسول نبوة على يعرتض أن اآلن
 أن ميكن وال ،نيمعين قوم إىل أتى من هوفالنيب  وبناء على هذا نيمعين قوم

 فلو. قبل من مثله نيب هناك يكن مل ألنه كله  العامل إىل يُبعث من نبي ا يكون
 سواء ابلنبوة ذلك عالقة ما يفّكر مل ألنه أمحق ُعدّ لَ  مثله اعرتاًضا أحد أاثر

 حبسب أيتون األنبياء ظل بل ؛كله  العامل إىل أو نيمعين قوم إىل أحد أبُعث
 نيمعين قوم إىل نيب أييت أن ضرورايً  كان  فعندما. والظروف احلال مقتضى

 إىل جاء كله  العامل إىل نيب إلتيان احلاجة اقتضت وعندما نيمعين قوم إىل أتى
 األنبياء مجيع يكون أن يَ ْفرِّض ال السابقني األنبياء َمثل إن. كله  العامل

 أن ميكن النبوة شروط يف يدخل ال ما ألن السابقني غرار على القادمني
   النيب قبل النبوة أبن قبل من قلت وكما. املختلفة الظروف حبكم يتغرّي 

 ال ولكن النبوة، ضةإفا يستطيع كامل  فرد وجود لعدم مباشرة ىتُعطَ  كانت
 الذي أبن مباشرة النبوةَ  السابقني األنبياء نيل إىل نظرًا يقول أن جلاهل قحي
 أو مباشرة النبّوة على احلصول ألن وذلك ،نبي ا ليس مباشرة النبوة ينال ال

 نطاقخيرج عن  بل أصاًل  النبوة مفهوم يف يدخل ال مباشرة غري بطريقة
 آنذاك، السائدة الظروف حبكم مباشرة عطىتُ  النبوة فكانت. النبوة شروط

 وُولد الظروف تغرّيت عندما ولكن. النبيني خامت وجود عدم وبسبب
 هذا ُجعل ممكًنا طاعته نتيجة النبوة نوال كان  الذي الكامل اإلنسان
 نتيجة النبوة حاز الذي فالنيب. النبوة على للحصول وسيلة الكامل اإلنسان

 إىل ضمه عدم َمثل كان   له خملًصا خادًما كونه  ونتيجة  النيب طاعة
 كَمثل  السابقني األنبياءك  مباشرة النبوة ينل مل أنه على بناء األنبياء مجاعة
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 النقيض على كله  للعامل نبي ا جاء ملاذا: قائاًل   هللا رسول نبوة ينكر الذي
 . كلهم  السابقني األنبياء سنة من

 عالقة هلما بل أصاًل  ابلنبوة املذكورين لألمرين عالقة ال ابختصار،
. الكامل اإلنسان ظروف أو عامليةال ظروفال أو الشخصية اإلنسان بظروف

 . شيًئا النبوة يف يؤثر ال وعدمها وجودها فإن
 توفّر عدم وأن وخصائصه، شروطه شيء لكل أن جيًدا يفهمون الذين
 ةعالق هلا اليت اخلصائص بعض وجود عدم ولكن وجوده، يُبطل الشروط

 يقال عندما أنه االستيعاب عليهم يسهل الوجود، يُبطل ال اخلاصة ابلظروف
 ال فهذا وكذا كذا  بصفة يتحلى وفالانً  وكذا كذا  خباصية يتحلى فالانً  أبن
 يتحلى هذا أن جيًدا الناس يعلم أن هو معناه بل ،إنساانً  ليس أنه يعين

 ضابط زيًدا أبن قيل إذا فمثاًل . وكذا كذا  خاصية ميلك الذاك و  كذا  اصيةخب
 ضابط زيًدا أن يعين ال فهذا املشاة كتيبة  يف ضابط وبكرًا املدفعية سالح يف

 املدفعية بسالح عالقة لزيدٍ  أن ذلك من املراد بل ،ضابطًا ليس بكرًا ولكن
 الفارسية اللغة معّلم زيًدا إن مثاًل  قيل إذا أو. املشاة بكتيبة عالقة ولبكرٍ 
 بل معلِّّما ليس وبكرًا معلِّّم زيًدا أن يعين ال فهذا العربية اللغة معّلم وبكرًا
 يدرِّس واآلخر الفارسية يدرِّس أحدمها ولكن معّلم كليهما  أن ذلك من املراد

 يدرس أن دون البكالوريوس امتحان اجتاز زيًدا أبن مثاًل  قيل إذا أو. العربية
 فال نفسه، االمتحان واجتاز الكلية يف رسي ا تعّلم بكرًا ولكن رسي ا الكلية يف

 حائزًا ليس بكرًا ولكن البكالوريوس شهادة على حائز زيًدا أن ذلك يعين
 أو. االمتحان الجتياز أسلوهبما بني فرقًا هناك أن ذلك من املراد بل عليها،
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 أحد له يشفع أن دون الوظيفة على للحصول طلًبا قّدم زيًدا أبن قيل إذا
 انل زيًدا أن يعين ال فهذا فالن، شفاعة نتيجة انهلا بكرًا ولكن الوظيفة وانل

 كان  وإن الوظيفة انل كليهما  أن منه املراد بل ،ينلها مل بكرًا ولكن الوظيفة
 . خمتلًفا عليها للحصول أسلوهبما

 ليس ألنه آنًفا؟ املذكور الكالم من استنبطتُّها اليت النتائج تصحُّ  ملاذا
 بل املشاة سالح يف أو املدفعية سالح يف ضابطًا يكون أن لضابط اشرط
 كتيبة  أو املدفعية ذكر من نقصد ومل ضابطًا، املرء لكون أخرى شروط هناك
 يعّلم أن معلًِّّما املرء لكون شرطًا ليس كذلك.  خواصهما بيان إال املشاة

 جمال كان  أايً  معّلم هو ابلتدريس مكل فا كان  من كلّ   بل العربية أو الفارسية
 فقط خاصيته حتدد جمال العربية أو الفارسية معّلمَ  أحد تسمية نوإ. تدريسه
 األمثلة على ينطبق نفسه واملبدأ. ال أم معّلم هو هل البيان هو املراد وليس

 . األخرى
 أبنواعها النبوة خذوا قبل من أمثلة ضربت وكما النبوة، خذوا واآلن
 نبي ا ليس إنه غريه عن وقلنا مشرّع نيب إنه أحد عن قلنا إذا فمثاًل  املختلفة،

 مشّرًعا نبي ا ليس إنه الثالث عن وقلنا واسطة، دون النبوة حاز ولكنه مشّرًعا
 أن يعين ال الكالم فهذا آخر، نيب بربكة هاحاز  بل ومل ينل النبوة مباشرة

 وأن النبيان، مها األّولنيِّ  االثنني أو نيب، الثالثة بني من فقط األول الشخص
 اليت األمثلة غرار على ذلك من املراد بل. نبي ا ليس الثالث أو والثالث الثاين

 والثاين معني، نوع من نبوة على حائز األول النيب أن هو قليل قبل ضربتها
 وليس. اثلث نوع من نبوة على حائز والثالث آخر نوع من نبوة على حائز
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 النتيجة؟ ذهه تصح ملاذا. ليس نبيا الثالثة هؤالء منأحدا  أن ذلك من املراد
 يكون لن أحد يف تتوفر مل إن اليت النبوة شروط من ليست األمور هذه ألن
 األشخاص يف متوفرة الشروط تلك كانت  وملا. أخرى شروط للنبوة بل نبي ا،

 نبي ا سُيسم ى أحدهم كان  وإن أنبياء سُيسم ون لذلك آنفا املذكورين الثالثة
 بواسطة عليها حائزًا والثالث واسطة نبدو  نبوة على حائزًا واآلخر مشّرًعا

 . األمة من نبي ا يسم ى أو آخر نيب
 خمتلفة عرقية فئات هناك أنوهو  آخر مثال من ذلك تفهموا أن ميكن

 من واآلخر املغول فئة من وغريه السادات فئة من هو َمن فهناك الناس، بني
 من وفالانً  السادات من فالانً  إن نقول وعندما. املثال سبيل على البااتن فئة

 أما إنسانٌ  السادات من شخًصا أن ذلك يعين فال البااتن من وفالانً  املغول
 فئة من أحدهم أن هو املراد بل. إنساانً  فليس والبااتن املغول من كان  من
 يف تسكن كانت  فئة إىل ينتمي واآلخر ، النيب ذرية إىل االنتماء شرف هلا

 أفغانستان، يف تسكن كانت  أو تسكن ئةف إىل ينتمي والثالث آسيا، وسط
 املسيح استخدمها اليت الكلمات بعض إن كذلك.  أانس مجيعهم ولكن

 املراد بل للنيب جديدة شروطٍ  عُ ضْ وَ  منها املراد ليس النيب جانب إىل املوعود
 فكما. كذا  نوع ينتمي إىل  وأنه لألنبياء وكذا كذاع  أنوا  كلهنا أن هو
 أو" السيد" كلمة  حبقه اسُتخدمت إذا اإلنسانية دائرة من أحد خيرج ال
" املشرِّع غري" أو" املشرِّع" كلمات  أضيفت إذا كذلك"  البااتن" أو" املغول"

 بعض أن منها املراد ليسف" األمة ومن مشرِّع غري" أو" األمة غري من" أو
 . أنبياء ليسوا وبعضهم أنبياء الثالثة األنواع هذه من األنبياء
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 عام بوجه نيب كلمة  استخدم الكرمي القرآن دام ما أنه سؤال يبقى واآلن
   املوعود املسيح هبا أحلق ماذافل ،خاصية إظهار أو إضافة أية دون

 النيب" أو" احلقيقي النيب" كلمات  دامت وما مربر؟ دون إضافية كلمات
 ميالكر  القرآن يف ترد مل" األمة غري من النيب" أو" املشرِّع النيب" أو" املستقل
 أنه الكلمات هذه إضافة من يبدو ؟ املوعود املسيح أضافها فلماذا

 القرآن يف املت بع األصل أن فجوابه. أصاًل  نبوة نبوته حيسب كان  ما لعله
 كان  وملا. فقط الضرورة بقدر ويتكلم سبب دون شيًئا يذكر ال أنه هو الكرمي

 شيًئا، نبوهتم يف غريِّّ ت ال اخلصائص بعض وألن هللا عند أنبياء كلهم  األنبياء
 ذكر عند الكلمات هذه الكرمي القرآن يستخدم فلم النبوة، نوعُ  تغري   وإنْ 

  هللا رسول أما. فقط" النيب" ابستخدام اكتفى بل مكان كل  يف األنبياء
وكان املراد منها  اآلخرون األنبياء هبا حيظ مل خاصة يةمز  على حائزًا فكان

 كلمة  حبقه استخدم لذا بياهنا ضروراي إظهار عظمته بوجه خاص وكان
 العثور الستحال املزية ههذ الكرمي القرآن يبني مل لو ألنه" النبيني خامت"

 أُعطي أنه يعلم أن  للنيب كان  أنّ  الكلمات هذه ُتستخَدم مل ولو. عليها
 مل فألنه ؟نبيها عظمة تعرف أنأّن كان لألمة و  ؟الشأن العظيمة املرتبة هذه
 ،عنها بنفسه تعاىل هللا خُيرب مل ما النبوة ختم مبسألة خُيرب أن ألحد ًناممك يكن
 حاجة هناك تكن فلم األخرى اخلصائص أما. عنها تعاىل هللا أخرب فقد لذا

 هللا دعاهم فقد لذا ،بنفسه حالته يعرف أن نيب لكل ميكن بل ،ذكرهاإىل 
 شريعة أحدهم يأُعط إذا مث. أنبياء جعلهم أنه لبيان فقط" نيب" تعاىل

 تلقائًيا يعلم سوف مباشرة النبوة أُعطي وإذا مشرع، نيب أنه بنفسه فسيعرف
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 أنه يدرك سوف آخر نيب بواسطة أُعطيها وإذا واسطة، دون أُعطيها أنه
 على أضرب. نبوته نوعية عن بنفسه الناس وسُيخرب فالن نيب بربكة أُعطيها

 يقل ومل القرآن، يف فقط نبي ا الناصري املسيحَ  تعاىل هللا ّسى لقد: مثااًل  ذلك
 كلمات  من يتبني.  موسى بشريعة عاماًل  نبي ا كان  إنه مكان أيّ  يف

  على حتتوي كانت  الناصري املسيح تلقاها اليت اإلهلامات أن الكرمي القرآن
 من النيب" أو" املشرِّع غري النيب" مثل كلمات  فيها ترد ومل فقط" النيب" كلمة

 يستطيع كان  الناصري املسيح ألن أصاًل  حاجة إليها تكن ومل ،"األمة غري
 عليه ُتكشف بل عليه تن زل ال الشريعة أن عليه نزل وحي بواسطة ميعلَ  أن

 بنفسه، نبوته بنوعية يبوح أن على قادرًا فكان اخلافية، التوراتية األسرار بعض
ْئتُ  َأيّنِّ  ظُنُّواتَ  الَ : "18-17: 5 مىت إجنيل يف ورد كما  فعاًل  فعله ما وهذا  جِّ

ْئتُ  َما. األَنْبَِّياءَ  أَوِّ  الن اُموسَ  ألَنْ ُقضَ   أَُقولُ  احلَْق   فَإِّيّنِّ *  أُلَكمِّلَ  َبلْ  ألَنْ ُقضَ  جِّ
دٌ  َحْرفٌ  يَ ُزولُ  الَ  َواأَلْرضُ  الس َماءُ  تَ ُزولَ  َأنْ  إِّىَل : َلُكمْ  َدةٌ  نُ ْقطَةٌ  أَوْ  َواحِّ  َواحِّ
 ". اْلُكلُّ  ونَ َيكُ  َحىت   الن اُموسِّ  مِّنَ 

 خطر هناك كان  ملا أنه هاتني العبارتني يف االبتدائية الكلمات من يتبني
 قد الناصري املسيح أن انتشر، قد كان  أو الناس، بني الفهم سوء النتشار

 الناصري املسيح أعلن لذلك جديدة بشريعة وسيأيت جديدة شريعة يّدعي
 أيتون الذين من أان بل ،ديدةج بشريعة أيتون الذين األنبياء من لست أنين

 إىل الطاحلني ولتحويل الكمال أوج إىل وإلبالغها السابقة الشرائع إلكمال
 أنكر  املسيح نإ الشرح هذا ساعه بعد يقول أن ألحد ليس. صاحلني

 أنه أعلن أنه ذلك من املراد بل. إليه هللاُ  هوحاأ ما على شيًئا أضاف أو نبوته
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 فقط، نوعني كانوا  العصر ذلك إىل األنبياء ألنو . وكذا كذا  نوع من نيب
 ومل مشرِّعني يكونوا مل الذين واآلخرون جديدة، بشريعة جاءوا الذين: األول
 الناسَ  املسيح أخرب لذا ،يتبعونه كانوا  نيب أمة من لكوهنم النبوة ينالوا

 وأعلن جديدة، شريعة ذات نبوة ظانني إايها نبوته يسيؤوا فهم أبال بكلماته
 . وخلدمتها السابقة الشريعة إلكمال جاء نيب نهأ

 "نيب  "ب أيًضا  املوعود املسيح إمامنا تعاىل هللا اندى كذلك
 يف رسوَلني عيسىموسى و  سى كما  نبي ا وساه صرحية، بكلمات "رسول"و

 كما  النيب بكلمة املوعود املسيحَ  أيًضا  النيبُّ  ذكر كذلك.  الكرمي القرآن
 وأن جديدة بشريعة أيت مل أنه يعرف كان   ولكنه. ينآخر  أنبياء ذكر
 الفهم سوء النتشار خطر هناك كان  فلما.  هللا رسول بربكة إمنا هي نبوته
 جاء وكأنه أفكارًا ينشرون كانوا  املعارضني أن شئتم إن قولوا أو الناس بني

 كان  لذا  النيب طاعة عن خارًجا النبوة حاز أو اّدعى أو جديدة بشريعة
 بشريعة أيت مل أنه ويعلنإفهاما هلم  نبوته بنوعية الناسَ  خيرب أن ضرورايً 
  ألنه  هللا رسول بعد ينال أحد النبوة مباشرة أن ميكن ال وألنه. جديدة

 النبوة انل أنه  املوعود املسيح يعلن أن ضرورايً  كانف النبيني، خامت كان
 فقد انله ما وكل سابقني،ال األنبياء سنة من النقيض على نيب اتّباع نتيجة

 يف الناس لوقوع خطر هناك لكان ذلك يعلن مل لو.  هللا رسول بربكة انله
 مع جديدة بشريعة أيت مل أنه  تصرفاته خالل من علموا ولو. خطأ
 بواسطة أو مباشرة النبوة انل هل إخباره دون ليعلموا الناس كان  ما ذلك
 ليست نبوته أن على والداين القاصي إلطالع  أعلن فقد الذ .النيب 
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 بواسطة انهلا بل مباشرة النبوة ينل ومل الكرمي للقرآن اتبع هو بل تشريعية
 هذا ولتفهيم. له خملًصا خادًما ولكونه طاعته يف الفناء ونتيجة  هللا رسول

 الفقرات من بداًل  املصطلحات بعض  املوعود املسيح وضع املطلب
 بجعل ما وهذا. كذا  نوع من نبوةً  يقصد هأن واحدة بكلمة الناسُ  ليفهم

، وإعادة فقرة يف مفهوًما أدى نهإذ إ ،األول املسيح من أفضل مسيحنا
 مفهوم مجاعته على تسهياًل  بنّي  مسيحنا ولكن صعبا، يكونالفقرة دائما 

 اجلماعةِّ  مإفها ليسهل معينة مصطلحات ووضع واحدة كلمة  يف الفقرات
 كان  بل نبي ا ليس أنه املصطلحات إبجاد من قط املراد يكن مل وإال مقصوده،
 اتّباع نتيجة النبوة انل وأنه جديدة بشريعة أيت مل أنه اإليضاح هو املقصود

 اليت نفسها ابلكلمات نبي ا ورسوله تعاىل هللا انداه وقد نيب   فهو.  النيب
 حقا املؤسف من. واألحاديث الكرمي القرآن يف السابقون األنبياء هبا نودي

 مل األمحديني غري فهامإل  املوعود املسيح أوجدها اليت املصطلحات أن
 نفاه فما وإال. االبتالء يف واوقعو  مجاعتنا من بعض منها واملراد معانيها يفهم

 النبوة شروط يف يدخل ال املصطلحات هذه يف نفسه عن املوعود املسيح
 النبوة شروط فيه توفرت إذا أيًضا بغريها نبي ا يكون أن لإلنسان وميكن أصاًل 
 املسيح يف كلها  تتوفر قبل من ذكرهتا اليت النبوة شروط أن واملعلوم. كلها

 يف مجع سواه شخص اليوم إىل احملمدية األمة يف أيت ومل.  املوعود
 االستيعاب جًدا السهل من أنه مع. نبي ا لُيدعى الثالثة الشروط تلك هنفس
 أن العرب ولغةالنبوية  واألحاديث لكرميا القرآن من صرحية شهادة بعد

 من يثبتة وما وصفتها اللغ مبا النبوة وصف قد يكون  املوعود املسيح
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 يف ونتلفخي الناس دام ما ولكن ، النيب أحاديث عليه تشهد وما القرآن
  املوعود املسيح عّرف كيف  معرفة يف بعضهم يرغب وقد ،طبائعهم

 يتبنّي  اليت املوعود املسيح كتب  من املقتبسات ضبع يلي فيما أنقل لذا النيب  
 واألحاديث الكرمي القرآن من أثبتُّه مبا النيب تعريف بنّي   أنه منها

  اليت الشروط من واحد شرطًا ولو يُنقص ومل  يزد ومل واللغة الشريفة
 : فيقول كتبتها،

 ينبوع) ."هللا من إبهلام بكثرة املستقبل أبنباء ينبئ الذي هو النيب( "1)
 (189صفحة ،23جملد الروحانية، اخلزائن املعرفة،

." هللا أبمر نبوةً  كثرهتا  على أطلق فأان واملخاطبة املكاملة تسّمونه ما( "2)
 (503ص ،22جملد الروحانية، اخلزائن الوحي، حقيقة تتمة)

 املكاملة كثرة  على النبوة كلمةَ    هو أطلق إذ إهلي مصطَلح فهذا( "3)
 ينبوع." )كثرية  غيبية أخبار على حتتوي اليت املكاملات تلك أي. واملخاطبة

 (341صفحة ،23جملد الروحانية، اخلزائن املعرفة،
 وكم ا، كيًفا  الكمال درجةَ  اإلهلية واملخاطبة املكاملة تبلغ عندما( "4)

 الغيبية األمور على مشتملةً  وتكون نقيصة، وال شائبة تشوهبا ال حبيث
 األنبياء عليه اتفق الذي األمر ابلنبوة، تسّمى آخر بتعبري افإهن بيِّّنة، بصورة
 (311 صفحة ،13جملد الروحانية، اخلزائن الوصية،." )امجيع
 ومن الذايت، هللا حبب متحلًيا انحية من يكون كهذا  شخًصا إن( "5)

 الناس فهؤالء... إصالحهم ويعشق هللا خللق مواسًيايكون  أخرى انحية
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 هللا مبكاملات يُشر فون، و اإلسالم مصطلح يف 7د ثنيحمو  رسالو  أنبياء ُيسم ون
". أدعيتهم معظم وجُتاب اخلوارق، أيديهم على وتظهر املقدسة، وخماطباته

 (225 صفحة ،20 جملد الروحانية، اخلزائن سيالكوت، حماضرة)
 إذا شرطان وضوح بكل فيه ذُكر وقد الوضوح متام واضح املقتبس هذا

 األول الشرط. نبي ا تعاىل هللا ويسميه نبي ا يُدعى أن استحق شخص يف توّفرا
 املقتبس يف بنفسه املوعود املسيح شرح كما  واملخاطبة املكاملة كثرة  هو

: والثاين. بكثرة الغيب أنباء على احملتوية املكاملات هو منه املراد أبن الثالث
 املسيح ساه الذي مراأل والتبشري، اإلنذار صبغة الغيبية األنباء تلك حتمل أن

 يُطَلعون الذين الناس أولئك وإهلامات رؤى لَ صَ فَ  وبذلك ،"خوارق" املوعود
 يرى قد مثال. خوارق تسميتها ميكن ال ولكنية الغيب خباربعض األ على
 هذه فإن فعاًل  ذلك حيدث مث سيموت فالانً أّن  أو ابًنا سرُيزق أنه رؤاي أحد
 يف حتمل إهلامات صاحبها ق  يتل مل ما ةالنبو  وحي حتت تندرج لن الرؤاي
 إنذارًا الكرمي القرآن عليها يطلق اليت للعادة اخلارقة اآلايت أخبار طياهتا

 تلك تتحقق مث عددهم وكثرة أتباعه بتقدم هللا يعِّده انحية من أي. وتبشريًا

                                                 
 مبعىن واحملد ث النيب أيخذ املوعود املسيح أن فيزعم الكالم هذا من أحد ينخدعنّ  ال 7

 واحملد ث فالنيب وإال أيًضا حمد ث نيب كل  ألن هنا احملد ث كلمة  ُأضيفت لقد. واحد
 يتلقى الذي كان  إذا": "خطأ إزالة" إعالن يف املوعود املسيح قال كما  نيسي   ليسا

وين نبي ا يسمى ال تعاىل هللا من غيبية أخبارًا  لو هو؟ يُدعى أن بجب اسم أبي فَأخربِّ
 اإلظهار يعين التحديث أن قاموس أي يف يرد مل لقلتُ " حمد اثً " ُيسّمى أن بجب قلتم
 . منه." الغيب على
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 كذلك  كله،  العامل معارضة من الرغم على للعادة خارق وجه على الوعود
 جالء بكل أيًضا األنباء تلك فتتحقق ودمارهم ومنكريه معانديه كهبال خيربه
 نتيجة يهلك له يتصدى ومن ،وشوكتهم وقوهتم معارضيه كثرة  من الرغم على

 يرى ابإلخالص به ويعمل القلب بصدق كالمه  يقبل ومن املنذرة األنباء
رة، األنباء حبسب  هللا نصرة  من الرغم على األمرين كِّال  فيتحّقق املبشِّّ

 هللا ُنصرة عالمة فيها وتالَحظ متاًما املعادية والعلل واألسباب الظروف
 . اخلارقة

 مصطلح يف النيب أن جالء بكل املقتبس هذا من يتبني   ابختصار،
 مث هللا حب يف فانًيا هللا خلق على الشفقة درس يتعّلم الذي هو اإلسالم

 اإلنذار صبغة حتمل اليت الغيبية األمور على بكثرة يُطَلع أي النبوة رداء يُلَبس
 امللَهمني إهلامات تضاهيها وال للعادة، خارق وجه على وتتحّقق والتبشري
 .األمهية حيث من العاديني

 نتيجة 8بكثرة ينبئ الذي هو والعربية العربيةاللغة  يف النيب معىن( "6)

                                                 
 اللغة حيث من للنيب شرط الغيب على اإلطالع كثرة  أن إىل هنا االنتباه بجب 8

 فلها" النبوة" بكلمة نتفوه عندما ولكن ،املبالغة صيغة ألهنا أيًضا الكرمي والقرآن
 هو الثاين ومعناها. فقط اإلخباروهو  النيب، مفهوم عن منفصل معىن هلا أي ،معنيان

 أدىل فإذا. الكثرة بشرط مشروطًا معناها يكون احلالة هذه ويف األنبياء، نبوة منطلق من
 ينال أن يستحق لن ولكنه نبوءةً  رؤايه أو خربه نُعد أن ميكن الشأن عظيم خبرب أحد
 مرزا. مهمة أمورًا تشمل مل وما بكثرة الغيب أخبار إهلاماته تتضمن مل ما النيب لقب

 (الحًقا أتيانسي اللذين 8و 7 رقم املقتبس انظروا. )أمحد حممود
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 يف نشورةامل الرسالة." )املعىن هذا يتحّقق ال الكثرة وبدون هللا، من اإلهلام
 بدر، جريدة عن نقاًل  م،26/5/1908 عدد ،"عام أخبار" جريدة

 (10ص م،11/6/1908
 ابلضرورة عليه ينطبق هللا من بالغي أخبار يده على تظهر الذي( "7)

 اخلزائن خطأ، إزالة. )...َغْيبِّهِّ  َعلى يُْظهِّرُ  اَل فَ : لآلية وفًقا" نيب" مفهومُ 
 ( 208الصفحة ،18اجمللد الروحانية،
 كتبته  كما  النيب تعريف الكرمي القرآن يف ورد أنه املقتبس هذا من يّتضح

 هبا استدللتُ  اليت نفسها ابآلية أيًضا املوعود املسيح استدل   وقد قليل، قبل
 .أان

  نبوءة، نسميها ،األنباء أي ،النبوءة على احملتوية هللا كلمات  إن( "8)
 ". نبي ا يهنُسم وحًيا كثرية  نبوءات يُعطى الذي كذلك

 واحدة لحظةل يهاف ارتبتُ  ولو يقينيٌة، هبا أحظى اليت ةاإلهلي املكاملة( "9)
 ال وكما وقطعي ، يقيينٌ  علي   نزل الذي الكالم. عاقبيت وحلبطتْ  كافرًا  لصرتُ 
 يف الشكُ  يسُعين ال كذلك  رؤيتها بعد وضوئها الشمس يف أحد يشكُّ 

. .. هللا بكتاب أؤمن كما  به وأؤمن ، هللا من علي   ينزل الذي الكالم
 هللا كالمُ   عليه ينزل من على رأيي يف حصرًا يطَلق" النيب" لقبُ  كان  وملا

 لكن نبي ا هللا س اين قد فلذا الغيب؛ على ويشتمل بكثرة والقطعي اليقيين
 صفحة ،20 جملد الروحانية، اخلزائن اإلهلية، التجليات." )شريعة بدون
412) 

 املوعود املسيح رأي يف النيب أن جالء بكل أيًضا املقتبس اهذ من ثبتي
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 ميكن عليه بناء سواه تعريف يوجد وال حصرًا النيب تعريف هو هذا أي) هو
 هللا كالم  عليه ين زل الذي( 1( )التعريف هذا عليه ينطبق نيب نبوة إنكار
 هللا سى لذلك( 3) الغيب على حمتوايً  ويكون( 2. )بكثرة والقطعي اليقيين
 أي. قليل قبل بّينُته كما  للنيب التعريف هو وهذا ،نبي ا املوعودَ  املسيح تعاىل

 اإلنذار جانب حتمل اليت( 2) بكثرة الغيبية األمور عليه تظهر أن( 1)
  هنا املوعود املسيح استخدم لقد. نبي ا تعاىل هللا 9ُيسميه أنو ( 3. )والتبشري

                                                 
 حيث الوحي حقيقة املوعود، املسيح كتاب  من مقتبسٌ  لذلك أتييًدا يقد م أن ميكن9

 : يقول
 العقيدة على اثبًتا يدعين مل كاملطر  ذلك بعد علي   نزل الذي  هللا وحي إن"

 قادر وحده تعاىل هللا أن ذلك من يثبت." اتمة بصراحة" نيب" لقب وأُعطيتُ  السابقة،
 أو نفسه تلقاء من نبي ا يصبح أن حدأل حيق وال "نيب،" لقب أحد ىعل لعخي أن على

 واإلمام اجليالين القادر عبدَ  السيدَ  الناس بعض يسمي كما  على غريه اللقب هذالع خي
يّدعون األلوهية من وجٍه وأيخذون مهمة هللا يف  الناس هؤالء فإن. نبي ا احلسني
 ساه الذي أما ،أنبياء الناس حيسبهم النبوة يّدعوا مل الذين أن حًقا الغريب من. أيديهم

 احملاوالت وتتم لنبوته التأويالت مئات ُُترتَع نبي ا نفسه ُيسمي وهو نبي ا ورسوله هللا
 ! العجب العجب، العجب،. اآلخرين مع أمره خبلط نبوته لشطب

 هذه كثرة  بسبب: " يقول إذ ابلتأمل جدير أيًضا التايل املوعود املسيح قول إن
". مذنًبا لكنت ذلك أنكرتُ  ولو تعاىل هللا مرأب نيب فأان ،نبي ا تعاىل هللا ساين األمور
 أبمر نبوته يُعلن والذي ،نبي ا هللا يسميه من هو النيب أن أيًضا املقتبس هذا من يتبني
ال يسع أحدا أن . اآلخرين على "نيب" لقب ودبّ  هب من كل  خيلع أن ليس هللا، من
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 هو هو املعىن ولكن والتبشري، اإلنذار من بداًل " واليقيين القطعي" يَت كلم
. واإلنذار التبشري على حيتوي الذي ذلك هو والقطعي اليقيين الوحي ألن
 يؤمن حبيث وقطعية يقينية أخرى رؤاي أو إهلام أو وحي أي اعتبار ميكن وال
 أحد أُخرب إذا أنه هو ذلك يف والسبب. الكرمي ابلقرآن كإميانه  املرء به

 سيموت فالانً  أن أُخرب إذا أو فعاًل، يُرَزق مث ابًنا سرُيزق أنه الرؤاي أو ابإلهلام
 اإلمكانية ولكن تعاىل، هللا منتكون  الرؤاي تلك أن األغلبف فعاًل  ميوت مث

 معظم ألن ،الشيطان من تكون أو النفس حديث تكون أبن حتًما واردة
 تحّققت هاولكن يف معظم األحيان، ابطلة ، وإن كانتالقبيل هذا من الرؤى
 يقينًيا فيكون واإلنذار التبشري جانب يرافقه الذي الوحي أما. أحياانً  أيًضا
 إلنسانا ألفكار ميكن. ذلك على يقدران ال والشيطان النفس حديث ألن

 الندرة وجه على يتحقق قد مشهًدا املرء أمام ترسم أن الشيطانية والوساوس
 قضاء صبغة فيها تنشأ وال واجلالل، القدرة إظهار على يقدران ال ولكنهما

 اإلنذار جانب يصحبه األنبياء وحي ولكن. املطلقة القدرة على املبين هللا
 على حيملوا أن إال هلم مالذ ال أنه بواسطتهم اخللق خيرب تعاىل وهللا والتبشري،

 هبم يؤمنون الذينو  سُيهلكون، هبم يؤمنوا مل وإن طاعتهم، نري رقاهبم
 : العصر هذا يف تعاىل هللا قال وقد. يُنصرون

 ويُظهر يقبله، هللا ولكن قبلوه، وما أهلها فأنكروه الدنيا، يف نذير جاء"
 ."صول بعد صول شديد، قوي بصولٍ  صدقه

                                                                                                            

 من بجعل أن وعالن فالن لكل فأنّ " هبادر خان" ع على أحد لقبا بسيطا مثلخيل
 . منه.؟نبي ا يشاء
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 املطلقة، القدرة على املبنية الغيب أنباء للعامل يسرد الشخص هذا فإن إًذا،
 واإلميان ويقيين قطعي وحيه أن على يدل وهذا املناسب، وقتها يف وتتحّقق

 التشكيك أو به اإلميان وعدم. األخرى اإلهلامية ابلكتب كاإلميان  واجب به
 الشيطان ألن ،فيها التشكيك أو األخرى ابلكتب كالكفر  اكفر   يكون فيه

  املطلقة، القدرة على املبنية األعمال إظهار على تقدر ال املشتتة واألفكار
 يقينيٌة، هبا أحظى اليت خاطبةوامل املكاملة: " املوعود املسيح يقول كما
 التجليات." )عاقبيت وحلبطتْ  كافرًا  لصرتُ  واحدة حلظة هافي ارتبتُ  ولو

 ( 20ص اإلهلية،
 كان  إذا إال ويقيني ا قطعي ا الوحي يكون أن ميكن ال هو أنه فلباب القول

 شرط املوعود املسيح وضع من املراد ليس إًذا،. والتبشري ابإلنذار مصحوابً 
 اإلنذار على حمتوايً  الوحيذلك  يكون أن إاللوحي النيب  واليقني عيةالقط

 من أثبتُّها اليت الثالثة النبوة شروط املذكور املقتبس يف ذُكرت وقد. والتبشري
 قطعي ا وكونه( 2) الغيب، على اإلظهار( 1) أي الكرمي، والقرآن العرب لغة

( 3. )والتبشري اإلنذار جانب تتضمن الشأن عظيمة أخبارًا مشوله أي ويقيني ا
 نإ  املوعود املسيح ويقول. نبي ا الوحي صاحبَ  تعاىل هللا ُيسمي أن

 . الثالثة األمور هذه فيه تتوفر الذي هو -غريه دون -النيب
 أو ،فرادى الثالث النبوة شروط املقتبسات بعض خالل من أثبتُّ  أنين مع
 سبحب للنيب الشروط أن ترون مرة مجيًعا فيها النظر نواأمعِّ  ولكن مثىن، مثىن
 ذلك إىل وأضف. قبل من ذكرهُتا اليت تلك هي  املوعود املسيح رأي
 يف النيب وصف قد بل هو رأيه حبسب للنيب شروطٌ  هذه أبن يقل مل أنه
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 الثالث املقتبس يف وقال هللا، من أبمر التعريف هذا فهِّم أبنه 2رقم املقتبس
 ويف. األمور هذه فيه تتوفر الذي ذلك هو هلياإل صطلحامل يف النيب أبن

 املقتبس ويف. التعريف هذا يفكلهم   األنبياء اشرتاك بنّي  الرابع املقتبس
 حبسب مصطلح اإلسالم التعريف هذا عليه ينطبق َمن نبي ا سى اخلامس

. التعريف هذا مع تتفق أيًضا اللغة أن  بنّي  السادس املقتبس ويف. أيضا
 هذا يطابق الكرمي القرآن ضوء يف السابع املقتبس يف بّينه الذي النيب وتعريف
 آنفا ذكرتُه الذي النيب تعريف أن كلها  املقتبسات هذه من فيتبني. التعريف

 ، املوعود املسيح عند صحيح الكرمي والقرآن اللغةبعد ما فهمته من 
 مجيًعا السابقني األنبياء عند وصحيح هللا، عند صحيح نفسه والتعريف

 التعريف هذا يف شك فأي الكرمي، والقرآن اإلسالم يبينه الذي وهو ،ًضاأي
 هذه يف حاسًا ُحكمه يكون املذكورين القضاة غري قاضٍ  وأيّ  ذلك؟ بعد

 وما ضمريان، يف ما إلظهار الوحيدة الوسيلة وهي اللغة دامت ماو  القضية؟
ل وهو تعاىل هللا دام  الوثقى الوسيلة هو القرآن دام وما مجيًعا، األنبياء مرسِّ

 هللا إىل العباد أقرب هم الذين األنبياء دام وما هللا، أحكام على لالطالع
 الزمان مبعوث دام وما تعاىل، كالمه  معاين لفهم كفاءة  واألكثر تعاىل

 مجيع يف للحكم تعاىل هللا أرسله الذي العدل واحَلَكم املوعود واملسيح
 يبقى شكٍّ  فأي األعلى يف املذكور يبالن تعريف مشرتكني كلهم يف الن زاعات

 له حيلو كما  النيب تعريف فليخرتع الغيب اجلاهل أما !قبوله؟ يف املؤمن عند
 ُتمد ومل اإلميان نور من كلي ا  قلبه حُيرم مل الذي ولكن بيده هللا مهمة وأيخذ
 هذا قبول يف لديه ُعذر أيّ  وُرشده، سعادته متت ومل قلبه يف هللا حب جذوة
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 ريف؟التع
 دون للنيب صائب تعريف هو األعلى يف بّينَته ما نإ هنا قائل يقول قد
 نزول قبل كانوا  الذين األنبياء على ينطبق ال معاصر تعريف ولكنه شك،
. التعريف هذا مع يتعارض وهو آخر سبب أنبياء لتسميتهم بل الكرمي القرآن
 السابقون األنبياء نكا  إذا ولعًبا، هلًوا الدين جتعلوا ال: هو األول فجوابه
 أهنم الكرمي القرآن من ثبتواأو  لنا فقدِّموه آخر سبببناء على  أنبياء ُيسّمون

 مل وإن. آخر لسبب بل أعاله املذكورة لألسباب أنبياء يُدعون كانوا  ما
 ويسبب دليل بال دينية لقضية يتعّنت من. تعاىل هللا فاتقوا تفعلوا ولن تفعلوا

 يتوب أن عليهو  تعاىل هللا بطش حتت فهو رُّفهبتص الدين يف االنشقاق
 . سريًعا

 من وال الكرمي القرآن من ال يثبت ال أنه هو الشبهة هذه على الثاين والرد
 املذكورة الشروط سوى آخر لسبب أنبياء سُّوا األنبياء أن قط األحاديث

  املوعود املسيح حكم لقد. بذلك يّدعي أن ألحد حيق فال ،آنًفا
 األنبياء ُدعي نبوءاتٌ  اإلنعامات هذهمجلة  من: "فقال األمر هذا يف بنفسه

 ( خطأ إزالة". )10أنبياء بسببها السابقون

                                                 
ال يغينّب : "الوحي حقيقة يف يقول  املوعود املسيح أن هنا أحد ببال خيطرنّ  ال 10

عن البال أن كثريًا من الناس ينخدعون لدى ساع كلمة "نيب" يف دعواي، ظانني 
النبوة اليت انهلا األنبياء يف األزمنة اخلالية بشكل مباشر. إهنم  وكأنين قد ادعيت تلك

)حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية،  "يف هذا الظن. أان مل أدّعِّ ذلك قط. خمطئون
 قيد البحث أنه يتعارض مع املقتبس ، فال يظنّن أحد، احلاشية(154، ص22اجمللد
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 كلمة  إطالق وراء الوحيد السبب أن اتم جبالء العبارة هذه من يتضح
 يُطَلعون كانوا  أهنم هو األنبياء من سبقوه والذين  هللا رسول على النيب
 األنبياء مثل نبي ا يكون الشرط هذا فيه توّفر يفالذ. 11بكثرة الغيب على

                                                                                                            

  وّضح بل نبي ا يُدعى وحده هو مباشرة النبوة ينال الذي أن هنا يقل مل ألنه 
 أن واملعلوم. مباشرة ينالوهنا السابقون األنبياء كان  الذي النوع من ليست نبوته أبن هنا

 يف يغري ال القول هذا إن قبل من قلت وكما. النبوة نفي يستلزم ال النبوة نوع التغرّي يف
 عائلة من أنه انهدعو  إذا أحد بشرية يف حيدث الذي التغيري مثل إال النبوة نأش

 . منه ،البااتن أو السادات
 الشروط مفهومشمل ت هِّ بِّ يْ غَ  ىلَ عَ  رُ هِّ يُظْ  اَل : اآلية أنإىل  هنا االنتباه من بد ال 11

 أيًضا، واحًدا شرطًا الثالثة الشروط تلك اعتبار وميكن سبق، فيما ذكرهتا اليت الثالثة
 الدقيقة ورتطيعون استنباط األمة لدرجة يسحاد ت مجيعهاليس ول الناسعق ألن ولكن

 أحد يواجه ال حىت شخص كل  فهامإل منفصلة الثالثة األمور بّينت لذا أبنفسهم
َفاَل يُْظهُِّر َعَلى َغْيبِّهِّ  اآلية يف الغيب على اإلظهار من فاملراد وإال فهمها، يف صعوبة
 واحلق. اوتبشري  اإنذار  باراألخ تلك تتضمن أن هو إِّال  َمنِّ اْرَتَضى مِّْن َرُسولٍ  *َأَحًدا 

 املذكورة اآلية تفسر بل منفصاًل  شرطًا تفرض ال نَ يْ رِّ ذِّ نْ مُ وَ  نَ يْ رِّ شِّّ بَ مُ  إال  : اآلية أن
 الغيب يُظهر ال تعاىل هللا ألن نفسها اآلية من اثبت نبي ا النيب   هللاِّ  تسمية وإن. آنًفا

 ينسب تعاىل هللا وألن. سابًقا ورةاملذك اآلية من يتبني كما  أصاًل  النيب غري على بكثرة
يه هللا أن فثبت هِّ لِّ سُ رُ  يف نفسه إىل الرسول  أن الناس يعلم كيف  وإال بنفسه ُيسمِّّ

 للنبوة الوحيد الشرط هو بكثرة الغيب على اإلظهار إن إًذا،. الدرجة هذه بلغ قد فالانً 
 ولكين بوضوحالكرمي  القرآن من نياثبت كاان  وإن له شرحٌ  فُهما اآلخران الشرطان أما
 يهملهما أن خطر هناك كان  وإال ما،إليه اجلميع ينتبه حىت منفصلني بّينتهما قد

 .منه .فيتعثّروا البعض
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 أو املراتب حيث من آخر نوع من انبي كان  وإن ،من حيث النبوة السابقني
إن الناس كلهم سواسية من حيث كوهنم  فمثاًل . األخرى اخلواص بعض
  وإن العامل، يف الناس كل  ميلكها ال ةزيم ونميلك منهم نياملثقف ولكن أانسا
 ليست الثقافة ألن إنساان اكوهنم  حيث من نيسي   املثقف غريو  املثقف كان
 هي أو املثقف، غري هبا حيظى ال أفضلية للمثقف أن غري ،لإلنسان شرطًا

 بعض مثل اإلنسانية حيث من ولكنهما ،املثقف غري فيها يشاركه ال خاصية
 يُدعى قليل قبل بّينتها اليت الشروط اليوم فيه يتوفر الذي متاما كذلك  متاًما،

 ألن ، متاماالسابقني األنبياء مثل من حيث النبوة ويكون نبي ا وسيكون نبي ا
  وإن الشروط أو الشرط هذا توفُّر بسبب أنبياء ُدُعوا أيًضا السابقني األنبياء

 أو الشخص هذا على أفضلية السابقني األنبياء لبعض تكون أن ممكًنا كان
 . فيه توجد ال خاصية هلم تكون
 يضطر ال عليه وبناء للنيب وشاماًل  جامًعا تعريًفا اآلن إىل نتبي   لقد

 وال األنبياء، مجيعهذا التعريف يشمل  ألن نيب أيّ  نبوةإىل إنكار  اإلنسان
 األنبياء مجاعة إىل ينضم أن -التعريف هذا وجود مع -نيب لغري ميكن

 نأب قبل من قلت وكما. ومانع جامع تعريفهذا الف مشروعة، غري بصورة
 مجيًعا واألنبياء الكرميُ  والقرآن  هللا بّينه الذي النيب تعريف هو هذا

 ال التعريف هذا عليه انطبق وَمن. واللغةُ   املوعودُ  واملسيح واإلسالمُ 
 هذا انطباق من الرغم على أحد نبوة ينكر والذي ،نبي ا كونه  يف شك

 . والغباوة اجلهل قمة ابلغ فهو عليه التعريف
 كتبَته  ما أنعلى  أحد اعرتض إذا: وهي أخرى شبهة أزيل أن أريد هنا



 حقيقة النبوة

(113) 

 

 كيف  ولكن للنيب شروط الشروط اليت بّينَتها آنفا هي من أن منه يَثبت
 جديدة بشريعة اإلتيان يكون قد إذ سواها؟ شروط يوجد ال أنه منه يثبت

 هلذه أساس ال ولكن. للنبوة شرطًا أيًضا مباشرة النبوة على احلصول أو
 منه يثبت قبل من بّينته الذي النيب تعريف ألن سابقتها مثل أيًضا ةالشبه

 أحد عن ثبت فإذا. قط نيب غري يف يوجد ال أمر الغيب على اإلظهار أن
 يف توجد ال الصفة هذه ألن حتًما نبي ا يكون بكثرة الغيب على أُطلع أنه
 مع) رطالش هذا فيه يتوفر الذي أن فثبت. تعاىل هللا قول حبسب نيب غري

 اإلظهار مرتبة انل الذي إًذا،. حمالة ال نبي ا يكون( معه املذكور التفصيل
 . آخر سبب ألي األنبياء مجاعة من إخراجه ميكن ال الغيب على

 :  املوعود املسيح يقول اثنًيا،
 األنباء يتلّقى َمن هو النيب معىن إن احلقيقي،" النيب" معىن يف يتأملوا مل"
 ،اإلهلية واملخاطبة املكاملة بشرف وحيظى الوحي، واسطةب تعاىل هللا من

 اتبًعا يكون أال ضرورايً  ليس كما  جديدة، بشريعة أييت أن ضرورايً  وليس
 الروحانية اخلزائن اخلامس، اجلزء األمحدية، الرباهنيضميمة ." )مشرّع رسولل

 بل مشرِّعا، يكون أن شرطللنيب  ليس: "أيًضا ويقول( 306ص ،21جملد
يف كتابه شهادة  قالو  .(خطأ إزالة" )الغيب أمور هبا ُتكشف هبة هي

  بغري إسرائيل بين يف األنبياء مئات التوراة بعد جاء لقد: "44القرآن، ص
 تعليم إىل جمدًدا يعيدوا أن دائًما جميئهم من الغرض وكان جديد، كتاب
  :أيًضا لاوق". زمنهم يف تعليمها عن ابتعدوا أانسا احلقيقي التوراة
 كتاب،  عليهم ين زل مل الذين األنبياء من كثري  إسرائيل بين يف كان  لقد"
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 يتضح(. م5/3/1908 عدد بدر، جريدة." )هللا من بتعليم ينبئون كانوا  بل
 رأي يف للنيب ضرورايً  ليس ابلشريعة اإلتيان أن الثالثة النصوص هذه من

 رأيه حبسب ياءاألنب من كثري  إسرائيل بين يف كان  بل ، املوعود املسيح
 أيًضا مباشرة النبوة على احلصول أن وواضح أيضا. بشريعة أيتوا مل الذين
 قبل من املذكورة الشروط عليه تنطبق الذي هو فالنيب. للنيب شرطًا ليس
 منصب وهو ،نبي ا أحد لكون ويكفي. ورسله تعاىل هللا بّينها شروط وهي

 حبسب نبي ا يكون أن وليس الشروط تلك فيه توجد أن ساوي، ولقب
 .العامل يف وعالن فالن به يقول تعريف
 مقتبسات إىل اآلن أتوج ه خصائصها وبعض النبوة تعريف بيان بعد
 مثل تكن مل املوعود املسيح نبوة أن اهب يثبت أن حاول اليت احملرتم املولوي

 ملخص أعيد ذلك قبل ولكن احملد ثني، نبوة كانت  بل األنبياء بقية نبوة
 سجلتُ  الذي التمهيد جيًدا أحد استوعب لو ألنه السابقة مهيداتالت

 حتل   ولن البارد، املاء شرب سهولة النبوة مسألة فهم عليه لسهل سبق فيما
 لو بل كتيِّّبه  يف احملرتم علي حممد املولوي نقلها اليت املقتبسات عقدة فقط

 مقتبس أيّ  عليه ُعرض لو أنه تعاىل هللا من فآمل األمور هذه أحد حفظ
 . هللا إبذن هحلّ  عليه يصعب لن صعًبا كان جديدا وبدا  مهما

 والقرآن العربية اللغة حبسب النيب أن اآلن إىل بّينت أنين الكالم ملخص
 الذي الغيب( 2) بكثرة الغيب على تعاىل هللا يُطلعه الذي( 1: )هو الكرمي
 مستوى لىع هائل تقدم أو شامل دمار على حمتوايً  يكون عليه يُطَلع

 الثالثة األمور هذه فيه توفرت والذي. نبي ا تعاىل هللا ُيسمِّيه أن( 3) األقوام
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 أيًضا اخلصائص بعض هناك أن أحد ينخدعنّ  أال بجب. حتًما نبيا يكون
 عدة إىل األنبياء ينقسم اخلصائص هذه وبسبب النبوة شروط إىل إضافة
 نالحظ أننا ذلك على لدليلوا. النبوة حيث من أنبياء كلهم، ولكنهم  أقسام
 أن ذلك من فتبني بعضهم، يف هاالحظن وال األنبياء بعض يف األمور بعض

 مع هلا عالقة ال اليت األمور وأن أيًضا، بغريها نبي ا يكون أن ميكن اإلنسان
 ومل األنبياء مجيع يف ُوجدت لو واسطة، دون النبوة تلقِّّي مثل النبوة مفهوم
 أضيفت لو: وأخريًا. نبوته يف نقًصا ذلك استلزم امل منهم واحد يف تتوفر
 املراد يكون بل شيًئا املرتبة يف يغرّي  ال فهذا اخلصائص لبيان الكلمات بعض

 أتييًدا املوعود املسيح كتب  من مقتبسات نقلتُ  وقد. فقط خاصية بيان هو
 نفسه التعريف هو  عنده النيب تعريف أن منها وأثبتُّ  األمور هلذه

 هذا أن يرى  وأنه العرب، ولغة الكرمي القرآن من مستنبطًا وردتهأ الذي
 واإلسالم واألنبياء الكرمي، والقرآن تعاىل هللا بيّنه الذي نفسه التعريف هو

 وما دمُت قد. تعاىل هللا أمر حبسب التعريف هذا  بنّي  وقد واللغة،
 هنا هبذكر  أكتفي لذا قبل من والتفصيل ابلشرح املوضوع هذا تناولتُ 
 . جًدا النبوة مسألة فهم عليه سهل األمور هذه ستوعبا ومن. ابإلبجاز
 نبوة تبقى ال بسببها اليت احملرتم املولوي نقلها مقتبسات أنقل واآلن
 بل اآلخرين األنبياء نبوة مثل -احملرتم املولوي زعم حبسب -املوعود املسيح
 أنإثبات  بواسطتها حاول اليت املقتبسات أي. احملد ثني مثل أهنا يثبت
 قط يتغري ومل البداية منذ واحد نوع من نبوة عن كان  املوعود املسيح ادعاء
  ادعاء بعد أُلِّف كتاب  أول هو، و "املرام توضيح" كتابه  يف  كتبه  ما ألن
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. األخرية الفرتة يف أل فها اليت الكتب يف نفسه الكالم كتب  املسيَح، كونه
 مذهبه يف  املوعود املسيح غرّي  هل: السؤال على مفصاًل  رددتُ  لقد
 .التغري ذلك كان  ماذا هللا إبذن الحًقا وسأبني ال؟ أم شيًئا

من   4 يف الصفحة: )التالية املقتبسات احملرتم املولوي نقل حال، أية على
 :("املرام توضيحكتيبه، نقال عن "

 تعاىل هللا من جئت قد شكٍ  أدن دون فإنين ذلك، إىل ابإلضافة"
 بشرف حيظى ألنه وجهٍ  من 13نيبّ  أيًضا واحملد ث األمة، هذه يف 12اثً حمد  

 تدّخل من وحُيه ويُن ز ه غيبية، أمور عليه وُتكشف. تعاىل هللا مكاملة
 وأييت الشريعة، لبُّ  عليه وُيكشف. واألنبياء الرسل بقية وحي مثل الشيطان

 عن يُعلِّن أن ألنبياءا مثل عليه واجًبا ويكون ،متاًما األنبياء مثل مأمورًا
 أن إال للنبوة معىن وال العقاب؛ من نوًعا يستوجب منكره وإن نفسه،
  .آنًفا املذكورة األمور فيها تتحقق
 على ين زل الذي الوحي وأن مسدود، النبوة ابب أن عذرٌ  ُقدِّم ولو

                                                 
 كان  إذا: "فيقول بعد، فيما" احملد ث" كلمة  استخدام  املوعود املسيح ترك لقد 12

وين نبي ا ُيسمى ال تعاىل هللا من الغيب أخبار يتلّقى الذي  أن بجب اسم أبي فَأخربِّ
 التحديث أن قاموس أي يف يرد مل لقلتُ " حمد اثً " يسّمى أن بجب قلتم فلو يُدعى؟

 (209ص ،18جملد الروحانية، اخلزائن خطأ، إزالة." )الغيب على اإلظهار يعين
 أنه مع" نيب" لقب ينال أن استحق شخص اآلن إىل األمة هذه يف تِّ أي مل: أيًضا وقال

 درجة على حائزًا نفسه عدّ  املوعود املسيح أن ذلك من فثبت. ثونحمد   هناك كان  قد
 .منه. املستقبل يف احملد ث من أعلى

  منه.  على أية حال. جزئي ا نيب ولكنه اتمة نبوة مع أن نبوته ليست 13
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خُيَتم  ومل الوجوه كل  من النبوة ابب يُغَلق مل: لقلت ؛انقطع بعده قد األنبياء
هلذه  جزئًيا مفتوح والنبوة الوحي ابب إن بل أيًضا؛ الوحي أنواع كلعلى  

 ابهبا اليت النبوة أن إىل جيًدا االنتباه بجب ولكن. بدإىل األ املرحومةاألمة 
 14جزئية نبوة إهنا: قليل قبل قلت كما  بل اتمة، نبوة ليست األبد إىل مفتوح
 الكامل ابإلنسان القتداءاب تُنال اليت" احملد ثية" آخر بتعبري وتسمى 14جزئية
 حممد وموالان سيدان أي التامة؛ النبوة كماالت  مجيع شخصه يف بجمع الذي

 .  املصطفى
حصول  ابعتبار نيب ؛ واحملد ث حمد ث النيب أن تعاىل هللا أرشدك فاعلم

رات، إال النبوة من يبق مل:  هللا رسول قال وقد. النبوة أنواع من نوع  املبشِّّ
رات وهي واحد؛ نوع إال النبوة أنواع من يبق مل أي  احلديث بل... املبشِّّ

 ولكن انقطعت، قد الشريعة وحياحلاملة ل 15التامة النبوة أن على يدلّ 
رات إال فيها ليس اليت النبوة  هلا انقطاع ال القيامة، يوم إىل ابقية فهي املبشِّّ
 هذا يف وليس. أبًدا مفتوحة اجلزئية النبوة أبواب أن كالمنا  حاصل...أبًدا

رات إال النوع  القرآنية اللطائف أو املغّيبة األمور من املنذرات أو املبشِّّ
 كماالت  جلميع جامعة كاملة  اتمة هي اليت النبوة وأما. اللدنِّّية والعلوم
 ،3اجمللد الروحانية، اخلزائن املرام، توضيح." )ابنقطاعها آمنا فقد الوحي؛
 (61-60الصفحة

من كتيبه نقال عن  9يف الصفحة  التايل املقتبس رتماحمل املولوي نقل مث
                                                 

 .منه. م1900 عام بعد" اجلزئية النبوة" تعبري استخدام  ترك لقد 14
 .منه. التشريعية النبوة رفض  أنه ًضايأ الكالم هذا من يّتضح 15
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 ":املعرفة ينبوع"
 َمْن يُعطَ و  النبوءات،على  احملتوي هللا كالم  على" النبوة" نُطلق إننا"

 ألن" نيب" عليه نُطلق زمنه يف هلا نظري ال بكثرة الوحي بواسطة نبوءات
 املسلمني ولكن. هللا من إبهلام بكثرة املستقبل أبنباء يُ ْنبِّئ الذي هو النيب

 إال أهنم ،هللا مبكاملة وعلى الرغم من اعتقادهم الذين يعارضوننا اآلخرين
." النبوءات كثرة  على احملتوية املكاملات على" النبوة" يُطلقون ال جلهلهم

 (189 صفحة ،23جملد الروحانية، اخلزائن)
 يُ ْلقِّي: وليق كما  ،وخماطبته هللا مكاملة سلسلة يقطع ال الكرمي القرآن"

. يشاء من على كالمه  ين زل أي عَِّبادِّهِّ  مِّنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعَلى أَْمرِّهِّ  مِّنْ  الرُّوحَ 
نْ َيا احْلََياةِّ  يفِّ  اْلُبْشَرى هَلُمُ : أيًضا ويقول رات أن أي الدُّ  ابقية املبشِّّ

 علىأوشك  الدنيا عمر ألن الشريعة على ُختم قد أنه مع للمؤمنني
 املرجع." )القيامة يوم إىل بشاراتٍ  بصورة ابقٍ  هللا كالم  فإن إًذا،. االنتهاء
 (احلاشية، 188صفحة  السابق

 نقطعي مل نبوةال نوعا من هناك أن إال كلها...  16اتالنبو انقطعت لقد "
" .مبصباحه تستنري واليت  به الكامل االقتداء نتيجةَ  توهب اليت النبوة أي

 (340ص السابق، املرجع)
 ليبقى وذلك ...وخماطبته مبكاملته يشرِّفه... أنه هو هللا حب من واملراد"

  وحيه يف تعاىل هللا استخدم لقد... الناس هؤالء بوجود نضرًا ارً خضِّ  اإلسالم
                                                 

 النبوة أنواع بعض انقطاع هنا يذكر املوعود املسيح أن أيًضا املقتبس هذا من يتضح16
  ".ينقطع مل بوةنوعا من الن هناك أن إال: "يقول ألنه هنائًياها ابنقطاع يقل ومل
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 املكاملات منها املراد ولكن املرات، مئاتِّ  حقي يف والرسالة 17النبوة كلمةَ 
 السابق، عاملرج." )الغيب على واملشتملة الكثرية اإلهلية واملخاطبات

 (341-340ص
 ولكين تليها اليت العبارة وترك هنا إىل العبارة احملرتم املولوي اقتبس لقد
 : هنا أنقلها

 لكل: لقوهلم مصطلًحا، حديثه يف خيتار أن لكل. ذلك من أكثر ليس"
 كثرة  على النبوة كلمةَ    أطلق ، حيثإهلي مصطَلح فهذا. 18يصطلح أن

. كثرية  غيبية أخبار على حتتوي اليت ملكاملاتا تلك أي. واملخاطبة املكاملة
 هذه نبويت ولكن . النيب فيض عن متخّلًيا النبوة يدعي من على واللعنة
 اهلدف إىل وهتدف احلقيقة، يف  النيب نبوة هي بل جديدة، بنبوة ليست
 ( السابق املرجع" ).نفسه
 لكتاب 154 الصفحة هامش من مقتبًسا 12 الصفحة يف لَ قَ ن َ  مث

 : الوحي قيقةح
" نيب" كلمة  ساع لدى ينخدعون الناس من كثريًا  أن البال عن يغينبّ  وال"
 يف مباشرة األنبياء انهلا اليت النبوة تلك ادعيت قد كأنين  ويظنون دعواي، يف

                                                 
 ىعل اإلظهارَ  النبوة من يقصد  املوعود املسيح أن أيًضا العبارة هذه معىن 17

 منه.. الغيب
. العبارات اقتباس يف احملرتم املولوي أمانة مدى لتعلموا العبارة هذه يف النظر أمعِّنوا 18

 النبوة تسمى واملخاطبة املكاملة كثرة  أن فيها املوعود املسيح كتب  اليت العبارة ترك فقد
 منه. .هللا مصطلح يف
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 قد بل قط، ذلك أدّعِّ  مل أان. الظن هذا يف خطأ على إهنم. 19اخلالية األزمنة
 الروحانية اإلفاضة كمال  على تدلياًل  ملرتبةَ ا هذه اإلهلية احلكمةُ  يل هبتْ وَ 

 ميكن ال لذلك.  فيوضه بربكة النبوة درجة إىل أوصلتين حيث ، للنيب
. أخرى جهة من 20 أُمته ومِّن جهة، من نبي ا بل فقط، نبي ا أُدعى أن

 ." أصلية نبوةً  وليست ، النيب لنبوة 21ظِّل   نبويت وإن
 من هللا عىن وما" :689 الصتحة (ستتتا اًل) الوحي حقيقة ضميمة

 " ذلك فوق أراد من على هللا ولعنة واملخاطبة املكاملة 22كثرة  إال نبويت
)املرجع  ."احلقيقة وجه على ال 23اجملاز طريق على هللا من نبي ا وسِّّيتُ "

 السابق(
 ":الرمحن مواهب" من عبارة كتيبه  من 11 الصتحة يف ونقل

 كل  انل وأنه ، النيب أمة من أنه عتقدي وال النبوة يّدعي الذي إن"

                                                 
 النبوة يتلق مل أنه ذلك من املراد وليس مباشرة، النبوة يتلق مل أنه أيًضا هنا من يتبنّي  19

 منه. .أصال
 منه.. الحًقا األمة من النيب معىن أشرح سوف 20
 منه. .الحًقا أيًضا الظّلي النيب معىن أشرح سوف 21
 كثرة  هي املوعود املسيح نبوة نوع أن إال أيًضا املقتبس هذا من كن االستنباطمي ال 22

 .منه. يدةجد بشريعة نبوة وليست واملخاطبة املكاملة
 احلقيقة النبوة وصف ألنه جديدة بشريعة أيت مل  أنه يعين أيًضا املقتبس هذا 23

 منه. .هللا إبذن الحًقا مفصاًل  اجملازية النبوة شرح وسيأيت. تشريعية نبوة منها املراد أبن
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 من خفيف وظل هتتانه من وقطرة ،24 بستانه من مثرة وأنه بربكته، شيء
مواهب ". )أعوانه وعلى وأتباعه أنصاره على هللا لعنةفهو ملعون و  نوره،

 (287 صفحة ،19جملد الروحانية، اخلزائنالرمحن، 
 ": الوصية" كتاب  من عبارةا  11 الصتحة يف ونقل

 واملكاملة اإلهلية، ابحملّبة املرء يتشّرف )أي النبوة احملمدية( ابتّباعها"
 نبي ا الكامل لتابعها يُقال اللكن و . قبل من ُمتاًحا كان  مما أكثر واملخاطبة،

 عليه ينطبق بل الكاملة، التامة احملمدية لنبوةإساءة إىل ا ذلك يف ألن ،فقط
 بعض انل الشاكلة هذه وعلى"... وأّميت   نيب: "تعبريانِّ  واحد آن يف

 ،20 اجمللد الروحانية، اخلزائن". )األّمة من كوهنم  مع نيب لقب 25األفراد

                                                 
 كان  أخرى انحية ومن انحية، من  للنيب بروزًا كان  املوعود املسيح أن شك ال 24
 صاحلني كانوا  الذين الناس آالف مئات  النيب أمة يف خال لقد.  تانهبس من مثرة

 من وقطرة  بستانه من -العدد حيث من- واحدة مثرة املوعود املسيح فكان. جًدا
 قصر يف لبنة آخر أنه  النيب يقول. نبي ا يكن مل أنه ذلك من ُيستنَتج فكيف. هتتانه
 أفضل كان  أنه احلق بل لبنة؟ كان  ألنه نبي ا يكن مل  أنه ذلك من يثبت فهل النبوة،
 العدد حيث من أما للجميع، جامًعا وكان النبوة، قصر يف نبِّ الل   مجيع من درجة وأعلى
 ، للنيب كاماًل   بروزًا املوعود املسيح كان  كذلك.  اآلالف مئات من واحًدا فكان
 الناس ماليني صار قد حبيث هتتانه من وقطرة بستانه من مثرة كان  انحية من ولكن
 .منه.  بربكته هللا أولياء

 نبي ا وحده  املوعود املسيح كان  هل: السؤال على هللا إبذن الحًقا الرد سيأيت 25
 مل  أنه إال املقتبس هذا من يتبني ال ولكن أيًضا؟ قبل من مثله أانس مضى أو
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 (312-311 الصفحة
راد هبا يُ  مماثلة عبارات هناك األعلى يف املذكورة املقتبسات إىل إضافة

  :يلي كما  وهي مًعا مجيًعا عليها ألرد   أيًضا فأنقلها النبوة، نَ ْفيُ 
 

م التي م1901 عام قبل من اراتالعب قدَّ
ُ
 املسيح أن بغية إثبات ت

  نبيا يكن لم  املوعود

 عين يعونشي( دهلي) املدينة هذه علماء كبار  من بعًضا أن سعت لقد"
 والنار، اجلنة وينكر املالئكة وينكر النبوة يّدعي الشخص هذا أن هبتاانً 

 رفًضا  النيب معراجو  واملعجزات القدر وليلة جربيل وجود يرفض وكذلك
 هذه أبن للحق إظهارًا الصلحاء ومجيع واخلواص للعوام أقول لذا. ابات  

 القدر وليلة واملالئكة املعجزات أنكر وال النبوة أّدعي ال. حبت افرتاء التهمة
 كذلك.  اإلسالم معتقدات يف تدخل اليت األمور جبميع أعتقد بل. وغريها
 مجاعة اعتقاد هو كما  واحلديث القرآن من الثبوت مسل م هو ما بكل أؤمن
 حممد وموالان سيدان بعد الرسالة أو النبوة يّدعي من كل.  السنة أهل

 بدأ الرسالة وحي أن أوقن. وكافرًا كاذابً   أُعّده املرَسلني خامتَ   املصطفى
 املصطفى حممد هللا رسول سيدان على ىوانته  آدم هللا صفي من

                                                                                                            

  من ثبت كيف  ولكن. بذلك نعرتف وحنن أيًضا، األمة من فرًدا كان  بل فقط نبي ا يكن
 .منه !؟نبي ا ليس أنه األمة من فرًدا كونه
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.26( "بتاريخ إعالن ،231-230ص ،1جملد اإلعالانت جمموعة 
 (م2/10/1891

 لذلك  األكرم رسولنا شخص يف جمتمعة كلهم  الناس كماالت  إن"
 خلق لعلى إنك: "تعاىل هللا قول ويف. للعاملني رمحة وُسّي كله  للعامل بُعث
 ُختمت السبب هلذا. نفسها اإلنسانية الكماالت ةجمموع إىل إشارة" عظيم
 بنهاية تكون الشيء هناية أن به املسل م من. الكاملة النبوة كماالت  عليه
 الكتاب ينتهي كتاب  تنتهي مطالب عندما أنه كما.  منه املنشودة علته

 ، هللا رسول على والنبوة الرسالة من املنشودة الغاية متت كذلك  نفسه،
 وصوهلا عند وانتهت جارية سلسلة كانت  ألهنا النبوة ختم معىن هو وهذا
 (16سطر ،17 صفحة." )الكامل ناإلنسا إىل

 على كلها  انتهت النبوة سلسلة يف تعاىل هللا وضعها اليت الكماالت"
 األبد إىل ظّلية بصورة العامل على بظالهلا تلقي وستظل الكامل، اهلادي
 يوم إىل مستمرة السلسلة هذه تعاىل هللا وسيجعل. 27اجملّددين بواسطة

                                                 
 يقل ومل نبي ا وكونه النبوة تسمية  املوعود املسيح أنكر أيًضا املقتبس هذا يف 26

ه مل هللا أن أو بكثرة، الغيب على يُطَلع ال أبنه  آنًفا املذكور التُّهم من يبدو. نبي ا ُيسمِّّ
 يُنكر  أنه التُّهم تلك من ألن جديد، بدين أيت مل أبنه ويقول هتمة يدحض أنه

 .منه. الحًقا بيانه فسيأيت النبوة إنكاره معىن ما أما. واجلحيم واجلنة وجربيل املالئكة
 النبوة ختم من املوعود املسيح استنبطه الذي املعىن أن أيًضا املقتبس هذا من يتضح27
 ينله مل ما كمال  أيّ  بعده أحد ينال ولن ، النيب على متت الكماالت مجيع أن هو
 ال،ليس إو  حبت اسم أنه" الظلي" من يستنبطون والذين. ظلية بصورة  النيب من

 يسُ  أنه ذلك من املراد بل نبي ا صار  أنه الظلي النيب من املراد ليس نهإ ويقولون
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 يف اثنية املنشور ،22ص ،1رقم خطاب ،67 ص احلق، الدين." )القيامة
                                                                                                            

 هنا  املوعود املسيح قال فقد املقتبس، هذا يف النظر ميعنوا أن عليهم ،فقط نبي ا
 يستنبطه معىن الظلية من اسُتنبط ولو. ظلية بصورة تُنال هناإ كلها  النبوة كماالت  عن

 الكشوف وال والرؤى اإلهلامات يتلقون ال األولياء أن ذلك معىن لكان الناس هؤالء
 اإلهلامات نيُطَلق عليها اسم اإلهلامات والرؤى والكشوف فقط أل حيث احلقيقة يف

 كالم  حبسب أما. اآلن أحد يُعطاها أن ميكن الف النبوة تكماال  كربى  من والرؤى
 الذي واملعىن. ظلية بصورة أيًضا الكمال هذا نوال فيمكن  املوعود املسيح

 ثبت أن فلما. حبسبه ظليٍّ  لشيء حقيقة اليفيد أنه  الظلي النيب من يستنبطونه
 املوعود املسيحأن  كما  أبنه القول من بد وال، إنكارها من بد فال ظلية أيضا اإلهلامات

 ألنه احلقيقة يف إهلامات ليست أيًضا إهلاماته لذا ظلي ا نبي ا نفسه يُعدّ  ألنه نبي ا ليس
 النبوة، كماالت  أعلى من اإلهلام أن واملعلوم ظلي ا، النبوة كمال من كماالت  كل  يعدّ 
 . الصاحلني من سبقه من كل  ومراتب ودرجته املوعود املسيح مرتبة إنكار من بد فال

 الأنكم  فكما الظّلية، سبيل على أيًضاواملهدي  املسيح  كونه  أبن وأقول أكرر
  مجيع حيسب هألن ،أيًضا مهداي   وال مسيًحا اعتباره جُتيزوا أال بجب كذلك  نبي ا ترونه

 يف تتوفر كانت  اليت الكماالت هنا املسيح كونه  من واملراد. ظلية النبوة كماالت
 يف موجودة كانت  اليت الكماالت هنا املهدي من واملراد ،نبي ا كان  الذي املسيح
 ألن مهداي وال امسيح ه ب تؤمنوا أال فعليكم.  املصطفى حممد األعظم املهدي

 أن هو الظلية معىن وإمنا. ابطلة الفكرة هذه ولكن. ظلية بصورة انله إمنا انله ما كلّ 
 ال أنه يعين ال وهذا.  هللا رسول حممد بربكة انله فقد  املوعود املسيح انله ما

 ومراتبه أيًضا ومهداي   نبي ا كان  أنه احلق بل. مهداي   وال مسيًحا وال نبي ا تسميته ميكن
 ومن اعتقد خالف. بصبغته واالصطباغ  النيب بربكة انهلا أي ظلية كانت  كلها  هذه
 .منه. احلق على ليس فهو ذلك
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 (م1899 عام
 قولفأ بعد أما. النبيني خامت رسوله على والسالم والصالة هلل احلمد"

 فتح" كتيب  يف وردت اليت الكلمات كل  أبن املسلمني جلميعبكل أدب 
 منيكون نبيا  احملد ث منها أن" األوهام إزالة"و" املرام توضيح"و" اإلسالم

ثي أن أو وجه ثية أو جزئية نبوة ةاحملد   الكلمات هذه كلف انقصة، نبوة احملد 
 حيث من بكل بساطة ذُكرت بل ،احلقيقي معناها على حممولة تليس

 كما  بل. قط احلقيقية النبوة أّدعي ال فأان هلل، حاشا وإال. اللغوية معانيها
 وموالان سيدان أبن أؤمن إين "األوهام إزالة" يف 137 الصفحة يف قلت
 املسلمني إلخوةل أوضح أن فأريد. النبيني خامت هو  ملصطفىا حممد
 قلوهبم على تشق أو الكلمات هذه من ساخطني كانوا  إذا أهنم مجيًعا

لة فليعدُّوها  أريد ال ألين عندي من" احملد ث" كلمةحيسبوا بدال منها  و  مبد 
 بنييت علمأ شأنه جلّ  هللا إن. األحوال من حبال املسلمني بني والنفاق الُفرقة
 هو املراد بل قط حقيقية نبوة" نيب" كلمة  من أقصد مل أبنين البداية منذ

 َعنْ : يف قوله احملد ث أي "ملكل م"ا معناها  النيب بنّي اليت  فقط 28احملد ثية

                                                 
 وقال انقًصا نبي ا كونه  اإلعالن هذا يف فّسر املوعود سيحامل أن ةكتن جيًدا تذكروا 28

ثيةَ  النيب من يقصد أبنه قال مث ،فقط تواضًعا الكلمة هذه استخدم أبنه . فقط احملد 
  َلَقدْ : "حديثًا ذلك على دلياًل  وقد م ،"حمد ث" ب  هااستبدلو " نيب" كلمة  وردت فحيثما

َلُكمْ  َكانَ   فِّيَمنْ  َكانَ  ". أَنْبَِّياءَ  َيُكونُوا َأنْ  َغرْيِّ  مِّنْ  ُيَكل ُمونَ  رَِّجالٌ  إِّْسرَائِّيلَ  ينِّ بَ  مِّنْ  قَ ب ْ
 اإلهلامات يتلّقون كانوا  أهنم يرد ومل يكل مون" هنا ورد أنه معلوًما يكون أن بجب ولكن
 ُيسم وا مل لذلك للنيب شرط الغيبية األخبار كثرة  أن واملعلوم. الغيب أخبار تشمل بكثرة
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ُّ  قَالَ  قَالَ  ُهرَيْ رَةَ  َأيبِّ  َلُكمْ  َكانَ   فِّيَمنْ  َكانَ   َلَقدْ :  الن يبِّ  يلَ إِّْسرَائِّ  َبينِّ  مِّنْ  قَ ب ْ
ُهمْ  أُم يتِّ  مِّنْ  َيُكنْ  فَإِّنْ  أَنْبَِّياءَ  َيُكونُوا أَنْ  َغرْيِّ  مِّنْ  ُيَكل ُمونَ  رَِّجالٌ  ن ْ  َأَحدٌ  مِّ
( اخلطاب بن عمر مناقب املناقب، كتاب  البخاري، صحيح." )فَ ُعَمرُ 

 (م1892 فرباير/شباط إعالن إعالانت، جمموعة)
 السنة أهل هبا يعتقد يتال املعتقدات بكل وأؤمن مسلم أنين يعلم وهللا"

وأصّلي  هللا، رسول حممد هللا إال إله ال: الطيبة ةلمابلك وأؤمن واجلماعة
 عن خارًجا املّدعي هذا مثل أعدُّ  بل 29النبوة أّدعي وال القبلة، مستقبال
 صفحة ،4 جملد الروحانية، اخلزائن السماوي، احلكم". )اإلسالم حظرية
313) 
 أنه الكرمي القرآن يف ورد هل ر،التفكُّ  عدب أجيبوين املنصفون، أيها"

 الصلبان لكسر جديدة أبحكام أييت من األزمان من زمن يف سيُبعث
 الكرمي، القرآن أحكام بعض ونسخ اخلنزير، وقتل الذمة، أهل وقتل ،يةادامل

                                                                                                            

 يتلّقون عدة أشخاص أيًضا األايم هذه يف يوجد كذلك.  ملَهمني كوهنم  عم أنبياء
 ُيسم ون ال لذا إهلاماهتم يف بكثرة الغيب على يُطَلعون ال كانوا  ملا ولكن اإلهلامات

 بل نبي ا ليس أنه هنا كتب   املوعود املسيح أن أيًضا التذكُّر من بد وال. أنبياء
. بكثرة الغيب أخبار يتلّقى ال نهإ يقل ومل فقط، د ثُ احمل النيب من يقصد وأنه حمد اث،

 نفسه عدّ  ملاذا: السؤال أما. أيًضايف هذا املقتبس  النبوة شروط من شرطًا يُنكر فلم
 . منه. الحًقا مفصاًل  جوابه فسيأيت ؟"رسول" أو "نيب" من بداًل  حمد اثً 

 املوعود املسيح أن علوًمام يكون أن بجب ولكن الحًقا، أيًضا ذلك من املراد سأشرح29
 مرتبة على حائزًا ليس أنه يقل مل أي أيًضا، هنا النبوة كيفية  تفصيل يُنكر مل 

 .منه. الغيب على اإلظهار
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: وآية( 4:املائدة) دِّيَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَ ْومَ : آية عندئذ وستُنسخ
  يَدٍ  َعنْ  اجلِّْزيَةَ  ْعطُواي ُ  َحىت ،القرآن؟ وحي سينسخ اجلديد الوحي وأن 

 القرآن أعداء تكونوا ال املسلمني ذرية ونُتدعَ  من واي الناس، أيها اي
 واستحيوا النبوة، وحيل جديدة النبيني سلسلة خامت بعد تبدأوا وال الكرمي،

 (335ص السابق، املرجع." )30سُتحَضرون أمامه الذي اإلله ذلك من
 من واحد كأنين  دحفا خطأ جةينت مري السيد قلب يف استقر: اثنًيا"

 حبق اإلهانة وأرتكب النبوة وأّدعي القدر، وليلة املعجزات فأُنكر الطبيعيني
 السابق املرجع) 31".اإلسالم عقائد عن وأعرض السالم عليهم األنبياء

 (347ص
وجود املالئكة وليلة النبوة وخروج امللة وال أنكر املعجزات و  يعال أدّ "

هو خامت النبيني بل أعرف يقيًنا كامال وأؤمن  القدر، بل أؤمن أبن النيب 
هو خامت األنبياء، ولن أييت بعده نيب هلذه  إميااًن حمكًما جازًما أن نبينا 

األمة سواء أكان قدميًا أم جديًدا، ولن ينسخ من القرآن الكرمي نقطة وال 
ن أييت احملد ثون الذين حيظون بشرف املكاملة حركة واحدة، ولكن ميكن أ

                                                 
 بشريعة وأتيت الكرمي القرآن تنسخ نبوة أنكر ه أن أيًضا املقتبس هذا من يتبني30

 .منه. جديدة
 معتقدات عن فيها يُعَرض نبوة  املوعود املسيح أنكر أيًضا العبارة هذه يف 31

بكل أنواعها  النبوة أنكر أنه جداًل  قبلنا لو ولكن. آخرى نبوة ينكر ومل اإلسالم،
 أيًضا العبارة هذه من يثبت ال أنه التذكُّر من بد ال ولكن الحًقا أيًضا شرحه فسيأيت
 .منه. بكثرة الغيب ىعل يُظَهر مل أنهمعىن 
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واملخاطبة اإلهلية ويتصفون ببعض صفات النبوة التامة بصورة ظلية، 
. )اآلية 32أحد هؤالء احملدثني أانغون بصبغة النبوة من بعض الوجوه، و ويصبّ 

 (391-390، ص4السماوية، اخلزائن الروحانية جملد
 مثل هللا مبكاملة حيظون -أنبياء يكونوا مل وإن -األمة هذه أفرادإن " 

  -33رساًل  يكونوا مل وإن -أيديهم على تظهر البينات هللا آايت وإن. األنبياء
 ،الروحانية احلياة أهنار األمة هذه يف وجتري الرسل، أيدي على تظهر كما

 الربكات إراءة يف يبارز أن ألحد هل. ذلك يف يبارزها أن ألحد وليس
 اخلزائن اإلسالم، كماالت  مرآة" )هذا؟ عائيادّ  على ويُردّ  واآلايت

 (224ص ،5جملد الروحانية،
 هلذا ابلنسبة الوراء وراء أمره يصبح املرتبة هذه أحد حالة تبلغ عندما"

 انهلا اليت السامية واملقامات اهلداية مراتب بكافة ظّلية بصورة وحيظى العالَ م،
 واحلقيقةُ . هلم وانئًبا والرسل 34لألنبياء واراثً  ويصبح قبل، من والرسل األنبياء

                                                 
 وأنه النبوة، ال احملدثية تسّمى درجتهم أن نفسه األمرُ  يًضاأ العبارة هذه يف أعيد لقد 32
 أم كان  قدميًا نيب األمة هذه يف أييت ولن الُكثُر، احملد ثني هؤالء من حمد ث 

 األمور أما. بكثرة الغيب على يُطَلع ال أنه أيًضا هنا يقل مل  ولكنه. جديًدا
 .منه. الحًقا عليها املفصل الرد فسيأيت األخرى

 اإلظهار مرتبة على حيازته يُنكر ومل رسواًل  وال نبي ا ليس أنه أيًضا هنا  قال لقد 33
 سبب أما الرسل، على غرار يده على تظهر البيِّّنات هللا آايت أبن قال بل الغيب على

 . أمحد حممود مرزا. الحًقا فسنشرحه النيب اسم إنكار
 قد كان  وإن األنبياء، إنعامات تلقيه اّدعى  أنهأيضا  العبارة هذه من يتضح 34

 .أمحد حممود مرزا. الحًقا سببه وسُيذكر أساءها، غرّي 
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 كأن  يب رأيه يُبدي نفسه وابللسان نفسه الوقت ويف ابلكافر، املسلم
. احلقيقة يف النبوة اّدعيت وكأنين يف احلقيقة هللا رسولُ  أبين تؤمن مجاعيت

 الكرمي، ابلقرآن وأؤمن مْسلم أبين صحيح للكاتب األول الرأي كان  فإذا
 رأيه يف مصيًبا كان  وإذا خاطئ، النبوة اّدعيتُ  أبين حُيصرِّ  الذي الثاين فرأيُه
 ابلقرآن وأؤمن مسلم أبين يصرّح الذي األول رأْيه يف أخطأ فقد الثاين
 الذي 36الشقيُّ  املفرتي الكرمي ابلقرآن مؤمًنا يكون أن ميكن فهل. الكرمي
 آية أبن والواثق الكرمي ابلقرآن للمؤمن ميكن وهل والنبوة؟ الرسالة يّدعي
 ْالن بِّيِّّنيَ  َوَخامتََ  هللاِّ  َرُسولَ  َوَلكِّن ونيب رسول أبنه يُفصح أن هللا، قول هي 

 يد عِّ  مل املتواضع العبد هذا أن العدل طالب جناب فليتذّكر ؟ النيب بعد
 غري ومبعىن جمازًا كلمة  استخدام أما احلقيقي، ابملعىن قط والنبوة الرسالة
 غري الكفر، يستلزم فال املعاجم، يف لواردةا شائعةال املعاين حبسب حقيقي

املسلمني يف  عامة وقوع احتمال يف ذلك ألن هذا، حىت أحب ال أنين
 املكاملات ،هللا من مأمورًا لكوين ،أخفي أن أستطيع ال أنين إال. اخلطأ

 النبوة كلمةُ   فيها وردتْ  وقد شأنه جل هللا من تلقيُتها اليت واملخاطبات
 النيب أو الرسول أو املرَسل كلمة  أبن وتكرارًا مرارًا أقولو . بكثرة والرسالة

                                                 
 اترًكا جديدة بشريعة أييت نبي ا كونه  رفض  أنه أيًضا العبارة هذه من يتضح 36

 .منه. الكرمي القرآن
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 احلقيقي، معناها يف ُتستعَمل مل 37حقي يف اإلهلامات هذه يف الواردة
 األنبياء، خامت هو  نبينا أنهي  املأل على أُعلُنها اليت األصلية واحلقيقة

 سيدانو  رسولنا بعد قال وَمن جديد، وال قدمي ال نيب أيُّ  بعده أييت ولن
 وأحكام القرآن وترك واًلفرتا  احلقيقة وجه على رسول أو نيب أين

 يّدعي الذي أبن نؤمن إان ابختصار؛ .كّذاب  كافر  فهو الغّرا ، الشريعة
 ذلك عن وبعيًدا  النيب فيوض ذيل عن منفصاًل  احلقيقة وجه على النبوة

 دين ال ملحد فهو ،مباشرة هللا نيب   بنفسه يكون أن ويريد الطيب الينبوع
 وخيرتع جديدة، شهادة له سيخرتع املّدعي هذا مثل أن الظن وأغلب له،

 مسيلمةفهو أخو  وحيرّفها. األحكام غرّي ويُ  ،داتللعبا جديًدا أسلوابً 
عن خبيث  القول ميكن فكيف كفره؛  يف مراء وال ،38دون شك الكذاب

 الكرمي؟ ابلقرآن يؤمن أبنه مثله
 ُتستعمل الكلمات هذه مثل أبن آنًفا بي نا اكم  اإلنسان يتذّكر أن وبجب

 على حُتَمل وال أحيااًن، أوليائه بعض حبق اإلهلية اإلهلامات يف واستعارةً  جمازًا
 انحية إىل السفهاء املتعصبون جر ه الذي الن زاع أصل هو وهذا. احلقيقة وجه

                                                 
 مايتإهلا يف مذكورة هي بل اآلن مستخدمة الكلمات هذه مثل جتدوا لن: ملحوظة 37

 الرباهني يف حبقي القبيل هذا من هللا خماطبات عديدا من فتجدون عاًما 16 منذ
 (املسيح املوعود  من). األمحدية

 من املراد أن بنفسه  قال فقد كلها،  السابقة العبارات اتّضحت العبارة ذههب 38
 نؤمن ال نوحن. النيب  اترًكا جديًدا ديًنا وخيرتع مباشرة النبوة ينال الذي هو النيب

 .منه. قط القبيل هذا من نبي ا املوعود ابملسيح
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 املوعود املسيح حق يف مسلم صحيح يف الوارد" هللا نيب" فاسم. أخرى
 كُتب  يف به املسل م اجملازمبعىن  هو إمنا ، للنيب املبارك اللسان على القادم

 نيبٍّ  معىن فما وإال اإلهلية، املكاملات يف معروف تعبري وهو الكرام، الصوفية
 صفحة ،11جملد الروحانية، اخلزائن آهتم، عاقبة" )39.؟األنبياء خامتَ  بعد
 (احلاشية ،26-28
 كلمةُ   أيًضا احلديث يف وردت كما  ستعارةً ا وردت قد الكلمات هذه"

 يف يسمى  هللا يرسله الذي أن والواضح. املوعود املسيح حق يف" نيب"
 الناس به خُيرب مث هللا من الغيب نبأ يتلّقى الذي أما رسواًل، العربية اللغة

 وقد آخر، أمر فهو اإلسالمي املصطلح أما. نبي ا العربية اللغة يف فُيسم ى
 حسني حممد املولوي أن ومعلوم فقط، 40اللغوية املعاين هنا أُريدتْ 

 إن بل ،عليها يعرتض ومل املواضع هذه كل  على التقريظ كتب  البطالوي
 األمحدية الرباهني يف اإلهلامات هذه ونؤ يقر  كلها  والبنجاب اهلند مشايخ

 إال هذا يومنا إىل أحد عليها يعرتض ومل اجلميعُ  هبا وسل م عاًما عشرين منذ
 والشيخ حممد الشيح مثل لدهيانة من مشايخ ثالثة أو الفهم عدميَي شيخني

                                                 
  أن واملعلوم ، هللا رسول بعد نيب جميء إمكانيةاملسيح املوعود  رفض أيًضا هنا 39

 يُطَلع عليه كما  بكثرة الغيب على يُطَلع ال أبنه  يقل ومل. شائع تعبري" نيب" كلمة
 .منه ًقا،الح" نيب" كلمة  إنكاره شرح وسيأيت. فقط الرسل

 بّينت وقد اللغوي، ابملعىن نبي ا نفسه يُعدّ  املوعود املسيح أن العبارة هذه من يتبني 40
. اثبتة  نبوته فإن الكرمي، القرآن بّينه الذي هو اللغوي النيب معىن أن سبق فيما
  .منه. الحًقا بيانه فسيأيت آخر معىن اإلسالمي للمصطلح نأب  قوله أما
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 الروحانية، اخلزائن احلاشية، ،24ص ،2رقم األربعني." )العزيز عبد
 (366الصفحة ،17اجمللد

 

م التي م1901 بعد من العبارات قدَّ
ُ
 املسيح نبّوة بغية نفي ت

 السالم عليه املوعود

 نبيُّه حممًدا سيدان أبن ونؤمن. الفرقان هللا بكتاب نؤمن مسلمون، إان"
 إال بعده، نيب ال األنبياء خامت أبنه ونؤمن. األداين خبري جاء وأنه ورسوله،

َ  الذي  أوليائه 42مع وخماطبات مكاملات وهلل. 41وعُده وأظهرَه فيضه مِّن ُريبِّّ

                                                 
 نيب ال" من يقصد ال املوعود املسيح أن جالء بكل أيًضا ملقتبسا هذا من يثبت 41

 النبوة ينال من سيكون يقصد أنه بل قط نوع أيّ  من نيب هناك يكون لن أنه" بعدي
 .  وعده حبسب ظهرو  ، هللا رسول بربكة

 هناك أبن وقال "نيب" عن األولياء هنا فصل  املوعود املسيح أن اآلن انظروا 42
 وهناك. هللا نيب سيكون أبنه  هللا رسول عنه وأنبأ ، هللا رسول بربكة انبي   صار من

" الكثرة" شرط يضع مل ولكن واملخاطبات املكاملات من نصيًبا ينالون أيًضا وهم أولياء
  أمهل املوعود املسيح أبن أحد قال ولو. فقط واملخاطبات املكاملات ذكر بل لألولياء

 أنه املكان هذا يف نستنبط ال فلماذا األماكن بعض يف أيًضا حبقه" الكثرة" كلمة
 أنه اجلواب يف معلوًما فليكن الكثرة؟ كلمة  استخدام أمهل وإن أيًضا هنا الكثرة يقصد

 املكاملة" كثرة" استخدام دون أحياانً  وحدها املكاملة كلمة  ستخدمي  أنه شك ال
 فال الغيبية األمور خصائص وبني ،املكاملةمضافة إىل " كثرة" كلمة  استخدم ملا ولكنه

 يضع مل ولكنه. األماكن بعض يف "كثرة" كلمة  أمهل وإن املعىن هبذا نتمس ك أن بد
 مفهوم استنباط ميكن فال األولياء، حبق الغيبية األمور وكثرة واملخاطبة املكاملة شرط
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 فإن ،احلقيقة يف نبّيني وليسوا األنبياء صبغةَ  يُعَطون وإهنم األمة، هذه يف
 وال عليه يزيدون وال القرآن، فَ ْهمَ  إال يُعَطون وال الشريعة، َوَطرَ  أكملَ  القرآن

 .الَفَجرة الشياطني من فأولئك نقص أو زاد ومن منه، ينقصون
 هللا رسل أفضل هو الذي نبينا على كماالهتا  ختم 43النبوة خبتم ونعين
 أتباعه، أكَملِّ  ومن ّمتهأ من هو الذي إال بعده نيب ال أبنه ونعتقد وأنبيائه،

 مقام وال غري ال فهناك. بضيائه وأضاء روحانيته من كله  الفيضَ  وجد الذي

                                                                                                            

 نتكا  اليت النبوة أوهلما املقتبس هذا من منفصالن أمران ثبت ولقد. حبقهم الكثرة
 ولكنها  حممد النيب بربكة أيًضا تُنال اليت الوالية: واثنيهما ، حممد بربكة سُتنال
 األنبياء حزب يف أيًضا األولياء يُدخلون والذين. املكاملات كثرة  بشرط مشروطة ليست
 املوعود املسيح أن فليعلموا الغيب على ظهارالقرآن الكرمي شرط اإل هلم اشرتط الذين
 منه". الشيطان" كلمة  محبقه استخدم. 

 هللا رسول بعد أييت لن أنه همن املراد ليس أنه أيًضا النبوة ختم معىن  وّضح هنا 43
 عليه ُختمت قد أنه هو املراد بل قط نيب  معىن بنّي  كذلك.  كلها  الكماالت 
 نيب أييت لن أنه وليس ، النيب أمة خارج من نيب أييت لنأي  أيًضا" بعدي نيب ال"

 الذي النيب جميء أبن يقول  أنه وهو آخر دقيق أمر يتبني املقام هذا ويف. قط
 للغرية الجم فال نبيا املوعود املسيح يكن مل إن ألنه الغرية مقام ليس  نبوته يُثبت

  املوعود املسيح فيقول .نبيا كان  إذا الغرية سؤال ينشأ أن ممكنا كان  إمنا أصال،
. وروحانيته  هللا رسول بنور نبي ا صرت فقد -نبي ا كنت  وإن -ألين للغرية مقام ال أنه

 إذا يسعد ولكنه ،على ماله األغيار يستويل أن من يغار الوالد ألن متاًما صحيح وهذا
 ولكن الغرية، مقام ذلك كان  أحد من األغيار مباشرة النبوة انل لو كذلك.  ابنه ورثه

 منه. إًذا؟ الغرية معىن فما  هللا لرسول روحاين ابن هو النبوة وارث كان  ملا
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 ،19اجمللد الروحانية، اخلزائن الرمحن، مواهب." )أخرى بنبوة وليست الغرية،
 (285ص
ل النبّوة هذه اتّباع إن"  يتشّرف وابتّباعها الطرق، أبسهل هللا إىل املرء تُوصِّ
 وال. قبل من ُمتاًحا كان  مما أكثر واملخاطبة، واملكاملة اإلهلية، ّبةابحمل املرء
 احملمدية للنبوة انتهاًكا ذلك يف ألن مستقاًل، نبي ا الكامل لتابعها يُقال

 يف ليس ألنه ،"وأّميت   نيب: "تعبريانِّ  واحد آن يف عليه ينطبق بل الكاملة،
 الروحاين الفيضان هذا إن بل التامة، احملمدية النبّوة كمال  إىل إساءة ذلك

 الصفحة، ،20اجمللد الروحانية، اخلزائن الوصية،" )44.وملعاانً  حسًنا يزيدها
311) 
  الرسول بعد التشريعية النبوة ابب أن جيًدا فاذكروا 45ذلك ومع"

 أو جديدة اأحكاماجمليد أن يعّلم  القرآن بعد كتابيس لفل كلي ا،  مسدود
 املرجع" ).القيامة يوم إىل به معمول هو بل هاتّباع يعطل أو حكمه ينسخ

 (احلاشية السابق،
 إن الناس من اجلهالء حتريض أجل من يقولون أهنم أيًضا الغباوة من"

                                                 
 .منه. النبوة ختم مقام يرفع األمة من النيب وجود أن املقتبس هذا من واضح44
 املسيح عّدها اليت النبوة أن العبارة هذه من يعرف أن يستطيع فراسة ذي كل  45

 طاعة تعطل اليت أو تشريعية نبوة هي  النيب بعد مسدودة السالم عليه املوعود
 .منه. كلي ا  النبوة انقطاع يقصد وال واتّباعه  هللا رسول
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 46نبوةً  قط أد عِّ  مل إذ البحت؛ افرتاؤهم ولكنه النبوة، يّدعي الشخص هذا
 انحية نوم انحية من األمة من أنين هو اّدعيته ما إن. الكرمي القرآن مينعها
 بكثرة أحظى أين إال النبوة من املراد وليس.  النيب نبوة بربكة 47نيب أخرى
 يف السرهندي اجملدد كتب  كما  أنه احلقيقة. اإلهلية واملخاطبة املكاملة

 اإلهلية واملخاطبة ابملكاملة ُخصُّوا قد األمة هذه أفراد بعض أن مع: مكتوابته
 املكاملة بكثرة ُيَشر ف 48الذي أن غري القيامة، يوم إىل خمصوصني وسيبقون
 حقيقة." )نبي ا يسم ى بكثرة الغيبية األمور عليه وُتكشف اإلهلية واملخاطبة

 (406ص ،22 اجمللد الروحانية، اخلزائن الوحي،
 ما وكثرة هللا من أنباءٍ  وكثرة هللا مكاملة 49كثرة  إال النبوة من ُمراده ليسو "

 هي بل األوىل، الصحف يف يُعىَن  ما بوةالن من نعين ما: 50ويقول. يُوحى
                                                 

 املسيح أنكرها اليت النبوة أن وتعين !واضحة هي كم  العبارة هذه يف النظر أمعِّنوا 46
 منه.. النبوة من نوع كل  يُنكر ومل الكرمي، القرآن مينعها اليت النبوة هي املوعود

 ومل ، النيب أمة من ببهابس املرء خيرج نبوة ينكر  أنه العبارة هذه من واضح 47
 منه.  .نبي ا ليس أبنه يقل

 أفراد بعض أن شك ال أبنه فيها قيل ألنه أمور بوضوحوم نيب بني تفّرق العبارة هذه 48
  املوعود واملسيح. بكثرة الغيب ىعل يُظَهر الذي هو النيب ولكن ملَهمون األمة

 املأمورين امللَهمني من ليس إنه لذا بكثرة عليه ْكَشفتُ  ةيالغيب األمور أن يّدعي
 .منه. األنبياء مجاعة يف يدخل بل اآلخرين

 منه. .النبوة بشروط  املوعود املسيح أقر   أيًضا املقتبس هذا يف 49
 بل النبوة فكرة ينكر ومل مباشرة، السابقون األنبياء انهلا نبوة  أنكر أيًضا هنا 50

 منه..  نييبالن خامت ابتّباع تُنال النبوة هذه أبن قال
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 اخلزائن الوحي، حقيقة تتمة." )الورى خري نبّينا اتّباع من إال تُعَطى ال درجة
 (637ص ،22 اجمللد الروحانية،

 املكاملة 51كثرة  إال نبّويت من أراد ما هللا أن مرّةٍ  غري ذكرتُ  ذلك مع مث"
 ن زاعٌ  إال ليس فالن زاع. ةالسنّ  أهل أكابر عندبه  مسل م وهو واملخاطبة،

 اّدعى من على هللا ولعنة. والفطنة العقل أهل اي تستعجلوا فال .لفظي  
 (السابق املرجع." )واملالئكة الناس لعنة ومعها ذرٍّة، مثقال ذلك خالف

 فإن األمة، من هو املقبل عيسى أن األحاديث هذه من تبني فلما"
 هنا املراد بل. املستقل لنيبل املستخَدم ىنابملع ليس نبي ا هللا كالم  يف تسميته

 لذا الغيب، أنباء عليه ويكشف شرّفه مبكاملته وخماطبتهسي تعاىل هللا أن هو
 اخلامس، اجلزء األمحدية، الرباهني." )أمتي ا كونه  مع أيًضا 52نبي ا سُيسم ى
 (353الصفحة ،21 اجمللد الروحانية، اخلزائن

 نبويت أن وتكرارًا مرارًا كتبت  فقد ،"نيب" لفظ من أحد هنا ينخدعنّ  ال"
 بينما األمة من فرًدا يُدعى أن ميكن ال املستقل النيب إن إذ مستقلة، ليست

 نتيجة تعاىل هللا أعطانيه فقط تشريفٍ  اسم فهذا. األمة هذه من فرد أان

                                                 
 النبوة تسّمى أبهنا وقال املكاملة، كثرة  اّدعى  أنه أيًضا العبارة هذه من واضح 51

 منه.. أخرى كلمة  مكاهنا يضعوا أن ويريدون نبوة حيسبوهنا ال اجلهال أن غري
 أنه ذلك من واملراد مستقاًل، نبي ا كونه  ينكر بل نبوته ينكر ال  أنه الواضح من 52
 النيب ةواسطب انهلا بل مباشرة، لنبوةا على حيصل مل  .أمحد حممود مرزا. 
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 بعيسى املماثلة تكتمل كي   النيب   اتّباعي
 السابق، املرجع." )53

                                                 
 على حائزًا مستقل نيب اآلن أييت أن ميكن ال إذ ،املعىن واضحة أيًضا العبارة هذه53

 الذي" نيب: "اسم. النبوة من النوع هذا  املوعود املسيح يدّعِّ  ومل مباشرة، النبوة
 مرتبة بلغ أنه إال منه املراد يكن ومل تشريف،اسم  كان   املوعود املسيح سِّّي به

 معىن منه اسُتنبط لو. اإلسالم شريعة نسخ أو مباشرة النبوة انل أنه املراد يكن ومل النبوة
 املسيح مع مماثلته حتققت ملا ُجزافاأُطلق عليه هذا االسم  وإمنا نبي ا يكن مل  أنه

 بل األسد معله  اتمة ةمماثل تتحقق فال أسد نهإ ألحد قيل إذا ألنه  الناصري
 اسم إطالق مبجرد سداأل مياثل ال ولكنه الشجاعة يف األسد مياثل أنه املراد يكون
 تتحقق ال ذلك مع نبي ا  املوعود املسيحَ  قبلنا لو أنه أحد قال إذا أما. عليه األسد
 املسيح ولكن مباشرة النبوة انل الناصري املسيح ألن الناصري املسيح مع مماثلته

 األنبياء مع مماثلته حتققت نبي ا صار الذي أن فجوابه.  النيب بواسطة انهلا وعودامل
 هذا أبن قلنا إذا فمثاًل . عليها احلصول بطريق للمماثلة البتة عالقة وال اآلخرين،
 كان  والصفة الشكل حيث من متحققة املشاهبة وكانت آخر قماًشا يشبه القماش
 كان  فإذا. ابآللة منسوًجا القماشني كِّال  يكون أن ضرورايً  وليس صحيًحا التشبيه
 سنُعّدمها والصفات الشكل يف متماثلني ولكنهما ابليد واآلخر ابآللة منسوًجا أحدمها

 لتتحقق آخر نوع من قماش اسم نوع من قماش على نطلق أن ميكن وال. متماثلنيِّ 
 ال أنه غري احدة،و  نوعية من القماشني بني املماثلة تتحقق سوف بل بينهما املماثلة
مياثل  شخص كان  إذا متاًما كذلك.  نفسها ابلطريقة منسوجني يكوانإىل أن  حاجة

 عليه النيب اسم إطالق يكفي وال الواقع يف نبي ا أيًضا الثاين ُجعل اإذَ  ،النبوة أمر يف غريه
 وة،النب انال كيف  السؤال ينشأ ولن املماثلة لتحققت احلقيقة يف نبي ا ُجعل فلو. فقط
 املسيح أبن هنا قائل يقول قد. مباشرة غري أو مباشرة بطريقة أانالها سواء ضري وال

 فجوابه إًذا؟ املماثلة فأين شيء كل  يف الناصري املسيح على نفسه فّضل  املوعود
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 (360ص
 النيب وموالان سيدان أن هو والواقعي احلقيقي األمر أن مرارًا تُ كتب  لقد"
 بعده شريعة وال 54مستقلة نبوة وال األنبياء، خامت هو  .اّدعى ومن 

                                                                                                            

 لرسول أيًضا كاماًل   بروزًا كان  بل فقط موعوًدا مسيًحا يكن مل  املوعود املسيح أن
 كونه  حيث من الناصري املسيح مياثل فكان. للمهدي عظيًما ظهورًا لكونه  هللا

 املماثلة من يغريِّّ  ال وهذا.  للنيب كاماًل   بروزًا لكونه منه أفضل وكان املوعود املسيح
 كأنبياء  أميت علماء: يقول  النيب أن أخرى شبهة املقام هذا يف تُثار أن ميكن. شيًئا
 أنبياء؟ كانوا  مجيًعا العلماء فهل إسرائيل، بين نبياءأب أمته علماء يشبِّّه أي إسرائيل، بين

 هذا: أواًل  فجوابه، املماثلة؟ من هاستنبطت   ما هذا ألن ابألنبياء تسميتهم بجوز وهل
 صحيًحا، حنسبه لذا به استدل    املوعود املسيح ألن ولكن جًدا، جمروح احلديث

 واملماثلة املماثلةهذه  بني فرق اكهن لذا تهم مع األنبياءمماثل وجه فيه يُذكر مل ولكن
 شيء يف أحياانً  املماثلة تكون. السالم عليهما الناصري واملسيح املوعود املسيح بني

 حلماية أيتون إسرائيل بين يف األنبياء كان  كما  أنه هو احلديث هذا من واملراد. معني
 يقل مل ولكن ابستمرار املهمة هذه ينجزون علماء أميت يف هللا بعثسي كذلك  الدين

 يف األنبياء مياثلون أهنم أيًضا يقل ومل كاملة،  مماثلة السابقني األنبياء سيماثلون هنمأ
يكم إل أرسلنا: ذلك قبل وقال رسواًل  فرعون إىل أرسلنا كما: قال كما  الرسالة،

 ُتذكر فلم املذكور احلديث يف أما. الرسالة يف هي املماثلة هذه أن بنّي  وبذلك رسوال
 املوعودَ  املسيحَ   النيبُّ  يشبِّّه مل ولكن. النبوة يف هي املماثلة أن يُذكر ومل التامة ماثلةامل
 املماثلة بنّي " النيب"و" مرمي ابن عيسى" بكلمات بذكره بل للتشبيه" ك" يستخدم ومل

 .منه. نبي ا  كونه  توجب اليت التامة
 فهذا. مباشرة تُنال اليت النبوة أي لةاملستق النبوة معىن نفسه املوعود املسيح بنّي  لقد 54

 منه.. مباشرة النبوة ينال نيب  هللا رسول بعد أييت أن ميكن ال أنه يعين
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 أن البداية منذ أراد تعاىل هللا ولكن. شك أدن بال ومردود ملحد فهو ذلك
 كثرة  ةمبرتب -55وإثباهتا عديةتامل  النيب كماالت  إلظهار -شخًصا ُيكرم

 ذلك يف ليخلق  وطاعته اتباعه بسبب وخماطباته اإلهلية املكاملات
 هللا ساين املنطلق هذا فمن.  56 لنبوته كانعكاس  النبوة صبغة الشخص

 هذا وأُعطيتُ  نفسي مرآة يف انعكست احملمدية النبوة أن مبعىن نبي ا تعاىل
 كاماًل   وذًجامن ألكون احلقيقة وجه على وليس الظلية سبيل على االسم

 الصفحة ،23 اجمللد الروحانية، اخلزائن املعرفة، ينبوع." ) النيب لفيوض
 (احلاشية ،340
 أتييد يف احملرتم املولوي قد مها اليت املقتبسات مجيع اآلن إىل نقلتُ  لقد
 أتييًدا عليها العثور ميكن اليت األخرى املقتبسات بعض أيًضا ونقلتُ  موقفه،
 تلك أن ورمحته هللا بفضل وأثبت املوضوع ُصلب إىل ودأع واآلن ملوقفه،

 بل  املوعود املسيح نبوة تدحض وال قط، موقفنا تعارض ال املقتبسات
 كما  أبنّي  أن ضرورايً  أرى ولكين. يتحقق بل  ادعاؤه يَبطل وال تثبتها،
 من بداًل  مًعا املقتبسات مجيع على أرد أن أريد أنين التمهيد فصل يف بّينت

 الردناء عليه ب استطيعو يحىت  مبدأ اجلماعة أبناء ليعلم منفصلة، عليها دالر 
 جامًعا تعريًفا بينتُ  الغرض وهلذا. يف املستقبل أبنفسهم اعرتاض كل  على

 السابقني األنبياء وحماورات الكرمي والقرآن العرب لغة بواسطة للنيب وشاماًل 
                                                 

. تُبطلها وال  كماالته  تُثبت  هللا رسول أمة من النيب بعثة أن ذلك من يثبت 55
 .منه
 . نه. مغيبه على يُظهر ال: اآلية حبسب بنبوته  املوعود املسيح يقرّ  أي 56
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 رجخي ال التعريف اهذ وجود حال ويف.  املوعود املسيح بيان ضوء ويف
 . نبي ا ليس َمن يدخلها أن ميكن وال األنبياء مجاعة من أحد

 إىل أخرى مرة احلق عن الباحثني أنظار أّوجه املقتبسات هذه نقل فبعد
  املوعود املسيح نبوة تفّند ال املقتبسات تلك أبن وأقول نفسه التمهيد

 املوعود املسيح أنكر كلما  أنه أيًضا معلوًما يكون أن بجب ولكن. تُثبتها بل
 قد  ألنههم الف أحديسيء  أال بجب حبقه" النيب" كلمة  استخدام

 يستنبط أن جوابه بعد ألحد حيق وال ،العبارات تلك على بنفسه أجاب
 :  املوعود املسيح يقول. آخر معىن هذا اإلنكار من
 كما  ، آت بشريعة مستقلةمل أنين فبمعىن ورساليت نبويت أنكرتُ  حيثما"
 هللا من الغيب علمَ  تلقيت قد إين حيث ولكن مستقل؛ بنيب لست أنين

 اسَه؛ وانئاًل  الباطنة، بفيوضه مستفيًضا ، املقتدى رسويل بواسطة تعاىل
هبذا  نيبّ  أينّ قط  أنكر ومل. جديد شرع بدون ولكن ونيب، رسول فإنين
 أنكر ال لذلك. نفسه ىناملع هبذا ورسواًل  نبي ا تعاىل هللاانداين  قد بل ،املعىن
 اجمللد الروحانية، اخلزائن خطأ، إزالة." )املعىن هبذا ورسول نيبّ  أينّ  أيًضا اآلن
 (211-210 الصفحة ،18

 املوعود املسيح كتب  حيثما أنه وبّينت كله،  الن زاعَ  العبارة هذه حّلت لقد
 هللا رسول بعد نيب أييت لن أنه أو نبي ا ليس أنه  نبوةال ابب أن وأ 
 بشريعة اإلتيان يدّع مل أنه إاليعين هذا الكالم  فال كليا  مسدود  هبعد

  بعده أييت أن ميكن وال ، هللا رسول بربكة مستمدة نبوته وأن جديدة،
 فقد. واسطته بغري النبوة ينال أو  تهشريع ينسخ جديًدا أم كان  قدميًا نيب
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 والذي. واحدة مرة كلها  العبارات هذه مثل  املوعود املسيح وّضح
 معناه وّضح السالم عليه أنه فليتذّكر نبي ا ليس أنه كتب  ألنه نبي ا كونه  ينكر
 ومل جديدة بشريعة أيت مل أنه ذلك من يقصد أنه آخر مكان يف أيًضا

 إًذا،. أبّي معىن نبي ا ليس أنه ذلك من يقصد وال مباشرة، النبوة على حيصل
 أن ثبت إذا اإلنكار ميكن وإمنا. ساتتباملق تلك على بناء إنكاره ميكن ال

 أن ميكن ال مباشرة النبوة ينال ال الذي أو جديدة بشريعة أييت ال الذي
 املسيح أنكر ملاذا: سؤال على الحًقا مفصاًل  اجلواب سيأيت. نبي ا يكون

 . املوضوع ُصلب إىل حالًيا أتوج ه ولكين األايم أوائل يف نبوته املوعود
 ميكن اليت ابلعبارات فقط اكتفى احملرتم املولوي أن ًمامعلو  فليكن

 اليت العبارات وأمهل ، املوعود املسيح نبوة على نفي منها االستدالل
  من فيه البحث بعد إال موضوع يف البتّ  ميكن ال أنه واملعلوم. نبوته تُثبت
 لوياملو  قدمها اليت العبارات القضية هذه حلل تناولت ولكين. اجلانبني كِّال

 فيها حُيكم حىت هلا أتييًدا تقد م أخرى عبارات جانبها إىل قدمتُ  بل احملرتم
 . واحدة دفعة

 علم قد يكون آنفا املذكورة املقتبسات يف النظر أمعن بصرية ذي كل
 قد الشريعة وحي ذات التامة النبوة: "مثل فقرات بكثرة فيها توجد أنه جيًدا

رات إال يهاف ليس اليت النبوة" ولكن ،"انقطعت  تنقطع لنهي جارية و  املبشِّّ
 .األبد إىل مفتوحة اجلزئية النبوة أبواب أن كالمنا  صيلةح". "القيامة يوم إىل

 أو املبشرات على يت حتتويال الغيب أمور إال النبوة هذه يف وليس
 نظري ال الوحي بواسطة بكثرة نبوءاتمثل هذه ال يُعَطى والذي". "املنذرات
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هلا يف زمنه  ن سميه "نبيًّا"..."املبشرات ابقية للمؤمنني مع أنه قد خ تم على 
الشريعة". "النبوات  كلها قد خ تمت عليه، إال أن هناك نوعا واحًدا من 
النبوة مل ينقطع، أي النبوة اليت توهب نتيجة   االقتداء الكامل به ". "لقد 
استخدم هللا تعاىل يف وحيه  كلمة   النبوة والرسالة يف حقي مئات   املرات، 
ولكن املراد منها املكاملات واملخاطبات اإلهلية الكثرية واملشتملة على أنباء 
الغيب". "يظنون أنين ادعيت تلك النبوة اليت انهلا األنبياء يف األزمنة اخلالية 
بطريقة مباشرة ولكنهم على خطأ يف هذا الظن". "ال ميكن أن أ دعى نبيًّا 
فقط، بل نبيًّا من جهة، وأم  يت ي من جهة أخرى". "وما عىن هللا من نبويت إال  
كثرة املكاملة واملخاطبة ولعنة هللا على من أراد فوق ذلك" "إن الذي يد عي 
النبوة وال يعتقد أنه من أمة النيب ... عليه لعنة هللا". "ال ي قال لتابعها 
أي النبو ة احملمدية( الكامل نبيًّا فقط بل  ي دعى "نيب وأم يت ي." "اي من 
ت دعون ذرية املسلمني ال تكونوا أعداء القرآن الكرمي، وال تبدأوا بسلسلة 
جديدة لوحي النبوة بعد خامت النبيني. )الذي ينسخ القرآن الكرمي  كما هو 
واضح مما سبق(". "و نؤمن أبنه خامت األنبياء ال نيب بعده، إال الذي  ر  ب    من 
فيضه وأظه ره وعد  ه". "إن هللا تعاىل سيكل مه  وخياطبه ويكشف عليه أنباء 
الغيب، لذا سي سمَّى نبيًّا أيًضا مع  كونه فرًدا من األمة." "هذه ليست نبوة 
تسمَّى نبوة مستقلة". "غري أنه ينطبق عليه يف آن واحد تعبريان  : "نيب 
و أم يت ي". "اذكروا جيًدا أن ابب النبوة التشريعية بعد الرسول  مسدود  
كليًّا". "مل أ دعَّ   قط نبوةً  مينعها القرآن الكرمي". "املراد من نبويت هو  كثرة 

 ". املكاملة واملخاطبة". "ال نبوة مستقلة بعده
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 الشريعة وحي أن يف تتلخص أال كلها،  العبارات هذه يف النظر أمعِّنوا
 االّدعاء بجوز وال ،اآلن مفتوح فقط واملنذرات املبشرات ابب وأن انقطع،

  املوعود املسيح نبوة إن ؟ هللا رسول واسطة بغري بوةالن انل أحًدا أن
 اذُُكروا واآلن. األمة من نيب وهو بكثرة، الغيب على الطالعاسم آخر ل

 يوجد هل وانظروا يف األعلى املذكورة املقتبسات واؤ واقر  قبل من بّينُته متهيدا
  املوعود املسيح أن نّدعي كنا  فإذا املقتبسات؟ تلك ينايف شيء فيه
 أبنه قلنا أو جاراًي، زال ما التشريعي الوحي أن أو جديدة بشريعة جاء نيب
 مستقاًل  كان  بل  هللا رسول أمة من نبي ا  يكنمل أنه أو مباشرة، النبوة انل
 شيًئا منها يقصد بل الغيب على إظهارٌ  نبوته من املراد ليس أو طاعته، عن

ما  ولكن ،دون شك اممكنً  ضدي املقتبسات هذه استخدام لكان آخر،
 استخدامها فكيف بجوز شريعة وبغري أم تِّي ا نبي ا كان   أنه دام مذهيب

 من احملمدية األمة خارج من نيب وبعثة التشريعية النبوة كانت  إذا ضدي؟
 يف تتوفر ال النبوة شروط أن مراء بال املقتبسات هذه من لثبت النبوة شروط
 خارج من نيب وبعثة التشريعية النبوة كانت  ملا ولكن ، املوعود املسيح
 أمور ثالثة هناك سات؟باملقت هذه أمهية فما ،النبوة شروط من ليست األمة
 أن: اثنيها. بكثرة يةالغيباألمور  على يطّلع أن: أوهلا للنيب، ضرورية فقط

. الشأن عظيمة تكون وأن ،والتبشري اإلنذار بصبغة منصبغة نبوءاته تكون
 األعلى يف املذكورة املقتبسات من والثابت. نبي ا تعاىل هللا يهيسم أن: واثلثها

 عظيمة وتبشريية إنذارية بنبوءات وأنبأ بكثرة، الغيب على أُطلِّع  أنه
. النيب تعريف حبسب نبي ا فكان. نبي ا وحيه يف ساه تعاىل هللا وأن الشأن،
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 يُثبت واحد مقتبس وال فيها ليس النبوة تفنيد بُغية تُقد م اليت املقتبسات
 ألنه نبي ا كان  أنه تقريًبا كلها  تُثبت بل ،نبي ا يكن مل  املوعود املسيح أن

 على يُطلعه تعاىل هللا أن املوعود املسيح كونه  دعواه من يوم أول منذ أعلن
 بل ببلد خاصة ليست فهي البداية منذ  إهلاماته اقرأوا. بكثرة الغيب
ر وقد كله،  للعامل واإلنذار شريالتب جانب طياهتا يف حتمل  كله  العامل هبا ُبشِّّ

 أثبتُّ  ولقد. بعثته بداية منذ إهلاماته يف النيب ابسم  نودي وقد وأُنذر،
 الثالثة الشروط هذه فيه توفرت ومن للنيب، الثالثة الشروط هي هذه أن

 . يقيًنا نيب فهو
 اّدعى بل دة،جدي بشريعة أيت مل أنه املوعود املسيح اّدعاء قّدم ومن
 وجده فقد وجده ما كلّ   أن إعالنه قّدم أو ،بكثرة الغيب ره علىإبظها
 أننا فليتذكر نبي ا يكن مل أنه ذلك من ثبت أبنه قال مث ، النيب اتّباع نتيجة

 مِّنْ  اْرَتَضى َمنِّ  إِّال  *  َأَحًدا َغْيبِّهِّ  َعَلى يُْظهِّرُ  اَل : آية الكرمي القرآن يف جند
 مل أنه فيها كتب  اليت املوعود ملسيحا عبارة من نستنتج أن لنا نّ فأ ،َرُسولٍ 
 منألن ذلك  ؟نبي ا يكن مل أنه بكثرة الغيبية األنباء ينال بل بشريعة أيت

 املسيح كتب  إذا تبطل؟ أو شروطها وجودب النبوة تثبت هل. النبوة شروط
رات إال وةنبال من يبق مل أنه  املوعود  االستنتاج فإن واملنذرات، املبشِّّ

 يقول إذ النبوة شروط من أيًضا ذلك ألن َلغباوة؛ نبي ا يكن مل أنه ذلك من
لُ  َوَما: يف القرآن الكرمي تعاىل هللا رِّينَ  إِّال   اْلُمْرَسلِّنيَ  نُ ْرسِّ  َوُمْنذِّرِّينَ  ُمَبشِّّ
أي عندما نرسل الرسل تكون مهمتهم أهنم أيتون ابملبشرات  (49: األَنعام)

 دلياًل  نفسه الشيء بُجَعل بعينها نبوة هللا يُعده ما أن غريًبا أليس ت.واملنذرا
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 طاولة يصنع فالانً  رأيت إنين يقول الذي كمثل  َمثله إن! ؟النبوة إنكار على
 أنه فثبت األرض حيرث فالانً  ورأيت جنارًا، ليس أنه يُثبت وهذا اخلشب من
 ليس أنه على يدل اوهذ الطالب يدرِّس فالانً  ورأيت ، يعلم احلراثةال

 من االستنتاج إًذا،كال.   الكالم؟ هذا مثل يقول أن لعاقل هل. معلًِّّما
 بل جديدة بشريعة أيت مل أنه فيها قال اليت  املوعود املسيح عبارات

 من يبق مل أبنه فيها قال اليت اتالعبار من و  بكثرة، الغيبية األنباء يتلق ىّدعا
رات إال النبوة . تلقائيا واضح بطالنه أمر ؛نبي ا يعد مل أنه تواملنذرا املبشِّّ
 الكرمي والقرآن اللغة من تتبني اليت النبوة شروط أبن قبل من قلت وكما

 على اإلظهار هي  املوعود املسيح وأقوال السابقني األنبياء ومعتقدات
 فما. نبي ا إايه هللا وتسمية العظيمة والتبشري اإلنذار أنباء على احملتوي الغيب
 من نبي ا ليس املوعود املسيح أن طنبُيست كيف  النبوة شروط هي هذه دامت
 نبي ا كان  الشروط هذه فيه ُوجدت فإذا فيه؟ توجد الشروط هذه أن اّدعائه
 األمور هذه على بناء يكن أمل ؟نبي ا  الناصري املسيح كان  ملاذا. حتًما

 هذه غري روطبش نبوته ثبتتأ ،نبي ا  سليمان كان  فقط؟الثالثة 
 عليهم ويوسف وهارون وأيوب وإلياس وزكراي حيىي كان  !الثالثة؟ الشروط
كان فيهم أكثر   ماذا !؟بناء على شيء جديد نبوهتم ثبتتأ أنبياء، السالم

 عليهما ونوح موسى كان  !نبوهتم؟ ثبتت هابسبب يتال الثالثة األمور هذهمن 
ُوجدت ألنه  كال، بل  !خر؟آ مبنية على شيء مانبوهتكانت أ نبيني، السالم

(  1: )ألهنم أنبياء سم ونويُ  أنبياء كلهم  هؤالء .الثالثة الشروط هذه امهفي
 مل يُعَطوهنا كانوا  اليت الغيب أنباء( 2) .بكثرة الغيب على يُطَلعون كانوا
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. ابلعذاب خطرية إنذاراتو  عظيمة بشارات تتضمن كانت  بل عادية تكن
 بسبب اليت حصرا الثالثة األمور كانت  هذه .أنبياء هللاُ  ساهم لقد( 3)

 أن نفسه املوعود املسيح كتب  كما  أنبياء، السابقون األنبياء ُعد   توفرها
 كالم  من مقتبس مرّ  كما) فقط السبب هلذا أنبياء ُدعوا السابقني األنبياء
 املسيح كتب  يف الثالثة األمور هبذه االّدعاء ُوجد فلو(  املوعود املسيح
 قبل بّينتُ  ولكين. نبي ا ليس فهو يّدعها مل وإن ،نبي ا لكان  املوعود
 ملوقفه، أتييًدا احملرتم علي حممد املولوي قدمها اليت واملقتبسات قليل،

 فقد العتقاده أتييًدا تقد م أن ميكن أو تقد م اليت األخرى املقتبسات وكذلك
اليت  ملسيح املوعود مث اقرأوا كتب ا اآلخر بعد واحًدا فاقرأوها. أوردهتا

 ولن الثالثة دعاوىال هذه فيها اجتدو أّلفها بعد إعالنه بكونه املسيح املوعود 
 هللا أن مكان أيّ  يف  املوعود املسيح يكتب مل. هاخيالف شيًئا جتدوا
 إهلاماته يف توجد ال أنه أيًضا يكتب ومل بكثرة، الغيب على يُظهره ال تعاىل
 األمرين هذين أبن قال بل، ابلعامل تتعلق عظيمة انقالابت عن أخبار

أيٍّ من  يف نبي ا ُيسم   مل أنه قط يكتب ومل. بكثرة إهلاماته يف موجودان
 الثالثة االدعاءات فهذه. نبي ا ساه تعاىل هللا نأب قال دائما بل إهلاماته
 ومل وفاته، يوم إىل" اإلسالم فتح" أتليف زمن منذ كلها  كتبه  يف موجودة
 يكون ال ملاذا عليكم ابهلل فقولوا. معها يتعارض ما كتاب  أيّ  يف يكتب

 الكرمي والقرآن العرب لغة حبسب النيب نإ التمهيد يف قلت كما  ؟نبي ا
 ، املوعود املسيح ومذهب مجيًعا األنبياء ومعتقدات اإلهلي واملصطلح

 سيحامل يف متحققة أهنا واملعلوم. الثالثة الشروط هذه فيه تتحقق الذي هو
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  .نيب فهو ، املوعود
 أنه معلوًما فليكن ؟ يدخل األنبياء من نوع أي يف: السؤال يبقى مث
 ينل ومل جديدة بشريعة أيت مل أي ، هللا رسول أمة ومن مشرّع غري نيب

 وجدت الذي أبن القول ميكن وال ، هللا رسول واسطة بغري مباشرة، النبوة
 ومع بشريعة أيت مل  حيىي أن نرى نناأل ،نبي ا ليس تانالصف ااتنه فيه

احلقيقي  عىنملاب مباشرةغري  نبوة أحد حليازة عالقة الكذلك   ،نبي ا كان  ذلك
 مل إذا نبي ا ليس مباشرة النبوة ينال ال الذي أن يثبت من النقل وال. لنبوةل

 الذي نإ السليم العقل يقول وال. واألحاديث الكرمي القرآن يف ذلك يُذكر
 شروط حتقُّق من الرغم على نبي ا يسم ى أن بجوز ال أحد بواسطة لنبوةا انل

 هذان يتوفر أن ضرورايً  ليس دام ما إًذا،. نبي ا يكون أن ميكن وال فيه، النبوة
 العرب لغةو  الشريفة واألحاديث الكرمي القرآن حبسب نيب كل  يف األمران

 إذاليس نبيا  ملوعودا املسيح أن على قامت حجة فأية العقل، حيث من الو 
 أن العرب لغة أو احلديث أو الكرمي القرآن من يثبتأ فيه؟ وجودمها أنكر
 يذكره مل ما تّدعون إًذا فلماذا !؟نبي ا ليس األمران هذان فيه يتوفر ال الذي

 هي بغريها نبي ا يكون أن ميكن ال اليت للنيب الضرورية الشروط !تعاىل؟ هللا
 وقد القرآنية، واآلايت اللغة من واثبتة األنبياء مجيع بني مشرتكة وهي ،ثالثة

 الثالثة الشروط هذه فيهم تتوفر والذين. أيًضا  املوعود املسيح ر هاأق
 وهي. مجيعا واألنبياء اإلسالم مصطلح حبسب أنبياء يُدَعون الذين هم

 هذه وجود قط املوعود املسيح ينكر ومل ، املوعود املسيح يف تتوفر
 كتبه  ُجلّ  من فثابت. أيًضا أحدها وجود ينكر مل بل فيه، الثالثة الشروط
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 بّينها كما  منصبه كيفية  وإن املوعود، املسيح أنه ادعائه زمن منذ أَل فها اليت
 فقد النبوة أنكر وحيثما. نبي ا كان  أنه منها ويثبت نبوته على شاهدة 
. واسطة بال نبوة على احليازة مل يدّعو  جديدة، شريعة مع كونه نبيا  أنكر

 نصٍّ  آالف عشرة قدِّم ولو. شيًئا النبوة يف تؤثر ال القبيل هذا من فالعبارات
 هذين ألن  املوعود املسيح نبوة ضد دلياًل  كانت  ملامن هذا القبيل 

 ومل بعض يف ُوجدت خصائص هي بل ،النبوة شروط من ليسا األمرين
 األنبياء من كثري  يف يوجد ال األول الشرط. آخرين بعض يف توَجد

 أبمر له عالقة فال الثاين الشرط أما جديدة، بشريعة اإلتيان أي السابقني،
 أن العقل يقتضي وال اللغة، وال شرطًا الكرمي القرآن حيسبه ومل أصاًل، النبوة
 ومل السابقون األنبياء به يقل ومل مباشرة، النبوة ينال الذي هو النيب يكون
 . اديثاألح يف الشرط هذا يُذكر
 أمامكم يقدِّم الذي بل املقتبسات هذه من تقلقوا ال األعزة، أيها فيا

 بشريعة أيت مل أنه نفسه عن  املوعود املسيح فيها قال مقتبسات
  هللا رسول بعد جديدة بشريعة اإلتيان يّدعي الذي نإ له قولوا جديدة
 قّدم وإذا. قط جديدة شريعة  النيب بعد أتيت أن ميكن ال. ملعوانً  حنسبه
 يّدعي الذي أبن فورًا فقولوا مباشرة النبوة بجد مل أنه فيها ورد عبارة أحد
 بعد تعد مل ألنه وخمادًعا كاذابً   حنسبه  هللا رسول بعد مباشرة النبوة نوال
 إمنا نواله ميكن ما وكل مباشرة، النبوة تُعطىإىل أْن  حاجة  النيب بعثة
 املسيح فيه قال مقتبًسا أحد قّدم إذا كذلك.  وبركته  النيب بواسطة يُنال

 على ويُطَلع بكثرة الغيب على يُطَلع أنه إال يدّع مل نهإ  املوعود
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 هبذا نبي ا ساه تعاىل هللا وأن وتقدمه، العامل بدمار تتعلق جًدا مهمة أحداث
 االدعاء هذا وبسبب شيًئا ذلك من أكثر به نؤمن ال أبننا له فقولوا املعىن،
 هللا نيب تعريف هو هذا ألن نبي ا به إلميانإىل ا مضطرونو  بل نبي ا به نؤمن

 عليه واتفق أيًضا، الكرمي القرآن يف تعاىل هللا قاله ما وهذا العرب، لغة يف
 املسيح أبن أبنفسكم تُقّرون دمتم وما. املوعود واملسيح السابقون األنبياء
 النبوة وليست. النبوة يسم ى ما فهذا الثالثة األمور هذه اّدعى  املوعود

 النبيني بعض يف توجد خصائص فهي عداها ما أما. شيًئا ذلك من أكثر
 كونه:  ومها خاصيتني نفسه عن  املوعود املسيح نفى وقد. غريهم دون
 . القبيل هذا من تكن مل نبوته أن أيًضا ونقرّ  مباشرة، النبوة ونواله مشرِّعا نبي ا

 إال النبوة من يبق مل أبنه يقول  هللا سولر  نإ أحد لكم قال وإذا
رات،  هذا إن. كفرٌ    النيب قاله عما أمنلة قيد االحنراف أن عليه فُرّدوا املبشِّّ

رات نبوة أبن فيه قيل ألنه ،يؤيدان احلديث  صحيح أي جارية، تزال ال املبشِّّ
 كنمي ال أنه تظنوا ال ولكن جديدة بشريعة نبوة هناك تكون أن ميكن ال أنه
رات ألن ،قط نيب أييت أن لُ  َوَما: حبسب جارية ستبقى املبشِّّ  نُ ْرسِّ

رِّينَ  إِّال   اْلُمْرَسلِّنيَ  احلديث  من ُتستنبط كيف:  أحد قال وإذا. َوُمْنذِّرِّينَ  ُمَبشِّّ
رات يف أن عليه فُردُّوا املذكورة؟ الثالثة الشروط املذكور  اآلية إىل إشارة املبشِّّ

. واإلنذار مع البشارة يكون ضروراي ومنذرين رينمبشِّّ : فيها جاء اليت
 احلديث ذلك" املرام توضيح" كتابه  يف  املوعود املسيح نقل لذلك
رات جانب إىل أيًضا املنذرات شرحه يف وذكر  املبشرات كلمة  إن إًذا،. املبشِّّ
 خرب طياته يف يضم قوم تقدُّم نبأ ألن أيًضا منذرات هناك ستكون أنه تُثبت
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 أكانوا سواء هللا من املبعوثنيمجيع  أن شك ال. أيًضا مارضيهمع هالك
 املنذرات تتضمن املبشرات إًذا،. حتًما املعارضة يواجهون غريهم أو أنبياء

رات كذلك.   املوعود املسيح استنبطه ما وهذا ،تلقائي ا  تتضمن املبشِّّ
رات من املراد ألن تلقائي ا الغيب على االطالع  املستقبل أنباء هي املبشِّّ

 ألنه بشارة ليست فهذه ثري إنك ثري لرجل أحد قال إذا وإال ،دائًما
 يعرفها مل اليت السارة البشرى البشارة من املراد بل سلًفا، ذلك يعرف

رات سلًفا، اإلنسان ر النبوة ومبشِّّ  منف. دائًما املستقبلية الوقائع عن تبشِّّ
رات شروط  أما .الغيب على اإلظهارثاين: الو  والتبشري اإلنذار : األول،املبشِّّ
 من يبق مل:  النيب فيقول صرحية، بكلمات مذكور فهو الثالث الشرط
رات إال النبوة  يف أقسامها بعض انقطعت ولكن جارية النبوة أنّ  أي. املبشِّّ

 . معها جديدة شريعة ال اليت وهي منها واحد نوع وبقي املستقبل،
 الدعوى تفاصيل إن. خيالفنا وال احيالفن احلديث هذا األعزاء، أيها فيا
 التفاصيل يبني وظل هي هي ظّلت كتبه  يف  املوعود املسيح بّينها اليت

 السابقني األنبياء حماوراتالقرآن الكرمي و  حبسب نبي ا كان  أنه فثبت. نفسها
 . بنفسه هو بّينه الذي تعريفال وحبسب العرب ولغة

 ، املوعود للمسيح صادقًا احب   قلوهبم ُتكنّ  الذين األعزاء أيها فيا
 يروا أن حيبون وال العامل يف متحققة دعواه احلقيقية يروا أن يريدون والذين

 بّينها اليت املفص لة دعواه  كيفية  أن اعلموا أبغطية، مغط ى كماالته  وجه
  ومل النبوة ضد شيء ه يوجد فيوال دائًما، نبوته على شاهدة كانت 

  يُنكر ومل. نبي ا املرء ُيسم ى أن دون وجوده حيول أن ميكن ما يُذكر فيه



 حقيقة النبوة

(152) 

 

 يف التشكيك ميكن نقصه بسبب الذي قط النبوة شروط من شرط أي
 بّينُته الذي األصلَ   املوعود املسيح كتب  قراءة عند فتذكروا. نبوته

 منها، أكثر وال للنيب فقط شروط ثالثة هناك أن وهو ،البداية يف أمامكم
 ولن حتًما نبي ا سُيعدّ ف نيب يف بعضها يتوفر مل لو خصائص فهي غريها أما

 من اثبت نفسه األصل بل أان أّدعيه ما ليس هذا. شيء نبوته يف يتغرّي 
 ومن الكرمي، القرآن وبشهادة" العروس اتج" وهو ثقة العربية القواميس أكثر
 شيء يثبت وال  املوعود املسيح وعبارات السابقني، األنبياء أمثال
 األصل هبذا اعتصموا بل فرعية حبوث يف تدخلوا فال. األصل هذا فخال
 تعاىل هللاداعني  اجلماعة خدمة يف واستمروا املعرتضني ملقاومة وقوموا بقوة
 شروط من شرط وأيّ  أين: منهم استفسروا. مبارزتكم من عدو يتمك ن فلن

 كتبه  يف لةاملفص   النبوة كيفية  بيانه عند  املوعود املسيح هارفض النبوة
ابملعىن  نيب أبنه قال  املوعود املسيح أبن لكم قالوا وإن املختلفة؟

 املذكور" هللا نيب" تعريف هو ما 57القواميس اقرأوا: هلم قولوا فقط، اللغوي
                                                 

 الصغرية القواميس بعض بُغية اخلداع الناس بعض فتحي أن املمكن من أنه اعلموا 57
. كلها  اخلصائص فيها تُبني   وال مفصاًل  ُتشرح وال شديد إببجاز املعاين فيها ُتذكر اليت
 االعتداد بجب بل املوضوع هذا يف القبيل هذا من ابلقواميس الثقة ميكن فال

 هو العربية اللغة يف القواميس وأهم ابلتفصيل، املعاين تتناول اليتالضخمة  ابلقواميس
"نيب" الذي  تعريف األول الكتاب يف ورد فقد". العرب لسان" ويليه" العروس اتج"

 نفسه التعريفُ  أيًضا فيه جاء فقد خراآل اموسالق أما متاًما، الكرمي القرآنيثبت من 
 ما هذا أن قليل قبل بّينت كما  ولكن. نبي ا ُيسّميه هللا أن فيها يرد مل أنه إال تقريًبا

 . منه. ذلك بغري نبي ا أحد يُدعى أن ميكن وال العقل يقتضيه
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 مهمة، أمور يف بكثرة الغيب أنباء يُنبئ الذي هو اللغة يف تعريفه إن فيها؟
. الكرمي القرآن يذكره الذي نفسه التعريف وه وهذا. نبي ا تعاىل هللا وُيسمِّيه

 ألن معناه أنه نيب بل نبي افكونه نبيا من حيث اللغة ال يعين أنه ليس 
 الكرمي، القرآن يف نفسها ذُكرت القواميس يف وردت اليت لألنبياء الشروط

 التعريف وهو نفسها، الشروط تلك حبسب أنبياء السابقون األنبياء ُعدّ  وقد
 غريه تعريف القواميس يف ورد فإذا.  املوعود املسيح ذكره الذي نفسه
 الذي نفسه التعريف القواميس يف ورد ولكن ممكًنا املوضوع يف الشك لكان

 ال فمما. أنبياء السابقون األنبياء ُعدّ  حبسبه والذي الكرمي، القرآن يف ورد
 القرآن يف املذكور املعىن حبسب نبي ا كان   املوعود املسيح أن فيه شك

 مبعىن نبي ا يكون أن للنيب شرط هناك هل. أيضا العربية والقواميس الكرمي
 احَلَكم بل كذلك  األمر ليس كال،  اللغوي؟ املعىن من النقيض على آخر

 معىن دام فما. املعينة املصطلحات وتليها اللغة هي األمور يف للبتّ  احلقيقي
 ألحد حيق فهل هو هو القرآين املصطلح وحبسب القواميس حيث من النيب
  عنده؟ من جديدة شروطًا يضع أن

 أحد يف ُوجدت لو البداية يف للنيب ذكرهُتا اليت الثالثة الشروط ابختصار،
. نبي اى يُدع لنف أحدها أو الشروط تلككل   فيه تتوفر مل والذي ،نبي ا لكان
 ىلإ أساء فقد نبوته أحد أنكر مث الثالثة الشروط تلك فيه توّفرت وَمن

 سيضطر كذلك  ،شيًئا الشروط تلك على يزد مل القرآن ألن ،الكرمي القرآن
 فال الشروط تلك املرء يقبل مل إن ألنه أيًضا السابقني األنبياء نبوة إنكارإىل 
 اللغة إنكارإىل  مثله منكرٌ  سيضطر بل. األنبياء من كثري  نبوة إنكار من بد
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 يُذكر ومل الثالثة األمور هذه فيه تتوفر الذي هو اللغة حبسب النيب ألن أيًضا
 يهجر فإنه الشروط هذه فيه توجد الذي نبوة يُنكر فالذي. آخر شرط
 نإ غًدا يقول أن ميكن ألنه عبثًا معه النقاش كان  اللغة هجر ومن اللغة،
 فقد اللغة عليه ُعرضت وإذا مالٌك، الرسول ومعىن كتاب،  هو املالئكة معىن
 . هبا يثق ال أبنه يقول
 أي ،احملرتم املولوي نقلها اليت املقتبسات مجيع على واحًدا رد ا رددتُ  قدل
 العرب ولغة السابقني األنبياء نبوة وحبسب القرآين املصطلح حبسب النيب أن
 : التالية الثالثة األمور فيه توجد الذي هو

 . بكثرة الغيب يتلقى أخبار أن -1
 ماربد تُنبئ مهمة أمورًا يهاعل يُطَلع اليت الغيب أخبار تتضم ن أن -2

 .املؤمنني وتقدم املنكرين
 . نبي ا تعاىل هللا ُيسمِّيه أن -3

 أية يف وال منها أيّ  يف مكتوابً  أجد مل احملرتم املولوي نقلها اليت املقتبسات
 تلك من شرط فيه يوجد ال أنه  املوعود املسيح كالم  من أخرى عبارة

. فيه موجودة الثالثة الشروط تلك أن اتاملقتبس مجيع يف ورد بل ،الشروط
 هذه بتحقُّق يقول  املوعود املسيح أن املقتبسات هذه من فيثبت

 يثبت أن أحد أراد إذا !؟نبي ا كونه  يف الشك وجه فما فيه، الثالثة الشروط
مور األ تلك من أمرا فيها أنكر عبارات فلرُيان  نبوته ينقض شيًئا

 بوجود  املوعود املسيح فيها يُقرّ  عباراتٌ  امناأم قد مُ تُ  ولكن. الثالثة
 وكتب انقطع، قد الشريعة وحي أن اترة كتب  أنه غري الثالثة، الشروط تلك
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 ال أنه أيًضا وكتب جديدة، بشريعة نيب أييت أن ميكن ال أنه أخرى اترة
 األمور هذه بكل نؤمن وحنن. مباشرة النبوة ينال نيب اآلن أييت أن ميكن

 مستمدة نبوته وأبن جديدة بشريعة أيت مل  املوعود املسيح أبن ونؤمن
 وال تؤيدان ألهنا ؟!املقتبسات هذه تقدمي ينفعهم فماذا ، حممد نبوة بربكة
 وجود  املوعود املسيح فيها أنكر عبارة إال موقفنا ضد تُقد مَ  أن ميكن

 حبسب نيب كل  يف ضروراي ليس هاوجود اليت األمور أما. فيه النبوة شروط
 أنكر فلو نفسه  املوعود املسيح كالم  وحبسب واللغة الكرمي القرآن
 أنه يستلزم ال فهذا فيه يوجد ال وكذا كذا  طشر  أبن وقال بعضها 
 املوعود املسيح ظل فقد نيب يف ضروري وجودها اليت األمور وأما. نبي ا ليس
 يُثبت أن اأحدً  يسع وال النهاية إىل البداية منذ فيه وجودها يّدعي 
 :آخر مكان أيّ  يف كتب   أنه ذلك من النقيض على
 .بكثرة الغيب على يُطَلع ال أنه -1
 التبشري على حتتوي وال عادية هي عليها يُطَلع اليت األمور أن -2

 . واإلنذار
 . قط نبي ا يسمِّه مل هللا وأن -3

 من سواء ،األشياء هذه من أاي   يثبت أن أحًدا يسع ال أبنه يقيًنا فأقول
 كتاب  أيّ  يف إنكارها يَرد مل قبلها، أو م1901 عام بعد أّلفها اليت الكتب

 . األشياء هذه فيه تتوفر الذي هو النيب أن واملعلوم. اّدعى وجودها فيه بل
 ذكرتُ  اليت اخلصائص أبن قلُته ما أن إىل أيًضا اإلشارة أريد األخري ويف

 أيًضا اآلخرين األنبياء يف تتوفر أن ضروراي ليس األنبياء بعض يف وجودها
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 النبوة إنعامات من األنبياء حُيرم أن ميكن أنه قويل هذا من أحد يفهمنّ  فال
 من يُطردون منكريه أن أو زمنه، يف الناس مطاع النيب فمثال يكون ،أيضا

 ومن ،األنبياء خصائص ال النبوة إنعامات األمور فهذه ،هللا حضرة
أما كون النيب نبيا تشريعيا أو . اإلنعامات هذه نيب كل  يستحق أن الضروري

 األنبياء بعض ألن ،النبوة إنعامات من ليس فهذا مباشرة لنبوةاحصوله على 
 وإال النبوة إنعامات من تليس الشريعة أن يُثبت وهذا بشريعة، أيتون ال

من إنعامات ليس أيضا  مباشرة النبوة حيازة كما أن  .األنبياء مجيع لناهلا
. حصوله على ذلك الشيء بعد شيء على اإلنعام ينال اإلنسان ألنة النبو 
فور نيله  تميفهو أمر  مباشرة نواهلا عدم أو مباشرة النبوةَ  أحدٍ  نوال أما

 م النبوة. إنعا َعدّ ي ُ  أن ميكن ال لكلذف ،النبوة
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 النبّوة موضوع في لالختالف الحقيقي السبب

 ترايق" أتليف بعد نبوته من وقفهم غرّي   املوعود املسيح أن أثبتُّ  لقد
 نسخ الصادرة يف حزيران/يونيو "ريفيو" جملة يف املنشور املقال وأن ،"القلوب
 الكرمي القرآن ضوء يف النيب تعريف بّينتُ  مث. يف ترايق القلوب الواردة العبارةَ 

  املوعود املسيح ومذهب السابقني األنبياء ومعتقد الرابين واملصطلح
 كل  من املوعود املسيح على ينطبق التعريف هذا أبن وقلتُ  ،العرب لغةو 

 مقر    وأنه نيب، يف وجوُدها الضروري الشروط كافة  فيه وتوجد الوجوه
 على فبناء فيه، توجد الشروط تلك أن موعوًدا مسيًحا كونه  ادعاء بداية منذ

 ما أو بشريعة، أيت مل أنه مكان أيّ  يف كتب   كان  وإذا. نيب هو ذلك
 استنتاج نبي ا يكن مل أنه منه االستنتاج فإن  النيب بربكة كان  إمنا دهوج

 قط السالم عليه ينكر ومل. النبوة شروط من ليست األمور هذه ألن ،خاطئ
 . النبوة شروط من هو ما

 أنه وهو آخر هام أمر حول شيًئا أكتب أن الضروري من أرى ذلك بعد
 فلماذا فيه النبوة شروط كافة  دبوجو  مقر ا  املوعود املسيح كان  حني
 بل نبي ا ليس أنه وضوح بكل يكتب وظل عباراته بعض يف نبي ا كونه  أنكر
 من كان  آخر؟ نوع أيّ  من وليست فقط احملد ثني نبوة نبوته وأن حمد ث؟ هو

 أن بنفسه كتب  املوعود املسيح أبن ابلقول مكتفًيا املقال أهني أن املمكن
 ولكين، مباشرة النبوة نيل وإنكار اجلديدة الشريعة إنكار وه إنكاره من املراد

 كل  يف املبدأ حيث من الكتيب هذا يف املوقف حُيسم أنما دمُت أوّد 
 أكتفي أن أريد فال ،اإلمكان قدر  املوعود املسيح بنبوة املتعلقة األمور
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 نأ وأودّ  الفتخاال وراء احلقيقي السبب أشرح أن أريد بل فقط اجلواب هبذا
 املوعود املسيح نبوة فأنكروا البعض فيه وقع خطأ عن أيًضا اللثام أميط
 .نشأ أين نومِّ  كيف  نيعرفو سأهنم  اخلطأ هذا يفهمون الذين من وآمل 
 كتبه  بني ما الفاخت هناك جهة من أنه أيًضا نيعرفو سو  ،ختالفاال هذا

 ليس أخرى هةج ومن األخرية، الفرتة يف كتبه  وما البداية يف املوعود املسيح
 . اخلطأ يف الناس وقعلعدم فْهم هذه النقطة و  قط، اختالف هناك
 هبا ُيستَدلُّ  مقتبسات  املوعود املسيح كتب  من نقلتُ  قد دمتُ  وما

 قبل ُكتب  ما على حيتوي األول القسم -قسمنيِّ  على وقسمُتها نبوته، ضد
 لذا -م1901 عام بعد ُكتبت  عبارات يتضم ن الثاين والقسم م،1901 عام

 نبيا كونه  فيها  أنكر اليت الكتب أن بسهولة يعلم أن واحد لكل ميكن
 دون اترخيها يعود احملد ثني ونبوة وانقصة جزئية نبوته وعدّ  صرحية بكلمات
" القلوب ترايق" كتاب  أن أثبتُّ  وقد) م1901 عام قبل ما إىل استثناء

 حيسبها ومل م،1901 عدب أُلِّف كتاب  أيّ  يف جزئية نبوته حيسب ومل( منها
 قال بل نبي ا ليس أنه واضحة بكلمات يكتب ومل احملد ثية، نبوة أو انقصة

 انل حتًما نيب نهإ بل مباشرة، النبوة على حائزًا وليس مشّرًعا، نبي ا ليس أبنه
 املسيح أن األقل على الفالختا هذا من يُعلم.  النيب بواسطة النبوة نعمة

ثية نبوته يُعدّ  كان  أي م،1901 عام يف حتًما قادهاعت غرّي   املوعود  حمد 
 بشريعة اإلتيان أنكر بل النبوة ينكر ومل بعد فيما النبوة ساها ولكن قبل من

 منه يتبني الوحي حقيقة كتاب  نقرأ عندما مث. مباشرة النبوة وتلقي جديدة
 هذا يف قال ألنه حتًما املسألة هذه من موقفه غرّي   أنه اتمة بصراحة



 حقيقة النبوة

(159) 

 

 : الكتاب
 نيب إنه إذ مرمي؟ بن املسيح من أان أين: وأقول األمر أول يف أعتقد كنت"
 كنت  فضلي على يدل أمر ظهر وكلما تعاىل، هللا عند املقربني كبار  ومن
 مل كاملطر  ذلك بعد علي   نزل الذي  هللا وحي ولكن جزئي ا، فضاًل  أعّده

 حبيث اتمة، بصراحة" نيب" لقب يتُ وأُعط السابقة، العقيدة على اثبًتا يدعين
 اخلزائن الوحي، حقيقة." )أخرى انحية من وأّميت   انحية، من نيبٌ  إنين

 ( 154-153: الصفحة ،22جملد الروحانية،
 يف البداية الناصري املسيح على نفسه مل يفّضل أنه العبارة هذه من واضح

 مرارًا نبي ا سُِّّي ماعند ولكن ،نبي ا ليس هو بينما نيب الناصري املسيح ألن
 قل أو الناصري، املسيح على نفسه وفّضل اعتقاده غرّي  هللا وحي يف وتكرارًا

 أفضل يكون أن ميكن ال النيب غري ألن بنبوته أقرّ  إنه آخر بتعبري شئت إن
 الناصري املسيح على الكلية أفضليته ينفي  كان  ملا ولكن. النيب من
 عليه ُكشفت  النبوة مسألة أن ذلك من تبنيف القلوب ترايق أتليف زمن إىل
 م1901 يف ُنشر" خطأ إزالة" كتيب  وألن م1901 أو م1900 عام يف

 عام يف اعتقاده غرّي  أنه ذلك من ثبتيف قوة بكل نبوته فيه أعلن الذي
 بنيشّكل حدا فاصال ي الربزخكو وقت  فه م1900 عام أما. م1901
 اليت كتبه  يف مرارًا حبقه النيب ةكلم  استخدم  أنه ثبت فلما. يناملعتقدَ 
 غرّي  أنه" الوحي حقيقة" كتاب  من تبني ملا وكذلك م،1901 عام بعد أّلفها

 أن جبالء ثبت فقد القلوب، ترايق كتاب  أتليف بعد النبوة عن معتقده
 وال اآلن منسوخة نبي ا كونه  فيها نفى اليت م1901 قبل املكتوبة العبارات
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 .هبا االحتجاج بجوز
 كان   املوعود املسيح أن ثبت ملا أنه وهو واحد اعرتاض ىبقي ناآل

 كان ينكر  فلماذا نفسه يف األنبياء شروط مجيع وجودَ بعثته علن منذ بداية ي
 ؟الدعوى نفسها على بناء اهااّدع فلماذا البداية يف هاينكر  كان  وإذا نبوته؟

 البداية يف كان  أنه يُفهم أن ممكًنا لكان أيًضا دعواه غرّي   أنه ثبت لو
 لذا األنبياء ما يّدعيه بعد فيما اّدعى ولكنه األنبياء، غري يّدعيه ما يّدعي
 يف السبب فما ،هي هي واملرتبة املهمة بقيت ملا ولكن. أيًضا نبي ا كونه  أعلن
 هذا من الرغم على م1901 عام قبل نبي ا كان  فإذا فقط؟ االسم تبديل

 مع م1901 عام قبل نبي ا يكن مل إن أما. أيًضا بعد فيما نبي ا كان  االدعاء،
 نبي ا صار حىتم 1901بعد عام  استجد الذي فما االّدعاء هذا وجود

 النبوة شروطكافة   كانت  ملا أنه اعرتاض يوج ه أن ميكن كذلك  بسببه؟
  ؟نبوته ينفي ظل فلماذا البداية منذ فيه موجودة

وُرب  أمر بسيط  جًدا، بسيط أمر من نشأ ختالفاال هذا أن فجوابه
 املسيح أن هو كله  ختالفاال هذا سبب إن. عظيمة نتائج عن سفريُ 

 قبل نيبيبني لل فكان. خمتلفَتني فرتَتني يف للنيب خمتلَفني تعريفني بنّي  املوعود
 وتدب ر املتواتر هللا وحي يف النظر أمعن عندما ولكن تعريفا، م1901 عام

 قبل من يتبناه كان  الذي النيب تعريف وألن. رآخ تعريًفا علم الكرمي القرآن
 على "نيب" تسمية إطالق يتحاشى كان  لذا كنيب  عليه ينطبق مل رأيه حبسب
" نيب" كلمة  وردت وكلما فيه، النبوة شروط مجيع وجود من الرغم على نفسه

 دمل بج نفسه فحص كلما  ألنه حقيقتها عن ويصرفها يؤوِّهلا كان  إهلاماته يف
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 عندما ولكن. رأيه حبسب النيب يف ضروراي وجوده حيسب كان  ما نفسه يف
 النازل السابق وحيه يف النظر وأمعن اإلهلامات، يف مرارًا ورسوال انبي سُِّّي
 إىل ضطرفا مرارًا ذكورينامل َسنيالاب فيه سُِّّي أنه وجد عاًما 23 منذ عليه
 حيسبه كان  ابلذي ليس النيب تعريف أن الكرمي القرآن من وعلم معتقده تغيري
 النيب تعريف حبسب نبي اكونه   تُ بُ ث ْ ي َ  وألنه آخر، تعريف هناك بل قبل من

 . نبوته أعلن ، لذا فقدالكرمي القرآن بّينه الذي
 بشريعة أييت الذي هو نبوته ينفكان ي  بسببه الذي النيب تعريف إن

 ةواسط بال النبوة ينال أو السابقة، الشريعة أحكام بعض وينسخ جديدة
 عامة عند به مسّلًما كان  التعريف هذا. آخر لنيب اتبًعا يكون أن دونو 

 مل ما يرتكونه وال عمل يف يشرعون ال أهنم األنبياء سنة من وألن. املسلمني
ًيا -اثبًتا  املوعود املسيح بقي لذا ،هللا من األمر يتلق وا  احليطة ُمتَ َوخِّّ

 يف آنًفا املذكورة الثالثة شروطال وجود أن على -األنبياء غرار على واحلذر
 على إهلاماته يفّسر ظل الشروط هذه من أيّ  فيه يتوفر مل وملا. نيب ضروريال

 سُِّّي وأنه النبوة ال احملد ثية مرتبة على حائز وأنه احملد ث هو النيب من املراد أن
 ىنمع ألن فقط اللغوي ابملعىن أو فقط اجلزئية املماثالت بعض على بناء نبي ا

وينال اسم  جزئي ا نبي ا يُدعى أن ميكن ينبئ فالذي لذا اإلنباء هو النبوة
 أو جديدة بشريعة أييت أن للنيب شرطًا ليس أنه بعد فيما علم ولكنه. رسولٍ 
 أخرى شروط له بل واسطة بال النبوة ينال أو السابقة األحكام بعض ينسخ
 تسمية يُطلق بدأ لذا ،دوعو امل سيحامل كونَه  ادعائه منذ فيه موجودة وهي

 نبي ا كونه  أنكر وإمنا قط، ذلك بعد نبي ا كونه  ينفِّ  ومل نفسه على" النيب"
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 اختالف نتيجة للعيان مُثل كله  ففاخلال. مباشرة النبوة انل أو بشريعة جاء
 جديدة بشريعة اإلتيان شروطه من أن النيب يصف دام فما. النبوة تعريف
 هي اليت ابألمور يقرّ  كان  وإن نبوته ينفي ظل واسطة، بال النبوة ونواله

 وليس ،أخرى شروطًا للنيب أن علم عندما ولكن. للنيب احلقيقية الشروط
 ورد مما اثبت وهذا. نيب أبنه أقر   فيه متوفرة وهي ،قبل من حيسبها كان  ابليت

 البداية يف كنت:  مفاده ما فيه يقول  ألنه" الوحي حقيقة" كتابه  يف
بينما  نبي ا أنين لست مين ظًنا  الناصري املسيح من أدن نفسي أحسب
 بصراحة النيب لقب وأُعطيتُ  ابلتكرار الوحي عليّ  نزل عندما ولكن ،هو نيب

 .اعتقادي تغيريإىل  اضطررتُ 
 أتليف زمن منذ النيب ابسم ُدعي  املوعود املسيح أن الواضح من

 النيب لقب أُعطيتُ " من رادامل يكون أن ميكن ال إًذا،. األمحدية الرباهني
 اعتقاد غرّي  لذا بعد فيما أُعطيه بل البداية يف النيب لقب يُعط مل أنه" بصراحة

 قبل من النيب بلقب يُدعى كان   أنه املراد يكون أن بد ال بل األفضلية،
 النيب ابسم تعاىل هللا انداه عندما ولكن أتويله إىل يلجأ كان  ولكنه أيًضا

 من يظن كان  كما  وليس الواقع يف نيب أنه علم مرارًا ماتهإهلا يف والرسول
 فهذا. للتأويل قابلة وليست صرحية إهلاماته يف الواردة" النيب" كلمة  وأن قبل،

 الوحي أن ذلك من املراد بل حديثًا النيب لقب أُعطي  أنه يعين ال
 ال اعامً  23 منذ عليه يُطَلق الذي" نيب" اسم أن إىل انتباهه صرف املتواتر
 من زمن بعد حدث ما وهذا. بعينه النيب هو منه املراد بل احملد ث يرادف
 يف جنده االعتقاد هذا تغيري على دليل أولإن ". القلوب ترايق" أتليف
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 اجلمعة خطب من يتبني وإال خطي، دليل أول وهو ،"خطأ إزالة" إعالن
 وإن م1900 عام منذ بدأ الفكرة هذه إظهار أن  الكرمي عبد للمولوي

يف إحدى  احملرتم املولوي أثبت نفسه العام ففي. اتم ووضوح بقوة يكن مل
 نفّرق ال: اآلية عليه وطّبق هللا من مرَسل  املوعود املسيحَ  أن خطبه

 يف وُنشرت اخلطبة، بتلك املوعود املسيح أشاد، و رسله من أحد بني
 هذا يف النهائي القرار أن يبدو ولكن. نفسه العام يف" احَلَكم" جريدة

ذ االعتقاد  . م1901 عام يف اُتُّ
 املراد أن يف البداية يرى  املوعود املسيح كان  ملا أنه الكالم ملخص

 النبوة ينال أو األحكام بعض ينسخ أو جديدة بشريعة أييت َمن هو النيب من
 وجود من الرغم على حبقه "نيب" كلمة  استخدام حتاشى لذا واسطة دون
 شأن من ما كل  يّدعي كان   أنه مع. فيه للنيب لالزمةا الشروط مجيع

 من الشروط تلك يرى يكن مل ألنه ولكن ،نبي ا بجعله أن أحد يف وجوده
 حمد اث نفسه حيسب ظل لذا للمحد ث اشروط يظنها كان  بل النبوة شروط
 انحية ومن األنبياء يف إال يوجد ال مبا دعواه يصف كان  أنه يُدرك ومل فقط

 البداية منذ اليت يعلنها دعواه أن أدرك عندما ولكن. نبي ا كونه  نكريُ  أخرى
ثية ادعاء ال النبوة هي دعوى إمنا  فقد نبوته أنكر ومن ،نبي ا كونه  أعلن احملد 

 أن واجبك من كان  بل نبويت؟ تنكرُ  فكيف نبي ا دمتُ  ما أبنه قائال وخّبه
 عن مستقال النبوة نلتُ  أو سالماإل ُت هبانسخ نبوة دّعِّ أ مل موقفي أبين تُبني
 .ن هذين األمرينمإال أنين اّدعيُت حتما نبوة ُتلو  ، النيب

 واثبت األمر واقع هو بل أفكاري بنات من ليس األعلى يف كتبُته  ما إًذا،
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 ُنشرت رسالة يف م1899 عام يف كتب  فقد ، املوعود املسيح كالم  من
 : يلي كما  النيب تعريف م1899 عام يف" احَلَكم" يف

 كاملة  بشريعة أيتون أهنم اإلسالم مصطلح يف والرسول النيب معىن كان  ملا"
 سابق نيب أمة إىل ينتمون ال أو السابقة، الشريعة أحكام بعض ينسخون أو

 فاحذروا لذا نيب من االستفاضة بغري مباشرة تعاىل ابهلل صلة على ويكونون
 وال الكرمي القرآن سوى لنا كتاب  ال ألنه يف حاليت نفسه املعىن تستنبطوا وال

 نبينا أبن ونؤمن اإلسالم، غري لنا دين وال ، املصطفى حممد إال لنا رسول
 رقم ،3جملد ،"احَلَكم." )"الكتب خامت الكرمي والقرآن األنبياء، خامت 
 (1899 عام ،29

 م1901 عام قبل كان   أنه وضوح بكل املقتبس هذا من يتبني
 من إال اإلسالم مصطلح حبسب نبي ا يكون أن ميكن ال أنه دااعتقا يعتنق
 .جديدة بشريعة أييت أن( 1: )أي األعلى، يف الثالثة األمور أحد فيه ُوجد

 بال النبوة ينال أن( 3. )السابقة الشريعة أحكام بعض ينسخأن ( 2)
 يف متاًما مصيًبا كان  فقد فيه موجودة غري األمور هذه كانت  وملا. واسطة

 كشرط  األمور تلك من أي   اللغة يف يُذكر مل ملا ولكن. نفسه عن بوةالن نفي
 يف بجد كان  ألنه وذلك فقط، ةً لغ نبي ا سُِّّي قد أبنه يقول  كانف لنيبل

 .واملخاطبة املكاملة كثرة(  1: )أي اللغة، يف املذكورة النبوة شروط مجيع نفسه
إايه  هللاتسمية ( 3) .ريوالتبش اإلنذار على احملتوي الغيب على إظهار( 2)

املذكور - التعريف هذا نه كان يظن أن مصطلح اإلسالم ينايفأل ولكن. نبي ا
، واألنبياء يعتنقون به ونيعتقد واكان  وألن عامة املسلمني) -للنيب يف اللغة
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 حيسب  كان  مالذا  ،إىل االنكشاف التام عليهم(االعتقاد السائد 
إقراره بوجودها من وعلى الرغم  ،فيه كلها  ةالنبو  شروط وجودمع  نبي ا نفسه

 النيب مفهوم إىل أنظاره املتكررة اإلهلامات صرفت عندما ولكن. يف نفسه
 يناقض الكرمي القرآن ووجد ،قلبه على األمر واقع وانكشف ،احلقيقي

  اليت عباراته ذلك على والدليل. السابق معتقده ترك الناس عامة معتقدات
  :فيقول وبعده، م1901 عام يف النيب تعريف يف كتبها
 

 ؟الرباني املصطلح في النبي هو  من( 1)
كلمَة النبوة على كثرة املكاملة   إذ أطلق هو  ؛هذا مصطَلح إهلي"

أي تلك املكاملات اليت حتتوي على أخبار غيبية كثرية." )ينبوع  ،واملخاطبة
 (341 ، الصفحة23 املعرفة، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 
 األنبياء عند النبي عريفت( 2)

"عندما تبلغ املكاملة واملخاطبة اإلهلية درجَة الكمال كيًفا وكم ا، حبيث ال  
وال نقيصة، وتكون مشتملًة على األمور الغيبية بصورة بيِّّنة،  كدورة فيها

فإهنا ُتسّمى النبوة بتعبري آخر، األمر الذي اتفق عليه األنبياء مجيعهم." 
 (311 ، الصفحة20 لروحانية، اجمللد)الوصية، اخلزائن ا
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 ؟اإلسالم مصطلح في النبي هو  من( 3)

"إن شخًصا كهذا يكون من انحية متحلي ا حبب هللا الذايت، ومن انحية 
فهؤالء الناس ُيسم ون األنبياء  ... أخرى مواسًيا خللق هللا ويعشق إصالحهم

ن مبكاملات هللا وخماطباته والرسل واحملد ثني يف مصطلح اإلسالم. إهنم ُيشر فو 
اب معظم أدعيتهم". )حماضرة املقدسة، وتظهر على أيديهم اخلوارق، وجتُ 

 (225الصفحة ،20 اجمللد الروحانية، اخلزائن ،سيالكوت
 

 النبي في القرآن الكريم تعريف( 4)
 عليه ينطبق تعاىل هللا عند من الغيبية األخبار يده على تظهر الذي"

 خطأ، إزالة" )...َغْيبِّهِّ  َعلى يُْظهِّرُ  ال: لآلية وفًقا" نيب" مفهومُ  ابلضرورة
 (208 الصفحة ،18 اجمللد الروحانية، اخلزائن

 
 تعريف النبي في اللغة العربية( 5)

من "معىن النيب يف اللغة العربية والعربية هو الذي يُنبئ بكثرة بتلقي اإلهلام 
املكتوب املنشور يف "أخبار عام"، ، وبغري الكثرة ال يتحّقق هذا املعىن". )هللا

 م(1908عام 
م أو 1901يتضح جليا من مجيع التعاريف اليت ذكرها حضرته يف عام 

الرسالة املكتوبة  منلقد أثبُت بعدها أنه عند ذلك قد غرّي يف تعريف النيب. 
كان يظن أن معىن النيب   ه أن اليت اقتبسُتها يف األعلى م1899 يف عام
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( أو 2أييت بشريعة جديدة، )أن ( إما 1م هو الذي: )يف مصطلح اإلسال
( أو ينال النبوة بال واسطة. وألن 3ينسخ بعض أحكام الشريعة السابقة، )

. ولكن نبي اهذه األشياء مل تكن موجودة فيه فكان ضروراًي أن ينفي كونه 
م أن تعريف النيب عند هللا وعند األنبياء ويف 1901عندما علم يف عام 

إلسالم وحبسب حكم القرآن الكرمي هو التعريف نفسه الذي كان مصطلح ا
  حيسبه تعريًفا لغواي  فقط، وكان يظنه منافًيا ملصطلح اإلسالم أي تلّقي

أخبار الغيب بكثرة اليت ُتظهر آايت خارقة للعادات، أي ُُترب إبكرام أتباع 
فيكون  نبي ا هللا تعاىل مثل هذا اإلنسانَ  عندما يسميالنيب ودمار معارضيه، 

 قد بعثه هللا ، و ه نيب يف الواقعأن ليس حمد اث، عندها علم  نبي ا
 . ومل يغرّي موقفه هذا نتيجة التخمنيبعثتهمن  نصب النبوة من أول يوممب

 : يقول  كما  بل فعل ذلك بناء على أمر من هللا تعاىل ،فقط
نبوًة."  -أبمر هللا -اأان أطلق على كثرهت ،ما تسّمونه املكاملة واملخاطبة"

 ( 503، الصفحة 22 )تتمة حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، اجمللد
فعندما أخربه هللا تعاىل أنه ليس املراد من النبوة اإلتيان بشريعة جديدة أو 

أنه بل املراد منها االطالع على الغيب بكثرة، و  ،نوال النبوة بغري واسطة
ليس  نبي افيكون  "نيب"هذا الشخص لقب عندما يطلق هللا تعاىل على مثل 

م قط أبنه 1901ومل يكتب بعد عام  ،عن املعتقد السابق حمد اث، ُتلى 
، غري أنه عندما كتب عن نفسه أنه نيب بنّي أيًضا أنه نيب من نوع  نبي اليس 

 كذا وليس من نوع كذا. 
لذي هنا أقتبس مقتطًفا آخر يتبني منه أنه على النقيض من اعتقاده ا
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م أن اإلتيان 1901م عن النيب، كان مذهبه بعد 1899أبداه يف عام 
:  لنيب آخر ليس شرطًا للنيب. فيقول اتبعغري بشريعة جديدة أو كونه 

 من األنباء يتلّقى َمن هو النيب معىن إن .لنيباحلقيقي ل عىنامل يف يتأملوا مل"
 وليس ،اإلهلية طبةواملخا املكاملة بشرف وحيظى الوحي، بواسطة تعاىل هللا

 لنيب اتبًعا يكون أال ضروراي   ليس كما  جديدة، بشريعة أييت أن ضروراي  
 الرباهني". )النحو هذا على نبي ا األمة من فرد اعتبار من مانع فال. مشرّع

 (306، الصفحة 21 اخلزائن الروحانية، اجمللد اخلامس، اجلزء األمحدية،
أنه كان يُبنيِّّ تعريف النيب قبل عام  كورةات املذ يتبني  جبالء من املقتبس

م وبعده، وهذا التغري مل حيدث نتيجة 1901م غري ما بينه يف عام 1901
رأيه الشخصي أو ُتميًنا بل كان أبمر من هللا تعاىل وحبسب تصرحيات 
القرآن الكرمي. فما دام يصف النيب أبن اإلتيان بشريعة جديدة ونوال النبوة 

ل ينكر نبوته، وعندما علم أن هذه األمور ليست من مباشرة ضروري له ظ
 . نبي اشروط النبوة، وأن شروط النبوة كلها تتوفر فيه أقر بكونه 

حيسب نبوته جزئية وانقصة  يف تعريف النيب ظل  االختالففبسبب 
م، وكان السبب يف ذلك أنه من انحية ما كان حيسب 1901عام  قبل

لذا   ،نبي ان انحية اثنية كان هللا تعاىل يسميه وم ،أُعطيها نبوةً اليت درجة ال
أبنه حمد ٌث ولكن يُطلق عليه  -للتوفيق بني األمرين -كان يلجأ إىل التأويل

لفظ "نيب" نتيجة كثرة املكاملة واملخاطبة مع أنه مل أيت بشريعة جديدة. 
ة النبوة بل هي النبو  ا منولكن عندما علم أن املكانة اليت حيتلها ليست جزء

أن نبوته من نوع كذا ومل يقل قط أبنه  إال بعد ذلك مل يصرح قطبعينها 
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 نتيجة نواله جزءًا من النبوة فقط.  نبي ابل ُسّي  ،نبي اليس 
إىل  املسيح املوعود  ظليف التعريف فقط  االختالفكذلك بسبب 

ل نفسه على املسيح الناصري أفضلية جزئية ألنه كان   حيسبفرتة معينة يفضِّّ
، وأن غري نيب ال ميكن أن حيوز نبي ا وأان لستُ ن املسيح الناصري نيب أب

أفضلية كاملة على نيب. ولكن عندما علم أنه نيب وأن تعريف النيب ينطبق 
 . عليه فّضل نفسه على املسيح الناصري 

يف تعريف النبوة فقط أنه منع مجاعته إىل  االختالفكذلك كان بسبب 
يف يف كتاابته ورسوال  نبي ا، مث بدأ ُيسّمي نفسه نبي اميته فرتة من الزمن من تس

نبوته ورسالته هنره املسيح املوعود  شخصفرتة أخرى، حىت إنه عندما أنكر 
 . 

إعالاًن يف زمن قال  نشر  فقط يف التعريف الفتخكذلك بسبب اال
مة النيب فيه أن املراد من نبويت هو احملد ثية فقط، وعلى الناس أن يشطبوا كل

 :على النقيض منه ويكتبوا مكاهنا "احملد ث"، ولكنه أعلن بعد ذلك
 فباهلل نبي ا يُسمى ال تعاىل هللا من الغيب أخبار يتلّقى الذي كان  إذا"

وين  لقلتُ " حمد اثً " يسّمى أن بجب قلتم فلو يُدعى؟ أن بجب اسم أبيّ  َأخربِّ
 خطأ، إزالة." )الغيب على اإلظهار يعين التحديث أن قاموس أي يف يرد مل

 (209 الصفحة ،18 اجمللد الروحانية، اخلزائن
 مث احملد ث هو النيب من املراد أن م1901 عام قبل يقول  كان

 ميكن وال فقط نبي ا ُيسم ى أن إال ميكن ال أنه م1901 عام يف ،أعلن
 وقد. الغيب على اإلظهار يعين ال التحديث ألن عليه احملد ث إطالق
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 يكن مل وملا للنيب،يتبىّن تعريفا خمتلفا  كان   ألنه االختالف هذا ثحد
 احملد ث، درجة هي النبوة تلي اليت الدرجة أن يظن فكان نبي ا نفسه حيسب

 عندما ولكن ولعل احلائز عليها يسم ى حمد اث، الدرجة هذه حيتل  لعلهو 
 تعريف حيسبه كان  الذي والتعريف النبوة، درجة هي الدرجة تلك أن علم

 . نيب أنه وأعلن 58حمد اث كونه  أنكر ،النبوة تعريف احلقيقة يف كان  احملدثية
يف تعريف النيب، كان يستنبط يف الفرتة اليت ما   االختالفكذلك، بسبب 

ويرى لفظ "النيب" مستخدًما حبقه يف اإلهلامات  نبي اكان حيسب نفسه فيها 
لذا يُطَلق عليه لفظ النيب، وكان يُعّده  ،جزئي ا نبي اأن كل حمد ث قد يكون 

صوفية. وبناء على ذلك كان يشارك السلف الصاحل كلهم ا عاداي للمصطلح
يف مرتبته هذه. ولكن عندما علم أن املرتبة اليت أُعطيها إمنا هي مرتبة النبوة، 
وأن كيفية مرتبته اليت ظل يبينها كانت كيفية النبوة ومل تكن كيفية احملدثية 

يفصل مجيع احملد ثني السابقني عن مرتبته وقال بصراحة اتمة إىل أن طر اض
ّد نبوته عُ م ي َ 1901كان قبل عام   أبهنم ال يشرتكون يف نبوته مع أنه 

مثل نبوة احملّدثني السابقني كما سبق. ولكن بعد أن انكشف عليه من هللا 
 م كتب بصراحة: 1901تعاىل التعريف احلقيقي للنيب بعد عام 

كل من خال قبلي من األولياء واألبدال واألقطاب يف األمة مل يُعَطوا هذا "
ذلك أان الوحيد الذي ُخص  ابسم "نيب"، لالنصيب الوفري من هذه النعمة، 

                                                 
 تلقائًيا حمد ثٌ  نيب لفك وإال عليا، درجة حيازة اّدعى أنه هو حمد اث كونه  إنكار معىن58

 . منه. حمد اث كان  أيًضا  األكرم نبينا إن حىت



 حقيقة النبوة

(171) 

 

، 22 ". )حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، اجمللد59مل يستحقه هؤالء مجيًعاو 
 (407-406الصفحة 

ن الذين خَلوا من قبلي لو حظُوا الصلحاء اآلخريألن وكتب أيًضا: "
ابلقدر نفسه من املكاملة واملخاطبة اإلهلية واالطالع على األمور الغيبية 

. لذا فقد منعت واستحقوا أن ُيسم وا أنبياء لوقعت شبهة يف نبوءته 
احلكمة اإلهلية هؤالء الصلحاء من نيل هذه النعمة كاملة؛ فقد ورد يف 

فقط سينال هذه املرتبة، وبذلك  60واحًدا أن شخًصاالصحيحة األحاديث 

                                                 
 يف نبي ا سُِّّي أنه هي املوعود للمسيح الوحيدة صيةاخلصو  أن شخصٌ  كتب  لقد 59

 أنبياء كانوا  الصلحاء جميعف وإال اآلخرين األولياء على أفضليته وجه وهذا ،احلديث
 يُعَطوا مل الصلحاء هؤالء: كلمات  يتذكر أن الشخص هذا على بجب. النوع هذا من

 درجة ينالوا مل فلما. االسم اهذ يستحقوا مل اآلخرين وأن النعمة، هذه من وفريًا نصيًبا
 أنبياء كانوا  أيًضا أبهنم قوله معىن فما االسم هذا يستحقوا ومل "نيب" لقب لينالوا تؤهلهم

 مل فلماذا ثله متامام أنبياء كانوا  إذا الدرجات؟ يف فرقًا هناك أنإال  احملرتم املرزا نبوة مثل
 .منه االسم؟ هذا يستحقوا

 َعنْيِّ  يفِّ  ال ذِّي اْلَقَذى تَ ْنظُرُ  لَِّماَذا: قال حني  الناصري املسيح صدق لقد 60
يَك،  ابملسيح إمياننا على يدينوننا الذين هلا؟ تَ ْفَطنُ  َفالَ  َعْينِّكَ  يفِّ  ال يتِّ  اخلََْشَبةُ  َوأَم ا َأخِّ
 ،نبي ا ورسوله تعاىل هللا ساه إذ نبي ا بشخص نؤمن أننا يفّكرون النبيا،   املوعود

 من ابإلكثار وخيوِّفوننا مرتدين وعدِّان بتكفريان ويهدِّدون بشدة يناعل فيسخطون
 هللا يُطلق مل الذين الناس آالف أنبياء يُعدون أهنم هي حالتهم ولكن. علينا اللعنات

 املوعود املسيح يُطلق ومل أنفسهمكلمة نيب على   واطلقيُ  ومل عليهم االسم هذا رسوله وال
 قال بل عليهم، االسم هذا  قد ولكنهم. االسم هذا يستحقون ال أبهنم 
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 ستتحّقق النبوءة." )املرجع السابق(
حيسب مرتبته كمرتبة احملد ثني كان  ابختصار، ما دام املسيح املوعود 

يشارك الصلحاء القدامى أيًضا يف الكلمات اليت كان يُدعى هبا. ولكن 
، وأنه ليس غوا مكانتهمل يبلعندما علم تعريَف النيب احلقيقي  أدرك أن هؤالء 

لكتابة أن الصلحاء القدامى مل يشاركوه يف إىل الذا اضطر  ،نبياحمد اث بل 
 مرتبة النبوة.

نشر املسيح املوعود البيان نفسه  ؛لدعواهفمن حيث الكيفية املفصّلة 
دائًما وهو أنه يُطَلع بكثرة على األمور الغيبية اليت تتضمن اإلنذار والتبشري 

مل يُنكر نبوته  . فمن هذا املنطلق نستطيع القول أبنه نبي ااه وأن هللا س
 قط بل كان املعىن الواضح للكيفية املفصلة اليت ظل يبينها أنه نيب. 

ولكن حدث تغريُّ يف معتقده من منطلق أنه كان يبني تعريف النبوة قبل 
وة وجود شروط النب معان يؤّول كلمة "نيب" م بطريقة خمتلفة، وك1901عام 

، فقد نبي اأن يعّدوه من يف فرتة من الفرتات  الناسمينع  فيه. فإذا كان 
                                                                                                            

 آية أيّة من يثُبت ال أنه فليتذكروا. جزئية نبوة على حائزين يُعّدوهنم أبهنم هنا يقولون
 واحلق. قرينة وبغري هللا إذن بدون جائز جزئي ا نبي ا أحد تسمية أن القرآنية اآلايت من
  املوعود املسيح نبوة أنكروا لقد. بداًل  للظاملني بئس: هلم هللا من عقوبة أهنا
 األنبياء لقب الناس آالف أعَطوا مث وتلميًحا، إشارة وملعونني كفارًا  به املؤمنني دُّواوعَ 
 ورسولُه هللا ساه شخص نبوة صدرهم لضيق يُنكرون انحية فمن. أنفسهم عند من
 مل أانسا "نيبقب "عطون ليُ  أهنم درجةإىل  الصدر رحابة يُبدون اثنية انحية ومن ،نبي ا

   املوعود املسيح أنكر بل كذلك  ورسوله هللا يسمهم ومل أنبياء أنفسهم ُيسموا
 . منه. أنبياء كوهنم
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أو  نبي اأنكر نبوته. فحيثما أنكر كونه شخصا وّبخ أيًضا يف فرتة أخرى 
استنبط من النيب معىن احملد ث ليس معناه إال أنه أنكر اإلتيان بشريعة 

حينذاك.  يف رأيهلنبوة جديدة أو نوال النبوة مباشرة ألن هذا كان معىن ا
 :لذلك يقول 

كما    آتِّ بشريعة مستقلة،رساليت فبمعىن أنين مل وأ"حيثما أنكرت نبويت 
 ، الصفحة18 " )إزالة خطأ، اخلزائن الروحانية، اجمللد.لست بنيب مستقل

210) 
فألنه كان إىل ذلك  م1901قبل عام  يُنكر نبوته إًذا، إذا كان 

األنبياء وكان يظن بناء على املعتقد السائد أن  الوقت حذرًا حبسب ُسن ة
كما نقلُت مقتبًسا )اإلتيان بشريعة جديدة ونوال النبوة مباشرة شرط للنيب 

ط من إنكاره النبوة معىن إال ما نب. فلهذا السبب ال مُيكن أن ُيست(من قبل
فقد أنكر اإلتيان بشريعة جديدة أو نوال  هابّينه بنفسه وهو أنه كلما أنكر 

النبوة مباشرة ألن هذا كان معىن النبوة عنده إىل ذلك احلني. لذا ال بجوز 
أنكره. وال لفظ "نيب" بل بجب النظر أبّي معىن أنكر  أنه على اإلصرار 
  املعىن الذي أنكره. وقد ثبت أنه  حمدودا يف إنكاره  علبد أن جن

يدة أو ينال أييت بشريعة جد منكان يرى إىل ذلك احلني أن معىن النيب هو 
النبوة مباشرة. ولكن تبني  له من هللا تعاىل فيما بعد أبن هذا املعىن ليس 
صحيًحا، وأن هذه األمور ليست شروط النبوة بل هناك شروط أخرى للنيب 

 وهي متوفرة فيه. 
ملسيح ابني عبارات  اختالفافيا أيها األعزة، هلذا السبب يبدو أن هناك 
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تعثّر بعض الناس من مجاعتنا أيًضا مع أنه  ء عليهوبنا، املختلفة املوعود 
ليس إال نزاًعا لفظي ا فقط، مل يُدركوا ماذا كان معىن النيب يف ذهن املسيح 

عندما أنكر النبوة. ومل يفكروا أيًضا أنه اثبت مما كتبه فيما بعد  املوعود 
كان   أن تعريف النبوة حبسب مصطلح اإلسالم والقرآن خمتلف، وأنه 

عّد التعريف األول أيًضا  حبسب ذلك التعريف. أعرتف أنه  ي انب
مصطلًحا إسالمي ا ولكنه مل يُقدِّم عليه دليال من القرآن الكرمي، أما التعريف 
الذي بّينه فيما بعد فقد قّدم عليه دليال من القرآن الكرمي وقال أبنه ُيسمِّيه 

السابق،   اجلديد التعريفَ  هذا التعريفُ  نسخنبوة أبمر من هللا تعاىل. فقد 
معىن إنكار النبوة املذكور يف مجيع العبارات املكتوبة قبل عام  نسخكذلك 
أنكر اإلتيان بشريعة جديدة أو  م، ومل يبق هلا معىن إال أنه 1901

نوال النبوة مباشرة. فيجب أن يفكر العاقلون اآلن يف املوضوع ويفهموا هذه 
تهم ويرتدعوا عن اإلساءة إىل مبعوث هللا النقطة ويفّكروا يف حتسني عاقب

. كما أن اإلفراط مذموم كذلك جداوخيمة هذا العمل  ومرَسله ألن عاقبة
، ألن ذلك نبي االتفريط أيًضا مذموم، لذا بجب أال يُنكروا نبوة َمن جعله هللا 

ة هللا. ال شك أهنم يرون االختالف يف بعض العبارات ولكن اربمُيثِّّل حم
انتج عن عدم فهم تعريف النيب.  االختالفتأمل فيها أبن هذا سريون ابل

بنفسه تعريًفا للنيب فالذي يتعّثر بعد ذلك فهو  وملا بنّي املسيح املوعود 
بعد شروق الشمس ال يليق بذوي األبصار. فافتحوا  عثارالو غيب جًدا، 

ه صف النهار. وهللا تعاىل يُظهر عظمتمنتنكم وانظروا أن الشمس بلغت أعي
أي املسيح  ،وبجّلي قدرته فاستقبلوا جالله، ولّبوا صوَت الُصْور الذي هو نبيه
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وبواسطته، فتبارك  الذي انل كماالته كلها بربكة رسول هللا  املوعود 
يف الفيض إىل هذا احلد، وتبارك الذي جذب ذلك الفيض  هنرالذي أجرى 

 لية. وتوّسع حىت انل الكماالت احملمدية كلها بصورة ظنفسه 
وكم هو غريب أن اخلطأ نفسه الذي أزاله هللا تعاىل  !آه، كم هو مؤسف
 ،من اجلماعة اإلسالمية األمحدية فئةٌ  ترتكبه،  بواسطة املسيح املوعود

حزب من أتباعه  هايُنكر  واحلقيقة نفسها اليت جاّلها على العامل بواسطته
  ! يعة جديدة أو كان املسلمون قليلو الفهم يقولون أبن اإلتيان بشر

ولكن  ،نسخ شيء من األحكام السابقة أو نوال النبوة مباشرة شرط للنيب
هللا تعاىل أزال هذا اخلطأ بواسطة املسيح املوعود وبنّي أن هذا التعريف ليس 

ُر َعَلى َغْيبِّهِّ َأَحًدا مذكورًا يف القرآن الكرمي بل القرآن الكرمي يقول:  َفاَل يُْظهِّ
فلماذا تضعون للنيب شروطا مل يضعها هللا  َضى مِّْن َرُسولٍ * إِّال  َمنِّ اْرتَ 

النبوة الذي تعريف  ه يعتمد علىأنمن القرآن الكرمي  تعاىل؟ لقد أثبت 
القرآن، وأعلن أنه يعتمد على هذا التعريف أبمر من هللا تعاىل، ووّبخ بّينه 

ل  خاطئ  الذين مل يقبلوا هذا التعريف وزجرهم وقال أبنكم تقومون بتعريف
 ،جهاًل منكم ومحًقا، وأن اإلتيان بشريعة جديدة ليس ضروراي  للنيب"نيب" 

 قال: فوأن النبوة موهبة ال عالقة هلا ابإلتيان بشريعة أو عدم اإلتيان هبا 
 نو واملسلم. هللا من إبهلام بكثرة املستقبل أبنباء نبئي الذي هو النيب"

 يُطلقون ال جلهلهم ولكن ،هللا مبكاملة يعتقدون لنا نو املعارض نو اآلخر 
 اخلزائن املعرفة، ينبوع". )النبوءات كثرة  على احملتوية املكاملات على" النبوة"

  (189 الصفحة ،23 اجمللد الروحانية،
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الذي  الباطل االعتقاد هذا فّند  املوعود املسيح أن املؤسف من لكن
 ولكن مسكني به،مت املسلمني من به أبس ال عدد كان  الذي ،عليه دليل ال

 الذي نفسه اخلطأ وارتكبت نفسه  املوعود املسيح مجاعة من فئة هب ت
 أليس !استغراب؟ مقامهذا  أليس. ارتكابه على أعداءه املوعودُ  املسيح دينيُ 

يغرق  وأن !نفسه؟ الطبيب ميرض أن له يُؤسف مما أليس !؟للحسرة مدعاة
 ُُترج أن عليها واجًبا كان  اليت اجلماعة !نفسه؟ هلادياينسى و  ح،ّبا لسا

 وقعت املوعوُد، املسيح به جاء بنور العامل ظلمة وتُزيل اجلهل، من الناس
 إبخراج املوعود املسيحُ  كّلفها  الذي اجلهل يف نفسها اجلماعة من طائفة
 . إبزالته املوعودُ  املسيح كل فها  الذي نفسه الظالمَ  وتبّوأت منه، الناس
 لعلمل أسف ةهي ساع ! وكموالغباوة جهلعيد للكم هو اليوم يوٌم س  آه،
 در هلل. ابملتمردين اجلندي والتحق اللصوص، إىل الشرطي انضم   إذ !واملعرفة
 ." مريض نفسه فعيسى موتُ  اي لك بشرى: "القائل
 الشيطان هلجمة ابلتصدي ُكلِّّفت  اليت  املوعود املسيح مجاعة إن

 الصراط عن منحرفة أخرى مرة اطئةاخل املعتقدات منها فئة تبّنت ،األخرية
. احلق أدركت قد اجلماعة من الغالبية ألن حيدث لن هذا كال،.  املستقيم
 التعنُّت بسبب ذلك يفعلون ال مركزهم عن بعيدين يزالون ال والذين

 منهم كثري  قلوب إن. ابحلقيقة املعرفة وعدم الفهم سوء نتيجة بل ،والتعصُّب
 الطريق أن فريوا نهمأعي هللا رمحةُ  تفتح أن وقُرب املوعود، املسيح حبب زاخرة
 عليه، الناس املوعودُ  املسيح أسلك الذي الطريق مع يتناىف يسلكونه الذي

 سعى اليت نفسها املظلمة ال ُهّوة هو إمنا واألمان األمن مكان يرونه وما
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 يف اليتيمة الدرة أدعية تضيعأ. منها الناس إلخراج جاهًدا املوعود املسيح
 الرايح أدراج ذهبأت ؟ حممدٍ  ذِّ،فال ديااهلو فريدة الوهرة اجلو  لعامل،ا

  أستاذه كماالت  جذب الذي املوعود املسيح الزمان، هذا إمام تضرُّعات
 أولئك عاجاًل  وأ آجاًل  يعود أن بد ال. حدوثه ميكن ال هذا كال،  كلها؟
 ورحيم رمحن ىلتعا هللا إن. منازهلم إىل التائهون ويصل الطريق، ضّلوا الذين
 املسيح يد على أسسها اليت اجلماعة هذه يدَع أن أقبل فأّن يل أن ،وكرمي

 بصنعها أمر اليت السفينة هذه تتمز ق أن يسمح أن أو !تتشتت؟ املوعود
 الُفرقة هذه !القاسية؟ والصخور العاتية البحر أبمواج ابصطدامها عينيه أمام

 يد على ابيعوا الذين يبقى أن أفهم أن يسعين وال آيّن، اهلجران وهذا مؤقتة
 طريًقا يرتكوا وال تعنُّتهم على اثبتني اجلليل كالمه  وسعوا املوعود املسيح
 قوة من يُقلل بلفقط   املوعود املسيح إىل ُيسيء ال أنه مع اختاروه

 اجتاه يُغرّي  ال تلميذ مَث ةأَ . حيدث لن هذا كال،.  أيًضا  هللا رسول فيض
 خُيفض ال ابن أيّ و  !أستاذه؟ صدر إىل مصو ب أنه يعلم نأ بعد سهمه
 أن ميكن هلا؟ عرضةمها  أبويه أن يعلم أن بعد بندقيته اجتاه حيّول أو قوسه
 زالوا ما الذين الناس مئات ولكن ،قاس ابتالء يف وقعوا قد البعض يكون

  والنيب  املوعود املسيح إىل تسيء اليت أفكارهم بعض على قائمني
 يكون أن بد ال بل قط منهم جتاسرًا ذلك يفعلون أهنم أظن أن أستطيع ال
 فطوىب. املعرفة وعدم الفهم سوء هوملعارضة األغلبية منهم  احلقيقي سببال

 من العفو وطلبوا مساء، بيوهتم إىل وعادوا صباًحا الطريق ضلوا للذين
 يوًما كونويب حتًما أنفسهم يف يُفكِّرون سوف ألهنم ،خذلوه بعدما والدهم
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  املوعود املسيح تعليم خالفوا أهنم يعلمون عندما ُمر ا بكاء حالتهم على
 األقدام، حتت ومهمته أحكامه ونئيط ظلوا بل ال،. بسيط خطأ نتيجة
 من إىل وُيسيئون ،قط إصبًعا عليهم يرفع مل َمن على السهام يُطلقون وظلوا
  املوعود املسيح عاد فلو .حببهم مشغوفًا كان  َمن ويُعادون كرامتهم  أقام
 اخلطأ أن إاّل  املشهد هذا إىل ابلنظر يقول أن عسى فماذا اليوم العامل إىل

 أنه صحيح. اليوم يُرفض هللا من بتعليم قاله وما أخرى، مرة يُنشر أزاله الذي
 أن مِّن سيده، مثل أسى،  إنه حممدٍ  وربِّّ  -ولكن جًدا أليم مشهد

  وسيمحو مجاعته، لبقاء عنده من أسباابً  تعاىل هللا ئسيهي -مواتن عليه أييت
 من لك نُبقي وال: "قال كما  سعته ويشوِّه اسه يصم أن شأنه من ما كل

 ابملسيح اإلميان يف كان  ما إذا تعاىل هللا فعل وسُيظهر". ذكرا املخزايت
 تعاىل هللا يزال وال ،هلما تعظيم أنه أو  النيب وإىل إليه إساءة نبيا املوعود
 اجلماعة مشل وبجمع يوم، كل  الطريق إىل الضالني وبجذب بفعله ذلك يُظهر

 األمحديني منابملئة  هناك أكثر من اثنني ليس أنه ومع. جديد من املتشتتة
 مات إذا يفرح أن أوالد عشرة له ألب هل ولكن احلق هذا عن نيبعيد

 ملسيحا مجاعة عن ينفصل أن نفرح ال كذلك.  يفرح لن كال،  منهم؟ واحد
 . منه وجهاًل  خطأ ولو واحد شخص املوعود
 ،ابألمل امتأثرً  البيان يف أيًضا أان أسهبتُ  فقد مضطراًب، اإلنسان بجعل األمل

 سببها اجلماعة من فئة فيها وقعت اليت والفتنة اخلطأ هذا أن هو أقصده وما
 نسخته الذي ابلتعريف امتس كو و  النيب، من املراد ما يفهموا مل أهنم إىل عائد

. غباوة ذلك عدّ   أنه مع ثب توه،و  األخرية املوعود املسيح عبارات
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 النبوة ينال أو جديدة بشريعة أييت الذي هو النيب أن فيها بنّي  اليت والعبارات
  حني نبي ا كونه  نفى أنه مع حُمكمة،عليها تُ َعّد اليوم  بناءوأنكر نبوته  مباشرة

 كما  للنيب ضروري مباشرة النبوة نوال أو جديدة بشريعة اإلتيان أن يرى كان
 كما- الكرمي القرآن وحبكم هللا من أبمر عثر وعندما. م1899 عام يف قال

  النيب تعريف يف اخلطأ على -وبعده م،1901 عام يف كتبه  ما بواسطة أثبتُّ 
 اليت النيب شروط مجيع ألن نبي ا نفسه ُيسمي بدأ ،كما كان يتبّناه من قبل

 . نبي ا كان  لذا ،بعثته من يوم أول منذ فيه موجودة انتك  اآلن علمها
 تعريفني إىل عائد سببه النبوة حول نشأ الذي الن زاع أن الكالم ملخص

 تعريف على نعتمد وحنن للنبوة تعريف على معارضوان يعتمد. للنبوة خمتلَفني
 أن( 2. )بكثرة الغيب على علَ طيُ  أن( 1: )هو عندان النيب تعريف إن. آخر

 ذلك تعاىل هللا ُيسّمي أن( 3) وتبشريًا إنذارًا الغيبية األنباء تلك تتضّمن
 . نبي ا الشخص
 لألنبياء أن غري ،عندان أنبياء هم الثالثة األمور هذه فيهم تتوفر والذين
 بعضهم. هبا أيتون ال وبعضهم بشريعة أيتون بعضهم خمتلفة، خصائص

 فيهم ُوجدت والذين. البالد مجيع ىلإ يُبعثون وبعضهم معني قوم إىل يُبعثون
 الناس أن كما  النبوة، حيث من سواسية فهم املذكورة الثالثة النبوة شروط

 األنبياء، درجات بني تفاوت هناك ولكن. بشرًا كوهنم  حيث من سواسية
  هللا رسول كذلك  النبوة حيث من نيب  حيىي أن فكما. ممكن وهذا
.  والكماالت املرتبة يف  النيب يبارز أن قط  ليحىي ميكن ال ولكن نيب

 املسيح ولكن النبوة حيث من نبيان املوعود واملسيح الناصري املسيح كذلك
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كل شيء نتيجة   انل فقد احملمدي املسيح أما مباشرة، الفيض انل الناصري
 يف احملمدي املسيح يبارز أن الناصري املسيح يسع فال ، حممداتّباع 
 : تعريبه ما شعره بيت يف  املوعود املسيح يقول .قط هللا وقرب الدرجة

 ".درجة منه أفضل  أمحد خادم فإن ،مرمي ابن ذكر اترُكوا"
 إىل عائد سببه بل ابلنبوة األنبياء بني للفرق عالقة ال أنه نرى ابختصار،

 . فيهم اخلصائص بعض
 الثالثة الشروط هذه وجود الناس بعض يُعدّ  ال ذلك من النقيض وعلى

 نيب أييت أنمن  بد ال نهإ ويقولون عليها إضافية شروطًا يضعون بل ةنبوّ 
 شرطًا يضعون كانوا  إذا أدري وال مباشرة، النبوة ينال أوجديدة  بشريعة
 لذا  املوعود املسيح يف توجد ال الشروط هذه وألن. أيًضا آخر إضافي ا

 هو هذا انك  إذا إنه أيًضا ونقول. فقط حمد ث بل عندهم نبي ا ليس هو
 هذا يرون والذين. نبي ا ليس املوعود املسيح أن شك فال النبوة تعريف

 ألن ،خطريًا ذنًبا ذلك لكان نبي ا املوعود املسيح حسبوا لو صحيًحا التعريف
 بعد املباشرة النبوة وابب مستحيل الكرمي القرآن بعد جديدة شريعة جميء
 الذي وليس للنيب، تعريفال هذا على يعتمدون فالذين. مسدود  النيب
 يَ ُعّدونه كانوا  وإن اآلخرين احملد ثني قائمة يف املوعود املسيح ُيصنِّّفون بّينُته

 وهو تعريفهم، خيالف تعريًفا نتبىن وألننا. الشيء بعض أعلى درجة ذا حمد اثً 
 بنيب نؤمن لذا املوعود، املسيح سوى األمة يف شخص أيّ  على ينطبق ال

 أن نستطيع وال الغيب طيات يف فهو املستقبل أما مة،األ يف فقط واحد
النقاُش حوله و  نبوءةٍ  مبن زلة ملستقبلاحلديث عن كل أمر يتعلق ابو  به، نتكّهن
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 سواه نيب األمة يف يكن مل أنه اعتقادان هوف. وال يليق بنا ابألنبياء يليق إمنا
 نقوله ما كل.  اآلن إىل غريه على ينطبق مل النيب تعريف ألن اآلن إىل 
 يُقال ما وكل. الكرمي القرآن ويؤيده  املوعود املسيح كتب  على نبنيه

 الكرمي ابلقرآن يثبت وال احملضة والظنون العوام معتقدات على مبين ضدان
 من أبمر أعلنه الذي األخريَ  املوعود املسيح مذهب يطابق وال األحاديث وال
 فليقبل شاء فمن األعلى يف أدلته وقّدمتُ  أان قلُته ما هو فاحلق. تعاىل هللا

 عرضة ويصبح ق،مبقاومة احل العذاب لنفسه وبجلب فلريفض شاء ومن
 .البالغ إال علينا وما الصدق، مببارزة العتاب

لو    املوعود املسيح أبن القائل السابق كالمي  على أحد اعرتض لو
 يعلن مل فلماذا كما تقول،  م،1901 عام يف النبوة عن اعتقاده غرّي كان قد 

 سبق؟ ما يُنايف ما عليه ظهر فقد اآلن أما وكذا، كذا  قبل من كتب  أبنه
 هذا قولك وأن شيًئا، موقفه يف يغري مل أنه يبدو لذا ذلك يفعل مل  وألنه
 املسيح ةعبار  دامت ما أنه فجوابه. ليس واقع األمر حمًضا كالًما  إال ليس

 على احلائز أو جديدة شريعة على احلائز فيها عدّ  اليت املنشورة  املوعود
 ةالعبار  هذه واتريخ ،موجودةً  -اإلسالم مصطلح حبسب نبي ا مباشرة النبوة
 تعريف أن فيها بنّي  اليت عبارته توجد كذلك  م،1901 قبل فرتة إىل يعود
 إال ليس اإلهلي املصطلح حبسب بل والقرآن اإلسالم مصطلح حبسب النيب

 أبن وقال( 27: اجلن) َأَحًدا َغْيبِّهِّ  َعَلى هِّرُ يُظْ  َفاَل : اآلية من يُفهم ما
  أو ابلشريعة واإلتيان الثالثة، األمور هذه فيه توجد الذي هو عنده النيب
 كتابه  يف بنفسه تبما دام قد كو ، ضروراي   ليس آخر لنيب اتبعغري  كونه
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 يكفي أفال ،"القلوب ترايق" أتليف زمن بعد تغرّي  موقفه أن" الوحي حقيقة"
 اإلتيان يكون أن ميكن هل !احلق؟ حيب َمن لقناعة األدلة من القدر اهذ

 يف ضروراي   يُ َعدّ  ال مث اإلسالم، مصطلح حبسب للنيب ضروراي   جديدة بشريعة
 هذان بجتمع أن ميكن هل هللا؟ إهلامات ويفالكرمي  والقرآن اإلسالم مصطلح
 الثاين يكون نأ بد فال صحيًحا األول الكالم كان  فإذا مًعا؟ الضدان
 أنه بنفسه كتب   املوعود املسيح دام وما. صحيح والعكس ابطاًل،
 النبوة ينل ومل جديدة بشريعة أيت مل أنه عىنامل كان  نبوته أنكر حيثما
 مل نبوته فيها أنكر اليت العبارات أن صراحة ذلك من يثبت أفال ،مباشرة

 تلك يف ضروراي   اوجودمه يرى كان  نبوةلل مزيّ َتني قصد بل النبوةيقصد منها 
 ؟!نفسه يف وجودها لعدم نبوته يُنكر فكان األايم

 أبنه القول فائدة فما ،الصحيح هو قلُته ما أن األحداث من ثبت فلما
 فرتة بعد موقف عن ُتّلى فلما ذلك؟  املوعود املسيح يعلن مل ملاذا

 أن ميفه أن يستطيع عاقل فكل ،اتمة بصراحة بنقيضه يقول وبدأ معينة
. خطأً  كان  قبل من كتبه  ما أن إىل إعالن حاجة وال تغرّي، السابق االعتقاد

كني  عدّ  لماف  الشريعة إدخال وأنكر جهالء، معني ابعتقاد املتمسِّّ
 هذا ينايف ما فيها كتب  اليت العبارةُ  تلقائي ا ُنسخت النبوة، شروط يف اجلديدة
عليهما  الناصري املسيح اةحبي املوعود املسيح أقرّ  لقد. اجلديد املوقف
 على" اإلسالم فتح" يف كتب  مث ،"األمحدية الرباهني" كتابه  يف السالم
 أنسخه األمحدية الرباهني يف كتبُته  ما أبن يكتب مل ولكن ذلك من النقيض

 ذلك أبن  فقال ذلك على الفهم قليلي من بعض اعرتض لقد. اآلن
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 نتيجة فأكتب اآلن اأم الشخصي اجتهادي نم انبًعا كان  االعتقاد
 األمحدية الرباهني يف ورد ما على مثاًل  أحد يعرتض مل نفإ. التام االنكشاف

 أن جلاهل جائزًا كان  فهل عليه املوعودُ  املسيح يردّ  ومل املوعودَ  املسيحَ  مذكِّرًا
 السابق احلكم زال ما لذا اعتقاده نسخ يُعلن مل املوعود املسيح إن يقول

 أبن وقال السابق االعتقاد عكس على  أعلن لماف يُنسخ؟ مل حُمكما
 السابق الكالم أن يفهم أن يستطيع شخص فكل مات قد الناصري املسيح
 من أفضل نفسه يُعدّ   املوعود املسيح كان  ما كذلك.  تلقائي ا ُنسخ

 يف كتب  مث ،"القلوب ترايق" كتابه  يف هذا مذهبه وكتب الناصري املسيح
 هذا يف  كتب  فهل. منه أفضل أبنه وقال ذلك فخيال ما" البالء دافع"

 كتابه  يف ذلك عكس على مكتوب كذلك  السابق؟ اعتقاده نسخي أنه املقام
 يثبت فهل السابق؟ االعتقاد نسخ أبنه فيه كتب  فهل ،أيًضا" نوح سفينة"

 نسخ يعلن مل  أنه احلق يُنسخ؟ مل السابق االعتقاد أن ذلك من
 عندئذ فكتب. الوحي حقيقة يف ورد ما على عرَتضيُ  مل ما السابق االعتقاد

 السابق، اعتقاده غرّي  الغزير كاملطر  عليه النازل هللا وحي أن شك أدن دون
 بجب ولكن وكذا كذا  اعتقادَ  يعتنق كان  أبنه ذلك قبل مرة كتب  هل ولكن

 خياطب اإلنسان كذا؟  اعتقادَ  منه بداًل  وخذوا اآلن، منسوًخا حتسبوه أن
 ُنشر فلما. حديثًا يفقهون يكادون ال الذين خياطب وال ائًماد العقالء
 الكرمي والقرآن تعاىل هللا أن أيًضا وكتب السابق، مكان جديد اعتقاد

 هللا من أبمر االعتقاد هذا أعتنقأنين و  يؤيدونه، نيالسابق واألنبياء واإلسالم
كني ووصف تعاىل،  هل اآلن فقولوا الفهم، بقليلي يناقضه ابعتقاد املتمسِّّ
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 حاجة بقيت هل ؟كافًيا  اإلعالن هذا يكن أمل ال؟ أم السابق االعتقاد ُنسخ
 الذين أما للعقالء، يكفي  املوعود املسيح كتبه  ما آخر؟ شيء أيإىل 

  . هللا يد يف إال عالجهمليس ف التعنُّت بسبب أمرًا يفهموا أن يريدون ال
 تعريف كان  إذا أنه ُشبهة اأحدً  تنتاب أال أيًضا ضروراي   هنا القول أرى

 وعدّ  واللغة الكرمي القرآن من اثبت نهإ  املوعود املسيح قال الذي النيب
 االعتقاد يعتنق املوعود املسيح ظل فلماذا جاهلني، خيالفه بتعريف املعتنقني

 نفسه؟ املوعود املسيح على االعرتاض يقع أال الزمن؟ من مدة إىل نفسه
االعتقاد  فإن وخافًيا مستورًا األمر دام ما ألنه شبهةال هلذه أصل ال أنه احلق

. آخر أمرٌ  السرت زوال بعد اخلطأ على واإلصرار ، أمرٌ به على عكس احلقيقة 
 النيب تعريف على يعتمد معينة فرتة إىل كان  املوعود املسيح أن شك ال

 إىل بوضوح عليه ُتكَشف مل القضية وألن املعاصرين، املسلمني بني السائد
 عامة مبعتقد ومتسُّكه االعتبار بعني واحلذر احليطة أخذه إن لذا احلني لكذ

 مستحسًنا أمرًا كان  مرارًا النيب لقب تلقيه مع التأويل إىل وجلوءه املسلمني،
عليه  حصحص عندما ولكن. األنبياءعلى غرار  إلميانا إظهار وكان جًدا،
 ،صحيًحا ليس سابًقا به قال الذي النيب تعريف أبن الناسَ   وأخرب احلق
 جهاًل  السابق ابالعتقاد التمسك كان  ،وكذا كذا  هو احلقيقي التعريف بل

 مجيع إميان كمثل  َمثله إن. ضروراي   عليه السخط إظهار وكان وغباء،
 من كثري  مات وقد ،الناصري املسيح حبياة املاضية القرون يف تقريًبا املسلمني
 ماتوا أبهنم القول بجوز ال ولكن نفسه، االعتقاد على الكبار الصلحاء
مع  املوعود املسيح ظل قدو . شك دون شرًكا االعتقاد هذا كان  وإن مشركني
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 السماء يف حي   الناصري املسيح أن سنني عشر إىل يعتقد املسيح لقب تلقِّّيه
 يف املنشورة اإلهلامات من يثبت كما  مسيًحا  جعله قد كان  هللا أن مع

 يطةمتسما ابحل كان  بل شرًكا هذا فعله عدُّ  بجوز ال لكنو . األمحدية الرباهني
  أعلن جمال للتأويل يبق مل عندما ولكن. األنبياء سّنة على ذراحلو 

 معتقد يطابق خمتلًفا تعريًفا البداية يف النبوة بتعريف يقوم كان  كذلك.  احلقَ 
 اآلن عليه واإلصرار االنكشاف، من مزيد بعد خطؤه ثبت مث الناس، عامة
 .غباوة

 كبرية  مجاعة كانت.  الناصري املسيح وفاة قضيةمتاما  مُتاثل القضية فهذه
 يظنون  املوعود املسيح ادعاء قبل خلوا الذين والصلحاء األولياءمن 

 مشركني كانوا  ما ولكنهم حي الناصري املسيح أن السائد االعتقاد حبسب
 املسيح وفاة  املوعود املسيح أثبت عندما ولكن ابملؤاخذة، وجديرين
 شرٌك، الناصري املسيح حبياة االعتقاد أن وأثبت الكرمي ابلقرآن الناصري

 تعريف إن كذلك.  ابملؤاخذة وجديرًا مشرًكا ذلك بعد حبياته القائل صار
 عنه منتشرة خاطئة فكرة هناك كانت  ولكن الكرمي القرآن من واضح النيب
 ال ولكن ؛نفسها كرةالف مع األمة صلحاء من كثري  خال وقد الناس بني

 بسبب مشركني كانوا  أبهنم القول بجوز ال كما  أغبياء كانوا  أبهنم القول بجوز
 وكانت. وقتها يف يكشفها أسرارًا تعاىل هلل ألن املسيح حياة اعتقاد اعتناقهم
 كشف  فعندما. والكاذبني الصادقني إميان هللا ليبتلي منها املذكورة القضااي

 االعتقادأصبح عندها  املوعود املسيح على اخلافية قاحلقائ هذه تعاىل هللا
 . غباوة هابعكس
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 كما  واضًحا النيب تعريف كان  إذا: فيقول شبهةٌ  هنا داأح تنتاب أن ميكن
 النبوة نوال أو جديدة بشريعة اإلتيان الكرمي القرآن يف يُذكر ومل تقول،
 على اثبًتا لظ املوعود املسيح أبن قبول ميكننا فكيف للنبوة كشرط  مباشرة

 الكرمي القرآن كلمات  من الرغم على اعتقاده يغرّي  ومل السائد االعتقاد
 احلق بل م،1901 عام يف القرآن قرأ  أبنه القول ميكن ال إذ الواضحة؟

 وكان مطالعته يف كله  شبابه بذل وقد مج ا حب ا الكرمي القرآن حيب كان  أنه
 اتّبع وملاذا القضية؟ هذه يف خلطأا على بقي فلماذا معارفه أدق على مطّلعا

 هذا صدر قد أنه فجوابه الصرحية؟ القرآن كلمات  مع الناس عامة معتقدات
 أيًضا الناصري املسيح وفاة إن. الناصري املسيح وفاة يف كاخلطأ  اخلطأ

 تدل واحدة كلمة  كله  القرآن يف وجدي وال بصراحة الكرمي القرآن يف مذكور
 ظل حدث أن فكيف وضوح بكل السماء إىل دالصعو  رُفض بل حياته على

 ومل آية، ثالثني وجود مع القائل الناس عامة اعتقاد معتنًقا املوعود املسيح
 هناك كان  أبنه قائل قال وإذا الكرمي؟ القرآن من ةبتاث املسيح وفاة أن يعرف
 اثبتة كانت  املسيح وفاة أن مع: وهو الناصري املسيح حبياة لإلقرار سبب

 األحاديث يف ون زوله القرآن يف رفعه ذُكر ملا ولكن الكرمي لقرآنا بكلمات
 كلهم  املسلمون كان  حني وخاصة مستبعًدا، حياته ُشبهة نشوء يكن لمف

  أن فمع ،النبوة مسألة إىل ابلنسبة احلال كذلك:  فجوابه. حي ا يعتقدونه
 أو جديدة بشريعة اإلتيان أن على بصراحة شاهدة الكرمي القرآن كلمات

 خامت" كلمات  إن ذلك مع ولكن للنيب شرطًا ليس مباشرة النبوة نوال
  احلديث يف" بعدي نيب ال" والكلمات الكرمي، القرآن يف الواردة" النبيني
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  حني وخاصة حُمال، األمة هذه يف النيب جميء أن شبهة إىل تؤدي كانت
 نالي أو جديدة بشريعة أييت الذي هو النيب أن يعتقدون الناس عامة كان
 وقد. مستبعًدا يكن مل أيًضا اخلطأ هذا ه يفوقوع إن إًذا،. مباشرة النبوة

 عند من شيًئا يقولون وال جًدا حذرين يكونون األنبياء أنإىل  مرارًا أشرت
كم ومن. تعاىل هللا من الصريح األمر دون أنفسهم  يُظهر أنه العظيمة هللا حِّ

 يقول كما  رويًدا رويًدا إلمياهنم ةً وتقوي بعباده رمحة تدربًجا األشياء هذه مثل
َدةً  مُجَْلةً  اْلُقْرآنُ  َعَلْيهِّ  نُ زِّلَ  َلْواَل  َكَفُروا  ال ذِّينَ  َوقَالَ : الكرمي القرآن عن   َواحِّ

 هللاُ  عامل فقد(. 33: الفرقان) تَ ْرتِّياًل  َورَت  ْلَناهُ  فُ َؤاَدكَ  بِّهِّ  لِّنُ ثَ بِّّتَ  َكَذلِّكَ 
  ابتالءات من مجاعته وأنقذ القدمية السنة هذه حبسب أيًضا املوعودَ  املسيح
 فجأة نبوته ويُعلن الناصري املسيح وفاة يُعلن أبن  أُمر فلو. كثرية

  املوعود املسيح ؤلِّفي أن هللا قّدر فقد. مجة مصائب مجاعته لواجهت
 عليه يكشف مللكن و  مسيًحا فيه ساه ومع أنه  أوال، األمحدية الرباهني
 هللا أبقى وقد. هبا سيكل ف كان  عظيمة ملهمة لُيعِّّده، اتًما اانكشافً  حينذاك

  املوعود املسيح علم إذا ألنه مستورًا الناصري املسيح وفاة أمرَ  تعاىل
 مجيع تتم أن القدمية سنته حبسب أراد هللا ولكن فورًا ألعلنه عندئذ األمر هذا

 يف نبي ا ساه كذلك.  األمر حبقيقة  خُيربه فلم والتدريج، ابلرتتيب األمور
 كال  ذُكِّرَ  لقد. مستورًا أيًضا األمر هذا ترك ولكن األمحدية الرباهني زمن

 األمر، هلذا ُتطيطًا هناك أن يُزَعم ال حىت األمحدية الرباهني زمن يف األمرين
 عن الباحثني على املفروض من أكثر عبء يقع لئال هللا تعاىل وأخفامها

 بقيت ولكن سنني، عشر بعد املسيح وفاة مسألة عن اللثام أماط مث احلق،
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 أيًضا الستار هذا أزال مث أكثر اجلماعة تتقوى حىت اخلفاء يف النبوة مسألة
 كان  حدث ما وكل. الصدقُ  وتبني   احلق فحصحص م1901 عام يف

 مسيًحا  كونه  مسألة متاثل النبوة مسألة وإن. القدمية هللا سنة حبسب
 تلّقيه من الرغم على حي ا الناصري املسيحَ  يظنلبداية يف ا كان  فكما ،متاًما
 ختم من يستنبط النيب لقب تلّقيه من الرغم على ظل كذلك  املسيح، لقب
 بعد األايم أوائل يف يقول كان  وكما. الناس عامة يستنبطه كان  معىن النبوة

 مبجيء يعتقد وكان أيًضا آخر مسيح أييت أن ميكن إنه مسيًحا كونه  ادعائه
 مسيح أييت لن أنه التام االنكشاف بعد كتب  ولكنه ،مثله آخر سيحم

 من كثريًا  حيسب وكان البداية يف جزئية نبوة نبوته يُعدّ  كان  كذلك.  بعده
 االنكشاف بعد كتب  ولكنه اإلنعام، هذا يف شركاء احملمدية األمة من الناس
 هليةاإل ةكماحل جتلي هذا فكان. سواه أحد االسم هذا يستحق ال أنه التام

 ألن جاهل فهو ويستبعده عليه يعرتض والذي القدمية، هللا لسنة وإظهارا
 . مجيًعا األنبياء على االعرتاض إىل يؤدي ذلك

 ما أنه أحًدا الشيطانُ  خيدعنّ  أال هنا أيًضا أكتب أن املناسب من أرى
 فال ،النيب تعريف يف االختالف بسبب املوعود املسيح نبوة يف نزاع هناك دام

، املوعود املسيح نبوة وتُنكر الناس، بني سائدال تعريفال مجاعةٌ  تتبىن أن ضري
 النيب معىن حبسب نبي ا ليس املوعود املسيح أنما دمتم تعرتفون أنتم أيضا 

 هللا شرح ماإذا  أنه الشبهة هذه لدحض معلوًما فليكن .الناس بني السائد
 نقض هو بل ،فقط لفظي ا اًعانز  يُ َعدّ  لن الشرح هذا ترك فإن أمرًا تعاىل

 نبوته على وشهد نبي ا أحًدا تعاىل هللا سى فإذا .إليها واإلساءة هللا أحكام
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 استهزاء النيب كلمة  من آخر معىن ابستنباط نبوته إنكار فإن الكرمي القرآنُ 
 أمورًا بجتنب أن مؤمن كل  واجب ومن.  رسوله إىل وإساءة هللا أبحكام

 على اإلصرار من بداًل  كمهوحُ  هللا مرأ يقبل أن وعليه ،اجلحيم من تقرِّبه
 . أفكاره
 أن يعرفون سوف املقال هذا يف سبق ما يقرأون الذين أن آمل إنين
 يُثبت أن املختلفة املوعود املسيح عباراتيف كتيبه  بنقله أراد احملرتم املولوي

 عن جتةان الشبهة هذه ولكن. دائًما الدعوى نفسها على اثبًتا ظل  أنه
 أن هو نعلنه ما. دعواان ال دعواهم تُثبت العبارات وتلك فقط الفهم سوء

 فّصل الذي نفسه هو دائًما يقّدمه ظلّ  الذي املوعود املسيح دعوى تفصيل
 يُطلق املوعود املسيح يكن مل وقت هناك كان  وإن دائًما، دعواهم األنبياء به

 . النبوة اسم فيه عليه
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 النبي؟ هو  من

 هذا نشأ كيف  ،تستغربا اجلارية واملشاغبات اخلالفات يف تأتمل ماكل
 النقاش عند ينشأ أن بجب الذي األول السؤال ؟االنتباه عدم نتيجة اخلالف

 حول النقاش جرى إذا فمثال النيب؟ هو من: هو املوعود املسيح نبوة حول
 وال؟أ احلداد تعريف املناقشون يعلم أن بد فال ال، أم حداد هو هل شخص

فما مل تكن عند املرء . أصال النقاش ميكنهم ال احلداد تعريف يعلموا مل فإن
 هو شخص كل  على بجب ما فأولمعرفة شيء معني أّن له أن يناقش فيه؟ 

 املوعود املسيح نبوة ُمنكري أن يبدو ولكن النيب، تعريف هو ما يعلم أن
 ال؟ أم نيب نٌ فال هل يُناقشون إهنم. قط السؤال هذا يف يفكروا مل 

 أطفال لعبة كمثل  نقاشهم َمثل إن. النيب معىن حىت يعلمون ال ولكنهم
 امللك، من املراد ما يعرفون ال ولكنهم وزيرًا واآلخر ملًكا أحدهم فيها ُيصبح

سون فقط اسًا سعوا فقد  والعمل. الواقع خالف خيالية بناية عليه ويؤسِّّ
. فيه خُيطئ أن بد ال األمر حبقيقة معرفته عدم حال يف املرء به يقوم الذي

" املؤمنون" كلميت  معىن بني الفرق يناقشون كانوا  نياحلرّاث بعض أن سعت
 وحاد طويل نقاش بينهم جرى لقد. الكرمي القرآن يف الواردة" املؤمنني"و

 ملاذا. آخر فرقًا يبنيِّّ  واآلخر فرقًا يبني أحدهم فكان ،وبّينوا معانيها املختلفة
 فلو". املؤمنني"و" املؤمنون" معىن هو ما يعلموا مل ألهنم لك؟ذ كل  حدث

 يكن مل أبنه القول بجب بل كله،  النقاش النتهى عامل من معنامها استفسروا
 من حبثوا لو نبوة املسيح املوعود يُنكرون الذين كذلك.  أصال يبدأ أن للنقاش

وما  الكرمي نالقرآ ضوء يف معناهما و  العربية اللغة يف ومعناه ،"نيب"هو 
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 ولتخّلوا احلق، على بجدوان أن املتوقع من لكان، استنبط منه رسول هللا 
 .الن زاع هذا عن

 فيها ُتستخدم وال أسباهبا فيها للمسميات أن العربية اللغة زاايم من
 كلها  األخرى اللغات بني فريدة جعلتها ةياملز  وهذه. معىن بال الكلمات

 الكرمي القرآن يف املستخدمة الكلمات أما .األلسنة أم كوهنا  على وتشهد
 يف الكرمي القرآن مبارزة على يقدر ابلعربية كتاب  من ما ألنه أفصح فهي

كلها    الكرمي القرآن آايتإن . الكرمي القرآن معجزة وهذه والبالغة، الفصاحة
 كلمة  إن. للفصاحة أسى منوذج كلها  كلماتهإن  و  والبالغة الفصاحة كن ز

 أن ميكن ال الكرمي القرآن يف واسُتخدمت العربية من سُتمِّّدتا اليت" نيب"
 يعجز كلمة  استخدم الكرمي القرآنن أ الظن ميكننا وال. املعىن عدمية تكون
" النيب" لكلمة أن شك ال. معناها أحد يدرك وال حقيقتها فهم عن العامل
 تلك هي وما املعىن ذلك هو ما: هو السؤال ولكن. حتًما وحقيقة معىن

 من نفهم هل السؤال؟ هذا يف املوعود املسيح نبوة منكرو أتم ل هل احلقيقة؟
 املرات مئات الكرمي القرآن يف" الرسول"و" النيب" كلمة  يقرأون أهنم ذلك

 حقيقة وال هلا معىن ال كلمة  ويزعموهنا ،دون التأمل فيها عليها وميرُّون
 هلاتني الكرمي القرآن ّينهب الذي املعىن هو ما فليخربوان وإال منها؟ أُريدتْ 

 األخري الكتاب هو الكرمي القرآن والرسول؟ ابلنيب هللا أراد وماذا الكلمتني؟
 هو ما كل  فيه يوجد كن ز  وهو كلها،  الروحانية العلوم فيه مُجعت وقد للعامل

 وهو األخري والكتاب هللا كالم  فهو العامل، يف كتابٌ   ُيضاهيه وال ضروري،
 الديين وعلمه الروحاين لتقدُّمه اإلنسان إليه حيتاج شيء من ما للناس، هدى
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 وصفه لقد. أسقامنا مجيع ويشفي حاجاتنا مجيع يسد إنه. فيه ويوجد إال
 كل  طياته يف بجمع ما املبارك ومعىن. واملبارك لاملفصّ  ابلكتاب تعاىل هللا

 أمر أنه الكتاب هذا مبثل الظن ميكن فال. كلها  العلوم فيه وجتتمع شيء
 قد الكرمي القرآن يكون أن بد ال. النيب هو من يبنّي  مل ولكن بنيب ابإلميان

 يف الن زاع سُيحسم مث أوال تعلموه أن عليكم لذا فعال عرّفه وقد النيب، عّرف
ألهنا  النيب يصف مل القرآن أن تظنوا وال .تلقائي ا  املوعود املسيح نبوة

 ابإلميان الكرمي القرآنُ  أمرَ  اتاإلمياني قائمة يف شيء من هل. خاطئة فكرة
 بذاته مفص ال علًما أُعطينا مث ابهلل ابإلميان أُمران لقد ماهيته؟ يشرح ومل به

 النهاية إىل البداية من وصفاته هللا ذات الكرمي القرآن لنا رسم وقد وصفاته،
 ونرتك املختلفة الكاذبة اآلهلة قبضة يف نقع ال حىت هللا هو من أخربان مث

 بال بكلمة ابإلميان أيمران ومل ابملالئكة ابإلميان رانأمَ  لقد. احلقيقي بوداملع
 وما هبا ُكلِّّفوا  اليت املهام هي وما املالئكة،من هم  ابلتفصيل أخربان بل معىن
 ابلكتب ابإلميان أمران مث. وجودهم على الدليل وما العباد مع عالقتهم نوعية
 العمل بجب وكيف وشرائعه، هللا أحكام هو الكتاب من املراد أبن وقال

 أن بجب الذي احلذر هو وما لفهمها، السهلة الطرق هي وما ابلكتب،
 ينبغي مدى أيّ  وإىل منها، املعاين استنباط عند االعتبار بعني املرء أيخذه

 من اهلدف هو وما ومعانيها، كلماهتا  على احملافظة بجب وكيف احرتامها،
 كلها،  كيفيته  بُ يِّّنتْ  وقد اآلخر، ابليوم ميانابإل األمر جاء مث الكتب؟ نزول

 كيفية  وذُكرت هنالك؟ اإلنسان سيتلّقاها اليت واملعاملة القيامة وُشرحت
 . أيًضا املوت بعد البعث على األدلة وذُكرت ا،مأهله وأحوالُ  والنار اجلنة
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ي قد أُلقو  وكيفيته، بعالماته أُخربان فقد به ابإلميان أُمران ما كل  ابختصار،
 عن ُُنرَب  أن ميكن هل ولكن. به املتعلقةالضرورية  األمورالضوء على كل 

 عن خيفون الذين املالئكة على نُطَلع وأن الوراء، وراء هو الذي هللا وجود
 ُتشرَح وأن املمات بعد ستحدث اليت القيامة حال لنا يُوض ح وأن أعيننا

 خُيرَب  ال ولكنه احلشر؛ بعد واجههمايس اللتني والنار اجلنة كيفية  إلنسانل
 واإلنسان، هللا بني الواسطة وهبينما  ؟النيب هو، أي من النيب عن شيئا

 .به اإلميان على وعذابه ة اإلنسانجنا عتمدوت
 الدليل ضرورة يُدركون ال الذين األمحديني غري املقام هذا يف أخاطب ال

 بيت يف ُولدوا ألهنم ابإلسالم ويؤمنون جزافًا، شيء بكل ويعتقدون والربهان
 بل كتاهبم،  أنه أو فقط لغته مجال يف الكرمي القرآن أفضلية ويرون املسلمني،
 يوم أول منذ وسعت ، املوعود املسيح كنف  يف ترّبت مجاعة أخاطب
 وال كلها  الروحانية األمور ويبني كامل  كتاب  الكرمي القرآن أن صواتً  ابلتواتر

 كل  على ُيربهن بل العقل يُنايف مبا ابالعرتاف يُطالب وال لغو بشيء أييت
 أيمران أن ميكن هل: فأسأهلم. يّدعيه ما كل  على أيًضا الدليل ويقدم شيء،
 أن ميكن كيف  النيب؟ هو من خيربان أن دون ابألنبياء ابإلميان الكرمي القرآن
 لو أصال؟ األنبياء إىل الناس ندعو أن ميكننا وكيف نفقهه؟ ال بشيء نؤمن
 للنيب تكون أن بد ال عليه؟ نرد أن ميكن فبمَ  النيب، من املراد ام: أحد سألنا

 أيمران ألنه املعاين هذه بنّي  الكرمي القرآن يكون أن بد وال ومعىن، حقيقة
 النقاش قبل الكرمي القرآن يتدبّر أن مؤمن كل  على فينبغي. ابألنبياء ابإلميان

 بّينتُ  لقد النيب ؟ رميُ الك القرآنُ  يصف مب ولينظر املوعود املسيح نبوة حول
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 الناس بعض كان  ملا ولكن علمي، حبسبمن القرآن الكرمي  النيب تعريف
 شيء النبوة كأن  الكرمي القرآن يف التدبُّر دون ظنوهنم على بناء يعتقدون

 حول أيًضا شيًئا أكتب أن أريد، فنبي ا يصبح املرء يناله عندما خاص
من مراتب اإلميان  أعلى مرتبة النبوة أن الكرمي القرآن من يتبني أنه موضوعِّ 

  .النبوة سم ىت رتبةم اإلنسان يبلغنفسه. وابلتقدم املستمر يف التقوى 
 مِّنَ  َعَلْيهِّمْ  هللاُ  أَنْ َعمَ  ال ذِّينَ  َمعَ  فَُأولَئِّكَ : الكرمي القرآن يف تعاىل هللا يقول
دِّيقِّنيَ  الن بِّيِّّنيَ   يتقد م عندما( 70: النساء) نيَ َوالص احلِِّّ  َوالشَُّهَداءِّ  َوالصِّّ

 هذه فمن. والصاحلني والشهداء والصديقني األنبياء مجاعة يدخلون املؤمنون
 رعيةَمثل ك  وَمثلهم الصلحاء،: أوال. اإلنسان لتقدُّم درجات أربع تتبني   اآلية

 له طاعتهم بسبب امللك رضى هبمي الذين للملك خملصة وخادمة صاحلة
  واجباته يؤدي َمن اللغة يف الصاحل فمعىن. سعادهمإو  مراحتهإ يف ويفكِّر
 احلاضر معناه الذي الشهيد هو اإلنسان لتقدُّم الثانية والدرجة. كلها

 الصادقة الشهادة ألن شهيًدا ُيسّمى الصادق الشاهد. الصادق والشاهد
بناء  يشهد ال َمن الصادق والشاهد. احلادث مقام الشاهد حضور تقتضي

 إىل" الشهيد" كلمة  يف تعاىل هللا أشار فقد. وهناك هنا من على ما سعه
 من واملراد. الدنيوية البالطات يف" احلاشية" يُدعون الذين الناس من مجاعة
 وحقوق هللا حقوق أداء يف اإلخالص كمال  يُبدي عندما اإلنسان أن ذلك
 كأنه  هللا معرفة فينال هللا عتبات على احلاضرين أي الشهداء يف يُدَخل العباد

 لذا أيضا الكالم يسمع احلاضر أن واملعلوم. وآن حني كل  يف عينيه أبم يراه
 حمد اثً   عمر سيدان فكان. تعاىل هللا يكلِّّمه أي أيًضا حمد اثً  الشهيد يكون



 حقيقة النبوة

(196) 

 

 من فاملراد. أيًضا ظاهرية بشهادة أكرمه بل الشهداء يف تعاىل هللا صّنفه وقد
 عنيأب وعظمته هللا جالل يُطالعون أي ئًما،دا هللا عند احلاضرون الشهداءِّ 

 الناس ألن العاديني الصاحلني من درجتهمترتفع و  إليه ويتقر بون دائًما قلوهبم
 يبقون الناس هؤالء ولكن أحياان امللكي البالط حيضرون الرعية من العاديني

 هينالون بل ابلكسب العلم ينالون ال الناس هؤالء وألن. دائًما هللا بالط يف
 هللا عن يُبيِّّنونه ما كل  وألن. متاًما صائًبا علمهم يكون لذا تعاىل هللا من

 متاًما وصائًبا صحيًحا يكون لذا هللا من فيض نتيجة ينالونه دينه وعنتعاىل 
 عندهم، جًدا عادية أمورًا الناس عقول بلغهات ال اليت الدقائق وتكون

" شهيًدا" ُيسم ون لذا متاًما قًاصاد يكون بياهنم وألن. دقيًقا نظرًا ويُعَطون
 ُيسم ى هللا سبيل يف حبياته ُيضحي والذي. أيضا الصادق الشاهد ويعين

 يف يّدعيه كان  ما أبن شهادته صدق يُثبت حبياته ابلتضحية ألنه شهيًدا
 يتقد م اإلنسان إًذا،. كاذابً   يكن ومل فيه صادقًا كان  عنه يبّينه كان  وما إميانه
. احملد ثية مرتبة هي املرتبة وهذه. الشهيد مرتبة وينال صاحلال مرتبة على

 هللا إىل وأقرب أحب ُيصبح أكثر طيعوي الدرجة هذه اإلنسان يبلغ وعندما
 من وُيصبح أيًضا الشهداء بني من خاصة مرتبة ويُعطى قبل ذي من أكثر
  اهنملس على احلقُّ  وبجري منه خاصة برمحة إليهم هللا ينظر الذين هللا عباد

 هؤالء يصبح كذلك.  ري على لساهنمبج ما تعاىل هللا وحيقق. كاألنبياء
 ألن صديقني ويُسم ون الصدق يف الكمال يبلغون أي صديقني الناس

 علم يبلغ وال معرفتهم، ازدايد نتيجة الشهداء من حدة أكثر يكون رهمبص
 ال يبّينوهنا اليت الدقيقة واحلقائق تعاىل، هللا عن بياهنم صدق مبلغ الشهداء
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 . الشهداء يبّينها أن ميكن
جاء إىل   هللا رسول وفاة قربت عندما أنه األحاديث يف ورد لقد

نْ َيا َبنْيَ  َعْبًدا َخري َ  هللاَ  إِّن   َوقَالَ  الن اسَ  خَطبَ املسجد و   عِّْنَدهُ  َما َوَبنْيَ  الدُّ
َنا َبْكرٍ  أَبُو ىفَ َبكَ  :قَالَ  ،هللاِّ  عِّْندَ  َما اْلَعْبدُ  َذلِّكَ  فَاْخَتارَ  ب ْ  خُيْربَِّ  َأنْ  لُِّبَكائِّهِّ  فَ َعجِّ
 الذي الصدق ولكن بكر؟ أاب يُبكي الذي فما ُخريَِّّ  َعْبدٍ  َعنْ   هللاِّ  َرُسولُ 

.  الصحابة من غريه وال عمر يدركه مل بكر أبوواحلق الذي فهمه  انله
 يتمالك فلم وفاته قرب عن ذلك يف أخرب  الكونني سيد أن احلق
 بعمله قوله على شهد الذي نفسه (بكر أيب) القول صادقِّ  قلبُ  اعهبسم

 من عمل وكل هاديه أقوال من قول كل  إمعان بكل يُطالع كان  والذي
 . النيب يف وجوده أفىن قد كان  وكأنه أعماله

 طبيعته ومتاثل أبقواله، هأعمالَ  ويؤيد الشهيد يفوق الصدِّيق إن ابختصار،
 النبوة درجة نيل من مُينع ولكنه األنبياء أعمال مالهأع وتشبه األنبياء طبيعة
 على حائزًا يكون بل نبي ا يكون يكاد درجة ابلًغا يكون وإال ما نقص نتيجة
الذي   أيًضا بكر أبو قام فقد. الدين بتجديد تعاىل هللا وُيكّلفه اجلزئية النبوة
  النيب وفاة بعد العرب جزيرة ارتدت إذ الدين جتديد مبهمة اصديقكان 

 الدين جّدد قد وبذلك اجلميلة  بكر أيب مساعي نتيجة اهتَدوا ولكنهم
 أما جديدة مجاعة أسس  النيب أن ما حد إىل فرقٌ  هناك كان  وإن ما نوًعا
 الصدق على يثُبت الذي هو فالصدِّيق. فاسدة مجاعة أصلح فقد بكر أبو

 هللا كالم  ساع فيها يستحقأن  درجةإىل  صدقًا ويُبدي الشهيد من أكثر
 الدرجة هي وهذه كاملطر،  كالَمه  مثله شخص على تعاىل هللا فيُن زل. تعاىل
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 األمة يف الناس آالف بل مئات الدرجة هذه انل ولقد. للمحد ث األخرية
  ساع حيث من خاص حائزون على نصيب أيًضا الناس فهؤالء. احملمدية

 وفوق. النبّوة مرتبة بلوغل متؤهله منه بكثرة حيظون ال ولكن تعاىل هللا كالم
 اآلية هناية يف تعاىل هللا بّينها اليت الرسول أو النيب درجة هناك الدرجة هذه

 هللا يُظهر وبواسطتهم امللوك، أسرار كأصحاب  أانس إهنم. آنًفا املذكورة
 َفاَل يُْظهُِّر َعَلى َغْيبِّهِّ َأَحًدا *: تعاىل هللا يقول لذلك. العامل على غيبه تعاىل

 (27-26)اجلن:  إِّال  َمنِّ اْرَتَضى مِّْن َرُسولٍ 
واملعلوم لدى اجلميع أن األسرار ال ُتظهر إال على األصدقاء اخلواص 
فقط، فال يُظهر هللا على غيبه إال الذين يبلغون النقطة األخرية يف حبه. وإن 

القمة يف إْطالع هللا أحًدا على غيبه بكثرة عالمة على أن هذا الشخص بلغ 
 احلب ودخل دائرة النبوة. 

ما أقصده من هذا البيان كله هو أن النبوة ليست شيًئا منفصال حبيث إذا 
من القرآن الكرمي أن "النيب" اسم  بل احلق كما أثبتُّ  نبي اانله اإلنسان أصبح 

درجة أخرية لتقدُّم اإلنسان. فالذي يظل يتقد م يف حب هللا تعاىل ويتقد م 
إىل الشهداء ومن الشهداء إىل الصديقني، مث عندما  من درجة الصاحلني

يتقد م على هذه الدرجة يصبح صاحب السر اإلهلي، فُيظهره هللا تعاىل على 
غيوبه ويبّلغه إىل أعلى مرتبة الثقة ألنه ال تبقى منافاة بعد اإلطالع على 
 األسرار. واملراد من الغيب واألسرار هي مقامات املعرفة الدقيقة اليت ال

يبلغها نظر اآلخرين ويعلمها أنبياء هللا تعاىل مث يبلِّّغوهنا إىل العباد. واحلال 
نفسه ابلنسبة إىل املستقبل، فهو أيًضا من أسرار هللا وقد أبقاه هللا تعاىل يف 
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يده غري أنه يُطلع عليه عباده هؤالء. ال شك أهنم ليسوا عاملني ابلغيب مبعىن 
يكشف عليهم أسرارًا كثرية تتعل ق بعظائم  ولكن هللا ،أهنم يعلمون كل شيء

 ينالبنيلها األمور. فإن مرتبة اإلظهار على الغيب أي درجة احلب اليت 
اليت  وهي هي كثرة االطالع على الغيباإلهلي و اإلنسان الغلبة على الغيب 

تسم ى الرسالة والنبوة. وميكن القول أبن النبوة اسم آخر ملقام اإلظهار على 
كما مُيكن القول أبنه ال ينال ،  صاحب األسرار يعين بتعبري آخرو الغيب، 

 . لنيبمرتبة اإلظهار على الغيب أحد إال ا
ملخ ص الكالم أن هللا تعاىل بنّي يف القرآن الكرمي بكل وضوح تعريف 
النبوة وطريق احلصول عليها، وقد أخرب أهنا مرتبة كمال اإلنسان فُيطَلع على 

"، يةإليها. واملراتب اليت تسبقها ُتسّمى "الصاحلبعد الوصول  هللا غيب
الدرجة يُسم ى رسوال ألن هللا  تلك". والذي ينال ية" و"الصدِّيقادةو"الشه

ألنه خُيرب الناس أبنباء الغيب. وألن القوة اإلميانية  نبي اتعاىل يُرسله، وُيسم ى 
مرتبة اإلظهار ال تكتمل ما مل تصحبها األدلة والرباهني لذا فإن هللا يهب 

إمياهنم  كقوة  الناس أيضاعلى الغيب لعباده الذين بجتبيهم رسال، ليقوُّوا إميان 
 أنفسهم.

لقد ذكرُت هذه األمور إببجاز لُيعلم أن القرآن الكرمي كتاب كامل وقد 
بنّي كل ما كان ضروراًي. ومن اخلطأ القول أبنه مل يبنيِّّ تعريف النيب بل قد 

اثبتة مما بّينه  طه ودرجته، وإن نبوة املسيح الوعود وبنّي شرو فعال بنّي 
القرآن الكرمي. مل يضع هللا تعاىل يف القرآن شرط اإلتيان ابلشريعة أو عدم 
اإلتيان هبا قط. وأرى أن الذين ينكرون نبوة املسيح املوعود مل يفكروا إىل 
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موا أن املسيح اآلن ما هي النبوة، ومن هو النيب. ولو تدبّروا القرآن الكرمي لعل
 .يف كونه نبيا شك وال نبي اكان   املوعود 

يقول بعض من قليلي الفهم أبن النيب ال يكون اتبًعا لنيب آخر، ويقدمون 
َوَما أَْرَسْلَنا مِّْن َرُسوٍل إِّال  على ذلك دليال أن هللا يقول يف القرآن الكرمي: 

نبوة املسيح املوعود.  منها نفيويستنبطون ( 65)النساء:  لُِّيطَاَع إبِِّّْذنِّ هللاِّ 
إِّان  ولكن كل ذلك انتج عن قلة التدبُّر، يقول هللا تعاىل يف آية أخرى: 

َا الن بِّيُّونَ  (. فإذا كان 45)املائدة:  أَنْ زَْلَنا الت  ْورَاَة فِّيَها ُهًدى َونُوٌر حَيُْكُم هبِّ
حيكمون كيف كان األنبياء الكثريون فعمل نيب حتت نيب آخر مستحيال 

إن عملهم ابلتوراة يوحي أبهنم كانوا أتباع شريعة موسى مع أهنم مل  ؟ابلتوراة
. فثابت من القرآن الكرمي أن كثريًا من األنبياء  ينالوا النبوة بواسطته 

كانوا اتبعني ملوسى ومأمورين إبصالح أمته. فكان هارون يعمل اتبًعا 
إىل اجلبل عّينه خليفة له. ملوسى، والدليل على ذلك أنه عندما ذهب موسى 

وعندما حدث شيء من الفساد استعد لضربه قائال: "أفعصيَت أمري؟" 
وإن  ؟كان ملوسى أن أيمره  كيففهذا يُثبت أن هارون كان اتبًعا ملوسى وإال  

ثبِّتوا أية أمة كانت ُتطيعه؟ وإذا كان هارون أمل يكن هارون اتبًعا ملوسى ف
خليفة على قومه؟ وكيف كان ممكًنا  مستقال عن موسى كيف عيّنه موسى

عيسى حّيني ملا وسعهما إال موسى و أن يقول: "لو كان  للنيب 
اآلية معىن يكذِّب اآلايت األخرى  هذه طون مننب؟ فلماذا تست61اتباعي"
اآلية تعين أن كل نيب يكون مطاًعا للناس وبجب على الناس هذه ؟ والتاريخَ 

                                                 
 20، الصفحة: 2اليواقيت واجلواهر، لإلمام الشعراين، اجمللد61
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النيبُّ أحًدا وإال ميكن أن يقول أحد إن أن يُطيعوه. ليس معناها أال يطيع 
 النيب ليس مأمورًا بطاعة هللا أيًضا ألنه حائز على مرتبة "إال لُيطاع". 

فال يثبت من هذه اآلية أن الرسول ال ميكن أن يكون مطيًعا ألحد، بل 
أن طاعة كل رسول واجبة، وهذا الشرط موجود يف املسيح  إال معناهاليس 

قد أوجب هللا تعاىل طاعته وجعلها مدار النجاة.  أيًضا إذ املوعود 
 شارًحا وحي هللا: "ال ُتاطبين يف الذين ظلموا إهنم مغَرقون":  فيقول 

"الذي يقبلين بصدق القلب فهو يُطيعين أيًضا من األعماق، وحيسبين 
َحَكما يف كل األحوال، ويريد أن حُيَكِّمين يف كل نزاع. ولكن الذي ال 

لقلب جتدون فيه النخوة والُعجب واألاننية، فاعلموا أنه ليس يقبلين بصدق ا
يف ال احرتام له فلذا مين ألنه ال يرى بنظر االحرتام ما أُعطيُته من هللا تعاىل 

 (64، الصفحة 17السماء." )التحفة الغولروية، اخلزائن الروحانية، اجمللد 
ابلُفلك أي  ويقول أيًضا: "لقد ّسى هللا تعليمي والوحَي النازل علي

السفينة. فهناك نّص اإلهلام اإلهلي: "واصنع الفلك أبعيننا ووحينا، إن الذين 
، أي اصنع سفينة هذا التعليم يد هللا فوق أيديهم" ،يبايعونك إمنا يبايعون هللا

تعليمي والوحَي  فانظروا كيف ّسى هللا  والتجديد أمام أعيننا وبوحينا.
ها مدار النجاة للناس كافة، فمن كان له عدّ وح و النازل علّي وبيعيت سفينَة ن

، اخلزائن 4وليسمع من كانت له أذانن." )األربعني رقم ،عينان فليبصر
 (435الصفحة اهلامش يف ، 17الروحانية، اجمللد

 حىت ال يقعوا حتت هللا خائفنيفينبغي على هؤالء املعرتضني أن يتدبّروا 
 وعيد التفسري ابلرأي. 
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هذه الشبهة أُريد أن أُزيل شبهة أخرى أيًضا وهي أن  إزالة إىل جانب
ه عدِّ  وال مندوحة من نبي ا بعض الناس يقولون: إذا كان املسيح املوعود 

فلماذا ظل اّدعاؤه يتطّور تدربًجا؟ هل يوجد  ،حبسب ُحكم القرآن الكرمي نبي ا
وابه، فجوإال كيف ميكن اإليقان بصدقه؟ نظري ذلك يف األنبياء السابقني؟ 

تدربًجا، ألنه كما أثبتُّ من قبل  نبي اصار  أوال: من اخلطأ القول أبنه 
يبّينه منذ بدايه اّدعاء كونه مسيًحا  الذي ظل  دعواهأن تفصيل 

األنبياء منذ  كدعوى  تكان  دعواهنيّب. فإن  أنهعلى  اموعوًدا كان شاهد
عام  منذبوضوح أكثر  نه اختار هذا االسمالبداية، ومل حيدث فيه تغريُّ إال أ

م، فال تدريج يف املوضوع بل ظل احلال على املنوال نفسه منذ 1901
التدريج ليس ممنوًعا، وإن َمثل االعرتاض على ذلك  : البداية. وجوابه الثاين

هذا املنهج خيالف ل تدربجا و أن القرآن نز انظروا،  :نو املسيحي ا يقولكم
على موسى دفعة واحدة لذا كان منهج األنبياء السابقني إذ نزل الكتاب 

وألن القرآن نزل تدربًجا لذا  ،بجب أن ين زل هذا الكتاب أيًضا دفعة واحدة
من  ابهلل نعوذيبدو أن ُحكًما كان يُفرتى عند الضرورة ويُتلى على الناس، 

. إن هؤالء املعرتضني ال يفكرون أن أعمال هللا كلها تكون مبنية على ذلك
َكمه املختلفة. كان اهلدف من إنزال القرآن احلكمة، فيعمل حبسب حِّ 

 كل ُحكم منتدربًجا أن يتمّكن الصحابة من العمل به كامال، وحيفظوا  
فقد نزل عليه الكتاب دفعة واحدة ألن  أحكامه جيًدا. أما موسى 

  مجاعته كلها كانت اتبعة له وكان ميلك سلطة امللوك. أما رسولنا الكرمي
يؤمنون ويسلكون ين وخطري  نيبجعل قوًما معارض إىل أنفقد كان مضطرًا 
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ا تيسريًا على عباده.  صراطًا مستقيًما، فأنزل هللا تعاىل هذا الكتاب تدربجً 
ا يف هذا العصر. ومع أن هللا عاء املسيح املوعود أيًضا تدربجً كذلك ظهر ادّ 

تعاىل قد أصدر قراره منذ زمن أتليف الرباهني األمحدية ولكنه ظهر للعيان 
وبذلك أنقذ هللا طبائع  ،م1901م، مث يف 1891دربًجا، أي أوال يف عام ت

ضعيفة كثرية من العثار رمحة هبم. فبقدر تطوُّر املواهب فيهم ظل االّدعاء 
على املنوال نفسه، فقد  تأيًضا كان النيب  دعوىأيًضا يتطو ر. علًما أن 

ْسمِّ رَبَِّّك ال ذِّي َخلَ نزل عليه أوال:  مل يُدَع انظروا أنه ( و 2)العلق:  قَ اقْ رَْأ ابِّ
  فيها ابسم نيب. مث نزلت آايت ابتدائية من سورة املزمل وكلِّّف  فيها

رسول، غري أنه ُدعي  وأابلقيام ابملهمة ولكن مل ترد فيها أيًضا كلمة نيب 
ابسم الرسول يف غضون بضعة أشهر كما يتبني  من اآلايت األخرية يف سورة 

بعثته إىل العامل كله بعد فرتة طويلة، وإن آايت  اّدعى املزمل. كذلك 
القرآن الكرمي اليت ُدعي فيها العامل كله إىل اتّباع هذا النور واهلداية نزلت بعد 

كونه خامت النبيني يف املدينة. كذلك احلال   مدة طويلة. وقد أعلن النيب 
تاريخ الكنيسة . لقد أّلف العاملون بالناصري املسيح  دعوىابلنسبة إىل 

. من قرأ األانجيل املسيح الناصري  دعوىكتًبا حول التدريج يف 
أيًضا ظهر للعيان تدربًجا.  الناصري إبمعان النظر سيعرف أن ادعاء املسيح

إًذا، هذا ليس حمل اعرتاض ألن هللا تعاىل يبنّي االّدعاء احلقيقي يف كالمه 
. كان نبينا يزيله يف وقت معنيمث منذ البداية ولكن يضع عليه سرتًا نوًعا ما 

 ،وكل آية من آايت القرآن الكرمي تدل على  خامت النبيني منذ وقت بعثته
كتاب بعده ولكن أُعلن ابلكلمات الظاهرية فيما بعد   أيّ حاجة إىل أنه ال 
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 أبن هذا الشخص هو خامت النبيني. 
ا أيضً  بل قد بنّي املسيح املوعود  فقطحبثي ت حصيلة ليس ههذ

اعتقاده على هذا النحو متاًما، فال يبقى للمؤمن جمال للرتدُّد بعد بيان 
 : يقول  .املسيح املوعود

واحدة، كذلك إن معارفه أيًضا ال  ُدفعة"كما أن القرآن الكرمي مل ين زل 
 تن زل على القلوب دفعة واحدة. لذا فقد ذهب الباحثون إىل أن النيب 

دائرة التقدُّم العلمي  واحدة، بل أكمل  أيًضا مل يُعَط املعارف دفعة
بصورة ظلية. والسرُّ يف  تدربًجا. واحلال نفسه ابلنسبة إيّل َكوين مظهرًا له 

ا كان التدربجي هو أن مدار تقدُّمه كان القرآن وحده. فلم تقدُّم النيب 
ا. تدربجً أيًضا  معارف النيب  إكمالا كذلك كان نزول القرآن الكرمي تدربجً 

احلال نفسه ابلنسبة إىل املسيح املوعود الذي ظهر فيكم اآلن." )نزول و 
 (421، الصفحة 18املسيح، اخلزائن الروحانية، اجمللد 
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 النبّوة عن املصطلحات بعض

 املختلفة املصطلحات معىن ما إببجاز أكتب أن أودّ  املوضوع إهناء قبل
 وضع ه أن امعلومً  فليكن النبوة؟ عن  املوعود املسيح وضعها اليت

 املصطلحات تلك ولكن النبوة لشرح شك أدن دون املصطلحات بعض
 من عنده  املوعود املسيح أوجدها بل واحلديث القرآن كلمات  ليست
 لذا بنفسه املصطلحات هذه أوجد ه وألن ،النبوة أنواع الناس إلفهام
 معىن إن فمثال. ط دون سواهافق هو بّينها  اليتعاينامل منها تؤَخذ أن بجب

هو   النيبواملعلوم أن . عروفةامل عبادةال هي الكرمي القرآن حبسب الصالة
 كلما  ولكن الدعاء تعين الصالة أن فمع. قبله موجودة تكن ملو  الذي سّنها

كون ي صارفة قرينة بغري اإلسالمية الشريعة يف" الصالة" كلمة  ُتستَخدم
 أوجدها اليت ملصطلحاتا كذلك.  الدعاء وليس عروفةامل عبادةال معناها
 نستنبط أن بجب لذا قبل من اللغة يف مستخدمة تكن مل املوعود املسيح

 معىن فناحلرّ  ذلك نفعل مل وإن. بنفسه املوعود املسيح استنبطها معانٍ  منها
 القبيل هذا من املصطلحات بعض هنا أنقل. مبتغاه عكس على عباراته

 عن ابحث كل  ليتذكرهانفسه ب  املوعود املسيح بّينها اليت ومعانيها
 . اخلطأ يف الوقوع وبجتنب احلق

 : معانيها وبنّي  املوعود املسيح أوجدها اليت املصطلحات يلي فيما
 على رسول أو نيب إين وسيدان رسولنا بعد قال وَمن": احلقيقية النبوة

. كّذاب  كافر  فهو الغراء، الشريعة وأحكام القرآن وترك واالفرتاء احلقيقة وجه
 عن منفصال احلقيقة وجه على النبوة يّدعي الذي أبن نؤمن إان ختصار؛اب
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 بنفسه يكون أن ويريد الطيِّّب الينبوع ذلك عن وبعيًدا  النيب فيوض ذيل
 املّدعي هذا مثل أن الظن وأغلب له، دين ال ملحد فهو ،مباشرة هللا نيب  

 األحكام غرّي ويُ  ،داتللعبا جديًدا أسلوابً  وخيرتع جديدة، شهادة له سيخرتع
 فكيف كفره؛  يف مراء وال ،دون شك الكذاب مسيلمةفهو أخو  وحيرّفها.

 آهتم، عاقبة) "الكرمي؟ ابلقرآن يؤمن أبنه مثلهعن خبيث  القول ميكن
 (احلاشية ،28-27 الصفحة ،11اجمللد الروحانية، اخلزائن

 تكن مل منبوهت ولكن كثريون  أنبياء إسرائيل بين يف كان": املستقلة النبوة
 بصورة إهلية هبة كلها  النبوات تلك كانت  بل  ملوسى اتباعهم نتيجة

 أنبياء -مثلي -يَُسّموا مل لذا. موسى التّباع دْخل أدن فيها كان  وما مباشرة
 منصب وتلق وا مستقلني أنبياء ُسُّوا بل أخرى انحية من األمة ومن انحية من

 الصفحة ،22 اجمللد الروحانية، ناخلزائ الوحي، حقيقة." )مباشرة النبوة
 (احلاشية ،100

َم إنين": املستقل النيب  يل عالقة ال حبيث النبوة ادعيتُ  كأين  ابطالً  أهت 
 اتّباعإىل  حاجة من أرى الو  مستقال نبي ا نفسي دُّ أَعُ  كأين  أي ابإلسالم،

 عن نقال ،(م1908 أاير 23 يف ،"عام أخبار" جريدة". )الكرمي القرآن
 .م11/6/1908 عدد ،10 صفحة ،7جملد ،33رقم" بدر" دةجري

 بكل ُوعدت األمة هذه أن تتذكروا أن بجب": الربوزية أو الظّلية النبوة
 مجلة تلك ومن. نو والصديق نو السابق ألنبياءا هاأُعطي اليت اإلنعامات
 القرآن لكن. أنبياء بسببها السابقون األنبياء ُدعي اليت النبوءات اإلنعامات

 من يّتضح كما  الرسل،و األنبياء  غري على الغيب علوم أبواب أغلق رميالك
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إن  لذا. َرُسولٍ  مِّنْ  اْرَتَضى َمنِّ  إِّال*  َأَحًدا َغْيبِّهِّ  َعَلى يُْظهِّرُ  َفال :اآلية
 َعَلْيهِّمْ  أَنْ َعْمتَ  آية وإن. وجود نيب لالطالع على الغيب النقي ضروري

الغيب و . النقي الغيب علم من ةحمروم ليست األمة هذه أن على تشهد
 هذا إن وحيث. حبسب منطوق هذه اآلية والرسالة النبوة النقي يقتضي

 والظلية الربوز ابب نأب اإلميان من بد ال لذا أُغلق، قد باشرامل الطريق
 خطأ، إزالة." )فتدبّر. املوهبة هذه لتلّقيفقط مفتوح   الرسول يف والفناء
 (احلاشية ،209 الصفحة ،18 اجمللد الروحانية، اخلزائن

 فهي وحده احملمدي ابلفيض الوحي تلّقي معناها اليت الظّلية النبّوة أما"
 ،22 اجمللد الروحانية، اخلزائن الوحي، حقيقة". )القيامة يوم إىل ابقية

 (30 الصفحة
  انل أنه يعين مما ، أمته من يكن مل ما"...: األمة من أي األُمَّيت النيب

 اخلزائن اإلهلية، التجليات." )مباشرة وليس  اتّباعه طريق عن إنعام كل
 (احلاشية ،401 الصفحة ،20 اجمللد الروحانية،
 الشريعة لوحي احلاملة التاّمة النبوة أن على يدلّ  احلديث": التامة النبوة

 ( 61 الصفحة ،3 اجمللد الروحانية، اخلزائن املرام، توضيح) ".انقطعت قد
 جزئية نبوة إهنا: "وصفها يف  املوعود املسيح قولي: اجلزئية النبوة
 الذي الكامل ابإلنسان ابالقتداء تُنال اليت" احملد ثية" آخر بتعبري وُتسمى

 (60 الصفحة السابق، املرجع." )التامة النبوة كماالت  مجيع نفسه يف بجمع
 من جزء فيه لكن اتمة، ليست نبوته أن مع. وجهٍ  من نيبّ  أيًضا احملد ث"

". غيبية أمور عليه وُتكشف. تعاىل هللا مكاملة بشرف حيظى ألنه النبوة



 حقيقة النبوة

(208) 

 

 (السابق املرجع)
 توضيح" يف  املوعود املسيح بّينه الذي اجلزئية النبوة تعريف هو هذا

 أن املرام توضيح أتليف زمن يف يعتقد كان  أبنه قبل من قلت وكما". املرام
 احملد ثني مجيع وأن احلقيقة يف نبوة ليست عليها حائز هو اليت النبوة

 من أثبتُّ  وقد. نبي ا فيه احملد ث عدّ  أنه املقتبس هذا من فيتبني  . يشاركونه
 نبي ا يُدعى أن ميكن أيًضا احملد ث أبن القائل املبدأ خطأ أثبت  أنه قبل

 عام منذ تلقائي ا ُنسخت العبارة هذه إًذا،. نبي ا يُدعى ال احملد ث أبن وقال
ثية اعتقاد تركه مع م1901  الفكرة هذه  املوعود املسيح فّند وقد. احملد 

 انقصة، أو جزئية نبوة أهنا نبوته عن م1900 عام بعد يكتب مل لذلك هنائًيا
 ابلكثرة ترد مل م1904 عام بعد كتبه  يف النبوة هبا ذُكرت اليت الكثرة أن مع

 النبوة تعريف يف والتغيري دثيةاحمل اسم ترك إن إًذا،. السابقة كتبه  يف نفسها
 الكلمة هذه ترك إن اثنية انحية ومن اجلزئية، النبوة مصطلح ترك أنه يشهد
 إذا أنه إال قبل، من القبيل هذا من نبي ا نفسه حيسب كان  ما أنه يُثبت هنائي ا

 جديدة شريعة بدون ولكن نيب أنه" اجلزئي النيب" اصطالح من أحد استنتج
 . فال وإال هبذا املعىن الكلمة هذه لنقب أن يمكنناف

 اليت أعاله املذكورة املصطلحات إىل ابلنظر -أن يصل يستطيع عاقل كل
 تلك أن إىل نتيجة -منها استنبطاملعىن الذي و  املوعود املسيح أوجدها

 ال آخرون وهناك بشريعة أيتون أنبياء هناك أن إال تعين ال املصطلحات
 املسيح قال فلو. آخر نيب اتّباع نتيجة النبوة ينالون أنبياء وهناك هبا، أيتون

 فهذه ،اتمة نبوة ليست نبوته أو مستقال أو نبي ا حقيقي ا ليس إنه املوعود
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. مباشرة النبوة ينل ومل جديدة بشريعة أيت مل أنه فقط تعين املصطلحات
 مباشرة يستل نبوته أن فمعناه بروزاي   أو ظلي ا نبي ا ذلك مقابل نفسه عدّ  وإذا
 أن جائزًا نرى ال ولكنهو اعتقادان،  وهذا.  النيب اتّباع بربكة حازها بل

 آخر معىن منها ويستنبطَ  املوعود املسيح بّينها اليت املعاين جاهلٌ  يرتك
 ألحد ليس مسموحا. نبوته  املوعود املسيح أنكر لقد انظروا،: ويقول

 مل الكلمات تلك ألن بنفسه وعودامل املسيح بّينها اليت املعاين من خيرج أن
 من فهي ، املوعود املسيح استخدمها اليت ابملعاين اللغة يف ُتستخدم

 منها ُيستنبط أن إال بجوز وال بنفسه، املوعود املسيح أوجدها مصطلحات
 أو عنده من اإلنسان خيرتعه الذي وليس املوعود املسيح بّينه الذي املعىن
 . اللغة يف يوجد

 أوجدها مصطلحات هذه أن جيًدا يتذكروا أن مجاعتنا أبناء على فينبغي
 لوقا عنده من معاينَ  منها استنبط مث أحد قدمها ولو ، املوعود املسيح

 املعىن هو هذا ألن الواقع يف نبي ا يكون الذي هو احلقيقي النيب نأب مثال
 حقيقي انبي ا  ليس أبنه قال املوعود املسيح وألن ،"احلقيقي" لكلمة اللغوي
 أن عليك أن بوضوح الشخص هذا ملثل فقولوا ،الواقع يف نبي ا ليس أنه فتبنّي 
 ما.  املوعود املسيح كتب  من وعن السخرية الكالم كذب  عن ترتدع

 حىت أنتَ  فمن الكلمات هذه معاينَ  بنفسه بنّي  قد املوعود املسيح دام
 مل أنه هو  وعودامل املسيح بّينه الذي واملعىن آخر؟ معىن منها تستنبط

 بد ال. مذهبنا هو وهذا واسطة، بال ليست نبوته وأن جديدة بشريعة أيت
 وال املصطلحات، من املعىن استنباط عند احلسبان يف حيطة أقصى أخذ من
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. للحق خمالفة ذلك سيكون وإال عنده من معىن يستنبط أن للمرء بجوز
شيئا  احلق عن تُبعده ةكلم  لسانه على جتري احلقَ  اإلنسانُ  خيالف وعندما
 كلهم،  هللا أولياء يُنكرون املوعود املسيح نبوة يُنكرون الذين أن فأرى. فشيئا
 فال نفوسهم ثورة أعمتهم وقد املراتب، مراعاة فكرة قلوهبم من خلت وقد

 على بجب. ذا موقف خميفوه هللا، أصفياء إىل أيديهم يبسطوا أن خيافون
 بل خصمه إىل ينظر وال وحوار نقاش كل  دعن ثورته يف يتحّكم أن املؤمن
. األطهار عباده على جًدا غيور تعاىل هللا إن. يناقش عمن ينظر أن بجب
 الناس ماليني عاداهم وقد العامل خلق منذ األصفياء آالف مئات خال لقد

 إىل املسيء جنا أن مرة وال حيدث مل ولكن. بل عشرات املاليني منهم
 الدين عن الناس الرتد   ذلك حدث ولو. ابالعق من ومؤذيهم الصاحلني

 على املبنية أبعماله وجوده يُثبت تعاىل هللا إن. منهم كثري  إميان ولضاع
 عن قدرته توقّفت ولو. اه تر  أن املادية اإلنسان لعني أنّ  وإال ،القدرة
 . به يؤمن أن اإلنسان على لتعذ ر جتلياهتا إظهار

 وتثور دائًما صاحبها تضر هللا عباد ىلإ اإلساءة أن جيًدا التذكر فيجب
 ال الذين الناس بعض أن علمت حني كثريًا  أتسفت لقد. هللا غريةعليها 
 هلا خيرتعون املصطلحات هلذه  املوعود املسيح بّينها معاين يعلمون
 يلي فيما فأنقل املوعود، املسيح إىل ُيسيئون وبذلك أنفسهم عند من معاينَ 
 .القبيل هذا من حاداثً 
 حممد قاضي السيد هللا يف أخي بني النبّوة حول نقاش مرة ذات جرى لقد
 غري من شخص وبني املبايعني مجاعة من هو الذي البشاوري خان يوسف
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 حممد املنشي أبن املبايع غري فقال اسه، ذكرإىل  حاجة ال الذي املبايعني
. سّيان احملرتم واملرزا  النيب أن نعتقد أبننا يقول" مردان" مدينة من يوسف

 كان  إذ ةاملرتب حيث من نييمتساو  نُعّدمها ال أبننا يوسف حممد قاضي فقال
سيح وامل أستاًذا  النيب وكان خادًما، سيح املوعودوامل سيًدا  النيب

  أنه -بنفسه املوعود املسيح كتب  كما-نؤمن أننا غري. تلميًذا املوعود
 كالمه  كان.  بصورة ظلية  النيب كماالت  حيازته بسبب  لنيبا يشبه
 ما: وقال بسماعه ثورته اثرت املبايع غري الشخص ولكن متاًما صحيًحاهذا 
 أبنك له قيل وعندما. أيًضا األصل براز حلمل يصلح ال الظل الظل؟ أمهية

 -موقفه من خيجل أن من بدال-قال املوعود املسيح إىل هذا بقولك ُتسيء
 أخرى مرة ُنصح وعندما. الزابلة يف مىويُر  ابألقدام طأو ي أن يستحق الظل
 مل أبنه وقال السابق كالمه  يُفسر أن وأراد وجيز تفكري بعد خطئه إىل تنب ه

 غسل  النيب أن التاريخ من فالثابت. آخر شيًئا قصد بل فهمَته ما يقصد
 هذا بقوله أبنه املبايع غري الشخص هذا ينتبه فلم يهودي، عليه ترب ز فراًشا

 . راجعون إليه وإان هلل إان. أيًضا  النيب ضليةأف يهاجم
 يف ورد لقد. الظل معىن فهم وعدم احلق معارضة نتيجة كان  كله  هذا

: اآلن فقولوا. سبعة أنواع من املؤمنني القيامة يوم يظلهللا س أن األحاديث
 ستستعدون فهل ،"هللا ظل" للملك ويُقال أيًضا؟ الظل هذا سُتهينون هل

 ظل فقط تعين" الظل" كلمة  هل ؟آنًفا املذكور األصل على بناء أيًضا لقتله
 فلماذا وإال الشمس؟ ضوء نتيجة األرض على يقع الذي الشجر أو اإلنسان
 جمتىب املوعود املسيح كان  الظل؟ هذا على  املوعود املسيح نبوة تقيسون
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 وقال وجوده مبن زلة وجوده  عد   وقد ، عنده وحبيًبا  هللا إىل ومقرابً 
 يف له أمهية ال ظل إىل اإلساءة فلتحاولوا.  اسه يواطئ  اسه إن

 ،علًنا صورته أحرقوا أو بالده يف دنيوي مللك متثاالمثال  اصنعوا أي الظاهر،
. ستواجهونه ما انظروا مث أمامه ابألحذية ظله واضربوا ضابط إىل اذهبوا أو

 يف حدثت لقد. السجن يف حُتبسون أو اجملانني مستشفى إىل تُرسلون سوف
 امللك أو املعظمة امللكة متثال إىل األشرار بعض أساء إذ كثرية  أحداث اهلند
 اإلساءة على يُعاَقب اإلنسان كان  فإذا. قاسًيا عقاابً  وُعوقبوا السابع اِّْدَورد

 هلا أمهية وال فيها حياة ال اليت ومتاثيلهم املاديني والضباط امللوك أظالل إىل
أن تسيئوا  درجة إىل حقري  النيب وظل اإلهلي املبعوث فهل ،اذاهت حد يف

 الظل ضرب أبن يقول من هناك ؟دون أن ُتافوا عقااب إليه كما شئتم
 خشية تالشت فهل. جائز الزابلة يف طرحه أبن غريه ويقول جائز، ابلنعال

 اهذ أن يقيًنا اعلموا احلال؟ هذا إىل احلالة آلت حىت كلي ا  القلوب من هللا
 انل املوعود املسيح أن معناه بل الناس عامة يزعمه ما يعين ال الظل

 والفطنة العقل يرزق أن تعاىل هللا ندعو.  النيب اتّباع بربكة كلها  الكماالت
 املوعود املسيح إىل لإلساءة ويستعّدون النفسانية ثوائرهم نتيجة يعَمون لذينا

، يُهلكوا وأال والباطل، قاحل بني التمييز من ليتمكنوا نهمأعي ويفتح 
 . آمني اللهم هللا، مببارزة أنفسهم
 هناك األعلى يف ذكرهتا اليت املصطلحات إىل إضافة: اجملازي النيب
 املولوي رّكز لقد". اجملازي النيب" وهو أتناوله ابلتفصيل أن أودّ  آخر مصطلح

  املوعود املسيح: "لقد كتب وقال كثريًا  املصطلح هذا على احملرتم
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 إنين ،"ةاحلقيق وجه على ال اجملاز، طريق على هللا من نبي ا سُِّّيتُ : "بوضوح
 أمحد حممود مرزا بذلك يقصد) احملرتم ميان كتبها  عبارة أقرأ عندما أستغرب

 النيب أو املصطنع أو الزائف النيب ُوضع لو: "أي (الكتاب هذا مؤلف
." نبي ا حقيقي ا  وعودامل املسيح أقبل فأان احلقيقي النيب مقابل ابالسم
 مصطنًعا نبي ا أو زائًفا نبي ا كونه  عدم من الرغم على يقول احملرتم املرزا ولكن

 نع بل احلقيقة وجه على نبي ا ُيسمِّه مل تعاىل هللا أبن فقط ابالسم نبي ا أو
 معىن أبي اليوم إىل يعلم ال احملرتم امليان أن أفهم فكيف اجملاز، طريق

 مل املوعود املسيح دام ما ؟"احلقيقي النيب" تعبري املوعود ملسيحا استخدم
 اجملازية النبوة تعبري كثرية  مرارًا بل واحدة مرة كتبه  يف نبوته عن يستخدم

 واجملاز؟ احلقيقة بني الفرق ما احملرتم ميان يعلم أفال احلقيقية النبوة مقابل
 وراء سبب ال قصًدا؟ قيقياحل مقابل واملصطنع الزائف كلمة  أورد إًذا فلماذا
   املوعود املسيح استخدم لقد. ابحلجب مستورة احلقيقة لتبقى إال ذلك
" واملصطنع الزائف" أورد فقد احملرتم امليان أما احلقيقي مقابل" اجملازي" كلمة
 ..." بعباراته استخف وبذلك احلقيقي، مقابل
ف إنين  احلد ذاه إىل غضب احملرتم املولوي أن على جًدا متأسِّّ

" إن" ب  مشروطًا" احلقيقي النيب" مقابل" الزائف النيب" كلمة  ابستخدامي
  لقد. لغضبه سبًبا أفهم مل أنين على أأتّسف ولكنين بشدة بكلمايت وأتذى
 استنبطه الذي املعىن) املشرِّع النيب" احلقيقي النيب" من استُنبط إن: كتبتُ 
 ُوضعت إذا ولكن ،ا حقيقي انبي   به أؤمن فال( نفسهب  املوعود املسيح
نبي ا  به فأؤمن" املصطنع النيب أو الزائف النيب" كلمة"  احلقيقي" مقابل
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 إن إنه وقلتُ " إن" حبرف مشروطا الكالم جعلتُ  أنين الواضح فمن. حقيقي ا
 ولكن. نبي ا حقيقي ا سأُعّده بل زائًفا نبي ا أحسبه فلن كذا  معىن منه استُنبط

: الكرمي القرآن يف بجد أنه مع ذلك على احملرتم املولوي غضب املاذ أدري ال
العابدين أول فأان ولدٌ  للرمحن كان  إن (دام ما ولكن(... )82: الزخرف 
 املنوال هذا على كالمي  معىن يفهم أن عليه كان(  أعبده فال ولد له يوجد ال
 املسيح بّينه امل خمالًفا معىن" احلقيقي النيب" التعبري من أحد طنباست إن أنه

نبي ا   أحسبهسف مصطنًعا أو زائًفا النيب ذلك يكون أال بجب أنه املوعود
 أنين إال اجلملة هذه من املراد ليس هأن يرى احملرتم املولوي كان  فإذا. حقيقي ا
 أول فأان ولدٌ  للرمحن كان  إن: اآلية من يفهم فلعله نبي ا حقيقي ا حسبُته

 القرآن يف جند أبننا قال وإذا. ولًدا هلل أبن يؤمن كان   النيب أن العابدين
 جاء اليت اآلية هذه من يُفهم أن ميكن فكيف ولد هلل ليس أنه كله  الكرمي

 ما أبين فلُيخربين ولًدا؟ هلل أبن يؤمن كان   النيب أن" إن" حرف فيها
 وعودامل ابملسيح أؤمن ال أبنين مرارًا" الفصل القول" كتايب  يف قلت قد دمتُ 

 حرف سبقها مجلة من احلقيقي النيب معىن استنبط فكيف نبي ا حقيقي ا
 التغري إىل يؤدي املصطلحات تغري نأ املقام ذلك يف قلت لقد ؟"إن" الشرط

 غضًبا غضب احملرتم املولوي أن املؤسف من. أيًضاالكلمات  استخدام يف
 .ابلتأسف بجدر فال جديد أبمر ليس هذا ولكن ابخلديعة، واهّتمين شديًدا

 سُِّّيتُ : "فيها جاء اليت "الوحي حقيقة" يف الواردة العبارة إىل أعود واآلن
 معناها؟ ما وأتساءل ،"احلقيقية وجه على ال اجملاز، طريق على هللا من نبي ا
 كما  بل ؟نبي ا حقيقي ا يكن مل ه أن جمازيةهذه النبوة  اعتبار يُثبت أال
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 كذلك  احلقيقة يف اأسدبجعله  ال هذا قولنا فإن سدأ أنه جمازًا إلنسان نقول
 وجه على نبي ا جتعله مل وحدها التسمية وهذه نبي ا املوعود املسيح سِّّي

 . احلقيقة
 اجملاز معىن فهم لعدم تنشأ الفكرة هذه أنهو  الشبهة هذه فجواب

 نم بدال" احلقيقي" معىن عن االستفسار احملرتم املولوي حاول لو. واحلقيقة
 كلمة  إىل ابلنظر احلد هذا إىل يفرح مل لعله اجملاز معىن أخفي أبنين اهتامي

 هذه يف يعلم أن له بد ال كان  ألنه املذكور املوعود املسيح كالم  يف" اجملاز"
 أيت مل املوعود املسيح أن إال منها يثبت وال تنفعه ال العبارة هذه أن احلالة

 بجوز فال !مشرع؟ غري ي انب كان   أنه ينكر ومن. جديدة بشريعة
 لشخص يُقال كما  نبي ا سُِّّي بل نبي ا يكن مل أنه قط العبارة هذه من اإلثبات
. وال يصح القول قطعا أنه كما أن الشجاع الذي يقال له: أسد إنه شجاع

. نبي ا يكن مل املوعود املسيح كذلك  احلقيقة يف األسد ال يصبح أسدا
 علم كتاب  هو الذي" األنوار نور" كتاب  من أنقل األمر هذا فإلثبات
. فيه وقعتَ  الذي اخلطأ هو ما منه وسيتبني   واجملاز احلقيقة تعريف ،األصول

 : يلي كما  واجملاز احلقيقة تعريف" األنوار نور" يف ورد فقد
 تعييُنه ابلوضع واملراد... له ُوضع ما به أُريدَ  لفظ لكل فاسمٌ  احلقيقة أما"

 واضع جهة من التعيني ذلك كان  فإن. قرينة غري من عليه يدل حبيث للمعىن
 قوم من كان  وإن. شرعي فوضعٌ  الشارع من كان  وإن. لغوي   فوضعٌ  اللغة

 هو احلقيقة يف واملعترَب . عام عريف فوضع وإال خاص عريف فوضعٌ  خمصوص
 شرح األنوار، نور." )عدُمه اجملاز ويف املذكورة األوضاع من بشيء الوضع
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 واحلقيقة اللغوية، احلقيقة أي أقسام أربعة فاحلقيقة(... 92ص املنار،
 أيًضا اجملاز كذلك.  العامة العرفية واحلقيقة اخلاصة، العرفية واحلقيقة الشرعية،

 اخلاص، العريف واجملاز الشرعي، اجملاز الوضعي، اجملاز: وهي أقسام أربعة
 . العام العريف واجملاز

 اللغوية، احلقيقة: أقسام ةأربع للحقيقة أن العبارة هذه من علمتَ  لعلك
  ومقابل. العامة العرفية واحلقيقة اخلاصة، العرفية واحلقيقة الشرعية، واحلقيقة

 فكان لغوية حقيقة هناك كانت  إذا أي جماز، هناك احلقائق هذه كل
 جماز مقابلها فكان شرعية حقيقة هناك كانت  وإذا ،لغوي جماز مقابلها
 عريف جماز مقابلها فهناك خاصة عرفية حقيقة اكهن كانت  وإذا ،شرعي

. عام عريف جماز مقابلها فكان عامة عرفية حقيقة هناك كانت  وإذا خاص،
 دائما، احلقيقة مقابل أييت اجملاز أن أيًضا ابلذكر جدير ذلك إىل وإضافة

 املسألة هذه وضوح بعد. العكس وليس احلقيقة بواسطة اجملاز على ويُعثر
 هو فما احلقيقية النبوة تعبري استخدم عندما املوعود املسيح نأ نرى أن بجب
 اجملاز معىن ُيستنبط حىت حتتها الكلمة هذه تصن ف اليت األربع احلقائق نوع

 املراد أن جند اللغة يف النيب معىن عن نبحث وعندما. نفسها احلقيقة مقابل
 تعاىل هللا ُيسمِّيهو  مة،ها أبمور ويتعّلق بكثرة الغيب عليه يظهر الذي هو منه
 هذه أن فتبني. ابلشريعة اإلتيان شرط العامل يف قاموس أي يذكر وال ،نبي ا

 جند شرعية؟ حقيقة هذه هل نبحث وعندما. لغوية حقيقة ليست احلقيقة
 كتبُته  وما القواميس يف املذكور املعىن أيًضا واألحاديث الكرمي القرآن يف

 نفحص وعندما. أيًضا شرعية حقيقة ليست فهي. قبل من ابلتفصيل
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 أييت الذي هو دون أدن شك عندهم النيب أن جند ،الناس عامة حماورات
 اليت النيب حقيقة أبن القول فيمكننا. مباشرة النبوة بجد أو جديدة بشريعة
 املوعود املسيح على النيب كلمة  عليها بناء ُتطلق جلهلهم العوام هبا يقول
 عامة مصطلح حبسب نبي ا يكن مل أنه معناه سيكون ولكن. جمازًا 
 نبي ا كان  أنه ذلك من املراد يكون ولن جديدة، بشريعة أيت مل ألنه الناس
 العرفية احلقيقة أي الرابعة احلقيقة أما. أيًضا الشرعي املعىن حبسب جمازاي  

 بل ،اآلخرين الناس مصطلحات عن لبحثإىل ا حاجة نرى فال اخلاصة
 إلفهام مصطلًحا أوجد أنه فيها وجند  املوعود املسيح كتب  يف نبحث
 بشريعة، اإلتيان هو منه املراد أن حقيقتها وبنّي  نبوته، نوعية الناس عامة

 فقد. النبوة حقيقةَ  ابلشريعة اإلتيان يُعّدون الناس عامة أن وهو واضح وسببه
 نهأب وقال إفهامهم أجل من الناس عامة يفرتضها حبقيقة املوعود املسيح سّلم
 املعىن، هبذا جمازي نيب هو بل جديدة بشريعة اإلتيان منطلق من نبي ا ليس
 جديدة شريعة ال ألنه بشريعة أيت مل وإن ما نوًعا املشرعني األنبياء مياثل أي
 من جمازي نيب  املوعود املسيح أبن القول فيمكن.  هللا رسول بعد

 اصطالح منطلق منو  الناس، عامة أذهان يف اليت النبوة حقيقة منطلق
 يعين وال بشريعة، أيت مل أنه إال يعين ال وهذا الناس، عامة إلفهام افرتضه

 . أيًضا اإلسالم مصطلح يف بنيب ليس أنه
 يُرك ز حىت تشريعية نبوة املوعود املسيح نبوة يعدّ  الذي من أخربوان واآلن،

 كلهم  تباعيأ وكذلك أان أؤمن احلد؟ هذا إىل اجملازية النبوة على إلقناعه
 النيب طاعة بغري النبوة على حيصل ومل بشريعة أيت مل نبي ا املوعود ابملسيح
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، بعد تعاىل هللا إىل الوصول أبواب أبن ونؤمن كفرًا،  الفكرة هذه نعدّ  بل 
 يف نفسه أفىن من إال مرتبة أية أحد ينال أن ميكن وال كلها  مغلقة  النيب
 والذي.  طاعته نري عنقه على حيمل ابلذي إال هللا يرضى وال.  حبه

 تكمن العز ة. أيًضا اآلخر العامل ويف الدنيا هذه يف ويُهان فسُيذل عنه يُعرض
 معرفته على تتوقف هللا معرفة إن.  نعاله محل يف والعظمةُ  ، خدمته يف
، قربه على حمدود هللا وُقرب  .ميكن ال أنه هو إمياننا بل اعتقادان إن 

 عن فضال  النيب طاعة بغري أيًضا التقوى من نوع أدن على احلصول
 املسيح نبوة أن تُثبت مقتبسات أمامنا تقدم فلماذا. عظيم شأهناف النبوة

 أكثر ذلك نقول بل !ذلك؟ أنكران مىت ؟ النيب بركة من مستمدة املوعود
 األولني فاق أنه يف إال  املوعود املسيح مرتبة علوّ  نرى وال منك

 غريه يبلغها مل درجة  معرفته من وبلغ  النيب طاعة يف مجيًعا نواآلخري
 . غريه يُعطها ومل النبوة درجة أُعطي لذلك

 ألنه األعلى يف املذكور البيان من جزءًا الناس بعض يفهم أال ميكن
 َمثل ضاربني لتخويفهم الناس بعض فيسعى املصطلحات بعض يتضّمن
 ابحث كل  ليفهمه وسلس سهل لوبأبس نفسه املوضوع أبنّي  لذا األسد

 دعوى يف يؤثر وال حمض ُتويف إال ليس األسد َمثل أن وليعلم احلق عن
 . شيًئا املوعود املسيح
 عندما" اجملازي" كلمة  أن جيًدا يُفهم أن بجب املوضوع هذا لفهم

 قط، هلا حقيقة ال أنه منها املراد يكون الف أخرى كلمةب مقرونة ُتستخدم
 أن دائًما منها يراد وال. خمتلفة معان هلا بل ،فحسب اسم إال ليست هي بل
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 بل ،حقيقة أدن فيها تثبت ال" اجملازي" كلمة  هبا ُأحلقت اليت الكلمة
 . فقط عدمها على تدل الكلمة هذه ُتضاف أجلها من اليت احلقيقة

 املراد كان  إنسان على االسم هذا أطلقنا وإذا ،حيوانٍ  اسم" األسد" فمثال
 على" األسد" ويُطلق اللغة، يف أسًدا يسمى حيواانً  مياثل الشخص هذا أن

 بغري األسد معىن حتدد مجاعة أن لنفرتض ولكن. جمازًا اللغة يف اإلنسان
 لكانت االصطالحي ابملعىن" أسد" تسمية أُطلقت فكلما املألوف، املعىن
 حمصطل حبسب حقيقية ستكون ولكنها اللغوية الناحية من للحقيقة منافية
 يف يوجد مثال لكم أضرب واآلن فقط، افرتاضي مثال هذا. اجلماعة تلك
 الفارسية ويف لغتنا يف معروفة)أي الصالة(  "مناز" كلمة  إن. األردية لغتنا
" الصالة" بكلمة مسلم يتفو ه فعندما. املسلمني بني معروفة عبادة لبيان
 اليت العبادة هي -نياملسلم بني املعروف معناها على بناء -منها املراد يكون
 عبادة لبيان نفسها الكلمة مسلمٌ  استخدم إذا أما. املسلمون هبا يقوم

 دعاء على أطلقها أو النصارى عبادة وذكر اجملوس، أو النصارى أو اهلندوس
  اجملوس أو النصارى عبادة على املسلم إطالق فإن يصّلون أبهنم وقال اجملوس
 إسالمية صالة ليست ألهنا العرف منطلق من جمازًا سيكون الصالة كلمة

 اسم عليها أُطلق لذا عبادة لكوهنا هلا مشاهبة كانت  ملا ولكن. احلقيقة يف
 ألن عبادته على الصالة كلمة  يُطلق أيًضا اجملوسي ولكن. جمازًا الصالة

  الزرادشتية، كان  اإلسالم قبل الُفرس ودين فارسية كلمة  (الصالة أي)" مناز"
 أي" مناز" كلمة  عبادته على يُطلق أيًضا البابية بمذه مّتبع إن كذلك
 هذه استخدام يكون لن احلالة هذه ففي. الصالة أؤّدي أبين ويقول الصالة
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 ألن احلقيقي ابملعىن ستكون بل البابيني أو اجملوس منطلق من جمازًا الكلمة
 إذا لذا شرعي عمل الصالة فألن. هبا يقومون عبادةعندهم  الصالة

 إذا أما احلقيقي، ابملعىن كانت  إسالمية عبادة عن سلمم استخدمها
 وعلى. اجملازي ابملعىن كانت  البابيني أو اجملوس عبادة عن اسُتخدمت

 ابملعىن كانت  عبادهتما عن ابيب أو جموسي استخدمها إذا ذلك من النقيض
 . اجملازي ابملعىن كانت  املسلمني عبادة عن استخدماها وإذا احلقيقي،
 كلمة  اسُتخدمت فإذا املرَسل، هو لكلمة "رسول" اللغوي عىنامل كذلك

 متاًما صحيًحا استخدامها كان  لعمل أُرسل شخص حبق العربية يف" الرسول"
 اإلسالمية الشريعة يف أما. احلقيقي مبعناها اسُتخدمت أبهنا وسنقول لغواي،
 سُتخدمتا فإذا وأنبيائه، تعاىل هللا من املبعوثني على" الرسول" كلمة  فُتطلق

. احلقيقي مبعناها اسُتخدمت أبهنا لقلنا النيب مبعىن اإلسالمية الشريعة يف
 ليس شخص عن الدينية الكتب يف نفسها الكلمةُ  ُتستخدم عندما ولكن

 ابملعىن اسُتخدمت وإن اجملازي، مبعناها اسُتخدمت أبهنا لقلنا رسواًل  وال نبي ا
 شخًصا أحدٌ  يُرسل مل حني لغةً  اي  جماز  استخدامها يُعدّ  كذلك.  لغةً  احلقيقي

 من للرسول اجملازي املعىن ،إببجاز. آخر لسبب" رسول" عليه أُطلِّق ولكن
 . اللغوي معناه غري الشريعة منطلق

 أو القول هو القرآين املصطلح يف ومعناها ،"كلمة" لفظ هناك كذلك
 َأَحَدُهمُ  اءَ جَ  إَِّذا َحىت  : الكرمي القرآن يف تعاىل هللا يقول كما  الكالم،
ُعونِّ  َربِّّ  قَالَ  اْلَمْوتُ  ًا أَْعَملُ  َلَعلِّّي*  اْرجِّ َا َكال    تَ رَْكتُ  فِّيَما َصاحلِّ  ُهوَ  َكلَِّمةٌ   إِّهن 
َعثُونَ  يَ ْومِّ  إِّىَل  بَ ْرزَخٌ  َورَائِّهِّمْ  َومِّنْ  قَائُِّلَها  فقد( 101-100: املؤمنون) يُ ب ْ
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نفسه  اللفظ واسُتخدم ،كاملة  مجلة على اآلية هذه يف" الكلمة" أُطلقت
 النيب استخدمه وقد الفقرة، أو اجلملة مبعىن الكرمي القرآن يف املرات عشرات
 أال: لبيد شاعر كلمة قاهلا كلمة  أصدق: "قال كما  نفسه ابملعىن أيًضا  
 لفظ اسُتخدم اإلسالمي املصطلح ففي". ابطل هللا خال ما شيء كل

 كتب  يف أما. الناس عامة يستخدمه وكذلك الفقرة، أو اجلملة مبعىن" كلمة"
. مفرد لفظ على ويُطلق كاصطالح،  اللفظ هذا فُيستخدم والصرف النحو
 مبعناه استخدامه يكون مفرد لفظ مبعىن النحو عامل يستخدمه فعندما

. اجملازي مبعناه استخدامه فيكون اجلملة مبعىن استخدمه إذا أما احلقيقي،
 منه وأُريد الديين احلديث أو العادي ديثاحل أثناء يف ُيستخدم عندما ولكن
 مبعناه اسُتخدم أبنه نقول بل اجملازي ابملعىن نعّده لن الفقرة أو اجلملة

 مصطلح حيث من اجملازي ومبعناه العادي، احلديث حيث من احلقيقي
 . أصاًل  كلمة  ليست الفقرة أن اجملازي املعىن من املراد يكون ولن. النحويني

 اترة اجملاز إىل تتحو ل واحلقيقة اترة حقيقة يصبح ازاجمل ،فلباب القول
 ولكنها املعىن حيث من الشريعة يف جمازًا نفسها الكلمة فتكون أخرى،
 وُتصبح اللغة يف جمازًا تكون األحيان بعض ويف. اللغة يف حقيقة تكون
 يتغري بل دائًما هو هو يكون ال اجملاز معىن وإن. اخلاص الُعرف يف حقيقة

 ال فهذا اجملازي ابملعىن اسُتخدمت هناإ كلمة  عن قلنا وإذا. خمتلفة وفظر  يف
 ال أنه ذلك من املراد يكون بل حال، أبي حقيقة تُ َعدّ  أن ميكن ال أنه يعين

  وإن إليه، نظرًا الكلمة تلك فيه اسُتخدمت الذي احلقيقي املعىن فيها يوجد
 مفصاًل  ورد كما  رآخ منطلق من حقيقة اجملاز ذلك ُيصبح أن ممكًنا كان
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 التلويح، انظر. )األصول علم يف الكتب أوثق من هو الذي" التلويح" يف
 ( 129-110 صفحة لكشور، نو طبعة

  فهم يف وأخطأ احملرتم علي حممد املولوي يفهمها مل اليت احلقيقة هي هذه
 األسد َمثل سع ألنه  املوعود املسيح كتب  يف الواردة" اجملازي" كلمة

 اجملاز معىن لبيان الوحيدة الوسيلة هو املثل هذا لعل ذهنه يف كانو  اجملازي
 أقسام على ضوء أدن يُلقي وال فقط اللغوي اجملاز يبنيِّّ  املثل ذلك أن مع

 أييت الذي هو النيب معىن أن اللغة يف ثبت لو أنه احلق. األخرى الثالثة اجملاز
 بشريعة أيت مل الذي على اجمازً  أُطلق مث مباشرة النبوة ينال الذي أو بشريعة

 تصفه الذي ابلنيب ليس أنه ذلك من املراد سيكون مباشرة النبوة ينل مل أو
 شريعة يف نيب يف الشرطان هذان حتقق وإذا. ما نوًعا مياثله بل نبي ا اللغة

 سيكون دينية كتب  يف اجملازي النيب كلمة  أحد حبق اسُتخدمت مث اإلسالم
 يُعّده الذي ابلنيب ليس أنه اإلسالمي رعالش مصطلح منطلق من معناه
 الشرطان هذان حتقق وإذا. نوعا ما النيب مياثل هو بل نبي ا اإلسالمي الشرع

 على بناء اجملازي النيب كلمة  أحد على أطلقنا إذا مث العام العرف يف نيب يف
 عامة يعّده الذيك  نبي ا ليس أنه معناه سيكون العام العرف يف السائد املعىن
 . الشريعة حبسب نبي ا كان  وإن نبي ا الناس

 ثبتت فلو ،يف اإلسالم مصطلحٌ  النيب أن معلوًما يكون أن بجب ولكن
 حبسب نبي ا حقيقي ا سيكونف ياإلسالمالشرع  تعريف حبسب أحد نبوة

 أحد كان  وإذا. الناس وعامة اللغة عند كذلك  يكن مل وإن اإلسالم شريعة
 آخر مصطلح حبسب جمازي نيب ولكنه اإلسالم ةشريع مصطلح حبسب نبي ا
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 من بد ال لذا احلقيقة، يف إسالمي منصب النيب ألن ،نبي ا كونه  يف شك فال
 . اإلسالمي ابملصطلح االعتداد

 املوعود املسيح مجلة يف النظر أمعِّنوا واجملازي احلقيقي النيب شرح فهم بعد
 يف النيب هو من انظروا مث ،قي انبي ا حقي وليس جمازي نيب أبنه فيها قال اليت

 اإلسالمية الشريعة هو الذي الكرمي القرآن نقرأ عندما. اإلسالمية الشريعة
 وحتتوي بكثرة، الغيب عليه كَشفيُ  الذي هوأبنه  النيب تعريف فيه جند

 املوعود املسيح يف متحققان األمران وهذان .والتبشري اإلنذار على نبوءاته
 ،الذي فاملعىن. نبي ا تعاىل هللا سّاه قد أي أيًضا اثلثة عالمة فيه وتوجد 
 بل ،قط حبسبه جمازاي   نبي ا املوعود املسيح ليس للنيب اإلسالمية الشريعة تُبّينه
 إلفهام اصطالًحا حضرته بّينها اليت النبوة حقيقة أن غري. حقيقي نيب هو

 نبي ا ليس املوعود يحاملس فإن ،جديدة بشريعة اإلتيان أي ،نبوته نوعية الناس
 بشريعة أيت مل أي ،جمازي نيب هو بل ،املصطلح هذا حبسب قطحقيقيا 
 . جديدة
 نبي ا يكن مل أنه" اجملازي النيب" تعبري من قط يثبت ال ،الكالم فزبدة
 الذي" احلقيقي النيب" اصطالح أن هو منه املراد بل اإلسالم شريعة حبسب
 كونه  من واملراد. عليه ينطبق ال أيًضا معناه وبنّي   املوعود املسيح أوجده

 النبوة ينل ومل جديدة بشريعة أيت مل أنه هو املصطلح هذا حبسب جمازاي   نبي ا
 . نبي ا ليس أنه يعين ال وهذا مباشرة،
 آتِّ مل أنين فبمعىن ورساليت نبويت أنكرت حيثما: "املوعود املسيح يقول

 علمَ  تلّقيت قد إين حيث ولكن ؛مستقل بنيب لست كما  ،بشريعة مستقلة
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 الباطنة، بفيوضه مستفيًضا ، املقتدى رسويل بواسطة تعاىل هللا من الغيب
 قط أنكر ومل. جديد شرع أي بدون ولكن ونيب، رسول فإنين اسَه؛ وانئاًل 

 املعىن هبذا ورسواًل  نبي ا تعاىل هللا قد انداين بل املنطلق، هذا من نيبّ  أينّ 
 اخلزائن خطأ، إزالة. )املعىن هبذا ورسول نيبّ  أينّ  أيًضا اآلن رأنك الف. نفسه

 ( 211-210 الصفحة ،18 اجمللد الروحانية،
 ليس أنه منها يبدو اليت املوعود املسيح عبارات أن العبارة هذه من يتبني  

 ولقد. مباشرة النبوة ينل مل أنهو  جديدة بشريعة أيت مل أنه إال تعين ال نبي ا
 املسيح كتب  يف اجملازي النيب من املراد املعىن هو هذا أن قليل لقب أثبتُّ 

 مل األسد َمثل على اجملاز حصروا والذين. ذلك من أكثر وليس املوعود
 ذلك على وبناء. احلقيقي النيب حقيقة عن فضاًل  واجملاز احلقيقة معىن يفهموا
 ومل عود،املو  املسيح كتب  يف" اجملاز طريق نع: "التعبري فهم يف أخطأوا
 املسيح بّينه الذي احلقيقي للنيب املعىن أن إال اجملاز معىن ليس أنه يدركوا
 تعريف حبسب نبي ا ليس أنه ذلك من املراد وليس عليه، ينطبق ال املوعود

 . اإلسالم وشريعة  والرسول هللا عند "نيب"
 تعبري نفسه على املوعود املسيح أطلق حيثما أنه أكثر األمر إليضاح

 املعىن الوارد يف حبسب جمازي نيب أنه ذلك من يقصد مل" اجملازي النيب"
 ذلك قبل ولكن نفسه، الكرمي القرآن من آخر دلياًل  أُقدِّم الكرمي، القرآن
 املوجودة احلقيقة فيه تُوجد ال ما هو اجملازي الشيء أن جيًدا يُفهم أن بجب

 على األسد نُطلق ماعند ولكن حيوان اسم األسد مثاًل . احلقيقي الشيء يف
 ولكننا الشخص هذا يف توجد ال األسد حقيقة أن ذلك من نقصد إنسان
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 ال أنه اجملازي األسد فمعىن. أخرى مماثلة بسبب االسم هذا عليه نطلق
 بسبب األسد اسم عليه أُطلق بل األخرى احليواانت عن مييزه ما فيه يوجد
 احليواانت عن األسد يِّّزمي ما حيوان يف ُوجد ولو. مع األسد أخرى مماثلة

 نعرفه إمنا الرؤية نتيجة أسًدا نعرف عندما ألننا حتًما أسًدا ألسيناه األخرى
 معروف األسد إن فمثاًل . األخرى احليواانت عن متيِّّزه خصائص على بناء

 فإذا. أخرى حيواانت يف توجد ال اليت بصفته ليست ولكنها ابلشجاعة
 هذا فيكون الشجاعة بسبب" أسد" مةكل  إنسان أو حيوان على أطلقنا

 األسد اسم عليه نُطلق ومل حيواانً  فالة يف رأينا إذا ولكن. جمازاي   االستخدام
 يبقى لنف األسد يف إال توجد ال صفات فيه وجدان بل فقط شجاعته نتيجة
  ألن جمازي أسد نقول إنه أن جائزًا يكون ولن حقيقي ا، أسًدا كونه  يف شك
 ُوجدت إذا ُتستخدم وال مماثلة، هناك كانت  إذا ستخدمتُ  اجملاز كلمة

 يف توجد ال ابلفيل خاصة صفة هناك فمثاًل . الشيء ذلك يف بعينها احلقيقة
 ولكن الفيل يف إال يوجد ال اخلرطوم أبن القول فيمكننا خرطومه، وهي غريه

 ال صفة ليست ُسنته ولكن أيًضا جًدا سيًنا الفيل يكون اخلرطوم إىل إضافةً 
 فهذا سني حيوان على" الفيل" كلمة  أطلقنا فلو. أخرى حيواانت يف توجد
 رأينا أننا قط معناه يكون لنف خرطوم له فياًل  رأينا أبننا قلنا إذا ولكن. جماز
 فياًل  رأينا أننا ذلك من املراد سيكون بل سيًنا شخًصا رأينا أي جمازاي   فياًل 

 سُيعدّ  معينة كلمة  استخدام أن املثال هذا خالل من أوضح أن أودّ . حقيقي ا
 احلقيقة ُوجدت وإذا. األصل يف إال توجد ال حقيقة فيها توجد مل ما جمازًا
 الكرمي القرآن نقرأ فعندما. جمازًا اعتباره بجوز فال األصل يف إال توجد ال اليت
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 هناإ القرآن يقول والرسل ابألنبياء خاصة صفة فيه جند األصل هذا فهم بعد
 نبي ا نُعّده لنف أحد يف الصفة تلك ُوجدت فإذا قط، غريهم يف توجد ال

 جمازاي   نبي ا كان  وإن اإلسالمية الشريعة حبسب نبي ا حقيقي ا سيكون بل جمازاي  
 هللا يقول. الغيب على اإلظهار هي الصفة وتلك. آخر مصطلح حبسب

 ال أي َرُسولٍ  مِّنْ  اْرَتَضى َمنِّ  إِّال  *  َأَحًدا َغْيبِّهِّ  َعَلى يُْظهِّرُ  َفاَل : تعاىل
 فيه ُوجدت فالذي. للرسل إال الغيب على اإلظهار مرتبة تعاىل هللا يُعطي
نبي ا  سيكون بل قط اإلسالم شريعة حبسب جمازاي   نبي ا ُيسم ى لن امليزة هذه

 الغيب على يُظهر ال أبنه يقول تعاىل هللا ألن ،اإلسالم مصطلح يف حقيقي ا
 فثبت بكثرة الغيب على عيُطلَ  إنه  املوعود املسيح ويقول الرسل، إال
 أضرب القضية هذه ولفهم. اإلسالم مصطلح حبسب قط جمازاي   نبي ا ليس أنه

 قلنا إذا: يلي كما  هو واملثل. جيًدا ابألمثلة يُفَهم املراد املعىن ألن آخر مثاًل 
 أحد عن قلنا إذا مث صار،األب وذو  إال األلوان يعرف أن ألحد ميكن ال أبنه
 اللغوي، املعىن حبسب حقيقي مبصر أنه املعىن فسيكون األلوان يعرف إنه

 عندما ولكن. احلق يعرف ال أي الباطنية العلوم حيث من أعمى كان  وإن
 يُعد بل قط اللغة حيث من جمازاي   مبصرًا يُعدّ  لنف األلوان يعرف إنه يُقال

 اإلظهار مرتبة أحد ينال ال أنه شرطًا تعاىل هللا وضع فلما. حقيقي ا مبصرًا
نبي ا و  رسواًل  سيكون الصفة هذه فيه ُوجدت فالذي الرسول إال الغيب على

 املوعود املسيح يف متحقِّّقة الصفة هذه وألن. الكرمي القرآن حبسب حقيقي ا
 نبي ا كان  وإن اإلسالم ومصطلح القرآن حبسبحقيقيا  نبي ا  كان  لذا

 من أن وهو ،نبوته نوعية الناس إلفهام بنفسه أوجده مصطلح حبسب جمازاي  
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 ذلك حبسب ولكن ، فكان نبيا جمازايحقيقي نيب فهو جديدة بشريعة أتى
  املوعود املسيح حيسب فالذي. القرآن حبسب وليس فقط املصطلح

 ميةاإلسال الشريعة يف املذكور املعىن حبسب نبي ا ليس أنه مبعىن جمازاي   نبي ا
. جًدا خمطئ فهو نيب غري يف توجد ال صفة فيه توجد أنه مع الكرمي والقرآن
 له ذُكر ولو ،يُّونجمازِّ  أانس إهنم الناس بعض عن غًدا يقول أن وخُيشى

 سوى حيوان أيّ  يف توجد ال فاتيتحّلون بص الناس هؤالء أن ابلتفصيل
 ال صفات يهمف ُوجدت وإن أانًسا ليسوا أبهنم يقول قد ولكنه ،اإلنسان

 . يّونجمازِّ  أانس ذلك مع ولكنهم اإلنسان غري يف توجد
 أي ،رويًدا رويًدا سفسطائيا سُيصبح هامثل أفكارًا يكنّ  الذي أن أظن
 أنه آمل ولكين. قط شيء أليّ  حقيقة وال وهمٌ  شيء كل  أن يزعم الذي
 اًمامت واجملاز احلقيقة كيفية  على املوعود املسيح نبوة منكرو يطّلع عندما
  بعيد ذهنهم يف كان  الذي اجملاز معىن أن ويعلمون أفكارهم ُيصلحون سوف

 تعبري  املوعود املسيح استخدم حيثما وأنه حقيقته، عن الُبعد كل
 أيت مل أنه إال منه املقصود ليس كتبه  يف" اجملازية النبوة" أو" اجملازي النيب"

 نبي ا يكن مل أنه قط منه املراد ليس. مباشرة النبوة ينل ومل جديدة بشريعة
 . فقط بسيطة مماثلة على بناء نبي ا سُِّّي بل اإلسالمية الشريعة حبسب

 كلما  أنه وهو ي"اجملاز "النيب  معىن لفهم آخر سهل طريق هناكهذا، و 
 إذا ألنه هلا قرينة هناك تكون أن شروطها من كان  جمازيةً  كلمةٌ   ُعّدت

. منها املراد املعىن فهم على أحد يقدر لن قرينة بغري جمازًا كلمة  اسُتخدمت
 بد فال" األسد" اأحد سّينا فلو احملرتم، املولوي بّينه الذي األسد َمثل لنأخذ
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 هنا ُتستخدم مل" األسد" كلمة  أن الناس هبا يعلم قرينة هناك تكون أن
 أسًدا وسيناه اأمامن واقف شخص هناك كان  إذا فمثاًل . احلقيقي مبعناها
 اليت احلقيقة تلك هنا األسد من املراد ليس أنه يفهم أن يعيستط فالكل

: وقلنا غائًبا الشخص هذا كان  إذا أو. اأجله من األسد كلمة  اللغة َوضعت
 أن يدرك أن للسامع ميكن أيًضا احلالة هذه فيف. جًدا وشجاع أسٌد، فالن
 مةكل  أن أيًضا وذُكر رجلٍ  اسم ذُكر أواًل  ألنه رجل هو األسد من املراد

 غري على كلمةٌ   أُطلقت لو إًذا،. الشجاعة إىل نظرا اسُتخدمت األسد
 شرطًا القرينة فتكون جمازًا استخدامها وكان أجلها من ُوضعت اليت احلقيقية
 شيئا يقصد بل حقيقي ا شيًئا يقصد ال القائل أن بواسطتها يُعلم هلا ضروراي  

 حتًما منها الستُنبط قرينة بغري كلمة  اسُتخدمت إذا ولكن. يشبهه آخر
. أسًدا شاهدتُ  لقد: مثاًل  نقول. أجله من الكلمة ُوضعت الذي املعىن
 أسًدا يقصد مل القائل أن منها يُفهم قرينة اجلملة هذه يف توجد ال وألنه

. جمازاي   ال حقيقي ا أسًدا هنا املراد سيكون لذا آخر شيًئا يقصد بل حقيقي ا
 أسًدا عّده بجوز الف حقيقي ا أسًدا كونه  على تدل قرينة هناك كانت  إذا أما

 فجأة األسد على نظران فوقع الفالة يف منرُّ  كنا:  قيل إذا فمثاًل . قط جمازايً 
 فمرران ذنَبه ابسطًا انئًما كان  ولكنه بغتة، يهامجنا أن خشية حيطتنا فأخذان

 ملرادا إن يقول أن الكالم هذا ساع بعد ألحد بجوز ال فاآلن. وعافية خبري
 أن للحقيقة يكفي ألنه اللغة حبسب اجملازي األسد هوهنا  األسد هذا من

 بجوز الف بقرينة مصحوبة احلقيقة كانت  إذاو  بقرينة، مصحوبة غري تكون
 على جمازًا النار وُتطلق حيرق، معني   شيء اسم النار فمثال. قط جمازًا عّدها
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 بشدة مضطرب صشخ هناك كان  فإذا. أيًضا ضطرابواال القلب ُحرقة
 النار من يقصد أنه اضطرابه قرينةب فسنعلم النار يف أحرتق إين: ويصرخ
 لنف مضطرمة انرًا هناك أن عالًيا صواتً  سعنا إذا ولكن. واالضطراب احلرقةُ 
 جمازية انر أهنا يظنوا ولن الصوت هذا بسماع وامجني صامتني الناس بجلس

 بسيط لسبب ذلك؟ سيفعلون ملاذا. ارالن اندلعت أين لريوا فورًا سيهُّبون بل
 قال لو كذلك.  جمازية انر أهنا منها يُفهم قرينة النار كلمة  مع توجد ال أنه

 املراد يكون لنف انرًا وقليب بدين يف أشعل كالًما  قال الشخص هذا أبن أحد
 نتيجة النار اشتعال قرينة ألن ،جمازية انرًا هبا يُقصد بل حقيقية انرًا منها

 يف اشتعلت انرًا إن قلنا إذا ولكن. حقيقية انرًا ليست أبهنا توحي الكالم
 أو غضًبا احرتق أنه منه املراد يكون لنف ابلنار فالن احرتق أو فالن ثياب
 وإذا. احلقيقية النار النار من املراد ليس أبنه توحي قرينة توجد ال ألنه ،حزانً 
 النار فيها علتتفاش ابلكريوسني مليئة زجاجة فالن يد يف كانت  أبنه قيل

 من ُيستنَبط أن لغة أية يف بجوز ال أماكن؛ عدة يف بدنه واحرتق ما لسبب
  .جمازاي   معىنيف هذا املقام  النار

 ال ولكن قرينة، ُوجدت إذ إال اجملازي املعىن استنباط بجوز ال ابختصار،
 ال هألن ،الشريعة منطلق من جمازية املوعود املسيح نبوة لعدِّ  سبب يوجد
 ذلك من النقيض على قرائن هناك بل ،جمازاي   نبي ا كونه  تُثبت قرينة توجد
 يف توجد أمور شخصه يف تالَحظ أي الشريعة، منطلق من نبي ا تُثبته

 بجوز ال فكما. فقط األنبياء يف إال يوجد ال ما شخصه يف ويوجد األنبياء،
أبدا يف  جمازاي   أسًدا سداأل عدُّ  يصح وال، جمازية انرًا النار على يُطلق أن



 حقيقة النبوة

(230) 

 

 املسيح نبوة عدّ مطلقا  بجوز ال كذلك  ،داللة على احلقيقة حال وجود قرائن
 القرائن وجود حال يف اإلسالمية الشريعة حبسب جمازاي   نبي ا كان  أبنه املوعود

 يف املذكورة للنيب واإلنعامات الشروط ألن ،الشريعة حبسب نبوة كوهنا  على
 به يوَصف الذي ابملعىن حقيقي نيب فهو فيه، تتوفر لهاك  الكرمي القرآن
  نبوته أن فيه شك ال مما ولكن. حبسب مصطلح شريعة اإلسالم األنبياء
 إلفهام  املوعود املسيح وضعها اليت احلقيقة حبسب جمازية كانت
 نإ قيل إذا أي النبوة شروط من احلقيقة تلك ُعّدت إذا أنه مبعىن الناس،

. املنطلق هذا من نبي ا  يكن فلم جديدة بشريعة أييت الذي هو النيب
 معناها سيكون احلقيقة هذه إىل نظرًا جمازًا" النيب" كلمة  عليه ُتطلق وعندما

 جاءوا أنبياءً  نوعا ما مياثل كان  وإن ابلشريعة اإلتيان خاصية فيه تتوفر مل أنه
 نزلت قد أبنه وقال" أربعني: "كتابه  يف املماثلة تلك  بنّي  وقد. بشريعة

 : لفقا األحكام تشمل اليت القرآنية اآلايت بعض أخرى مرة عليه
ما هي الشريعة؟ فمن بني  بعض األوامر وهنى عن بعض األمور بتلّقي "

الوحي من هللا وسن  ألمته قانواًن فهو صاحب الشريعة، فبهذا التعريف أيًضا 
يتضمن األوامر والنواهي مّتت احلجة على معارضينا، ألن الوحي النازل علي  

أيًضا. فمثاًل اإلهلاُم: "قل للمؤمنني يغّضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم 
هو خامت األنبياء والقرآن الكرمي  ذلك أزكى هلم"... إننا نؤمن أبن النيب 
، 17، اخلزائن الروحانية، اجمللد 4خامت الكتب الرابنية". )األربعني رقم

 (436-435الصفحة 
. والواضح من هذا املقتبس أنه ال شريعة جديدة بعد رسول هللا يتبني  
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مرة أخرى  أيًضا أن بعض األوامر والنواهي نزلت على املسيح املوعود 
 يثبت ولكن بكلمات القرآن الكرمي نفسها دون أسلوب جديد. ومن هنا

أمران اثنان، أواًل: لن أييت اآلن نيب بشريعة جديدة فال ميكن أن يكون 
مشرًعا. واثنًيا: لقد أنزل هللا تعاىل عليه بعض  نبي ا يح املوعود املس

األحكام القرآنية جمددا، وهذا يعين أن هللا تعاىل جعله مماثال لألنبياء 
املشرعني نوعا ما. إًذا، فإن النيب اجملازي ال يعين أن املسيح املوعود ليس نبيا 

أن اإلتيان بشريعة جديدة  بل املراد هو أنه لو سّلمنا أن حقيقة النيب هي
 ولكنه مياثل األنبياء ،ضروري له فهذه احلقيقة ال تتوفر يف املسيح املوعود

 . فليس املراد من النيب اجملازي أن درجة املسيح املوعود املشّرعني
اُنفضت ومل تثبت نبوته ألنه ليست حقيقة النيب حبسب شريعة اإلسالم أن 

لنيب حبسب معناها املذكور يف الشريعة أييت بشريعة. إًذا، فإن كلمة ا
اإلسالمية ال تنطبق عليه جمازًا بل تنطبق حقيقًة. غري أنه إذا ُعّدت حقيقة 

كلمة النيب جمازًا يه  النيب أن اإلتيان ابلشريعة ضروري له عندها سُتطلق عل
مشرًِّعا ولكنه مياثل  نبي اليس  سيكون معناها أنه و حبسب هذه احلقيقة 

املشرعني نوًعا ما إذ نزلت عليه بعض األحكام مرة اثنية. فبحسب  األنبياء
هذه احلقيقة يصّح َمثل األسد الذي بّينه املولوي احملرتم، أي كما لو أطلقنا  
كلمة األسد على إنسان فهو ال يصبح أسًدا كذلك إذا أطلقنا كلمة النيب 

ة يف احلسبان على املسيح املوعود واضعني حقيقة النيب أي اإلتيان ابلشريع
بل لو استخدمنا كلمة النيب واضعني هذه احلقيقة  ،مشرًِّعا نبي افهو ال يصبح 

ليس يف احلسبان لن يكون معناها إال أنه مياثل األنبياء املشرعني نوًعا ما، و 
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ألنه ال شريعة بعد القرآن  ،بشريعة جديدة، والعياذ ابهلل معناه قط أنه جاء
هذه احلقيقة، وقد بلغ املسيح املوعود  النيب الكرمي، وال حيمل أحد بعد 

  درجة النبوة نتيجة اتّباع النيب  والعمل ابلقرآن الكرمي فقط، وقد
حياته كلها يف خدمة خامت النبيني وخدمة القرآن الكرمي. كما لو كان  أمضى

، ولوجدا  يف اتّباع رسول هللا  أيضا حياهتما ضياحيني لقوعيسى موسى 
فقط. ليس معىن النيب اجملازي أن املسيح  نصيبهما بربكته  كل ما كان يف
ألنه نيب حبسب مصطلح القرآن الكرمي. بل معىن ذلك أنه  ،نبي ااملوعود ليس 

مل أيت بشريعة، ولكن هللا تعاىل أنزل عليه بعض األحكام القرآنية مرة أخرى 
الكونني حممد تعظيًما لشأنه، لتتم املماثلة الكاملة مع متبوعه ومطاعه سيد 

 وال حتط منها.  . وهذه الكلمة تزيد عظمته املصطفى 
نه نيب أ آمل أن يفهم أصدقاؤان جيًدا أنه حيثما قال املسيح املوعود 
أو حقيقًة  ،جمازي كان يقصد إنكار حقيقة يفهمها عامة الناس عن النيب

يكن وليس املراد من ذلك أنه مل  ،كاصطالح إلفهام الناس  بنفسهأوجدها 
حبسب املعىن  نبي ا، أو مل يكن نبي احبسب الشريعة، أو مل حيسب نفسه  نبي ا

اللغوي ألننا عندما نقرأ القرآن الكرمي جند أن حقيقة النيب اليت ذُكرت فيه 
. فمن منطلق هذه احلقيقة أيًضا ال ميكننا متحققة يف املسيح املوعود 

. كذلك إن حقيقة نبي اأن نُعّده  النبوة اليت بّينتها اللغة توجد أيًضا يف  جمازاي 
جمازاي  من منطلق اللغة أيًضا. كذلك  نبي ااملسيح املوعود، فال ميكن اعتباره 

إن حقيقة النبوة اليت بّينها املسيح املوعود كمذهبه متحّققة أيًضا يف شخصه 
 حبسب أمر هللا نبي األنه يقول أبن الذي يطّلع على الغيب بكثرة يُعّده 
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أن يُطلع  ليس إال وقال إنه مل يتم التأمل يف املعىن احلقيقي للنيب، وهوتعاىل. 
وقال أيًضا أبنه ليس شرطًا للنيب أن أييت على األمور الغيبية بكثرة.  اإلنسانُ 

يكون اتبًعا لنيب سابق. فالذي يسميه املسيُح املوعود  ال بشريعة جديدة أو
 نبي اال ميكن أن يكون  -لى أمر هللا تعاىلعلًما أن مذهبه هذا مبين ع -نبي ا

جمازاي  حتًما حبسب تعريف  نبي اجمازاي  من هذا املنطلق أيًضا، غري أنه كان 
جمازاي  حبسب حقيقة أوجدها املسيح  نبي االنيب عند عامة الناس، كذلك كان 

كاصطالح إلفهام الناس، أي مل أيت بشريعة جديدة. فإن بنفسه  املوعود 
هيب هو أنه إذا استُنبط من النيب احلقيقي معىن أنه أييت بشريعة جديدة مذ

 نبي اوإذا استُنبط معىن أن يكون ، نبي ا حقيقي افلم يكن املسيح املوعود 
ومل يكن غري نيٍب قط،  نبي ا حقيقي ا حبسب الشريعة اإلسالمية فكان 

ة جديدة أو يكون اتبًعا أن أييت بشريع اطشر  للنيب ألن القرآن الكرمي مل يضع
 لنيب سابق، أو أن ينال النبوة مباشرة بتعبري آخر. 
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  في بيان بعض األمور املهمة عن نبّوة املسيح املوعود
مع أنين قسمُت البحث عن النبوة يف فصَلني يف الصفحات االبتدائية من 

 امللحقاتلفصلني مع كتاب "حقيقة النبوة" وأكملُت كتابة هذين ا
يفيد  مصدرا يكونولكنين أوّد أن أحبث يف هذه املسألة أبسلوب  ،الضرورية

دائما ألرواح السعيدة إبذن هللا فيستطيعوا أن يُتموا احلجة على خصومهم ا
بواسطة هذا الكتاب عند النقاش حول مسألة النبوة بقدر ما يرزقهم هللا 

لثًا وأنوي أن أُقدم فيه بعض األدلة فهًما وإدراًكا. لذلك أضفت فصاًل اث
يف هذه األمة نيب غري  خالوأانقش هل  حول نبوة املسيح املوعود 

فما الدليل على ذلك؟ وملاذا مل يكن نيب آخر إىل إال املسيح املوعود أم ال؟ و 
ل أمورًا ضرورية أخرى إبذن هللا، وما و اآلن؟  ابإلضافة إىل ذلك سأسجِّّ

 ي العظيم. توفيقي إال ابهلل العل
 

  بعض األدلة على نبوة املسيح املوعود
 موضوع كتاابً   اآلن صار الذي الكتيب هذا يف أانقش أن ابيل يف كان

 هذا حجم يزيد أن ذلك شأن من كان  ملا ولكن إمجااًل، أيًضا النبوة ختم
 اجلزء أتليف إىل األمر هذا أؤجل لذا ،طباعته وتتأخر كثريًا  األول اجلزء
 حقيقة" ل  الثاين اجلزء لتأليف ورمحته بفضله تعاىل هللا وّفقين نوإ. الثاين
 املسألة هذه تتضح ال حىت فيه النبوة ختم موضوع أانقش سوف" النبوة
 غريعلى  اهلداية سبيل به تعاىل هللا ليفتح بل فقط لألمحديني جبالء

 قدمأ أن هو حالًيا أنويه ما. قدير شيء كل  على هللا وإن أيًضا، األمحديني
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 احلق عن ابحث كل  ليستيقن  املوعود املسيح نبوة على األدلة بعض
ح أن أريد ولكن. بنبّوته  مذهب وال مذهيب ليس أنه أخرى مرة أوضِّّ

 مذهب وال املوعود، املسيح مع صادقة عالقة على هم الذين األمحديني
 نالقرآ ينسخ نيب  هللا رسول بعد أييت أن ميكن أنه نفسه املوعود املسيح
 هللا رسول طاعة عن خارًجا شيًئا ينال أو أحكامه، بعض نسخي أو الكرمي
 هللا رسول واسطة بغري الفيض نوال يّدعي الذي بل ،واتّباعه  أو 

 ال ألنه وكذاابً  ملعوانً  نُعّده الكرمي القرآن بعد جديدة بشريعة اإلتيان يّدعي
 القرآن بعد شريعة وال بركاته، من الربكة انل من إال  هللا رسول بعد نيب

 أو ةنقط يغري أن ألحد مُيكن وال ،منه جزءًا تنسخ وال كاماًل   هتنسخ الكرمي
 بعض يغرّي  أن عن فضاًل  حركاته من حركة وال الكرمي القرآن من حرفًا

 حاجة فال ،قط  النيب من أكمل هناك يكن مل أبنه نؤمن إننا. أحكامه
  النيب كماالت  إلظهار سيأيت اآلن سيأيت فالذي الكمال، بعد شيءإىل 

  نوره يرَ  ملوَمن .  النيب عن منفصاًل  سلطته إلرساء أييت ولن وإلثباهتا
 يتمس ك مل وَمن. وخيمة وعاقبته شقي هوف مرتبته يعرف مل ومن أعمى، فهو

 هناك. احلظ تعيس كان  عنقه على طاعته نري يضع مل ومن شقي ا كان   به
 رسول طاعة يف الكمال املرء ينال أن وهي تعاىل هللا قرب لنيل وحيدة وسيلة

ُتمْ   إِّنْ  ُقلْ : الكرمي القرآن يف تعاىل هللا يقول.  هللا  فَات بُِّعوينِّ  هللاَ  حتِّبُّونَ  ُكن ْ
  هللا قرب لنيل فقط وحيد سبيل هناك( 32: عمران آل) هللاُ  حُيْبِّْبُكمُ 

 حيبه اإلنسان يُطيعه ما بقدرو . كاملة  طاعة  النيب   اإلنسانُ  يطيع أن وهو
 بتعبري منه املراديكون   أمته من نبي ا أحًدا حنسب فعندما. أكثر  هللا
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 أنه على دليل نبي ا كونه  نأو  ، خدامه بني من له طاعة األكثر أنه آخر
 بنيب إبمياننا  هللا رسول إىل نسيء فال.  هللا رسول اتّباع يف الكمال بلغ
 هوف فعله أو بقوله هللا رسول إىل ُيسيء والذي.  جتهدر  نُعلي بل مثله

 . عليه مسدودة هللا رمحة وأبواب تعاىل ابهلل له عالقة وال شك دون ملعون
  املوعود ابملسيح إبمياننا  هللا رسول إىل نسيء ننايّتهمنا غيّب أب

 احلب على يطّلع أن له أنّ  أحد؟ قلب ما يف يعلم أن هل أنّ  ولكن نبيا،
  أدراه وما قليب؟ من زاوية كل  يف  هللا لرسول املوجود والعشق اللوعةو 

كوين   إن. ومطلويب ومرادي وقليب روحي فهو كياين؟  يف  حبه سرى كيف
. امللكي العرش فوق يل يبدو أحذيته محل وإن العتزازي، مدعاة عبدا عنده

 هللا، حبيب هو. عتباته كناسة  من عندي قدرًا أقل كله  العامل ُحكمَ  إن
 بيت عليّ  ينطبق ُقربه؟ أحترى ال فكيف هللا عند مقر ب هو أحبه؟ ال فكيف

 : تعريبه ما فيه يقول  املوعود املسيح شعر
، ولو كان ذلك كفرا بعد ُحّب هللا  إين لنشواٌن يف ُحّب النيب 
 فوهللا إنين لكافر أشد الكفر.

 انسداد عقيدةَ  يعاملستط جهد أُبطل أن على ُيكرهين الذي احلب هو هذا
 أن شك ال.  النيب إىل إساءة االعتقاد هذا يف ألن كلًيا  النبوة ابب

  ، هللا رسول إىل يسيء الكرمي القرآن تنسخ بشريعة أحد إبتيان االعتقاد
  طاعته بغري النبوة إنعام انئال  بعده نيب سيأيت أبنه االعتقاد كذلك

 حاجة لذا هناك ،ضعيف ه فيض أن حيث سُيفهم منه إليه ُيسيء أيًضا
 بعده أييت لن أنه االعتقاد كذلك.   وجوده مع مباشرة الفيض إفاضة إىل
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 إليه ُيسيء أيًضا نيب  انقص وتعليمه انقص فيضه أن يعين هذا ألن 
 األستاذ. به العمل نتيجة اتنعاماإل أعلى ينال أن لإلنسان ميكن ال حبيث
 ولؤ املس العامل، يف الفاضل ألستاذا هو يُعد مؤهلني تالميذه يكون الذي
 لالعتزاز مدعاة ليس. األكرم يُعد الذي هو ونحمرتم عمال حتته يعمل الذي

 عزة  يزيده ما بل أعلى مرتبة  هللا رسول تالميذ من أحد ينال ال أن
 األساتذة سبق حىت موهوب شخص تالميذه من كان  أنه هو ورفعة

  النيب أن يعين  هللا رسول بعد لًياك  األنبياء بعثة ابب سد إن. اآلخرين
.  بعثته بعد اإلنعام هذا قطع تعاىل هللا وأن النبوة، بركة نيل من العامل منع
 للعاملني رمحة  النيب أن االعتقاد هذا بعد يثبت هل عليكم ابهلل اآلن قولوا

 معناه لكان االعتقاد هذا قُبل لو. ابهلل والعياذ ذلك؟ من النقيض على أم
. ومردود ملعونفهو  ذلك اعتقد ومن .ابهلل والعياذ للعامل، عذاابً  جاء  هأن

 ومل العامل على هللا بركات ازدادت ومبجيئه للعاملني رمحة جاء  أنه احلق
 واسطة دون الفيض انل املوسوية السلسلة يف املسيح أن ترون أال. تقلّ 

  بواسطته انله فقد  للنيب األخري اخلليفة انله ما ولكن  موسى
 للعاملني، رمحة  النيبف. ونهؤ ش كل  يف الناصري املسيح فاقمع ذلك و 

 يف عائًقا  النيب يكن مل. كلها  الربكات ينال أن اإلنسان يستطيع وابتّباعه
 ذي من أكثر وكرمه تعاىل هللا ُجودَ  أدعيته جذبت بل تعاىل هللا فيوض سبيل
 كاملطر  مبجيئه هطلت فقد رذاًذا قبل من تن زل هللا أفضال كانت  فإذا. قبل

 من العامل حرم  وأنه  بعده ُسدّ  قد النبوة ابب أبن يقول فالذي. الغزير
 النهر جمرى أمام وقع كتلّ   ويُعّده ، النيب إىل ُيسيء فهو الربكة هذه
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 كان  إذا تزداد امللوك عز ة إن. عظيم رجل حتته ليس كملك  حيسبه أو وسّده،
 من أعلى تكون اإلمرباطور مرتبة وإن خلدمتهم، ينجاهز  الكبار الزعماء

 كما  النظر قصريو علينا وليعرتض له، حيلو كما  العامل فليَ ُلمنا. بكثري امللك
 شأن يُعلي الذي االعتقاد هذا عن نتخّلى أن يسعنا ال ولكن يشاءون

 إن.  هللا رسول إىل ُيسيء اعتقاًدا نتبىّن  أن ميكننا وال ، هللا رسول
 أحدٌ  ينال أن قط ُيستبعدُ  ال مرتبة ميلك كان  عظيمة، قوى ميلك كان  سيدان
 خامت كماالت  يدرك فلم ذلك يف شك ومن. القدسية قوته نتيجة النبوة

 هواه، أجل من وُحرمته هللا رسول بكرامة ُيضحي وهو حقيقتها، على النبيني
 لصراطا إىل وهداهم مثلهم أانًسا هللا رحم. الناس إلرضاء سيده ويُهاجم
 املسيح نبوة على األدلة بعض يلي فيما أكتب التمهيد هذا بعد. املستقيم
 : املوعود
 وعيسى موسى  هللا سى كما  أنه هو نبوته على األول الدليل (1)

 املسيح سى كذلك  أنبياء السالم عليهم ويوسف ويعقوب وإبراهيم ونوح
رًا: اآلية من أوال يثبت كما  القرآن، رسوال يف املوعود  مِّنْ  أَيْيتِّ  بَِّرُسولٍ  ُمَبشِّّ
.  رسوال املقبل املسيح سى تعاىل هللا أن( 7: الصف) َأمْحَدُ  اْسُهُ  بَ ْعدِّي
 املسيح أن( 12: املرسالت) أُقَِّّتتْ  الرُُّسلُ  إَِّذا: اآلية من يثبت كذلك
 عن فيها وأُنبئ املوعود ملسيحأُنبئ اب اآلية هذه يف ألن نبي ا سيكون املقبل
 واحد وقت يف الرسل سُيجمع أي معني وقت يف رسلابل يؤتىس زمن

 هذه  املوعود املسيح طّبق وقد املوعود، املسيح شخص يف وسيظهرون
 نبي ا كونه  يف شكٍّ  أيّ  رسوال الكرمي القرآن ُيسمِّيه فالذي. نفسه على اآلية
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 فال أنبياء مساه هللا ألن مجيًعا السابقني ابألنبياء نؤمن دمنا فما ورسوال؟
 األنبياء نبوة على الدليل ألن ،رسوال املوعود ابملسيح اإلميان لعدم مربر

 . املوعود املسيح نبوة على نفسههو  ينطبق السابقني
 املسيح كانف ورسوَلني نبيني السالم عليهما وعيسى موسى كان  إن

 الصلحاء يكن فلم نبي ا املوعود املسيح يكن مل وإن ،نبي ا أيًضا  املوعود
 كانت  إذا. كليهما  نبوة على يشهد واحًدا كتاابً   ألن أنبياء أيًضا السابقون

 جديرةا أهن بد فال ،ابالعتداد جديرة السابقني نبوةب الكرمي القرآن شهادة
 من ابلقبول أحق شهادة وال أيًضا،  املوعود املسيح حبق ابالعتداد

 اينأخر  نتاآي هناك كورتنياملذ  اآليتني إىل وإضافة. الكرمي القرآن شهادة
 . رسوال امفيه املوعود املسيح سِّّي وقد نفسه على املسيح املوعود امطّبقه

هْلَُدى َرُسولَهُ  أَْرَسلَ  ال ذِّي ُهوَ : هي األوىل اآلية  َعَلى لُِّيْظهِّرَهُ  احلَْقِّّ  َودِّينِّ  ابِّ
 صُت اآلية هذه إن املفسرين معظم يقول(. 10: الصف) ُكلِّّهِّ   الدِّينِّ 

هذا اثبت  بل فقط قوهلم ليس وهذا. هعصر  يف وستتحقق املوعود املسيح
 القرآن يف أماكن ثالثة يف وردت اآلية هذه ألن أيًضا الكرمي القرآن نم

 يف بوضوح املسيح تذكر إذ الثالثة، األماكن يف املوعود املسيح وتذكر الكرمي
 اآلية هلذه أن الكرمي القرآن من فيثبت. مكان يف اإلجنيل وتذكر مكانني
 لذا  هللا رسول نبوة أي األول َمظهرهارسالة  تُثبت وألهنا ملسيح،اب عالقة
 . املوعود املسيح رسالة أي أيضا الثاين املظهر رسالة منها تثبت

ُهمْ  َوآَخرِّينَ : هي رسوال املوعود املسيح فيه ُعدّ  اليت الثانية واآلية ن ْ  َلم ا مِّ
 فال ، للنيب بعثتان اآلية هذه يف ذُكرت فقد(. 4: ةاجلمع) هبِِّّمْ  يَ ْلَحُقوا
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 على تشهد األربع اآلايت فهذه. الرسالة مع أيًضا الثانية البعثة تكون أن بد
 . إنكارها أحًدا يسع وال املوعود املسيح نبوة
 ابسم ذكره  النيب أن هو املوعود املسيح نبوة على الثاين الدليل( 2)

 املوعود املسيح أن على شاهد  فالنيب. سعان بنالنواس  حديث يف" نيب"
 ،شهادته ننبذ أن لنا فأنّ  نيب القرآن يف نبي ا تعاىل هللا ساه والذي ؟ 
هْلَُدى َرُسوَلهُ  أَْرَسلَ  ال ذِّي ُهوَ : قائال عنه وأنبأ الكرمي  بنبوته وشهد ابِّ

 قول يوقّر ال والذي. نبوته ينكر أن حال أبيّ  ملؤمن بجوز ال رسوُل هللا 
 يُعاجل أن فعليه صدره، ينشرح الو  ساعه بعد عنه ويُعرض  هللا رسول

 يُ ْؤمُِّنونَ  ال َورَبِّّكَ  َفال. مؤمنا يكون أن مثله لشخص ميكن ال ألنه روحانيته
نَ ُهمْ  َشَجرَ  فِّيَما حُيَكُِّموكَ  َحىت   ُدوا ال مُث   بَ ي ْ هِّمْ  يفِّ  بجِّ  تَ َقَضيْ  ممِّ ا َحَرًجا أَنْ ُفسِّ

 (66: النساء) َتْسلِّيًما َوُيَسلُِّّموا
 نيب ال:  قال فإذا ، هللا رسول ُحكم قبول من مندوحة ال إًذا،
 بقراءة االستنتاج من بد فال. أيًضا هللا نيب املوعود املسيحَ  سى فقد بعدي،
 وأن آخر نوع من وسيأتون ه بعد نوع من األنبياء أييت لن أنه مًعا القولني
 به تتحّقق ما  النيب أقوال من خيتار والذي. نبي ا سيكون قبلامل املسيح
رضي هللا  عائشة السيدة لعل. مطيًعا يُ َعدّ  أن ميكن ال األخرىوينبذ  رغبته
 نيب ال تقولوا وال النبيني خامت قولوا: "فقالت خافت أانسا مثلهم عنها
 ( املنثور الدر". )بعده

 النبوة ابب أن فرتة بعد حيسبون دق الناس بعض أن بباهلا خطر أنه يبدو
 عن قولوا: فقالت جميئه، عند هللا أنبياء من نبي ا يُنكرون وقد متاًمامسدود 
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 ولكن وخامته بركته دون نيب أييت أن ميكن ال ألنه النبيني خامت نهإ  النيب
. تظنون كما  معناه ليس ألنه "،بعدي نيب ال" حديث على كثريا  تُرّكزوا ال

 الناس بعض يتخذ إذ عنها هللا رضي عائشة ةالسيد هتْ شيخ ام حدث ولكن
 يليق ال هذا ولكن آخر قوال ويرفضون حجةً   هللا رسول أقوال من قوال

، بعدي نيب ال:  قوله يرتك فال ، أقواله مجيع حيرتم أن عليه بل ،ابملؤمن
 ويوفق هللا نيب املوعود املسيحَ   فيه ّسى الذي قوله أيًضا حيرتموبجب أن 

 النبوة ابب عدّ  إذا إال القولني هذين بني التوفيق مُيكن وال. القولني بني
 ابقية  هللا رسول بربكة تُنال اليت النبوة وعدّ  مسدوًدا واملستقلة التشريعية

 . القيامة يوم إىل
 على جمازاي   نبي ا  املوعود ابملسيح نؤمن أيًضا نناإ هنا يقول قائال لعل

ه وعدمعلى هذا النحو  اإلميان أن فجوابه. احلديث هذا نكرن وال حال أية
 ليس والذي ،نبي ا ليس  أنه "اجملازي النيب" من طوننبتست ألنكم سي ان

 سوى شيًئا يعين ال اإلميان فهذا. حال أبيّ  ابيساوي ني أن مُيكن ال نبي ا
 ال حىت اإلقرار من النوع هذا من أفضل، بل الرفض فقط ابللسان اإلقرار
 ساه َمن بنبوة املرء يؤمن أن هو اإلقرار من املراد. األقل على الناس ينخدع

 أهون كله  العامل تكذيب إن. ذلك نتيجة كله  العامل سخط وإن نبي ا  النيب
 .  هللا رسول تكذيب من

 فإذا ابالستعارات، مليء أبنه مسلم حديث بسماع الناس بعض يقول
. استعارة أيًضا اعتبارها من بد فال املوعود سيحامل حبق "نيب" كلمة  فيه وردت
 إذا أي حدوًدا، أيًضا لالستعارة أن الناس هؤالء يتذك ر أن ينبغي ولكن
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 ،62استعارةً  فيها الكلمات كلُّ   تُعدّ  أن بجوز فالات استعار  عبارة يف وردت
 يف االستعارة ترد أن ميكن. وجيه سبب لالستعارة يكون أن بد ال إذ

 عالقة ما ولكن االبتالء، هبا يُقصد ألنه كعالمة  ُتستخدم يتال الكلمات
 أحد على" نيب" اسم تعاىل هللا أطلق فلو أحد؟ منصب ببيان االستعارة

 منصب أحًدا يُعطي ال  هللا رسول ولكن ممكًنا ذلك لكان له حلبه إظهارًا
 عدُّ  كنميُ  فال. احلب إلظهار نبي ا املوعود املسيح سى أنه نّ يُظَ  حىت النبوة

 احلديث يف االستعارات وردت وإن استعارة  املوعود املسيح منصب
 استعارات احلديث يف اسُتخدمت ملا أبنه قائل يقول قد وإال بكثرة، املذكور
 وال مسيح أييت فلن استعارة أيًضا واملهدي استعارة املسيح فإن لذا بكثرة

 لعدم عبثًا واملهدي يحاملس ينتظرون والناس استعارات، كلها  هذه ألن مهدي
 اليت األحاديث هب اعتبارذم يتبّنون أانس فهناك. االستعارات فهمهم
  عدّ  ُأجيز لو إًذا،. استعارات أو موضوعة واملهدي املسيح جميء ذكر تتناول

. استعارة أيًضا واملهدي املسيح يُعّدوا أن للبعض فسيحق استعارة لفظ كل
 على سبيل االستعارة الكلمة خدامالست سبب هناك يكون أن بد ال إًذا،
 . مربر دون استعارةً  كلمة  كل  عدّ  بجوز وال

                                                 
 ُتستخدم مل" نيب" كلمة  أن اإلقرار من بد فال الشريعة يف الوارد النيب تعريف قبِّلنا فلو62

 املعىن أن قلنا إذا أما االستعارة، سبيل على الشريف احلديث يف املوعود املسيح حبق
 حبق "نيب" كلمة  استخدام فنُعدّ  خطأ الناس عامة بني راج الذي هو للنيب احلقيقي
 نيب أنه احلالة هذه يف ذلك معىن وسيكون ،املعىن هذا حبسب استعارة املوعود املسيح

 .منه.اتًما اتفاقًا االعتقاد هذا مع نتفق فنحن بشريعة؛ أيت مل
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 حديث هناك بل فقط إليه املشار احلديث يف نبي ا املوعودُ  املسيح سم  يُ  مل
 إِّْخَوةٌ  األَنْبَِّياءُ : "يلي كما  وهو نبي ا املوعودُ  املسيح أيًضا فيه ُسّي أيًضا آخر

تٍ  دٌ  َودِّينُ ُهمْ  َشىت   أُم َهاهُتُمْ  لَِّعال   ملَْ  ألَن هُ  َمْرميََ  اْبنِّ  بِّعِّيَسى الن اسِّ  أَْوىَل  َوأانَ  َواحِّ
َنهُ  بَ ْيينِّ  َيُكنْ   احْلُْمرَةِّ  إِّىَل  َمْربُوًعا َرُجاًل  فَاْعرُِّفوهُ  رَأَيْ ُتُموهُ  فَإَِّذا اَنزِّلٌ  َوإِّن هُ  َنيبِّ   َوبَ ي ْ

ْبهُ  ملَْ  َوإِّنْ  يَ ْقطُرُ  رَْأَسهُ  َكَأن    نِّ ممَُص رَا ثَ ْواَبنِّ  َعَلْيهِّ  َواْلبَ َياضِّ   فَ َيُدقُّ  بَ َللٌ  ُيصِّ
ْساَلمِّ  إِّىَل  الن اسَ  َوَيْدُعو اجلِّْزيَةَ  َوَيَضعُ  اخلِّْنزِّيرَ  َويَ ْقُتلُ  الص لِّيبَ   يفِّ  هللاُ  فَ يُ ْهلِّكُ  اإْلِّ

ْساَلمَ  إِّال   ُكل َها  اْلمَِّللَ  َزَمانِّهِّ  يحَ  نِّهِّ َزَما يفِّ  هللاُ  َويُ ْهلِّكُ  اإلِّ  َوتَ َقعُ  الد ج الَ  اْلَمسِّ
بِّلِّ  َمعَ  اأْلُُسودُ  تَ ْرَتعَ  َحىت   اأْلَْرضِّ  َعَلى اأْلََمَنةُ   َوالذََِّئبُ  اْلبَ َقرِّ  َمعَ  َوالنَِّّمارُ  اإْلِّ

َيانُ  َويَ ْلَعبَ  اْلَغَنمِّ  َمعَ  ب ْ حْلَي اتِّ  الصِّّ  َوىف  يُ ت َ  مُث   َسَنةً  أَْربَعِّنيَ  فَ َيْمُكثُ  َتُضرُُّهمْ  اَل  ابِّ
 (املكثرين مسند ابقي كتاب  أمحد، مسند". )اْلُمْسلُِّمونَ  َعَلْيهِّ  َوُيَصلِّّي
 يُطلق ومل صراحة، بكل هللا نيب املقبل عيسى احلديث هذا يف سُِّّي لقد

 ينكر أن له فمن. كلهم  األنبياء مجاعة يف شريًكا ُعدّ  بل فقط هللا نيب عليه
 ال أبنه أحد قال وإذا ؟ هللا سولر  شهادة وجود مع املوعود املسيح نبوة
 بنفسه احلديث أن فجوابه املقبل املسيح عن يتحدث احلديث هذا أن يقبل
 املسيح ذلك أن فيه قيل ألنه فقط املقبل املسيح على تطبيقه على املرء يُلزم
 مسيًحا ليس  املوعود املسيح أبن تقولوا أن إما واآلن. سين زل النيب

 مسيًحا ننتظر أن عليناو  ابهلل والعياذ ،دعواه يف خمطًئا كان  بل أصال، موعوًدا
هذا  يف ُضمّ  املسيح املوعود ألن نبي ا كان  املوعود املسيح أن اعرتِّفوا أو ،آخر

  النيب ألن أيًضا منفصلة بصورة نبي ا وسُِّّي األنبياء مجاعة احلديث إىل
 املسيح سُِّّي قدف. نيب أنه يُثبت وهذا ،"نيب وبينه بيين يكن مل: "يقول
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 يف إبدخاله لعل ةٍ  أخاه  النيب عّده أوال مرتني، نبي ا احلديث هذا يف املوعود
 ". نيب وبينه بيين يكن مل: "بقوله اثنية مرة نبيا عّده مث األنبياء، زمرة

 املسيح أبن اإلقرار إما السبيلنيِّ، أحد إال اآلن هناك ليس ابختصار،
. نبي ا كان  املوعود املسيح أبن االعرتاف أو لعاملا إىل سيعود بنفسه الناصري

 احلديث؟ هذا يف املسيح حبق بوضوح "نيب" كلمة  وردت أين: قائل قال وإذا
 األنبياء: " قوله يف أوال اتمة، بصراحة مقاَمني يف نبي ا سُِّّي قد أنه فجوابه
 كان  إذا أما احلديث، هذا يف املذكور هو وحده املسيح ألن ،"لعالت إخوة
 ال ألنه أصال لغًوا الكالم فيصبح املسيح دون اآلخرون األنبياء هم منه املراد

  النيب أن هو هنا املراد فاملعىن. قط املسيح بذكر عالقة للجملة تكون
 مثل تكون األنبياء بني العالقة أبن ابملسيح عالقته لبيان الكالم هذا قال

 بيين يكن مل:  قال مث. حابملسي عالقيت هي كذلك  لعالت اإلخوة عالقة
 نبي ا يكن مل إن ألنه نيب املسيح أن أيًضا اجلملة هذه من فثابت. نيب وبينه
 إىل أييت أن مقد رًا يكن مل إذا املسيح؟ زيةم وما أصال؟ القول هذا حاجة فما
  النيب كالمإن   نيب؟ وبينه بيين يكن مل:  قال فلماذانيب  القيامة يوم

 سُيطَلق أنه منه املراد وليس حتًما نبي ا سيكون املقبل ملسيحا أن جبالء يوحي
. أسائهم إىل" نيب" كلمة  يضيفون كثُر  أانس فهناك. فقط "نيب" اسم عليه

  أانس مضى فقد إًذا،. املثال سبيل على" نيب حممد" يسم ى من فمنهم
  فأنّ  فحسب االسم هو املراد كان  فإذا ،"نيب" اسم حيملون كانوا  كثريون

 يقتصر ومل أنبياء كلهم  ألهنم ؛لعالت اإلخوة يف يدخل أن للمسيح كان
 املقبل املسيح ومل ُيسم  فيه متاًما واضح فاحلديث. فقط اسًا نيلهم على األمر
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احلديث يتعلق  أن أما الدليل على. األنبياء زمرة يف أُدخل بل فقط نبي ا
 املذكورة املسيح مهمة ألن فيكمن يف كلمات احلديث نفسه املقبل ملسيحاب

 هذه وكل. ذلك إىل وما ،اجلزية ووضع الصليب وكسر اخلن زير قتل هي فيه
 املهروداتن مث. السابق ابملسيح هلا عالقة وال املقبل ابملسيح تتعل ق املهمات

 املسيح على احلديث يُطب ق أن إال جمال ال إًذا،. املقبل املسيح عالمة أيًضا
 اثبت األنبياء حزب إىل وانضمامه نبي ا املقبل املسيح نكو   وألن. فقط املقبل

 . بنبوته اإلقرار أو املوعود املسيح ادعاء إنكار من إما بد الف
 أيًضا املسيح مهمة إنف احلديث هذا يف املذكورة القرينة تلك إىل وإضافة

 أن توحي أيًضا أخرى قرينة هناك. املقبل املسيح هو منه املراد أبن توحي
 اأْلَنْبَِّياءُ : "يقول  النيب أن وهي املوعود املسيح عن يتحد ث حلديثا هذا

تٍ  إِّْخَوةٌ  دٌ  َودِّينُ ُهمْ  َشىت   أُم َهاهُتُمْ  لَِّعال   َمْرميََ  اْبنِّ  بِّعِّيَسى الن اسِّ  أَْوىَل  َوأانَ  َواحِّ
َن هُ  َنهُ  بَ ْيينِّ  َيُكنْ  ملَْ  ألِّ  الناصري سيحامل عن احلديث هذا ُعدّ  فلو". َنيبِّ   َوبَ ي ْ

 مرمي بن بعيسى الناس أوىل  النيب كان  هل: هو األول السؤال لكان
 املسيح بعدُولد   ألن النيب ؟ حيىي مأ مجاعة األنبياءمن  الناصري
 الناصري املسيح زمن يف نبي ا فكان حيىي أما ،عام ئةما بست الناصري

 مدعاة االثنني بني نيب أيّ  وجود عدم كان  فإذا. هأستاذ كان  بل ،نفسه
 فيتبني  . أكثر العالقة يقّوي نفسه الزمن يف كوهنما  فإن بينهما العالقة لتقوية

 الناصري كانت ابملسيح  حيىي عالقة أن" نيب وبينه بيين يكن مل: "من
. املسيح من ابلقرب جالًسا  حيىي املعراج ليلة  النيب رأى وقد. أقوى
  حيىي ألن  األكرم نبيُّنا وليس ريالناص ابملسيح الناس أوىل حيىي فكان
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 النيب لعودةوعالمة  له آيةً كان و  وقريبه أستاذه وكان املسيح زمن يف نبي ا كان
 الناصري ابملسيح الناس أوىل  النيب يكون أن مُيكن ال إًذا،. أيًضا إلياس

 املقبل املسيح على احلديث هذا يُطب ق أن وهو واحد جمال إال يبقى فال. قط
  أمته من املقبل املسيح ألن: أواًل . والكمال ابلتمام عليه ينطبق الذي

 قوية  النيب عالقة تكون أن مُيكن ال لذا. مهمته ملواصلة وجاء وتلميذه
 ومّتبعه ، تلميذه املوعود املسيح ألن املوعود املسيح مع كقوهتا  أحد مع

 عالقة قوة ربقد قوية  النيب مع أحد عالقة تكون أن ميكن وال ،وخليفته
 : تعريبه ما شعره بيت يف بنفسه املوعود املسيح يقول. معه املوعود املسيح

 ".ته مدرس يف متُ تعلّ  إذ ،غري حممد  يل أستاذا أعرف ال"
 ،نيب بينهما يكن مل وملا نيب، وبينه بيين يكن مل: يقول  ألنه اثنًيا

 نيب وغري نيب بني تكون أن ميكن ال آخر ونيب نيب بني تكون اليت والعالقة
 بعيسى الناس أوىل إين:  رسول هللا قال لذلك لعالت كإخوة  األنبياء ألن
 . مرمي بن

 احلديث يف الواردة الكلمات أبن ويقول املقام هذا يف أحد يعرتض قد
 املراد أن منها ويتبنّي أي مل أيت بيين وبينه نيب، " نيب وبينه بيين يكن مل: "هي
 لَوَردَ  املقبل املسيح هو املراد كان  لو ألنه ،املقبلُ  ال قالساب املسيح هو منها

 املاضي صيغة إن: فجوابه". يكن مل" من بدال" يكون ال" احلديث يف
  أمثلة الكرمي القرآن يف وتوجد بكثرة، االستقبال مبعىن النبوءات يف ُتستخدم

 حدث قد احلادث ذلك أن املستخدمة الكلمات من يُفهم أنه على كثرية
 املوعود املسيح انقش لقد. املستقبل يف سيحدث أبنه منه املراد يكون نولك
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 بل هناك، تفصيله على االطالع فيمكن كتبه  يف مفّصال املوضوع هذا
 الكلمات تلك من املراد إًذا،. أيًضا  إهلاماته يف األسلوب هذا ُيالَحظ

 على القوي والدليل. املاضي صيغة الصيغة كانت  وإن االستقبال زمن هو
 ولو املقبل، املسيح على تنطبق احلديث يف ذُكرت اليت الوقائع أن هو ذلك

 يكن مل: معناه ويكون متاًما الغو  كله  احلديث لصار املاضي معىن منه استُنبط
 وسيكسر اخلن زير سيقتل السابق املسيح وأن نيب، السابق املسيح وبني بيين

 رسول على االعرتاض يقع إما املعىن هذا منطلق فمن. اجر   وهلم الصليب
 أو املقبل، املسيح مهام يذكر ولكنه السابق املسيح عن يتحدث أنه  هللا
 إىل سيعود الذي وهو حي ا زال ما الناصري املسيح أبن االعرتاف من بد ال

 من نستنبط أن من مندوحة فال حمال، األمرين هذين كِّال  أن واملعلوم. الدنيا
 . النبوءات يف الشائع األسلوب سبحب االستقبال معىن" يكن مل"

 األمة هذه من املوعود املسيح يوَلد أن مقد رًا كان  أنه مع: يقول قائال لعل
 ،العامل إىل سيعود الذي هو السابق املسيح أن يرى كان   النيب ولكن
 جاء ملا ولكن. نبي ا املقبل املسيح سى ذهنه يف الفكرة هذه على وبناء

 احلالة هذه يف: جوابه. نبي ا ُيسم ى أن ميكن ال األمة هذه نم املنَتَظر املسيح
 عن  عليه الوحي نزل أنه مع: وهو أوال اعرتاض  هللا رسول على يقع
 يقّوي وهذا ، وفاته يوم إىل حبياته قائال ظل ولكنه الناصري املسيح وفاة

 كلها   املوعود املسيح أقوالُ  تبطل: واثنًيا. كثريًا  األمحديني غري موقف
 مات، قد الناصري املسيح نأ تقديع كان   النيب أن على فيها رّكز اليت

 . الناصري املسيح وفاة على أيًضا الصحابةُ  وأمجع
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 وإذا املقبل، املسيح على احلديث يُطب ق أن إال جمال هناك ليس ابختصار،
 رسول شهادة من اثبت هو كما  بنبوته اإلقرار من مندوحة فال ذلك فعلنا

 وجود من الرغم على نيب غري املوعود املسيح اعتبار إن إًذا،. نيب أنه  هللا
  .والصدق العدل عن بعيد رسوله وشهادة تعاىل هللا شهادة
 األنبياء شهادة هي املوعود املسيح نبوة على الثالثة الشهادة( 3)

 عهوأتبا فارس يف نبي ا كان  الذي زرادشت النيب شهادة وأْقَدُمها السابقني،
 يف وحيتّلون خاص، بوجه اهلند يف جًدا حمرتمني ويُ َعّدون جموًسا ُيسم ون
 النيب أنبأ لقد. اهلند يف األخرى األمم بني ممتازة مكانة الدنيوي التقدم
 وأخرب  هللا رسول مبجيء نبوءة منها بعده، أنبياء ثالثة مبجيء املذكور

 ذلك يف السبب وسيكون حينذاك ُتدم ر إيران سلطنة أبن وقال بعالماته
 نبوءة هناك  النيب إىل وإضافة. واملنكرات الفحشاء إيران أهل ارتكاب

 ولكن املستقبل، يف سيأيت أو قبل من خال هل القول ميكننا ال آخر نيب عن
 ب  أيضا اسه ذكر وقد املوعود، املسيح هو عنه أنبأ الذي الثالث النيب

 الناصري املسيح على النبوءة هذه املسيحيني بعض يطّبق". هبمي مسياور"
  إليه ُتشري كما  أيًضا مسيًحا كان  اسه أن مع ألنه قط عليه تنطبق ال ولكنها
 منها عليه، تنطبق ال النيب هلذا ذُكرت اليت العالمات ولكن" مسيا" كلمة

 جيوش بني األخرية احلرب زمنه يف وتندلع للعامل األخري العمر يف سيأيت أنه
 بل ابلسيف ليس ولكن ،الشيطانَ  سيقتل وأنه الرمحن، وجيوش الشيطان
 يّتضح. األفاعي مع الصبيان سيلعب إذ عام أمنٌ  زمنه يف ويسود ابألدعية

 األول املسيح ألن ،األول املسيح منها املراد ليس أنه العالمات هذه من
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 كان  فلما. الثاين املسيح هو األخري املصلح بل للعامل أخريًا مصلًحا ليس
 هذا مستحق فإن بنيب" مسيا" اسم يف أنبأ زرادشت أن ذلك من اواضحً 
 املسيح أي النبوءة؛ هذه مصداق هو الذي" فارس أهل من رجل" االسم
 .حتًما نيب   املوعود

 اعرتف لقد". كرشن" النيب شهادة هي هبذا الشأن الثانية والشهادة
 مبجيء" اكرشن" أخرب وقد. نيب هو" اواتر" معىن نأب كتبه  يف املوعود املسيح

 ّسى وقد. الزمن هذا يف كلها  عالماته حتّققت الذي األخري الزمن يف" اواتر"
 ألن نيب أي" اواتر" هو أنه فثبت أيًضا" كرشن" املوعود املسيح تعاىل هللا

 . نيب هو" اواتر" معىن
 املسيح عن أيًضا هو أنبأ قد إذ ،دانيال النيب شهادة هي الثالثة الشهادة

 املوعود املسيح سُِّّي وقد.  املوعود املسيح قال كما  نبي ا وساه املوعود
 . أيًضا التلمود يف نبي ا

 الصدق لقبول جاهزون أهنم يّدعون الذين الصدق حميب مجيع أسأل اآلن،
 آالف منذ ونينبئ كانوا  األنبياء أن السليم العقل يقبل هل: حني كل  يف

 منذ ونينبئ األنبياء يظل أن لالعق يقبل هل نيب؟ غري شخص عن السنني
 املسيح حبق نبوءاتال وجود يُثبت أال ؟نبي ا ليس شخص عن الدهر بداية

 األنبياء مجيع بل ذلك على األمر يقتصر وال نيب؟ أنه دين كل  يف املوعود
 نقبل أن لنا فهل. ونيب" اواتر" ابسم ذكروه املوعود املسيح عن أخربوا الذين

 مجيًعا األنبياء هؤالء شهادات من الرغم على نبي ا ليس املوعود املسيح أن
ر أن ميكن وهل السنني؟ آالف قبل هبا أدَلوا اليت  اليت النبوءات مجيع نُفسِّّ
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 بناء نبيا ُسّي بل النيب غري هو النيب من املراد أبن ونقول نيب أنه فيها ذُكر
 آالف قبل هلندا يف نيب كان  لقد. حدوًدا أيًضا للتأويالت إن ما؟ مماثلة على

 عد   منهم واحد وكل الشام يف آخر ونيب الُفرس بالد يف آخر ونيب السنني،
 العظام األنبياء نبوءات من الرغم على نيبٍ  غري يبقى ولكنه نبي ا املوعودَ  املسيحَ 

 األمر هذا على ورّكزوا جانًبا األخرى األمور اتركوا! نبي ا إايه وتسميتهم العامل يف
 إذ قد غريب، نوع من نيبٍّ  غري هذا السليم؟ العقل يقبله هل لواوأتم   وحده

  العامل وُجعل األنبياء حبق مما كان أكثر السنني آالف من نبوءات حبقه جاءت
 جمدِّدا وكان نيب غري كان  الشخص هذا جاء وعندما ،بشوق ينتظره كله

 األنبياء أن ذلك من واألغرب! رسوال وال نبي ا هيتتسم بجوز ال فقط، بسيطًا
 لنا يُقال ولكن ،نبي ا يدعونه ظلوا بل ،املبعوث هبذا فقط او ينبئ مل السابقني

 للمسيح مُيكن وال ،آخر شيًئا النيب من يقصدون كانوا  مجيعهم أبن اآلن
 هذا يف أحد أتمل إذا أنه يقني بكل أقول! احلقيقة يف نبي ا يكون أن املوعود
 أن النهار كوضح  له والّتضح تلقائي ا الفكرة ههذ ُسخف له لتبني   حبيادية األمر

 نبي ا أحًدا الكرمي القرآن يُسّمي أن ميكن ال ألنه حتًما نيب املوعود املسيح
 نبي ا زرادشت وُيسمِّيه نبي ا" كرشن" ويُسمِّيه نبي ا  هللا رسولُ  ويُسمِّيه
 كل  مع ولكنه نيالسن آالف منذ عنه النبوءات تردأن و  نبي ا دانيال ويُسمِّيه

 وتؤو ل كلهم،  السابقني األنبياء أقوال وتؤو ل نيب، غري يبقى الشهادات هذه
 التأويل من بد ال كان  إذا: أقول.  هللا رسول وكالم الكرمي القرآن شهادة
 عن كلها  الشهادات تلك تصرفون وملاذا ونظرايتكم؟ أفكاركم تؤولون ال فلماذا

  احلد؟ هذا إىل القوية األدلة نع وتُعرضون مربر دون حقيقتها
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 وإهلاماته وحيه يه  املوعود املسيح نبوة على الرابعة الشهادة( 4)
 حىت مرارًا، إليه أهلم ما اإلهلامات تلك ومن. بكثرة نيبلاب فيها لُقِّّب اليت

 يلي فيما أنقل. املرات مئات النيب لقب أعطاه تعاىل هللا أبن القول ميكن
 :الرسول أو النيب لقب املوعود املسيح فيه أُعطي الذي اإلهلي الوحي

هْلَُدى َودِّينِّ احلَْقِّّ لُِّيْظهِّرَُه َعَلى الدِّينِّ ُكلِّّهِّ 1)  ( ُهَو ال ذِّي أَْرَسَل َرُسولَُه ابِّ
( 4( َكَتَب هللا أَلْغلِّنَب  أاََن َوُرُسلِّي )3( إِّيّنِّ ال خَيَاُف َلَدي  اْلُمْرَسُلوَن )2)

( جاء نذير 6( َماأَْرَسْلَناَك إِّال  َرمْحًَة لِّْلَعاَلمِّنَي )5يفِّ ُحَللِّ األنْبَِّياءِّ )َجرِّيُّ هللاِّ 
يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن هللا يقبله، ويُظهر صدقه بصوٍل 

( جاء نيب يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما 7قويٍّ شديٍد صول بعد صوٍل. )
ر صدقه بصوٍل قويٍّ شديٍد صول بعد صوٍل. قبلوه، ولكن هللا يقبله، ويُظه

( َصَدَق هللا 9( إيّن َمَع الر ُسْولِّ أقُ ْوُم َوألُْوُم َمْن يَ ُلْوُم َوأُْعطِّْيَك َما يَُدْوُم )8)
إِّيّنِّ اَلخَيَاُف َلَدي  اْلُمْرَسُلوَن  َُتَفْ  ( اَل 10َوَرُسولُُه وََكاَن أَْمُر هللا َمْفُعوال )

َنُكم َوَمْن عِّْنَدُه عِّْلُم ( َوقَاُلوا َلسْ 11) هلل َشهِّيًدا بَ ْيينِّ َوبَ ي ْ َت ُمْرَسال ُقْل َكَفى ابِّ
أَْرَسْلَنا إِّلَْيُكْم َرُسوال  ( إِّان  13( اَي َنيبِّ  هللاِّ ُكْنُت ال أْعرُِّفَك )12اْلكَِّتابِّ )

ْ 14َشاهًِّدا َعَلْيُكْم َكَما أَْرَسْلَنا إِّىَل فِّْرَعْوَن َرُسوال ) َع الر ُسْولِّ أقُ ْوُم مَ ( إيّنِّ
رَاٍط ( ي15ُر َوأُصْوُم )َوأْفطِّ  إِّن َك َلمَِّن اْلُمْرَسلِّنَي َعَلى صِّ س َواْلُقْرآنِّ احلَْكِّيم ِّ

( 17) ( اَتهلل َلَقْد أَْرَسْلَنا إِّىَل أَُمٍم مِّْن قَ ْبلَِّك فَ زَي َن هَلُُم الش ْيطَانُ 16ُمْسَتقِّيٍم )
رين زوالَ  ال ( 18) .العام احلاكم نبوءات لتحقُّق واناأل آن لقد. للمبشِّّ

َسيَ ُقْوُل الَعُدوُّ َلْسَت ُمْرَسال َسَنأُخُذه مِّْن َمارٍِّن أو ُخْرطُْوٍم َوإان  مَِّن الظ الِّمِّنْيَ 
َتقُِّموَن ) َتينِّ اُت َْذُت َمَع الر ُسولِّ  ( يَ ْوَم يَعضُّ الظ املُِّ َعَلى َيَدْيهِّ ايَ 19ُمن ْ لَي ْ
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هْلَُدى َودِّينِّ 21ْل إِّيّنِّ نذِّيٌر ُمبِّنٌي )( قُ 20َسبِّيال ) ( ُهَو ال ذِّي أَْرَسَل َرُسوَلُه ابِّ
َتْدُعو قَ ْوًما آَخرِّْيَن ا َما أُْنذَِّر آاَبُؤُهْم َولِّ احلَْقِّّ َوهَتْذِّْيبِّ األْخاَلقِّ لِّتُ ْنذَِّر قْومً 

ْ َمَع الر ُسْولِّ أقُ ْوُم، إن  22) ( 23يَ ْومِّي َلَفْصٌل َعظِّْيٌم )( َذْرينِّ َواْلُمَكذِّبِّنَي، إيّنِّ
( إيّن َمَع الر ُسْولِّ 24إيّن َمَع الر ُسْولِّ أقُ ْوُم َوَمن يَ ُلوُمه ألُوم أُْفطُِّر وأُصوُم )

ْيُب ) ْيُب ُأْخطُِّئ َوُأصِّ ( إيّن َمَع الر ُسْولِّ أقُ ْوُم َوَلن أبْ رََح األْرَض إىَل 25ُأجِّ
( إيّن َمَع 27ُسْولِّ أقُ ْوُم َوأْقُصُدَك َوأُرْوُم )( إيّن َمَع الر  26الَوْقتِّ املعُلومِّ )
ْ أاَن الر مْحَُن اَل خَيَاُف َلَدي  اْلُمْرَسُلوَن )28الر ُسْولِّ فَ َقط ) ْ ألُْوُم 29( إيّنِّ ( إيّنِّ

( ال 30َمْن يَ ُلْوُم َوأُْعطِّْيَك َما َيُدْوُم إيّن َمَع الر ُسْولِّ أقُ ْوُم َوأُرْوُم َما يَ ُرْوُم )
ري ليس اخل( 31) نظْر إىل مكانته ابحتقار، فإن الرسل قد افتخروا بعهدهت

َل َنيبِّ  إال  َأْخَزى بِّهِّ هللُا قَ ْوًما اَل 32) .حيارب أحد مظهر هللايف  ( َما أُْرسِّ
نُ ْوَن ) ُكن ا ُمَعذِّبِّنَي َحىت  نَ ب َْعَث   ( َوَما34( إن  َخرَبَ َرُسْولِّ هللا َواقٌِّع )33يُ ْؤمِّ

ُّ أَْطعُِّموا اجلَائَِّع َواْلُمْعرَت  )35واًل )َرسُ  ( يُ ْبدِّْي َلَك الر مْحَُن 36( اَي أَي َُّها الن يبِّ
ًئا ُلوهُ  ،َشي ْ ( إان  أْرَسْلَنا 37َبَشارٌة تَ َلق اَها الن بِّي ُّْوَن ) .أََتى أَْمُر هللا َفال َتْستَ ْعجِّ

ٌر )أمْحََد إىَل قَ ْومِّهِّ فَأْعَرُضوا َوقَاُلوا َكذ   ( اَي أمْحَُد ُجعِّْلَت ُمْرَسال 38اٌب َأشِّ
 ( ُقْل اَي أي َُّها الناس إين رسول هللا إليكم مجيًعا."39)

 نبي اإضافة إىل ذلك هناك إهلامات أخرى كثرية مل يُسم  فيها املسيح املوعوُد 
أو رسواًل ولكن سُِّّي أبساء األنبياء والرسل. فتارة سِّّي ابسم موسى واترة 

 ،ُدعي ابسم داود وأحياان أخرىسم حممد، وأحيااًن نودي ابسم عيسى، اب
ابسم نوح. ابختصار، قد  أخرىابسم إبراهيم ومرة ومرة ومرة ابسم سليمان 

 . سُِّّي ابسم أنبياء كثريين وهذا دليل آخر على رسالته ونبوته 
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 وجود هذا القدر من اإلهلامات؟ مل مع نيب غري فأّن لنا أن نُعّده 
مرة أو مرتني بل عشرات ومئات املرات )ألن بعض  "نيب" ينادِّه هللُا ابسم

املراد  وِّل كل مرة أنؤ أكثر من مرة وبكثرة( فهل بجوز أن ن نزلتاإلهلامات 
بل توجد فيه صفة من صفات األنبياء؟  نبي اأنه ليس  هو تلك اإلهلامات من

مرارًا وتكرارًا  نبي اّميه هللا هل يوجد نظري ذلك يف أي إنسان يف العامل أبن ُيس
 رال َيذك هللا تعاىل والغريب يف األمر أن ؟يف احلقيقة نبي اولكنه ال يكون 

ولعل املسيح املوعود  ،للمسيح املوعود )عندهم، أي احملدث( منصًبا حقيقي ا
 أُطلق عليه جزافًاولكن االسم الذي  ،ةنودِّي ابسم احملد ث مرة واحد

فيناديه هللا تعاىل دائما بذلك االسم وال يرّكز على  النيب( )حبسب زعمهم أي
هل يقبل العقل السليم هذا األمر؟ هل يبدو  !)أي احملّدث( منصبه احلقيقي

أو رسواًل إظهارًا للحب  نبي اهذا التأويل معقواًل؟ فإذا نودي املسيح املوعود 
كثرة وأال ترد كلمة فقط كان من الواجب أن ترد كلمة احملد ث يف إهلاماته ابل

ورسواًل مئات املرات، ومل  نبي اُدعي  ولكننا جند أنه  "،رسول"أو  "نيب"
 نبي اإال مرة واحدة. أفال يُثبت ذلك أنه كان  "حمد ث"ُتستخَدم حبقه كلمة 

ومل يُذكر املسيح املوعود إال  ؟عند هللا تعاىل وهلذا السبب ُشبِّّه ابألنبياء دائًما
ادر رمحه هللا وحده من بني اجملددين السابقني، ولكنه نُودي ابسم عبد الق

دائًما ابسم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم، األمر الذي يدّل 
لسبب آخر؟  نبي ا. هل كان يف العامل نيب  سُِّّي نبي اداللة قوية على أنه كان 

فما السبب أنه عندما أال نؤمن جبميع األنبياء ألن هللا تعاىل سّاهم أنبياء؟ 
 نبي ا، وقال لعيسى أنك نيب صار هو نبي اقال هللا ملوسى أبنك نيب أصبح 
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ولكنه قال اليوم للمسيح املوعود إنك نيب ومع ذلك ال يُ َعّد نبيا؟ إذا كانت 
م كانوا يسم ون فقّدموها لنا لنعلم أهن نبي اهناك كلمات أخرى جلعل أحد 

أبسلوب  نبي ااملسيح املوعود سُِّّي  أنبياء، ولكنبكذا وكذا فكانوا يصبحون 
هل ألحد أن يُنكر نبوة املسيح املوعود مع  ؟نبي ا صبحخمتلف لذلك مل ي

؟ ومن أنكره فال بد أن يُنكر األنبياء عليه نزول الوحي اإلهلي املتواتر
السابقني أيًضا ألن األدلة والكلمات اليت تثبت هبا نبوة موسى واملسيح 

ا السالم توجد أدلة أقوى وكلمات أوضح منها إلثبات نبوة املسيح عليهم
مع وجود هذه األدلة  نبي ا. فإن مل يكن املسيح املوعود املوعود 

والكلمات فلم يكن هناك نيب قط يف العامل إىل يومنا هذا. وإذا مل تُثبت تلك 
 نيب. إذا ترك تثبت هبا نبوة أي األدلة نبوة املسيح املوعود فقدِّموا لنا أدلة

 "نيب"والعناد فال دليل أقوى من أن هللا تعاىل انداه ابسم  نتعالت املرء
 عاًما متتالية.  23إىل  "رسول"و

أن الذين يعرتضون على نبوة املسيح املوعود، ال  منإنين أستغرب بشدة 
فعل إنسان؟ إذا كان ذلك فعل هللا  مفعل هللا أ نبي ايُفكرون هل جْعُل أحٍد 

 نه يعطيهفإ نبي اذ بجعل أحًدا إ؟ أال نعلم أن هللا نبي ابجعل هللا أحًدا  فكيف
أفلم ينادِّ  ،هبذه الطريقة نبي اكون أحد بلقب نيبٍّ أو رسول؟ فإذا كنا نعلم 

عاًما متتالية؟ فما السبب إًذا  23ورسوال إىل  نبي اهللا تعاىل املسيح املوعود 
ان أن ميسك على يد هللا ويقول أبين لن ؟ هل بوسع إنسنبي اعدم كونه يف 

عندما كان الناس يعرتضون  ؟!ذلكجعلَته كوإن  نبي ا يصبحأن  لفالنأسح 
يرد عليهم  على املسيح املوعود ويقولون: كيف أصبحَت مسيًحا؟ كان 



 حقيقة النبوة

(258) 

 

أبن ذلك كان فْعل هللا ففعل كما شاء، وإن كنتم ال ترضون هبذا القرار 
 ْعلَ فأقول أان أيضا ملنكري نبوة املسيح املوعود أن جَ  فاذهبوا وحارِّبوا هللا.

فإذا كان ألحد  ،أبمره نبي افجعل املسيَح املوعود  ،إمنا هو فعل هللا نبي اأحد 
اعرتاض اآلن على فعل هللا فليحاربه. ولكن هل بوسع أحد أن مينع َمن 

يريد أن ؟ كال، ال يقدر أحد على ذلك. فغيب  من نبي ابجعله هللا تعاىل 
يشطب نبوة املسيح املوعود بعد قرار هللا تعاىل ألنه ال يسع أحًدا أن حيول 

على  دون ما أراده هللا تعاىل. وال يستطيع أحد أن ين زع إنعاما خلعه هللا 
رداء النبوة،  املسيح املوعود. لقد ألبس هللا تعاىل بنفسه املسيَح املوعود 

 .زعه عنه واآلن ليس بوسع أحد أن ين
هو أن تعريف  على نبوة املسيح املوعود  الدليل اخلامس( 5)

األنبياء الذي بّينه هللا تعاىل يف القرآن الكرمي ينطبق عليه. يقول هللا تعاىل يف 
 َفال يُْظهُِّر َعَلى َغْيبِّهِّ َأَحًدا * إِّال  َمنِّ اْرَتَضى مِّْن َرُسولٍ القرآن الكرمي: 

إال على الرسول. وهذا الشرط متحّقق يف األموَر الغيبية  أي ال يُظهر
. إن هذا الشرط ليس عاداي  إذ يقول هللا تعاىل أبننا ال املسيح املوعود 

على الغيب إال للرسل. فلما ال يُظَهر على الغيب أحد اإلظهار نعطي قدرة 
إال الرسل، وقد أُعطي املسيح املوعود هذه القدرة فثبتت رسالته أظهر من 

الرسل غري ع عاقال أن ينكرها ألن الشرط الذي ال يوجد يف الشمس وال يس
 يف املسيح املوعود فهو رسول حتًما.  متحقق

 -هنا بجب التذكُّر أيًضا أن هللا تعاىل أظهر على املسيح املوعود 
عن املستقبل. أقصد من و الغيب عن املاضي  -مثل الرسل العظام متاًما
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 وصارت ليت حتّققت يف زمنه الغيب عن املاضي النبوءات السابقة ا
دليال على صدقه. لقد أنبأ األنبياء مجيًعا منذ بدء اخلليقة عن مسيح آخر 
الزمان وقالوا أبن حراًب أخرية ستنشب يف زمنه بني الشيطان واملالئكة، 
وحّدد كثري منهم عالماته. فالعالمات اليت كانت غيًبا من قبل حتّققت يف 

ح املوعود، وهذا أيًضا نوع من اإلظهار على العصر الراهن على يد املسي
الغيب أن عشرات النبوءات اليت كانت كغيب أظهرها املسيح املوعود وهي 

 . شاهدة على صدقه 
واألسلوب الثاين لإلظهار على الغيب هو أن هللا تعاىل أظهر بواسطته 

  ألوفًا بل مئات األلوف من اآلايت، وأطلعه على آالف األخبار
قبل األوان اليت حتّققت يف وقتها وال تزال تتحّقق وستتحّقق يف الغيبية 

املستقبل أيًضا. فاألحداث ُتصّدق أبعلى صوهتا أن هذا الشرط متحّقق يف 
 ال يوجد إال يف األنبياء.  وهو املسيح املوعود

ُل إضافة إىل ذلك نرى أن هللا تعاىل يقول حبق األنبياء:  َوَما نُ ْرسِّ
رِّيَن َوُمْنذِّرِّينَ اْلُمْرَسلِّنَي إِّ  يف هذه اآلية فّسر هللا تعاىل أن املراد من  ..ال ُمَبشِّّ

ها. هالكاألقوام و  تقدماإلطالع على األمور الغيبية بكثرة هو أن تكون عن 
وهذا الشرط أيًضا متوفر يف املسيح املوعود، فهو نيب حبسب بيان القرآن 

 .الكرمي

 نبي اوعود هو أنه لو مل يُؤَمن به على نبوة املسيح امل ( الدليل السادس6)
اهتام إىل لوقَع خلٌل خطري يكفي جلعل اإلنسان كافرًا. أي يضطر اإلنسان 

 قدوسأو املسيح املوعود ابلكذب، والعياذ ابهلل. إن هللا تعاىل  ابلباطل هللا
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من مرتكيب  يءرب ليس بهو و وجامع احملاسن كلها ومن زّه عن السيئات كلها، 
، وهو خالق احملاسن كلها. إن بل من مرتكبيها أيضا فحسبالسيئات 

َلُه اأْلَْسَاءُ أعماله كلها حسنة وخري. لقد وصفه القرآن الكرمي قائال: 
. إًذا، إن عزو أّي نوع من النقيصة إىل هللا تعاىل كفر من الدرجة احلُْْسىَن 

أن  ألن الذي ال يؤمن ابهلل تعاىل ميكن ،ال كفر أكرب منه حبيثالقصوى 
يُعذر ولكن الذي يؤمن به مث يعزو إليه النقص أو السيئة فليس هناك أخبث 

 بيثني، وهللا تعاىل ال حُيب اخلمنه نفًسا. كذلك إن املسيح املوعود حبيب هللا
ألنه طاهر بنفسه فال حيب إال الطاهرين. إن رمحته  والفاسقني والطاحلني

اصة به وال يستحق رضاه إال ابلعامل كله ولكن ال حيظى ابلعالقة اخل ةيطحم
من عباد هللا املقرّبني  عباده األتقياء واألبرار. وملا كان املسيح املوعود 

فال شك يف كونه صادقًا وصاحلًا. والذي يُعّده كاذاًب فهو يف حالة خطرية 
اهتام هللا إىل يضطر املرء إما  نبي اجًدا. ويف حال عدم عدِّ املسيح املوعود 

 ملسيح املوعود أو اهتام ا وكِّال هذين األمرين حيدو ابإلنسان إىل ،
اهلالك. إنين موقن أبن الذين يُنكرون نبوة املسيح املوعود مل يفكروا يف 

 ياملوضوع قط كما بجب، وإال لتاب ابلتأكيد كثري من حميب الصدق وذو 
ع الطيبة والسعداء منهم من هذه الفكرة فورًا ولندموا على اعتقادهم الطبا 

سفر يُ النتائج اليت خطورة تحّسرين. وآمل آيًضا أنه عندما يطّلعون على م
إنكار املسيح املوعود سيتوبون حتًما ألن الصادق عندما يعلم حقيقة  هاعن

ون تمسكشيء يقبله فورًا وال يقبل االبتعاد عنه وال حلظة. أما الذين ي
نتيجة إمياهنم أو لتحزُّب والُعجب فال عالج هلم، وال ينال الدين أية قوة اب
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عدم إمياهنم. على أية حال، األمر الذي أشرُت إليه هو أن هللا تعاىل يقول 
 إِّال  َمنِّ اْرَتَضى مِّْن َرُسولٍ  *َفاَل يُْظهُِّر َعَلى َغْيبِّهِّ َأَحًدا يف القرآن الكرمي: 

ن من سّنتنا إم أن هللا تعاىل يقول يف القرآن يتبنّي من هذه اآلية بوضوح ات
يقول املسيح  هذه اآليةا ال نُطلع على الغيب بكثرة إال رسلنا. ومقابل أنن

يف كتبه مرارًا، كما نقلت مقتبًسا يف الفصل الثاين أنه قد أُطلع  املوعود 
 على الغيب بكثرة، فال يوجد أمامنا إال أحد السبيلني: 

يب ، وأن قوله أبن الغنبي اكان   ن املسيح املوعود أب( إما أن نؤمن 1)
ظهر عليه بكثرة ال خيالف القرآن بل يطابقه متاًما ألن القرآن الكرمي أيًضا 

 يقول أبن هللا ال يُظهر الغيب بكثرة إال على الرسل. 
، ويف هذه احلالة ال بد لنا من نبي امل يكن  صرُّ على أنه ( أو نُ 2)

 قبول أحد األمرين: 
أنه ال يهب  ، والعياذ ابهلل،ابً األول: أن هللا تعاىل قال يف القرآن الكرمي كذ

مع أن األحداث تدحض ذلك  للرسل، مرتبة اإلظهار على الغيب إال
على الغيب بكثرة مع أنه مل  بصراحة أي أنه تعاىل أطلع املسيح املوعود 

، وهذا يُناقض بيان القرآن الكرمي بصراحة. فهذا أول ما ميكن أن نبي ايكن 
ألن إنكار نبوة املسيح املوعود  عود يقوله منكرو نبوة املسيح املو 

 مستحيل بغري ذلك. 
الثاين: نعم هناك سبيل آخر أيًضا ميكن أن خيتاره منكرو نبوة املسيح 

وهو أاّل ينسبوا كذب الكالم إىل هللا تعاىل وال ُيكذِّبوا القرآن  املوعود 
حني قال الكرمي بل ميكن أن يقولوا أبن املسيح املوعود كذب، والعياذ ابهلل، 
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، واملعلوم أنه ال يُطَلع على نبي اأبنه كان يُطَلع على الغيب بكثرة ألنه مل يكن 
الغيب بكثرة إال النيب، وابلتايل ال ميكن أبّي حال أن يكون قد أُطلع على 

 الغيب بكثرة. 
على  يتجاسرولكن كل من يؤمن ابملسيح املوعود أدن إميان ال ميكن أن 

ُيسَلب إميانه وميوت ميتة اإلحلاد يف هناية  يهعل اسريتجهذا القول. والذي 
 املطاف. 

نه ال بد من إ َفاَل يُْظهُِّر َعَلى َغْيبِّهِّ فكما قلت من قبل يف تفسري آية 
كان نيب هللا، وقد   قبول أحد األمور الثالثة، إما أن املسيح املوعود 

، وقال املسيح رسلصدق هللا حني قال أبنه ال يُظهر على غيبه بكثرة إال ال
فَ نه  إاملوعود أيًضا  وأن  نبي امل يكن  أو أنه  ،عليه الغيب بكثرة ُكشِّ

هذه اآلية ليست حجة على نبوة أحد ألن هللا تعاىل قال كالًما ابطاًل 
والعياذ ابهلل أنه ال يُظهر الغيَب بكثرة إال على رسله مع أنه يفعل ذلك كما 

، أو ال بد من قبول األمر الثالث وهو انبي  فعل ابملسيح املوعود الذي ليس 
ظل يكذب،  أن ما قاله تعاىل صحيح متاًما ولكن املسيح املوعود 

والعياذ ابهلل، أبنه قد أُظهرت عليه األمور الغيبية بكثرة، بينما مل يكن ممكنا 
 . نبي اأن يتلّقى هذه املعاملة ألنه مل يكن 

 املسيح بنبوة اإلميان حال يف الثالثة األمور هذه أحد قبول من بد فال
 فاألمر يشاء سبياًل  خيتار أن شخص كلواآلن ل .رفضها أو  املوعود

 وال عيًبا هللا إىل ينسب والنبيا   املوعود ابملسيح يؤمن أن إما ،يده يف
 املسيح نبوة ينكر أن أو ورسله، هللا وُيصّدق  املوعود املسيح ُيكّذب
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 أرى ال. عاقبته ويُفسد ابلكذب املوعود حاملسي أو هللا ويتهم  املوعود
 يقود وأيهما ،األخطار من وخالٍ  آمنٌ  السبيلني أيّ يف  البحث إىل حاجة

 ،آخر أمر فهذا علمه عدم نتيجة شيًئا اإلنسان قال إذا. والدمار اهلالك إىل
 أن آمل إنين. ابملؤمن يليق ال احلق تبيان بعد الباطل على اإلصرار ولكن
ن، اآل إىل احلق يعرفوا مل ألهنم  املوعود املسيح نبوة يُنكرون كانوا  الذين

 شنيع هبتان افرتاء إىل يؤدي اعتقاد علىاثبتني  واحدة حلظة واللن يبقوا 
 تنجم أخطار على يطّلعوا أن بعد مسيحه أو هللا على مباشرة غري بصورة

 . ظهوره بعد الصدق رفض عن
 بكثرة الغيب يُظهر ال هللا أن قط اآلية هذه من يتبني ال: قائل يقول قد

على  الرسل على الغيب هللا يُظهر أن معىن منها نستنتج بل الرسل على إال
 هذه إن: فجوابه. أبس فال أيًضا اآلخرين على هأظهر  إنْ لكن و  ،أية حال

 إملام لديهم فالذين وإال ،فقط العربية اللغة فهم وعدم اجلهل عن تنتج الفكرة
 األمور على بكثرة األنبياء غري إظهار أن قط طر بباهلمخي أن ميكن ال ابلعربية
 ممن اآلية معىن أواًل  يستفسر أن ذلك يقول من على فيجب. ممكن الغيبية
 نامعني إال اآلية هذه من ُيستنبط أن ميكن وال. ضيعرت  مث العربية اللغة يعلم

 : ومها هلما اثلث ال
 هللا أن اآلية معىن كان"  التبعيض" يفيد هنا" من" حرف إن قيل إذا -1

بعض  على الغيب يُظهر أي الرسل من ارتضى من إال غيبه على يُظهر ال
 املعىن هذا استنبطنا فلو. هممجيع على يُظهر وال الرسل من به يرضى نمم

 حيظى ال حبيث جًدا الشأن عظيمة الغيب على اإلظهار مرتبة أن املراد لكان
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 هذا استنباط حال ففي. فقط همبعض اهب حيظى بل ،أيًضا الرسل يعمج هبا
 عن فضاًل  املرتبة هبذه حيظون ال أيًضا الرسل بعض أن اآلية من يتبني   املعىن
 على اإلظهار مرتبة يُعطى ال النيب غري أن ابلبداهة يُثبت وهذا. الرسل غري

 على األخرى اآلايت بعض خيالف للتبعيض" من" اعتبار ولكن. قط الغيب
لُ  َوَما: أخرى آية يف يقول تعاىل هللا ألن حال أية  إِّال   اْلُمْرَسلِّنيَ  نُ ْرسِّ

رِّينَ   وليس والتبشري اإلنذار مبهمة مجيعا الرسل يكل ف أي َوُمْنذِّرِّينَ  ُمَبشِّّ
 .األحوال كل  يف أيًضا املعىن هذا من اثبت مرادان ولكن فقط، بعَضهم

" من" نُعدّ  أن هو اآلية هذه من استنباطه ميكن الذي الثاين واملعىن -2
 رسله على أي األحباء عباده على الغيب يُظهر هللا أن معىن ونستنتج بيانيةً 
 على الغيب على اإلظهار إنعام يثبت أيًضا املنطلق هذا فمن. غريهم دون
 على إال الغيب على اإلظهار نفي وإن. فقط بعضهم على ال الرسل مجيع

 أن قط منه يثبت ال استنبطناه معىن أيّ  إًذا،. أيًضا املعىن هبذا اثبت الرسل
 على يثبت بل الغيب على اإلظهار إنعام يُعطوا أن ميكن أيًضا الرسل غري

 أن ضرورايً  ليس أبنه ابلقول يتخّلص أن ألحد ميكن فال. ذلك من النقيض
 ابملسيح يؤمن ال الذي بل فقط ابألنبياء خاًصا الغيب على اإلظهار يكون

 املوعود املسيح على أو تعاىل هللا على يعرتض أن إما هل بد ال نبي ا املوعود
، ذلك من ابهلل ونعوذ . 
 املسيح اّدعى هل منها يتبنّي  املوعود املسيح كالم  من عبارة أنقل هنا
 أن أحد يقول ال حىت ال، أم بكثرة الغيبية األمور على االّطالع املوعود
. أصاًل  اآلية هبذه ستداللاال بجوز ال لذا بذلك يد ع مل  املوعود املسيح
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 :يقول
من  كّلمه هللا تعاىل وخاطبه أكثر من غريه  كيًفا وكمًّا وكانت املكاملة "

واملخاطبة اإلهلية حتتوي على  كثرة النبوءات يُسمَّى نبيًّا، وهذا التعريف ينطبق 
علّي، فأان نيب." )جريدة بدر رقم9، جملد7، عدد 1908/3/5م( 

)7( الدليل السابع هو أن املسيح املوعود  مسى نفسه نبيًّا، ولو مل 
يكن نبيًّا ملا مسى نفسه بكلمة نيب أو رسول. الذين ُيسّميهم آابؤهم: "نيب" 
ال يُعّدون أنفسهم أنبياء هكذا. أنقل فيما يلي بعض مقتبسات يثبت منها 
أنه  أطلق على نفسه  كلمة "نيب"، وجيب على ُمنكري نبوة املسيح 
املوعود  أن يستخرجوا لنا  كلمات مثلها من  كالم ويل من أولياء هللا أو 

الصلحاء حيث استخدموا مثل هذا الكلمات حبق أنفسهم.  
مقتبس رقم1:  كان املدعو بيجوت Piggott قد اّدعى نبوة  كاذبة يف 
إجنلرتا فأّلف املسيح املوعود ضده إعالانً  وكتب يف هنايته حيث ُيكتب اسم 

  The Prophet Mirza Ghulam Ahmad. :املؤلف  كلمات
)1( لقد  كان يف هذه األمة ألوف من األولياء بربكة اتّباع النيب ،  كما  
كان َمن هو ِمن األمة ونيب أيًضا. )حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، اجمللد 

22، الصفحة30، احلاشية( 
)2( املسيح املوعود املقبل الذي ذكرته األحاديث، قد ذُكرت عالمته يف 
األحاديث نفسها أنه سيكون نبيَّا ومن األمة أيًضا. )املرجع السابق، 

الصفحة 31(  
)3( لقد تلّقيتُ  قدًرا  كاماًل  من النعمة اليت ُرزقها أنبياء هللا ورسله وغريهم 
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 بل مين، استحقاق أو جدارة عن ليس ولكن األخيار، نْي املصطفَ  من
 (67 الصفحة السابق، املرجع. )تعاىل هللا فضل مبحض

 أساء إيل   ونسبَ  ،عليهم السالم األنبياء مظهر تعاىل هللا جعلين فقد( 4)
 أان إسحاق، أان إبراهيم، أان نوح، أان شيث، أان آدم، فأان. األنبياء مجيع

 وأان عيسى، أان داود، أان موسى، أان يوسف، أان يعقوب، أان إساعيل،
 املرجع. )ظلية بصورة وأمحد حممد أان أي  النيب السم األمت املظهر

 (احلاشية ،76ص السابق،
 ". وقد شرحهلا أوحى ربك أبن أخبارها، حُتدِّث يومئذ": إهلام( 5)

من املسيح املوعود هذا اإلهلام كما يلي: يومئذ ُترب األرض ما جرى هلا و 
 املرجع) سين زِّل هللا وحيا على رسوله أبن هذا ما حّل من املصيبة".أجلها 
 (95ص السابق،

 من أنه مرتبة إىل وصل  النيب مّتبع أن أي ؛هللا خامتَ  عمل لقد( 6)
 ،100 -99ص السابق، املرجع. )نيب هو اثنية انحية ومن انحية من األمة

 (احلاشية
 النيب أمة يف سيكون أنه على تربهن اليت األحاديث أبنفسهم ونؤ يقر ( 7)
 انحية من نبي ا ونيك َمن أيَضا وسيأيت. إسرائيل بين أنبياء أمثال أانس 

 حقيقة. )املوعود املسيح سُيسم ى الذي وهو أخرى، انحية من األمة ومن
 (احلاشية ،104ص ،22 اجمللد الروحانية، اخلزائن الوحي،

 اإلفاضة لكمال إثباات املرتبةَ  هذه اإلهلية احلكمةُ  يل وهبتْ  لقد( 8)
.  فيوضه بربكة النبوة درجة إىل أوصلتين حيث ، للنيب الروحانية
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 (احلاشية ،154ص ،22 اجمللد الروحانية، اخلزائن الوحي، حقيقة)
فأي شك يف أن بدء سلسلة الزالزل وآفات أخرى يف الدنيا بعد ( 9)

نبوءايت آية على صدقي؟ واعلموا أنه حيثما ُكّذب رسول من هللا يف الدنيا 
الروحانية، بُطش بسببه ابجملرمني اآلخرين أيًضا. )حقيقة الوحي، اخلزائن 

 (165، ص22 اجمللد
( مات مئات الناس يف كانكره وجبال هباغسو، فماذا كان ذنبهم 10)

وأي تكذيب ارتكبوه؟ فليكن معلوما أنه عندما يكذ ب مرَسٌل سواء من قبل 
قوم معينني أو يف منطقة معينة من األرض تُن زل غرية هللا عذااًب عاًما. 

 (166، ص22 ، اجمللد)حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية
بعد هذا االختبار ومل تتحّقق الغلبة يل لكنت   صمخلا( لو غلب 11)

كاذاًب. وإال بجب على القوم أن خيافوا هللا ويرتكوا طريق التكذيب واإلنكار 
املرَسل من هللا. )حقيقة الوحي، يف املستقبل وأال ُيسيئوا عاقبتهم مبعارضتهم 

 (401ص، 22 اخلزائن الروحانية، اجمللد
مجيًعا.  اآلخرونمل يستحقه و ( أان الوحيد الذي ُخص  ابسم "نيب"، 12)

 ( 407-406، ص 22 )حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، اجمللد
( فقد أّجل هللا تعاىل ذلك العذاب حبسب سنته إىل بعثة نيب. وحني 13)

حي، ن األوان أن يُعاقَبوا على جرائمهم. )حقيقة الو آبُعث ذلك النيب...
 (486، ص22 اخلزائن الروحانية، اجمللد

( أقول حلًفا ابهلل الذي نفسي بيده إنه هو الذي بعثين، وهو الذي 14)
 (503، ص22 . )حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، اجمللدنبي اساين 
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(15 )َوَما ُكن ا ُمَعذِّبِّنَي َحىت  نَ ب َْعَث َرُسوال :هنا ن فم( 16)اإلسراء
ضح ظهور رسول يف الزمن األخري وهو املسيح املوعود. )حقيقة أيًضا يتّ 

 (500، ص22 الوحي، اخلزائن الروحانية، اجمللد
(16 )ُهْم َلم ا يَ ْلَحُقوا هبِِّّم ن ْ ... هذه اآلية نبوءة (4)اجلمعة:  َوآَخرِّيَِّن مِّ

 عن نيب سيظهر يف الزمن األخري. )حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، اجمللد
 ( 502ص، 22
. )حقيقة الوحي، اخلزائن ( لقد أُعطيُت لقب "نيب" صراحةً 17)

 (154، ص22 الروحانية، اجمللد
بن مرمي قد مات، وأنين أان املسيح اما دمُت قد أثبتُّ أن املسيح ( 18)

ل املسيَح األول عليه أن يُثبت من نصوص  املنَتَظُر جميُئه، فالذي يفضِّّ
بل ليس بشيء يُذكر وال يستحق أن ُيسّمى احلديث والقرآن أن املسيح املق

. )حقيقة الوحي، اخلزائن املسيح السابق هو كل شيء لب وال َحَكما نبي ا
 ( 159، ص22 الروحانية، اجمللد

( أان املسيح املوعود الذي ساه سيد األنبياء "نيب هللا". )نزول 19)
 ة(، احلاشي427، الصفحة 18 املسيح، اخلزائن الروحانية، اجمللد

رسول ونيب من حيث الظلية الكاملة ومرآٌة تنعكس فيها  أان( 20)
الصورة والنبوة احملمدية انعكاًسا كاماًل. )نزول املسيح، اخلزائن الروحانية، 

 (، احلاشية381، الصفحة 18 اجمللد
املسيَح املوعود أيًضا  ( كذلك فقد ّسى هللُا تعاىل ورسولُه األكرم 21)
د مدحه أنبياء هللا مجيًعا وعّدوه مظهر صفات مجيع األنبياء ورسواًل، وق نبي ا
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 (426، الصفحة 18 الكاملةِّ. )نزول املسيح، اخلزائن الروحانية، اجمللد
ينفخ هللا يف الصور من السماء للحكم فيهم. فما هو ذلك الصور ( 22)

 ،23 نبيه. )ينبوع املعرفة، اخلزائن الروحانية، اجمللدسيكون اي تُرى؟ إنه 
 (334ص
 افرد" مرمي" تكان  وملا. هللا كتاب  يف مرمي بن عيسى سُِّّيتُ  ذلكك(  23)
 فرد أنين إىل وعيسى مرمي بتسمييت أشري قد لذا فنيب ، عيسى وأما األمة، من
 اجلزء األمحدية، الرباهني ضميمة الروحانية، اخلزائن. )أيضا ونيب   األمة من

 (9ص ،21اجمللد الروحانية اخلزائن اخلامس،
ه دمار  من قاداين سيُنقذ... شهادة بغري رسوله يرتك أن هللا يرد مل( 24)

 رسوله أرسل الذي احلق هللا هو... رسوله مقام ألهنا اهلائل )أي الطاعون(
-230-229ص ،18 اجمللد الروحانية، اخلزائن البالء، دافع. )قاداين يف

231 ) 
 املعارضني أحد من ضٌ اعرتا اإلخوة أحد إىل ُوّجه أايم بضعة قبل( 25)
 التام، ابلنفي عليه فردّ  !ورسول نيب أنه يّدعي يده على ابيعتَ  الذي أبن

 اجمللد الروحانية، اخلزائن خطأ، إزالة. )بصحيح ليس وابواحلق أن هذا اجل
 (206ص ،18
 ومخسني مائة حنو األوان هذا إىلمن هللا  تلقيت قد دمتُ  فما( 26)

 إطالق أرفض أن ميكن فكيف عيين أبمِّّ  جالء بكل حتّققها ورأيتُ  نبوءةً 
 (210ص السابق، املرجع) نفسي؟ على "رسول" أو "نيب" تسميةِّ 

 اسَيه نيلي وبفضل ،ولكوين متفانيا فيه الوسيلة، هذه إىل فبالنظر( 27)
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 (211ص السابق، املرجع. )أيًضا ونيب رسول فأان وأمحد، حممًدا
 ، حلضرته األخرية لرسالةا) تعاىل هللا أمر حبسب نيب أان( 28)

 جريدة عن نقاًل  م،26/5/1908 بتاريخ" عام أخبار" جريدة يف املنشورة
 ( 10ص م،11/6/1908 بتاريخ بدر
 هو والعربية العربية يف النيب معىن أن منطلق من نبي ا نفسي أعدّ ( 29)

 ونبد يتحّقق ال املعىن وهذا. تعاىل هللا من اإلهلام بتلقي بكثرة يُنبئ الذي
 (السابق املرجع. )الكثرة

 على اإلطالع وكثرة اإلهلية واملخاطبة ابملكاملةأان فقط  أُكرمتُ  لقد( 30)
 (السابق املرجع. )نبي ا هللا ساين ذلك على وبناء الزمن، هذا يف الغيبعلوم 
 فالذي لفظي ا، نزاًعا إال ليس أنه واحلق. ونيب رسول أنين أّدعي( 31)

مبا  وكم ا كيًفا  وخماطبتهم اآلخرين مكاملة من أكثر هوخياطب تعاىل هللا ُيكلمه
 ،عليّ  ينطبق التعريف وهذا ،نبي ا ُيسّمى بكثرة أيًضا النبوءات على تويحي

 (م5/3/1908 بدر، جريدة. )نيب فأان
 على اثبت فأان ذلك، أُنكر أن يل فأنّ  نبي ا ساين تعاىل هللا دام ما( 32)
 يف املنشورة ، حلضرته األخرية الرسالة. )العامل اهذ أُغادر أن إىل ذلك

 بتاريخ بدر جريدة عن نقاًل  م،26/5/1908 بتاريخ" عام أخبار" جريدة
 (10ص م،11/6/1908
 القائلة  وموالان سيدان نبوءة لتتحّقق أيًضا األمة من وفرد نيب أان( 33)
 (السابق ملرجعا. )أيًضا نبي او  األمة من فرًدا سيكون املقبل املسيح أبن
 رسول أو نيب أييت حينما أنه ابلذكر جديرة أيًضا أخرى نقطة هناك( 34)
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 ويالَحظ الناسقدر مواهب ب السماء من نور بربكته ين زل السماء من أبمر
  لديهم الذين أما الرؤى،تلقي  جمال يف شخص كل  فيتقد م. الروحانية انتشار
. الروحانية أمور يف العقول ذوُتشح   ،اإلهلام فيتلّقون اإلهلام تلقي على كفاءة
 حيدث متاًما كذلك  املطر نزول من ما حد إىل أرض قطعة كل  تستفيد وكما

 لكافة السبب هو الرسول فيكون. الرسول بعثة لدى الربيع فصل حيل عندما
 يكون الرسول فإن إهلامات أو رؤى من الناس يتلّقى ما وكل  . الربكات
 الدنيا يف التغريُّ  حيدث مبجيئه ألنه عليهم، أبواهبا فتح وراء احلقيقي السبب
 ،استعداده حبسب شخص كل  منه يستفيد عامبوجه  نور السماء من وين زل
 حصل قد ذلك أن اجلاهل حيسب. واإلهلام للرؤى سبًبا النور هذا ويصري
 يُفج ر والرؤى اإلهلام من الينبوع ذلك أن احلق ولكن هو، تدبريه بسبب
  املالئكةُ  فيها تن زل اليت القدر ليلة زمن زمنه ويكون النيب، ذلك ةبربك للدنيا
 أَْمرٍ  ُكلِّّ   مِّنْ  َرهبِِّّّمْ  إبِِّّْذنِّ  فِّيَها َوالرُّوحُ  اْلَمالئَِّكةُ  تَ نَ ز لُ : تعاىل هللا يقول كما

 اخلزائن الوحي، حقيقة. )الدنيا َخلق أن منذ هللا ُسّنة فهذه، َسالمٌ *
 (69ص ،22 اجمللد الروحانية،

رُه. وْ ر هنا هو املسيح املوعود ألن أنبياء هللا هم صُ وْ املراد من الصُّ ( 35)
 (85، ص 23 )ينبوع املعرفة، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 يكون ذلك ومع آحاد، كخرب  النيب وحي يكون األحيان بعض يف( 36)
 أن أُنكر فال... ما أمر يف ووضوح بكثرة الوحي يكون أخرى وأحياانً  جمماًل 
 سيالكوت، حماضرة. )أحياانً  وجمماًل  آحاد كخرب  الوحي النازل عليّ  يكون

 (245ص ،20 اجمللد الروحانية، اخلزائن



 حقيقة النبوة

(272) 

 

 مناذج واحد شخص يف يُظهِّر أن العصر هذا يف تعاىل هللا أراد لقد( 37)
 فذلك قبل، من خلوا الذين املقدسني واألنبياء والصادقني الصاحلني مجيع

 أيًضا، مجيًعا الطاحلني أمثال الزمن هذا يف ظهرتْ  ذلكوك. أان هو الشخص
 أو الصليب على  املسيح عّلقوا الذين اليهود أم فرعون أكان فسواء

 األمحدية، الرباهني. )العصر هذا يف موجودون مجيًعا أمثاهلم فإن ،جهل أاب
 (118-117ص ،21 اجمللد الروحانية، اخلزائن اخلامس، اجلزء
  احلقيقي هو ذلك الذي حيصل بعد معرفة رسول هللاإّن اإلميان ( 38)
اتِّباًعا سطحًيا ومل يعرفه معرفة حقيقية ومل   أما الذي يتِّّبع الرسول ...

يطلع على أنواره، فإميانه ال يعين شيًئا، وسريتّد حتًما يف هناية املطاف كما 
زمن ارتد مسيلمة الكذاب وعبد هللا بن أيب سرح وُعبيد هللا بن جحش يف 

ئة من املسيحيني اآلخرين يف ا، وارتد يهوذا اإلسخريوطي ومخس مالنيب 
جراغ دين اجلاموين وعبد احلكيم يف عصران هذا. ارتّد ، و زمن عيسى 

 ( 163، ص 22)حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، اجلزء 
يقول هللا كما   نيبٌ بعث يُ أن  دونال ميكن أن ين زل العذاب الشديد ( 39)
 القرآن الكرمي يف : ًَوما ُكّنا ُمَعذِّبني َحىّت نَ ب َْعَث َرُسوال فما السبب .
 م انقطاعوعدِّ  هذا الطاعون الذي يلتهم البلد من انحية، تفشيوراء  اإذً 

 بُعِّثمن هللا قد  نبي ا لعلا احبثو الزالزل املهيبة من جهة اثنية؟ أيها الغافلون، 
، 20 هلية، اخلزائن الروحانية، اجمللد. )التجليات اإلبونهتكذِّ فيكم وأنتم 

  (401-400ص
انل نصيًبا وفريًا من  على نبوة املسيح املوعود هو أنه الدليل الثامن 
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إنعامات األنبياء اليت ذُكرت يف القرآن الكرمي. وحتّققت أيًضا يف شخصه  
 كافة وقائع األنبياء اليت ذكرها القرآن الكرمي. فكل ما ذكره هللا تعاىل حبق

؟ أنقل هنا بعض اآلايت نبي ا، فكيف ال نؤمن به فيه  متحققاألنبياء 
 القرآنية على سبيل املثال: 

(1 ) ِّْثلِّه ُتْم يفِّ رَْيٍب ممِّ ا نَ ز لَنا َعَلى َعْبدِّاَن فَأتُوا بُِّسورٍَة مِّْن مِّ  َوإِّْن ُكن ْ
 هذه املعجزة أيًضا.  لقد أُعطي املسيح املوعود  (24)البقرة: 

(2) ريًا َوَنذِّيرًا حلَْقِّّ َبشِّ ( لقد جاء املسيح 120)البقرة:  إِّان  أَْرَسْلَناَك ابِّ
أيًضا ابحلق بشريًا ونذيرًا، وقد أُعطي بشارات عظيمة حبق  املوعود 

 مجاعته كما أُعطي نبوءات منذرة عظيمة حبق املعارضني.
(3)  ُهْم َمْن َكل َم هللُا َورََفَع تِّْلَك الرُُّسُل َفض ْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ن ْ مِّ

َنا عِّيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَ يَِّّناتِّ َوأَي ْداَنُه بُِّروحِّ اْلُقُدسِّ   بَ ْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتَ ي ْ
 ( كل هذه امليزات توجد فيه.254)البقرة: 

(4)  ٍُتُكْم مِّْن كَِّتاب ْكَمٍة مُث   َوإِّْذ َأَخَذ هللُا مِّيثَاَق الن بِّيِّّنَي َلَما آتَ ي ْ َوحِّ
 (82)آل عمران:  َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق لَِّما َمَعُكْم لَتُ ْؤمُِّنن  بِّهِّ َولَتَ ْنُصرُن هُ 

حبق املسيح  ، وأوصى النيب هذه الوصية إمنا هي حبق رسول هللا 
، وقال: كيف أنتم إذا نزل فيكم أيًضا أن نبلِّّغه سالم النيب  املوعود 

 امكم منكم.ابن مرمي وإم

(5)  ُلو ْم يَ ت ْ هِّ َلَقْد َمن  هللُا َعَلى اْلُمْؤمِّنِّنَي إِّْذ بَ َعَث فِّيهِّْم َرُسواًل مِّْن أَنْ ُفسِّ
ْم َويُ َعلُِّّمُهُم اْلكَِّتاَب َواحلِّْكَمَة َوإِّْن َكانُوا مِّْن قَ ْبُل َلفِّي  َعَلْيهِّْم آاَيتِّهِّ َويُ زَكِّيهِّ

 (165)آل عمران:  َضاَلٍل ُمبِّنيٍ 
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كل هذه املهمات وجاء يف وقت كان القرآن الكرمي قد   أجنز  لقد
 رُفع إىل السماء، وكان اإلميان قد وصل إىل الثراي.

(6)  رِّيَن َوُمْنذِّرِّيَن لَِّئال  َيُكوَن لِّلن اسِّ َعَلى هللاِّ ُحج ٌة بَ ْعَد ُرُساًل ُمَبشِّّ
ه لكان يف زمن لو مل يُبعث في لقد بُعث  (166)النساء:  الرُُّسلِّ 

 العرتاض حبسب هذا األمر اإلهلي. اللناس حّق 
(7)  َِّلُكْم َعَلى َفرْتٍَة مَِّن الرُُّسل ُ اَي أَْهَل اْلكَِّتابِّ َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُ َبنيِّّ

رٌي  رٍي َواَل َنذِّيٍر فَ َقْد َجاءَُكْم َبشِّ َأْن تَ ُقوُلوا َما َجاَءاَن مِّْن َبشِّ
 (20)املائدة:َوَنذِّيرٌ 
(8)  َريُوا يفِّ اأْلَْرضِّ مُث  اْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِّبُة اْلُمَكذِّبِّني  ُقْل سِّ

 (12)األَنعام: 
 أنواع الدمار.  هكذلك حّلت مبنكريه ومعارضي

(9)  َْنُكم )األَنعام:  ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكرَبُ َشَهاَدًة ُقلِّ هللُا َشهِّيٌد بَ ْيينِّ َوبَ ي ْ
 اىل صدقه بشهاداته املتنوعة. لقد أثبت هللا تع (20
(10)  اَيتِّهِّ إِّن ُه اَل يُ ْفلُِّح َوَمْن َأْظَلُم ممِّ نِّ اْفرَتَى َعَلى هللاِّ َكذِّاًب أَْو َكذ َب آبِّ

من كل  اإايه فالح واهبا( لقد أثبت هللا صدقه 22)األَنعام:  الظ الُِّمونَ 
 نوع.
(11)  َ ْلَبْأَساءِّ َوالض ر اءِّ َلَعل ُهْم َوَلَقْد أَْرَسْلَنا إِّىَل أَُمٍم مِّْن ق ْبلَِّك فََأَخْذاَنُهْم ابِّ

أنواع  ( لقد أنزل هللا تعاىل بعد بعثته 43)األَنعام:  يَ َتَضر ُعونَ 
 املصائب واجملاعة والزالزل واألمراض. 

(12)  َرِّيَن َوُمْنذِّرِّين ُل اْلُمْرَسلِّنَي إِّال  ُمَبشِّّ لقد . (49)األَنعام:  َوَما نُ ْرسِّ
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رة  أُعطي املسيح املوعود  حبق املوافقني واملعارضني أنباء عظيمة مبشِّّ
 ومنذرة.

(13)  ََذلَِّك َأْن ملَْ َيُكْن رَبَُّك ُمْهلَِّك اْلُقَرى بِّظُْلٍم َوأَْهُلَها َغافُِّلون 
لقد حّلت يف هذا الزمن أنواع الدمار على املستوى  (132)األَنعام: 

 للزم تكذيب هذه اآلية. يف هذا الزمن  بعثة رسولٍ العاملي، ولو مل تُقبل 
(14)  ْلُت بِّهِّ َوطَائَِّفٌة ملَْ يُ ْؤمُِّنوا ل ذِّي أُْرسِّ َوإِّْن َكاَن طَائَِّفٌة مِّْنُكْم آَمُنوا ابِّ

نَ َنا َوُهَو َخرْيُ احْلَاكِّمِّنيَ  ُوا َحىت  حَيُْكَم هللاُ بَ ي ْ  (88)اأَلعراف:  فَاْصربِّ
حبسب هذا املعيار أيًضا ووضح آبايت  دقه لقد أثبت هللا تعاىل ص

 نصرته أن احلق معه. 
(15)  نِّنَي َونَ ْقٍص مَِّن الث َمرَاتِّ َلَعل ُهْم لسِّّ َوَلَقْد َأَخْذاَن آَل فِّْرَعْوَن ابِّ

الصوالت القوية اليت شّنها ُشحُّ األمطار  (131)اأَلعراف:  َيذ ك ُرونَ 
 ان. غني ة عن البي واجملاعة يف زمنه 

(16)  يُبوا هللِّ َولِّلر ُسولِّ إَِّذا َدَعاُكْم لَِّما اَي أَي َُّها ال ذِّيَن آَمُنوا اْسَتجِّ
ة أن تُنكر هذه اآلية األوضح ري ال ميكن لعني بص (25)األَْنفال:  حُيْيِّيُكمْ 

 من الشمس. 
(17)  َُقُصَها مِّْن َأْطرَافِّه  (42)الرعد:  اأََوملَْ يَ َرْوا أان  أَنْيتِّ اأْلَْرَض نَ ن ْ

يوًما إثر يوم ويقلل عدد املعارضني  إن هللا تعاىل يزيد مجاعته 
 إبدخال بعضهم إىل هذه اجلماعة وهالك بعض آخرين. 

(18)  َعَث َرُسواًل ( العذاابت 16)اإلسراء:  َوَما ُكن ا ُمَعذِّبِّنَي َحىت  نَ ب ْ
  قد بُعث. اليت حتّل يف هذا العصر تدل حبسب هذه اآلية أن رسواًل 
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(19)  َنا َوَلْو أان  أَْهَلْكَناُهْم بَِّعَذاٍب مِّْن قَ ْبلِّهِّ َلَقاُلوا رَب  َنا َلْواَل أَْرَسْلَت إِّلَي ْ
( هذه اآلية أيًضا 135)طه:  َوَُنَْزى َرُسواًل فَ نَ ت بَِّع آاَيتَِّك مِّْن قَ ْبلِّ َأْن َنذِّل  

 العصر. تُوحي جبالء أن رسواًل قد جاء من هللا يف هذا 
(20)  ََوَما أَْهَلْكَنا مِّْن قَ ْريٍَة إِّال  هَلَا ُمْنذُِّرون  :(209)الشعراء 
(21)  َفَ َوَهَب يلِّ َريبِّّ ُحْكًما َوَجَعَلينِّ مَِّن اْلُمْرَسلِّني  :( 22)الشعراء

 هللا تعاىل أرسله َحَكًما ومرساًل. أبن يقول املسيح املوعود 
(22)   َتينِّ اُت َْذُت َمَع الر ُسولِّ َويَ ْوَم يَ َعضُّ الظ املُِّ َعَلى َيَدْيهِّ يَ ُقوُل اَي لَي ْ

هذه اآلية   املسيح املوعودلقد أهلم هللا تعاىل إىل (28)الفرقان:  َسبِّياًل 
 أيًضا. 

(23 ) ُلو َها َرُسواًل يَ ت ْ َعَث يفِّ أُمِّّ َوَما َكاَن رَبَُّك ُمْهلَِّك اْلُقَرى َحىت  يَ ب ْ
  (60)القصص: تَِّنا َوَما ُكن ا ُمْهلِّكِّي اْلُقَرى إِّال  َوأَْهُلَها ظَالُِّمونَ َعَلْيهِّْم آايَ 

ال حيل العذاب والدمار العام ما مل يُبعث رسوٌل. وأنواع الدمار على 
مستوى العامل اليت حّلت يف هذا العصر ال ُتفى على أحد. ال بجوز ألحد 

م، وأّي 1857دة أن يعرتض هنا ويقول: أّي رسول جاء يف أايم مفس
نيب للعامل كله لذا   ألن رسول هللا  ،رسول جاء عندما حّل دمار كذا وكذا

فال بد من حلول الدمار  ،كل نيب أييت كظل له سيأيت أيًضا للعامل كله حتًما
العاملي نتيجة تكذيبه ومعارضته. والدمار على مستوى العامل حّل يف زمن 

 .  فقط بعد رسول هللا املسيح املوعود 
(24)  ِّرًا َوَنذِّيرًا * َوَداعًِّيا إِّىَل هللا ُّ إِّان  أَْرَسْلَناَك َشاهًِّدا َوُمَبشِّّ اَي أَي َُّها الن يبِّ

رَاًجا ُمنِّريًا ( كل هذه األمور متحقِّّقة يف 47-46)األحزاب:  إبِِّّْذنِّهِّ َوسِّ
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 . املسيح املوعود 
(25)   ريًا َوَنذِّيرًاَوَما أَْرَسْلَناَك إِّال  َكاف ًة لِّلن ( هذه 29)سبأ:  اسِّ َبشِّ

 امليزة أيًضا توجد فيه. 
(26)  نْ َيا َويَ ْوَم يَ ُقوُم إِّان  لَنَ ْنُصُر ُرُسَلَنا َوال ذِّيَن آَمُنوا يفِّ احْلََياةِّ الدُّ

لقد أيده هللا تعاىل بقوة عظيمة كما أخربه سلًفا يف . (52)غافر:  اأْلَْشَهادُ 
 الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن هللا يقبله "جاء نذير يفاإلهلام: 

 ويُظهر صدقه بصول قوي شديد، صول بعد صول."
(27)   ِّهْلَُدى َودِّينِّ احلَْقِّّ لُِّيْظهِّرَُه َعَلى الدِّين ُهَو ال ذِّي أَْرَسَل َرُسوَلُه ابِّ
ليه يف هذه اآلية نبوءة عن املسيح املوعود، وقد أشري إ. (29)الفتح:  ُكلِّّهِّ 

هذه اآلية نزلت عليه يف كلمة "رسوله" كما اتفق عليه معظم املفسرين وقد 
أنه هو مصداقها. ويف العصر الراهن جعل هللا  واّدعى  إهلاما، أيًضا

 تعاىل اإلسالم غالًبا على األداين كلها على يديه حبسب وعده. 
(28)  ََنا بَ ْعَض اأْلَقَاوِّيلِّ * أَل ْلَيمِّنيِّ * مُث  َوَلْو تَ َقو َل َعَلي ْ ْنُه ابِّ َخْذاَن مِّ

ْنُه اْلَوتِّنيَ   (. لقد طّبق املسيح املوعود 47-45)احلاقة:  َلَقَطْعَنا مِّ
 هذه اآلية أيًضا على نفسه. 

(29) ُتْم َأْن َلْن يَ ب َْعَث هللُا َأَحًدا ُْم ظَنُّوا َكَما ظَنَ ن ْ ( هذا 8)اجلن:  َوَأهن 
 أيًضا.ما يزعمه الناس يف هذا العصر 

(30)  ُر َعَلى َغْيبِّهِّ َأَحًدا * إِّال  َمنِّ اْرَتَضى مِّْن َعاملُِّ اْلَغْيبِّ َفاَل يُْظهِّ
لقد طّبق املسيح املوعود هذه اآلية على نفسه  .(28-27)اجلن:  َرُسولٍ 

 يف عشرات األماكن. 
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(31 ) ْب ُكْم بَ ْعُض ال ذِّي َوإِّْن َيُك َكاذِّاًب فَ َعَلْيهِّ َكذِّبُُه َوإِّْن َيُك َصادِّقًا ُيصِّ
ح صدقه يكِّال اجلانبني من هذه اآلية .  (29)غافر:  يَعِّدُُكمْ    وضِّّ

كاذاًب يف اّدعائه والعياذ ابهلل، ملا انل عمرًا    كوضح النهار. لو كان 
ولكن  ،وملا ثبت صدق نبوءاته ،فَ َعَلْيهِّ َكذِّبُهُ كالصادقني حبسب اآلية: 

بعد اّدعائه عاما  34بل أطول من عاًما  23 هللا تعاىل رزقه عمرًا أطول من
 تلّقي اإلهلام، وأثبت صدقه إبحقاق نبوءاته حبق املوافقني واملعارضني. 

(32)  َتُكْم بَِّعَذاٍب قَاَل هَلُْم ُموَسى َويْ َلُكْم اَل تَ ْفرَتُوا َعَلى هللاِّ َكذِّاًب فَ ُيْسحِّ
ملفرتين اهذه اآلية عالمتا  لقد ذُكرت يف .(62)طه:  َوَقْد َخاَب َمنِّ اْفرَتَى

. وإن صدقه إايهمهللا  إفشالعلى هللا، أوالمها استئصال شأفتهم، واثنيتهما: 
 كليهما  هذين املعيارين قاثبت من منطل . 

على نبوته هو، كما أثبتُّه من قبل، أن املسيح املوعود  الدليل التاسع 
يكون اتبًعا لنيب  أال كتب أنه ليس شرطًا للنيب أن أييت بشريعة جديدة أو

أنه مل أيت بشريعة جديدة، ومل ينل قال دائما نبوته  أنكر  كلماسبقه.  
النبوة مباشرة. فثبت من ذلك جبالء أنه اّدعى النبوة ألنه مل ينكر شروط 

 النبوة. 
النبوة  أبنه ادعى كلما اعرُتض على املسيح املوعود الدليل العاشر: 

، وإال كان من السهل نبي ا، وهذا يُثبت أنه كان نبي اعليه أنه ليس  دّ فلم يُر 
. ولكنه عندما رد على هذا نبي اجًدا أن يقول يف وجه املعرتضني أبين لسُت 

نيّب أييت بشريعة جديدة أو ينال بم قال أبنه ليس 1901االعرتاض بعد عام 
، نبي االنبوة مباشرة، وإال كان سهاًل عليه أن يقول بكل صراحة أبنه ليس 
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 ولكنه مل يفعل ذلك. 
عندما ُسئل شخص: هل اّدعى املسيح املوعود الدليل احلادي عشر: 

. عندها أّلف املسيح املوعود علن شيئا من هذا القبيلالنبوة؟ قال: ال، مل ي
 وأعلن نبوته. املذكور بعنوان: "إزالة خطأ" وّبخ فيه الشخص  إعالان

ة الناس أبنه أُعطي اسم النيب على النحو الذي يزعمه عام نبي ا فلو كان 
"إزالة خطأ"؟ كان املعرتض قد اعرتض: هل اّدعى  إعالنفقط فلماذا نشر 

( النبوة؟ وقال اجمليب يف جوابه: ال، مل يدّع النبوة. فإن مل يكن املسيح )
فلماذا نشر اإلعالن؟ املراد من االدعاء  نبي ااملوعود قد اّدعى النبوة ومل يكن 

فمثال إذا   سان نيل مرتبة معينة، وإن جمرد االسم ال يُعّد اّدعاء.أن يّدعي اإلن
كان اسم أحد "كمال الدين" مث إذا سأله أحد: هل اّدعيَت أنك كمال 

ألن جمرد حيازة  !الدين؟ فلن يقول يف اجلواب مطلًقا: نعم قد اّدعيت ذلك
لك إذا  االسم ليس اّدعاء، وإن رفضه كونه "كمال الدين" لن يُعّد كذاًب. كذ

كان أحد معروفًا ابسم "حكيم" مثال وسأله أحد: هل أنت املدعو 
"حكيم"؟ فسيقول: نعم، ولكن إذا سأله أحد: هل تّدعي أنك حكيم؟ 
فسريُدُّ: كال، ال أّدعي كوين حكيًما، وهذا هو اجلواب الصائب. كذلك 

ح عندما ُسئل أحد األمحديني: هل اّدعى مرشدكم النبوة؟ فإذا مل يكن املسي
وكان قد انل اسًا فقط لكان إنكار هذا األمحدي صحيًحا  نبي ااملوعود 

متاًما، ولكن املسيح املوعود نشر هبذا املوضوع إعالاًن قال فيه أبن جوابه  
كان قد اّدعى النبوة وكان   كان خاطًئا. وهذا يُثبت بكل وضوح أنه 

 يف احلقيقة.  نبي ا
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 لقد يف "حقيقة الوحي": وعود يقول املسيح املالدليل الثاين عشر: 
 الروحانية اإلفاضة كمال  على تدليال املرتبةَ  هذه اإلهلية احلكمةُ  يل وهبتْ 
 الوحي، حقيقة. ) فيوضه بربكة النبوة مقام إىل أوصلتين حيث ، للنيب

 (احلاشية ،154ص ،22اجمللد الروحانية، اخلزائن
فقط بل   "نيب"سم اط واضح من هذا املقتبس أن املسيح املوعود مل يُع

 يكن مل فلو". النبوة 63مقام إىل أوصلتين ..يف الواقع ألنه يقول: " نبي اكان 
 كان  النبوة فيض نإ: قال بل النبوة درجة إىل أوصلتين .. :قال ملا نبي ا

 من بدال يقول ولكنه ،نبي ا ساين هللا ولكن نبي ا أكون أن يل كان  ماف منقطًعا
 املسيح حيسبون الذين الناس بعض إن". النبوة مقام إىل أوصلتين ..: "ذلك

 اإلنسان أن بُجيبوا أن عليهم أسًدا، لإلنسان يُقال كما  نبي ا  املوعود
 دام فما وإال األسد؟ صفات مجيع فيه تنشأ هل" أسد" عليه يُطَلق الذي

 كيف  النبوة مقام إىل أُوصل نهإ واضحة بكلمات يقول  املوعود املسيح
 قد دام فما. فقط االسم هذا أُعطي بل نبي ا يكن مل أنه منه االستنتاج بجوز

 ؟نبي ا كونه  يف بقي شك فأيّ  أيًضا نبي ا وسُِّّي النبوة منصب أُعطي

                                                 
 تلقيه آخر مكان يف ذكر  ألنه النبوة منصب هو هنا النبوة درجة من املراد63

يُلقي الروح على من يشاء من ": اإلهلام شرح يف فيقول. وضوح بكل النبوة منصب
 يُلقي الروح أي يهب منصب": ، فتبارك من َعل َم وتَ َعل مَ عباده. كل بركة من حممد 

الذي فيه   النبوة... لقد رأى هللا تعاىل حاجة العصر، وإن علم هللا وخامت نبوته
ان: علم هللا ابحلاجة، عماًل عظيًما. أي كان لبعثتك سبب فيض الشدة والقوة عمال

 (96-95. )حقيقة الوحي، صخامت نبوة النيب  بركة
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 يرتش ح املوعود املسيح نبوة على آخر دليل هناك: عشر الثالث الدليل
 النبوة مقام إىل أوصله تعاىل هللا أبن قوله وهو آنًفا املذكور املقتبس من

 الدليل هو فما فقط نبي ا سُِّّي أنه معناه كان  فإذا.  النيب فيض إلثبات
 يثبت وال فعال نبوة أحد يُعطى عندما حّققتت فاضةاإل ؟ النيب إفاضة على

 اابرع ذهيتلم بجعل أن هو األستاذ فيض من املراد. انبي أحد تسمية مبجرد
 براعة تتحّقق هل. "ابرًعا" تلميذه فقط ُيسّمي أن منه املراد وليس جًدا

 أو البكالوريوس امتحان يف تالميذهم جنح إذا الكليات يف األساتذة
 اجتيازهم بعد فقط االسم هذا طالهبم على أُطلق إذا مأ فعال، املاجستري

 يلعب إذ الصغار األطفال يف ُيالَحظ اإلفاضة من النوع هذا الثانوية؟ مرحلة
 قائد غريه ويُعنّي  وزيرًا أحًدا وبجعل أحد بشنق وأيمر امللك دور أحدهم
 ال فحسب أساء كلها  هذه ولكن. األمراء أمري آخر وبجعل املسلحة القوات
 عظيمة قوة ميلك الزائف امللك هذا أن هذا فعلهم من يثبت وال. هلا حقيقة

 النيب قوة إن إًذا،. اللعب إال له حقيقة ال بل يشاء ما يفعل أن ويستطيع
 ال ألنه أمته من فرد على النيب كلمة  إطالق مبجرد تتحّقق ال اضةلإلف 

 فما االسم هبذاأحدا  تعاىل هللا سى إذا. اإلفاضة مع الفعل هلذا عالقة
 انل إذا تتحّقق سوف إفاضته إن ؟ النيب إفاضة على ذلك يف الدليل

 الشخص هذا قلبَ   النيب طاعةُ  ُتطّهر وأن. فعال النبوة تباعهاب شخص
  إن. شيًئا تنفع ال وحدها لتسميةاف وإال املرآة مثل نقي ا قلبه يصبح حىت فعال

 احلقيقة، يف اجلودة عالية رسها اليت الصورة كانت  إذا يتحّقق املصّور كمال
 صورته تكن مل وإن. رسها صورةشرع الناس تلقائيا يف الثناء على  إذا أو
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 تالميذ البعض تسمية إن كذلك  املهنية، براعته على دليل فال اجلودة عالية
 حاز إذا إفاضته كمال  يثبت بل ته إفاض كمال  تُثبت ال وحدها النيب
 إىل الوصول أحد يستطع مل إذا أما. فعال األنبياء كماالت  أتباعه من أحد
 ال أحد علىفقط  االسم فإطالق  وطاعته اتّباعه نتيجة األنبياء مقام
 أوصله قد هللا أبن  املوعود املسيح لقو  إن إًذا،. ه كمال  إفاضة يُثبت

 احلقيقة يف نبي ا ُجعل أنه يُثبت  النيب إفاضة كمال  إلثبات النبوة مقام إىل
 . آخر معىن أيّ  منطلق من  إفاضته كمال  يثبت ال وإال

 : الوحي حقيقة يف  املوعود املسيح يقول: عشر الرابع الدليل
 إنه إذ مرمي؟ ابن املسيح من أان أين: وأقول األمر أول يف أعتقد كنت"
 كنت  فضلي على يدل أمر ظهر وكلما تعاىل، هللا عند املقربني كبار  ومن نيب

 كاملطر  ذلك بعد علي   نزل الذي  هللا وحي ولكن جزئي ا، فضال أحسبه
 اتمة، بصراحة" نيب" لقب وأُعطيتُ  السابقة، العقيدة على اثبًتا يدعين مل

 اخلزائن الوحي، حقيقة." )أخرى انحية من وأّميت   ية،انح من نيبٌ  إنين حبيث
 (154-153ص ،22اجمللد الروحانية،
 يف املوعود املسيح يكن مل أوال،: التالية النتائج العبارة هذه من ُتستَمد

 وال نبي ا حيسبه كان  ألنه الناصري، املسيح على نفسه يفّضل الزمن من فرتة
 أنه هي الثانية والنتيجة. عليه نفسه ّضليُف كان  ما لذلك نبي ا نفسه حيسب

 وأعلن وحيه يف الواردة الصرحية" نيب" كلمة  إىل نظرًاه أخريا اعتقاد غرّي 
 لظهرت النتيجتني هاتني بني مجعنا لو. الناصري املسيحأفضليته على 

 أفضل ألنه فقط "نيب" اسم عليه يُطلق ومل ابلفعل نبي ا كان  أنه الثالثة النتيجة
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 كل  من النيب من أفضل يكون أن ميكن ال النيب وغري الناصري يحاملس من
 النيب من أفضل أحد ُيصبح أن ميكن ال وإال الواقع يف نبي ا فكان. الوجوه
 املوعود املسيح يكن مل عندما أنه ذلك على والدليل. "نيب" اسم تلقيه مبجرد
 دئذ أيضا" عننيب" اسم نيل يّدعي كان  الناصري املسيح على نفسه يُفّضل

 ترايق" كتاب  يف مذكور الناصري املسيح على أفضليته بعدم اعتقاده ألن
 أو جزئي ا نبي ا كونه  ادعاء أما م،1899 عام يف أُلِّف الذي أيًضا" القلوب

 عام يف ُنشر الذي أيًضا" املرام توضيح" يف فمذكور "نيب" اسم تلقِّّيه
 ال فقط اجلزئي لنيب  ا أو االسم على احلائز أن ذلك من فثبت. م1891

 سيكون نيب من أفضل كان  ومن. احلقيقي النيب من أفضل يكون أن ميكن
 كان  لذا الناصري املسيح على نفسه املوعودُ  املسيح فّضل ولقد. حتًما نبي ا
  .إنسان على األسد اسم يُطلق كما  النيب اسم عليه يُطلق ومل ،فعال نبي ا

 6 الصفحة حاشية يف  املوعود املسيح يقول: عشر اخلامس الدليل
 بني املماثلة حتقيق أجل من ضرورايً  كان":  املسيح نزول" كتابه  من

 أبنوار متحلًيا حممدي مسيحٌ  املوسوي املسيح مقابل أييت أن السلسلتني
 ابلظلِّّية تعاىل هللا فخلقين العظيمة؛ النبوة هذه شأن ينحط ال حىت النبوة

" هللا نيب" كلمة  عليّ  لتنطبق ظلية بصورة يةاحملمد النبوة يل ووهب الكاملة
 الروحانية، اخلزائن. )أخرى انحية مصواًن من النبوة ختم ويبقى انحية، من

  (382ص ،18اجمللد
 املوسوية السلسة متاثل لن احملمدية السلسلة أن العبارة هذه من واضح

  نبي ا أيًضا يةاحملمد السلسلة يف األخري اخلليفة كان  إذا إال املوعود املسيح عند
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يف ذلك كان   وإال ،نبي ا املوسوية السلسلة يف األخري اخلليفة كان  كما
 املسيح جعل تعاىل هللا أن أيًضا ويتبني. احملمدية السلسلة شأناحنطاط 

 دليل أيًضا فهو املقتبس هذا يف النظر أمعِّنوا. اخللل هذا لسد نبي ا املوعود
 أبن البعض يقول كما  قبلنا إذا نهأل  املوعود املسيح نبوة على بنّي 

 على بناء نبي ا سُِّّي وقد فقط حمد اث كان  بل نبي ا يكن مل املوعود املسيح
 يف املوعود املسيح قّدمه الذي الدليل يُبطلهذا ف فقط اجلزئية الكماالت

 بجب أيًضا احملمدية السلسلة يف املسيح أبن يقول ألنه آنًفا املذكور املقتبس
 النبوة شأنُ  ينحطّ  ال حىت املوسوية السلسلة يف املسيح مثل نبي ا يكون أن

 فاالسم النبوة مرتبة ال فقط االسم هو ذلك من املراد كان  فإذا. احملمدية
 يف األخري اخلليفة على "نيب" اسم إطالق جمرد هل. قط ينفع ال وحده

 شأنَ  ذلك يربّئ وهل الناصري؟ للمسيح مساوايً  بجعله احملمدية السلسلة
  يف نبي ا ليس احملمدي املسيح كان  فإذا كال،  ؟النقص من احملمدية السلسلة

 اسم إطالق مبجرد احملد ث من بدال نبي ا ُيصبح أن ميكن كيف  ،األحوال كل
 تغيري جمرد املوسوية؟ السلسلة تبارز أن احملمدية للسلسلة وأنّ  عليه، "نيب"

 إبطالقه تهعز   يُقيم أنه  النيب ىلإ إساءة هذه بل أحد شرف يُقيم ال االسم
 كان.  املوسوية السلسلة مع املماثلة لتتم فقط "نيب" اسم أمته أفراد على

 ونبحي الناس بعض أبن مثله موقف عن دروسه يف يقول  األول اخلليفة
 حاداثً  يروي وكان ،فقط أبسائهم أنفسهم بتسمية اآلخرين مع يتساووا أن
: فسأهلا (الشجاعالبطل )" خان هبادر"  ب ابنها تسّ  هحمافظت يف سيدة أن

 لعدة" خان هبادر" لقب احلكومة وهبت لقد: قالت االسم؟ هبذا س يتِّه ملاذا
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 اللقب هذا ابين سينال هل أدرى وال فقراء فأانس حنن أما عائلتنا من أفراد
 ثلةمما هناك لتكون االسم هبذا س يته لذا ال ميكون مؤهال له أ هل أو ال أم

 سيناديه ال أم اللقب هذا احلكومة أأعطته سواء واآلن،.  شركائناوبني بيننا
 هذه صارت هل: اآلن أتساءل. حال أية على" خان هبادر" ابسم الناس

 تغري   وهل ؟يف الواقع الطريقة هبذه األمراء هؤالء مع متساويني وابنها السيدة
 املسيح أبن قولوني فالذين ذلك حيدث مل وإن االسم؟ بتغيري وضعهما
!  هللا رسول إىل الفكرة هذه ءُتسي كم  يفكروا أن عليهم نبي ا ليس املوعود
 ذلك حلطّ  نبي ا احملمدي املسيح يُبعث مل إن أبنه  املوعود املسيح يقول

 مل احملمدي املسيح أبن يقولون القوم هؤالء ولكن احملمدية السلسلة شأن من
 على بناء نيب غري أيْ  حمد ثٍ  على نيب اسمُ  لقأُط بل الواقع يف نبي ا يكن
 النيب شأن من حيط املوقف هذا هل عليكم ابهلل اآلن قولوا. املماثالت بعض
 إًذا فلماذا آنًفا؟ املذكورة" خان هبادر" قصة الوضع هذا مياثل أال ال؟ أم 

 جتلبوا لئال توبوا توبوا، ؟ هللا رسول إىل ُيسيء اعتقاد على ُتصّرون
 إال يقوم ال احملمدية السلسلة شرف أن يقيًنا اعلموا. هللا غضب نفسكمأل
 اسم عليه يُطَلق أن وليس ،يف احلقيقة نبي ا أيًضا األخري خليفته كان  إذا
 املسيح كون  عدم إن .اًث فقطحمد   وال يعدو كونه يف الظاهر فحسب "نيب"

 اسم انل حمد اث بانهحس وإن ، هللا رسول إىل لإلساءة مدعاة نبي ا املوعود
 اإلسالم اعتناق يّدعي عبًدا هللا رحم. احملمدية السلسلة شأن من حيط النيب

 . حمد اث املوعود املسيح إلثبات  النيب شأن من وحيط
 درجة من يرفع ال مباشرة النبوة نيل أن املقتبس هذا من يثبت كذلك
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 كان  إذا تقوم مديةاحمل السلسلة عظمة أبن يقول املوعود املسيح ألن ،النيب
 أو نبي ا يُعدّ  وحده هو مباشرة النبوة ينال الذي كان  فإذا. نيب أيًضا هنايتها يف

 أُرسل الذي اخللل ذلك يسد ال األمة من نيب إرسال فإن أعلى درجة ميلك
 املوعود، املسيح رأي حبسب زال، قد الشأن احنطاط خطر وألن. لسده
 .الدرجةَ  حيط ال األمة من نيب ونك  أن فتبني األمة؛ من نيب ببعثة

 نبي ا األخري اخلليفة كون  عدم كان  إذا أبنه ويقول هنا يعرتض معرتًضا لعل
 اخللفاء كون  عدم شأهنا من حيط ال فلِّمَ  احملمدية ةلالسلس شأن من حيط

 املسيح على يقع االعرتاض هذا أن جوابه أنبياء؟ الوسطى الفرتة ُتللوا الذين
 ولكنين. نفسي عند من أقله ومل ذلك قال الذي هو ألنه عليّ  ال املوعود

 وهنايتهما شيئني بداية تتشاهب إذا: وأقول عليه وأرد االعرتاض هذا أقبل
 يف األنبياء: اثنًيا الوسطى، مائهأجزا ملقارنة لزوم ال، و متساويني صارا 

 السلسلة خليفة ولكن  موسى بربكة النبوة ينالوا مل املوسوية السلسلة
 ميكن ال خارقة عظمة وهذه.  هللا رسول بربكة املنصب هذا انل حملمديةا

 احملمدية السلسلة فّضلت الوحيدة زيةامل هذه. فيها  يضاهيه أن ملوسى
 درجة ألن قط عليها االعرتاض ميكن ال حبيث املوسوية السلسلة على

 السلسلة على احملمدية السلسلة أفضلية وثبتت  للنيب اثبتة األستاذ
 . املقصود كان  وهذا املوسوية

 ُكن ا  َوَما: الكرمي القرآن يف تعاىل هللا يقول: عشر السادس الدليل
  َوَما: أخرى آية يف ويقول( 16: اإلسراء) َرُسوال نَ ب َْعثَ  َحىت   ُمَعذِّبِّنيَ 

َها يفِّ  يَ ب َْعثَ  َحىت   اْلُقَرى ُمْهلِّكَ  رَبُّكَ  َكانَ  ُلو َرُسوال أُمِّّ  ُكن ا  َوَما آاَيتَِّنا هِّمْ َعَليْ  يَ ت ْ
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 اآليتني هاتني من يتبنّي  (60: القصص) ظَالُِّمونَ  َوأَْهُلَها إِّال اْلُقَرى ُمْهلِّكِّي
 هذا يف نرى ولكننا هللا، من رسول يُبعث مل ما ين زل ال العام العذاب أن

 أن على دليل فهذا. قبل من هلا نظري ال اليت والعذاب الدمار أنواع العصر
 على اآلية هذه طب ق  املوعود املسيح وألن العامل، يف بُعث قد رسوال
 . بنبوته اإلميان من مندوحة ال لذا ،نفسه

  األكرم نبينا إن: " املوعود املسيح يقول: عشر السابع الدليل
 وُيسّمى نبي اأن يصبح  ميكن أمته من فرًدا نإ حبيث عظيمة درجة حيتلّ 

 اخلزائن ،اجلزء اخلامس األمحدية رباهنيال." )األمة من أنه مع عيسى
 (355ص ،21اجمللد الروحانية،

 على دليال يُقدِّم  ألنه املوعود املسيح نبوة على شاهدة العبارة هذه
 قلنا إذا ولكن ،نبي ا يكون أن ميكن أمته من فرًدا أن  هللا رسول مرتبة علوّ 

 هذهتصبح  عنو  أيّ  من نيب  هللا رسول بعد يكون أن ميكن ال هأن
 يُثبت ال يف احلقيقة يوجد الالذي  شيءال افرتاض ألن زائفة األفضلية
 بعثة أن وضوح بكل يُثبت  املوعود املسيح كالم  إن. قط األفضلية

 إذا ولكن.  هللا رسول فضليةمدعاة أل األهن ممكنة األمة هذه من النيب
 املسيح دليل سيبطلف امطلقً  نيب احملمدية األمة يف أييت أن ميكن ال أنه قبلنا

 إثبات يصح ال  النيب من جارايً  ليس الذي الفيض ألن ،هنائي ا املوعود
 رسول ألفضلية سبًبا يُعّده املوعود املسيح ما دام ولكن. عليه بناء أفضليته

 النيب جميء يكن مل وملا. ممكن  بعده نيب جميء أن ذلك من فتبني    هللا
 .  املوعود حاملسي نبوة ثبتتف ممنوًعا
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 النهار كوضح  بواسطته يثبت قواي   دليال أُقدِّم واآلن: عشر الثامن الدليل
 من درجته حيث من يكونفعال  نيب  هللا رسول بعد أييت أن ميكن أنه

 يقول. النوع هذا من نيب املوعود املسيح وأن احملد ثني، من وليس األنبياء
 : م3/2/1892 بتاريخ نإعال يف احملد ثية عن  املوعود املسيح

 ،فقط احملد ثية هو املراد بل ،قط حقيقية نبوة" نيب" كلمة  من ليس املراد"
ُّ  قَالَ  قَالَ  ُهرَيْ رَةَ  َأيبِّ  َعنْ : احملد ثني عن فقال. ملكل ما  النيب عىن وقد  الن يبِّ
 : َْلُكمْ  َكانَ   فِّيَمنْ  َكانَ   َلَقد  أَنْ  َغرْيِّ  مِّنْ  يَُكل ُمونَ  رَِّجالٌ  إِّْسرَائِّيلَ  َبينِّ  مِّنْ  قَ ب ْ

ُهمْ  أُم يتِّ  مِّنْ  َيُكنْ  فَإِّنْ  أَنْبَِّياءَ  َيُكونُوا ن ْ  كتاب  البخاري، صحيح. )فَ ُعَمرُ  َأَحدٌ  مِّ
 الكلمة هذه بيان من عندي مانع فال( اخلطاب بن عمر مناقب املناقب،
  يستبدلوا أن هو اآلخر واألسلوب. املسلمني خويتمراعاة إل آخر أبسلوب

" نيب" كلمة  يعّدوا وأن مكان، كل  يف" حمد ث" كلمةب" نيب" لمةك
 النتائج ُتستَمدّ  العبارة هذه فمن( م3/2/1892 بتاريخ إعالن." )مشطوبة

 :التالية
 .ما ملماثلة نبي ا ُيسم ى بل نبي ا يكون ال احملد ث( 1)
 ليس نهولك هللا يكلِّّمه الذي أي فقط املكل م هو احملد ث من املراد( 2)
 . نبي ا
 . مثلهم ُكثُر  حمد ثون إسرائيل بين يف كان(  3)
 . مثلهم حمد ثون أيًضا األمة هذه يف أييت أن يُتوق ع( 4)
 املراد كانيف كتبه  " اجلزئي النيب" كلمة  املوعود املسيح كتب  حيثما( 5)
 .احملد ث ويكتبوا الناس يشطبها أن فيجب فقط، احملد ث منها
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. األعلى يف املذكورة املوعود املسيح عبارة من ُتستَمدّ  اليت ائجالنت هي هذه
على صحة قوله   أتى قد بل ،فحسب  عبارته من ُتستمد وال

 . أكثر القول هذا يُقّوي وبذلك البخاري صحيحيف  ديثبدليل من احل
 واآلن. كثريون  حمد ثون إسرائيل بين يف كان  أنه املذكور املقتبس من يثبت

 : النبوة ختم شرح يف يقول حيث املوعود املسيح كالم  من آخر بًسامقت أنقل
خامَت األنبياء، ولكن ليس مبعىن أنه لن يُستَمّد منه فيٌض  فصار "

روحاين يف املستقبل، بل مبعىن أنه صاحب اخلامَت، فلن ينال أحد فيًضا إال 
ته إىل يوم بفضل خامَته. ولن يُغَلق ابب املكاملة اإلهلية وخماطبتها على أم

. وهو الوحيد الذي ميكن  إال هو القيامة. وليس هناك نيب صاحب اخلامتَ 
أن توهب بفضل خامته، النبوُة اليت يُشرتط لصاحبها أن يكون من أمته 

(30-29، ص22." )حقيقية الوحي، اخلزائن الروحانية، اجمللد 
 من هذا املقتبس ُتستمد النتائج التالية: 

خامت النبيني أن الفيض الروحاين منقطع  لنيب ( ليس معىن كون ا1)
 ، بل معناه أن هذا الفيض جاٍر.بعده
قبله، واحلائز على  تُنال النبوة اليت ما كانت تُنال ابتباع نيبٍّ  ( بربكته 2)

 من األمة.  نبي اهذه النبوة ُيسم ى 
  يقول. نتيجتهما هي ما وفّكروا سبقه الذي مع املقتبس هذا اقرأوا

 تسميتهم ميكن الذين احملد ثون السابقة األمم يف كان  لقد: األول املقتبس يف
 كانت  ما مرتبة األمة من النيب: األخري املقتبس يف ويقول ،"اجلزئي النيب"

 فرد يصبح حىت عالية درجتهم تكن ومل السابقني األنبياء اتّباع نتيجة تُنال
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 . اتّباعهم نتيجة نبي ا أمتهم من
 السابقة األمم يف كان  أنه هي املقتبسني هذين من ُتستمد اليت النتيجة

 السابقون األنبياء يكن مل ولكن ،اجلزئية النبوة على حائزون أو حمد ثون
 ليست أنه اتم بوضوح يعين وهذا. بفيضهم نبي ا أحد ُيصبح أن على قادرين
ثية  جارية اأيضً  النبوة سلسلة ذلك فوق بل النيب  أمة يف جارية فقط احملد 

 أيًضا السابقة األمم أفراد بعض يناهلا كان  اجلزئي النيب أو احملد ث درجة ألن
 السابقني األنبياء اتّباع نتيجة تُنال كانت  ما" األمة من نيب" مرتبة ولكن
 درجة إال اجلزئي النيب فوق درجة هناك وليس". نبينيال خامت" كانوا  ما ألهنم
 النبوة ابب أن النهار كوضح  فثابت. الكل الإ اجلزء بعد يوجد ال ألنه النيب
.  مباشرة تُنال وال فقط بربكته إال تُنال ال ولكنها مفتوح  هللا رسول بعد

 ألهنم آخر نيب تباعوال تُنال اب مباشرة تُنال السابقة األزمنة يف النبوة كانت
 إضافة -النبوة ابب أن ثبت فلما.  النيب مثل الكمال أصحاب كانوا  ما
 املوعود املسيح أن أيًضا ثبت احملمدية األمة على مفتوح -أيًضا احملد ثية إىل
  النيب ألن هللا نيب كان  احلقيقية درجته أن وليس ،"نبي ا" بنفسه ساه  

 . املماثالت بعض جملرد النيب لقب أُعطيو  احملد ثية كانت
 د ثوناحمل يكون أن املمكن من كان  أنه استنتجتَ  أين من: أحد قال إذا
ن هذا القبيل م أانًسا نإفقط  احلديث يقول إذ السابقني األنبياء اتباع نتيجة
 فإننا. أيًضا األمة أُم تِّيني أي من كانوا  هنمإ يقل ومل إسرائيل؟ بين يف كانوا

 ينالون كانوا  أيًضا احملّدثني أنمعا  املذكورينِّ  نيبساملقت ابلنظر إىل نستنتج
 احملد ثون فكان  أمته يف أما ، النيب منز  قبل مباشرة الدرجة هذه
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 املسيح أما أنفسكم، عند من األمر هذا أضفتم إنكم: جوابه.  بواسطته
 ومل مباشرة النبوة ينالون كانوا  هنمإ فقط األنبياء عن قال فقد  املوعود

ثية ينالون كانوا  أيًضا هنمإ مكان أي يف احملدثني عن يقل  ،مباشرة مرتبة احملد 
 ادعاءكم هذا تثبتوا أن إما عليكم. مربر دون جديد شرط إلضافة داعي فال
 ستفشلون ولكنكم  املوعود املسيح كالم  من أو احلديث أو القرآن من
 نكارإ ميكن فال. آمالكم وستخيب الثالثة املراجع هذه من الدليل تقدمي يف
 األنبياء كةبرب  تُنال كانت  ما اليت النبوة درجة هناك احملد ث درجة فوق أن

 كانت  احملدثية أن مع ،فقط  هللا رسول بربكة اآلن تُنال ولكنها السابقني
 السابقة األمم تُعط مل ولكن. أيًضا اآلن وتُعطى السابقة األمم يف تُعطى
 ميكن ال لذلك اجلزئية النبوة هي احملد ثية وألن. األمة هذه تُعطاها اليت النبوةَ 

 يبق فلم مفتوًحا النبوة ابب دام وما. األنبياء ةنبو  سوى النبوة تلك تكون أن
 أيًضا هللا وساه نبي ا  هللا رسول ساه الذي املوعود املسيح نبوة يف شك
 . نبي ا

 شرطًا وضع  املوعود املسيح أن أيًضا معلوًما ليكن ذلك إىل إضافة
 بد ال أنه هو، و آخر نيب ابتباع تُنال وال  هللا رسول ابتّباع تُنال اليت للنبوة

 كانوا  السابقني احملد ثني أن قبلنا فلو. األمة من فرًدا يكون أن عليها للحائز
 من بد فال السابقني األنبياء من استفاضة بغري سابًقا الدرجة هذه ينالون
 أن هو األمة من أحد كون  معىن ألن األمة من يكونوا مل أهنم أيًضا القبول

 سابق نيب اتّباع دون احملدثية انل والذي. املطاع نبيه بربكة شيء كل  ينال
 ألن أصال نبي ا ليس أنه علًما ،األمة من يُسم ى أن ميكن ال النبوة مثل
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. املماثالت بعض نتيجة جزئي ا نبي ا ُنسمِّيه أن ميكن بل نبي ا يكون ال احملّدث
 (م3/2/1892 إعالن انظر)

 إىل ابإلضافة -أيًضا أخرى فئة هناك أن اإلقرار من بد ال احلالة هذه ففي
 إذا احملد ث ألن األمة من أفراًدا وال أنبياء ليسواوهم  -األمة من وفرد النيب
 الفئة هذه وجود ولكن األمة من فرًدا وال نبي ا يُسّمى ال مباشرة حمد اثً  صار
 أن إما اثنتني، حالتني من خيلو ال تعاىل ابهلل عالقة له حزب كل.  حُمال

 من فرًدا يكونوال  نبي ا يكون أال ميكن وال. األمة من فرًدا أو انبي   يكون
 يعين هذا ألن أيًضا األمة من وفرًدا نبي ا يكون أن املمكن من أنه غري األمة،

 وهذا النيب، ذلك أمة من وهو آخر نيب بواسطة النبوة حاز ولكنه نيب أنه
 وال. ممكن مباشرة يلهان أن قط احملدثية عن القول ميكن ال إًذا،. حماال ليس

 على احلائزون أي احملدثون السابقني األنبياء أمم يف كان  أنه القبول من بد
 اإلسالم يف اجلزئية النبوة على احلائزون أي احملدثون وسيكون اجلزئية النبوة
 نيلها ميكن ولكن حماال كان  السابقني األنبياء بربكة النبوة نيل أن غري. أيًضا
 املوعود املسيح فكان ممكًنا النبوة نيل كان  وملا.  هللا لرسو  بواسطة اآلن
 حمد اثً  ال نبي ا . 

: اآلية بيان يف  املوعود املسيح يقول :عشر التاسع الدليل
 َُهمْ  َوآَخرِّين ن ْ  الزمن يف يظهر نيب عن نبوءة اآلية هذه: "هبِِّّمْ  يَ ْلَحُقوا َلم ا مِّ

 الذين على هللا رسول أصحاب تسمية إلطالق مربر فال وإال األخري،
: آنًفا املذكورة اآلية يف تعاىل هللا يقل مل.  يروه ومل  بعده سيوَلدون
 ضمري أن اجلميع ويعرف منهم وآخرين: قال بل األمة، من وآخرين
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 الذين إال" منهم" يدخل يف فئة: ال لذا.  الصحابة ىلإ عائد" منهم"
 يف وأمحد حممًدا تعاىل هللا ساين دوق.  للنيب بروز هو رسول فيهم يوجد

 حقيقة تتمة." ) للنيب بروزًا وعّدين عاًما 26 قبل األمحدية الرباهني
 (503ص ،22اجمللد الروحانية، اخلزائن الوحي،

  املوعود املسيح يقول. املقتبس هلذا طويل شرحإىل  حاجة أرى ال
 أنه واملعلوم. الصحابة مثل سيكون حزب إىل إشارة منهم وآخرين يف إن
 إًذا،. رسول فيهم يكن مل ما الصحابة مثل حزب هناك يكون أن ميكن ال

 أو نبي ا ليس هو أي قبله، األمة يف مثله رسولٌ  يكن ومل رسوال  فكان
 على" منهم وآخرين: "اآلية طّبق  املوعود املسيح ألن جزئي ا رسوال
 حصرًا مجاعته على" آخرين" كلمة  طّبق األماكن بعض يف بل. نفسه

 أيًضا قبله جاء  مثله رسوال أن افرتضنا ولو. واضحة بكلماتو 
 وآخرين: "آية حبسب هللا رسول صحابة مجاعة أيًضا مجاعته ستكونف

 مجاعة إال" آخرين" ُعّدت األمة ههذ يف مجاعة من ما ألنه ولكن". منهم
  وألنه. حدهو  املوعود املسيح هو أيًضا الرسول أن فتبني  املوعود املسيح

  املوعود املسيح رسالة أن أيًضا ثبت لذا كثريون  حمّدثون هناك كان
 هذه مصداق كانوا  حمد ثني ما كوهنم  مع السابقني ألن احملدثية رسالة ليست

 . رسولعن  فيها أُنبئ اليت اآلية
 ال لذا النبيني خامت  هللا رسول كان  ملا: يقولون :العشرون الدليل

 قد النبوة ألن اإلهلامات يف نيب ابسم ُدعي مهما نيب اكهن يكون أن ميكن
 بسبب جزئي ا نبي ا احملد ث سُِّّي أو االسم، هذا عليه أُطلق إذا أما. انقطعت
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. الواقع يف نبي ا يكون أن ميكن ال ولكنه ،آخر أمر فهذا اإلهلامات تلّقيه
 من اخلتم مقام على وإين: "نصه ما يقول  املوعود املسيح ولكن

 خامت وإنه. النبوة من اخلتم مقام على املصطفى سيدي كان  كما  الوالية،
." عهدي وعلى مين هو الذي إال بعدي، ويل   ال األولياء، خامت وأان األنبياء،

 (70-69ص ،16 اجمللد الروحانية، اخلزائن اإلهلامية، اخلطبة)
 أن بجب. األولياء خامت كونه  اّدعى قد  أنه العبارة هذه من يّتضح

 املعىن تعين املوعود املسيح عند" خامت" كلمة  كانت  إذا أنه إىل اآلن ننتبه
 ُيستنبط أن بد فال ،املستقبل يف األنبياء سلسلة عليه بناء تُقطع الذي نفسه
 أحد على تعاىل هللا أطلق إذا حىت بل أيًضا ويل   العامل يف أييت لن أنه منها
 أنه فقط منه املراد سيكون بل ،ولي ا صار أنه منه املراد يكون لن" ويل" اسم
 هو هذا يكن مل إذاو . احلقيقة يف ولي ا ليس هو وإال ،ويل اسم عليه أُطلق قد

 مل ما ويلّ  املوعود املسيح بعد أييت أن ميكن ال أنه املعىن كان  بل املراد املعىن
 ألحد ميكن ال أنه أيًضا النبيني خامت معىن كان  طاعته نري عاتقه على حيمل

 ليس النبوة ابب فإن وإال ، للنيب صادقًا خادًما يكن مل ما نبي ا يكون أن
 . حتًما نيب املوعود املسيح فإن مفتوًحا النبوة ابب كان  وملا. مسدوًدا

. املقام هذا يف القدر هبذا أكتفي ولكن النبوة على كثرية  أدلة هناك أن مع
 املسيح نبوة على دليل ئةما من أكثر لُوجد كلها  األدلة مُجعت لو أنه وأظن

 القدر هبذا حالًيا أكتفي ولكن ،أخرى مبناسبة تقدميها ميكن  املوعود
 .احلق حيب داية َمنهل ملزيدإىل ا حاجة وال

 أدلة ضمن والرسول النيب عن أي ،النوعني كِّال  من مقتبسات نقلت لقد
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 ىلَ عَ  رُ هِّ يُظْ  ال آية يف" رسول" كلمة  وردت قد نهإ قائل يقول وقد ،النبوة
 بنفسه  املوعود املسيح استنبط لقد: فجوابه ،"نيب" كلمة  ترد ومل هِّ بِّ يْ غَ 

 بني فرقًا يرَ  مل  املوعود املسيح دام فما. للنبوة شرطًا فيها أن اآلية من
 استفاد ملا أيًضا فعل ولو بينهما، يفّرق أن ألمحدي حيق فال والرسول النيب
 مرتبة فوق الرسالة مرتبة ونسبحي االسني هذين نيب فّرقوا الذين ألن شيًئا
. نيب رسول كل  ولكن رسوال نيب كل  ليس أبنه ويقولون حال، أية على النبوة
 النبوة ستثبت ذلك فمع فحسب الرسالة معىن الرسالة من استنبطتم لو إًذا،

 . الرسالة ثبوت بعد تلقائي ا
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 املوعود املسيح سوى  نبي األمة هذه في كان هل: سؤال على الرد

 ال؟ أم 

  املوعود املسيح سوى نيب األمة هذه يف كان  هل سؤال أيًضا يُطرح
 أحاديث شيء كل  وقبل أوال تُقد م أن وميكن. ال: هو إببجاز جوابهو  ال؟ أم

 شخص على" نيب" كلمة  أطلق ه ألن ذلك على دليال  هللا رسول
 ال مث.  منه أمر دونواه نبيا سمِّي أحدا سن أن لنا حيق وال فقط، واحد

 املسيح على إال النيب اسم يُطلق مل  هللا رسول أن على األمر يقتصر
 أن لنا بجوز فكيف". نيب وبينه بيين ليس: "أيًضا قال بل ،فقط املوعود
 يكون أن ميكن ال !األنبياء؟ خامت شهادة من الرغم على نبي ا أحًدا ُنسمِّي

 نبوة يصّدق أن يرفض  ولكنه صدقه، على  هللا رسول ختم َمن إال نبي ا
 إنكار إىل مضطرون نحنف.  املوعود املسيح قبل األمة يف خبامته أحد

 .  املوعود املسيح قبل األمة هذه يف نيب أيّ  وجود
 أو الصلحاء أو األولياء من أحد ُيصبح مل أنه على الثانية والشهادة

 بسبب اجلزئية النبوة فيهم ُوجدت وإن -وداملوع املسيح قبل نبي ا احملد ثني
  هللا رسولُ  وصف لقد. نفسه  املوعود املسيح عبارات هي -احملد ثية

 املسيح يقول. ُحكمه يردّ  أن مبؤمن يليق فال َعْدال، َحَكما املوعود ملسيحا
 :  املوعود

األمة هذه إنين أان الفرد الوحيد الذي ُخص  من بني  ،فمجمل القول"
ه الكثرة من الوحي اإلهلي واألمور الغيبية، وكل من خال قبلي من هبذ
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األولياء واألبدال واألقطاب يف األمة مل يعَطوا هذا النصيب الوفري من هذه 
أان الوحيد الذي ُخص  ابسم "نيب"، بينما مل يستحقه  فلهذا السببالنعمة، 
وهذا الشرط  ، ألن كثرة الوحي وكثرة األمور الغيبية شرط لذلك،اآلخرون

-406، ص22غري متوفر فيهم." )حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، اجمللد
407) 

أنكر قطًعا   يتضح من هذه العبارة بكل جالء أن املسيح املوعود 
أبنه   قبله يف هذه األمة. فما دام املسيح املوعود يقول نبي اكون أحد 

 نبي امة أن يُدعى هو الشخص الوحيد الذي استحق إىل اآلن يف هذه األ
وبذلك  نبي افماذا عسى أن يكون موقف الذين يُعّدون كل صاحل وويل 

، ومباذا سيجيبون أمام هللا تعاىل؟  يريدون أن يُبطلوا نبوة املسيح املوعود
من ضميمة "التحفة  28يف حاشية الصفحة  يقول املسيح املوعود 

أيًضا من القلب، ويعّدين َحَكما الغولروية": "الذي يقبلين من القلب يُطيعين 
مين يف كل نزاع. ولكن الذي ال يقبلين من القلب يف كل األحوال، وحيكّ 

ترون فيه النخوة والُعجب واألاننية. فاعلموا أنه ليس مين، ألنه ال ينظر إىل  
لذا ال عز ة له يف السماء."  ،كالمي الذي تلّقيته من هللا تعاىل بنظر االحرتام

 ( 64، ص17اخلزائن الروحانية، اجمللد ،ولرويةالتحفة الغ)
ه لَ مبعوث هللاِّ ومرسَ  يطيعمث يقول يف "نزول املسيح": "والذي ال يريد أن 

انل نصيًبا من الكِّرب. والذي ال ُيصغي ملبعوث هللا فقد طاعة كاملة، 
ومرسله، وال يقرأ كتبه بتدبّر، انل نصيًبا من الكِّرب. فعليكم أن حتاولوا أال 

خلزائن ا ،زول املسيحنكوا". ) هتلفيكم أي نوع من التكرب لئال   يكون
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 (403، ص18الروحانية، اجمللد
حق قدرها،   فمن واجب كل مؤمن أن يقدِّر عبارات املسيح املوعود

ُحكم  وال يردّ  وبجعل أفكاره مطابقة هلا بدال من أن بجعلها مطابقة ألفكاره،
رفها عن معانيها األصلية ألن ذلك وحيّرف كلماته وَيص  املسيح املوعود
 ذنب خطري. 

يقصد من ذلك أنه ما دام املسيح   يقول البعض أبن املسيح املوعود
يف األحاديث لذا فقد ُخّص هو وحده هبذا االسم  "نيب"وحده سُِّّي ابسم 

جميع األنبياء كانوا حمد ثني. ولكن هؤالء الناس ال يفكرون أن املسيح فوإال 
ن هذا االسم خاص به وحده حىت نظن أن إ يقول فقط ال  املوعود
، بل يقول أيًضا أبن "نيب"ه وحده أنه ُدعي يف األحاديث ابسم زيتهذه م

ال يوجد فيهم شرط النبوة  فلماشرط النبوة ال يتوفر يف الصلحاء السابقني. 
واضح   فكيف ميكن أن يكونوا أنبياء؟ إًذا، إن كالم املسيح املوعود

فقط بل يقول أيًضا أن هذا  "نيب"ال يعّد نفسه مستحًقا لنيل اسم متاًما، ف
 الشرط ال يتوفر يف األولياء السابقني؛ فال ميكن أن يكونوا أنبياء قط. 

مل تكن نبوة  كذلك يتبني من هذا املقتبس أن نبوة املسيح املوعود 
حملد ثني يف هذه األمة كثري من اخال  قداحملدثني أي مل تكن نبوة جزئية ألنه 

. فلو كانت نبوته نبوة احملد ثية أي النبوة اجلزئية لشارك هؤالء أيضا من قبل
كثري من   قد خاليف النبوة. ولكن مع أنه   احملد ثون أيًضا املسيَح املوعودَ 

مع ذلك يقول املسيح املوعود  ،احملد ثني الذين ميكن االعرتاف بنبوهتم اجلزئية
 حقًِّّقا فيهم وهو متحقِّّق فيه وحده. وهذا أبن شرط النبوة ليس مت
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 كان يّدعي نبوة تفوق نبوة احملد ثية اجلزئية.   يُثبت أن املسيح املوعود 
لقد قام املولوي حممد علي احملرتم يف كتّيبه ابلتفريق بني كيفية نبوةِّ نيبٍّ 

ن م هذا وكيفية نبوة حمد ث، ولكن لو أتمل املرء يف املوضوع لوجد أن تفريقه
التعريف احلقيقي للنيب حتت نبوة احملد ثية حاول أن  وبتصنيفهإبجاده هو. 

يفصل نفسه عن  ه يف زمرة احملد ثني مع أن يُدخل املسيح املوعود 
هذا الشرط. إن َمثل  حتقيقكافة أفراد األمة ُمظهرًا عجز مجيع احملدثني عن 
ي درس وُترّج يف بالد الذه قول املولوي احملرتم كمثل من يعرِّف الطبيب أن

اجلراحني املساعدين أطباء. هذا ما مجيع أوروبية وبناء على ذلك يُنكر كون 
عّد بعض خصائص النبوة نبوة حقيقة وكتب ، إذ فعله املولوي احملرتم متاًما

نبوة األنبياء وهي ال هي أساء بعض األنبياء بوجه خاص وقال: انظروا هذه 
أهنا ليست نبوة أصال بل هي بعض توجد يف املسيح املوعود، مع 

نبوة  : هذه هياخلصائص. وقد خلط تعريف النبوة بتعريف احملدثية وقال
استنبطَت هذا التعريف؟ يقول  قرآنيةاحملدثني. ولكن نسأله: من أية آية 

ذه األمة ن شرط النبوة ال يتوفر يف أّي من صلحاء هأب  املسيح املوعود
سيح املوعود حيسب نبوته نبوة احملد ثني. فإذا  ن املإويقول املولوي احملرتم 

كانت نبوته نبوة احملد ثني فلماذا فصل نفسه عن احملد ثني؟ وملاذا قال أبن 
ال يوجد يف الصلحاء واألولياء واألقطاب  نبي االشرط الذي بسببه صار هو 

ن اثنان فقط يف حال وجود ُحكم املسيح سبيالواآلن هناك  ؟السابقني
أو القول أبن املسيح  نبي ا  الواضح: إما اإلميان ابملسيح املوعود املوعود
ليس إال حمد اًث يف احلقيقة لكنه يُعّد الصلحاء السابقني   املوعود
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ولكن  ،حمرومني من شرط النبوة ألنه مل يكن بني املسلمني حمد ث إىل اآلن
اآلن بشرف املكاملة  يكون املراد منه أنه مل ُيكَرم أحد يف األمة احملمدية إىل

ويكون معىن ذلك أنه ال بد من نزع لقب  ،وهذا ابطل ابلبداهة ،واملخاطبة
 وةبلقب النالنبوة من مجيع أولئك الذين أعطاهم املولوي احملرتم وأصدقاؤه 

وحده الذي انل   إايهم حمّدثني، ولن يبقى إال املسيح املوعود حاسبني
 .لشطبهاة اليت تُبَذل أقصى اجلهود زيالنبوة أاًي كان نوعها. وهذه هي امل

منفصلة عن   ابختصار، ال مندوحة من أن تُ َعّد نبوة املسيح املوعود
نبوة احملد ثني، وهي نبوة واحدة أي نبوة األنبياء. وإذا كان هناك نوع آخر 

أي نبوة  ،من النبوة اعو أن هناك ن خرَب نُ النبوة فلُيقد م عليها دليل ول من
وهناك نوع اثلث منها. ولكن  ،النوع الثاين هو نبوة احملد ثنيو  ،األنبياء

املشكلة أن املولوي احملرتم أغلق هذا الباب أيًضا يف كتيبه، مث اهتمين أبين 
حيسبها نبوتني   اخرتعت ثالثة أنواع من النبوة مع أن املسيح املوعود

ت النبوة الثالثة. أي نبوة األنبياء ونبوة احملد ثني. مث يطلب مين أن أثب ،فقط
إًذا، إن هذا السبيل لنجاته مسدود وقد استحال فتح ابب النبوة الثالثة 

 أيًضا. 
أريد أن أذكر أيًضا هنا أن املولوي احملرتم أساء فْهم كالمي واهتمين أنين 
أعتقد أن للنبوة ثالثة أنواع، ولكن الذين قرأوا كتايب هذا من البداية يكونون 

  أعتقد بنوع واحد فقط للنبوة أي نبوة األنبياء ألنه القد فهموا جيًدا أنين
 نبي اليس  وهوبعض الكماالت فيه ُوجدت ملن نبوة منفصلة ميكن أن تقوم 

بل سيبقى ذلك الشخص على ما هو عليه. عندما نستخدم تعبري "نبوة 
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احملد ثني" فهذا ال يعين أهنا نبوة من نوع آخر بل املراد أنه توجد بعض  
النبوة يف احملدث أيًضا وإال فالنبوة احلقيقية هي نبوة األنبياء فقط.  كماالت

فمن منطلق نوع النبوة نعتقد بنوع واحد من النبوة. فمن توفرت فيه الشروط 
ليس فهو نيب ومن مل تتوفر فيه هذه الشروط فالثالثة اليت كتبتها من قبل 

عىن أن بعًضا من  مام حبقه فذلك فقط إلفه "نيب"، وإذا استخدمنا كلمة نبي ا
وال يعين ذلك أنه نيب فعال. النيب مصطلح  ،كماالت النبوة توجد فيه أيًضا

يف شريعة اإلسالم وتُبني اللغة أيًضا هذا املعىن االصطالحي. فعندما 
 كان املراد وجودنستخدم كلمة النبوة واضعني يف االعتبار هذا املصطلح  

 نبي االنبوة يكون  ا النوع منهذهذه الشروط الثالثة. والذي ُوجدت فيه 
 حتًما ولن يكون غري نيب. 

فمن منطلق حقيقة النبوة نعتقد بنوع واحد من النبوة. أما من حيث 
اخلصائص فيمكن أن تكون للنبوة مئات األنواع كما أن الناس سواسية من 
حيث كوهنم بشرًا ولكن إذا أخذان اخلصائص فهناك آالف األنواع للناس، 

من ينتمي إىل  البشتون ينحدر من عائالت السادات ومنهم فمنهم من
املغول، ومنهم من أييت من عائلة "شيخ" ومنهم أورويب ومنهم آسيوي ومنهم 
أمريكي ومنهم هندي ومنهم صيين، مث منهم عامل ومنهم جاهل ومنهم ملحد 

. ابختصار، لو ُحدِّدت األنواع من منطلق اخلصائص ستكون تدّينومنهم م
الف األنواع للناس، ولكن هل هذا يعين أن هناك عدة أنواع للناس هناك آ

من حيث حقيقة البشرية؟ كال، ليس هو املقصود. واملبدأ نفسه ينطبق على 
األنبياء أهنم كلهم أنبياء من حيث حقيقة النبوة ولكنهم عدة أنواع من حيث 



 حقيقة النبوة

(303) 

 

جاءوا فئة واحدة يف كتايب أي األنبياء الذين  بعض اخلصائص، وقد ذكرتُ 
. كيف أُم تِّي ا نبي اابلشريعة، ومنهم َمن انل النبوة مباشرة ومنهم من كان 

استُنبط من هذه العبارة أنين أعتقد أن للنبوة ثالثة أنواع من حيث حقيقة 
ولكن إذا  من هذا املنطلق النبوة؟ احلق أنين أعتقد بنوع واحد فقط للنبوة
األنواع. يقول هللا تعاىل يف  تطرقنا إىل اخلصائص فقد تكون هناك مئات

ُهْم َمْن َكل َم هللاُ القرآن الكرمي:  ن ْ تِّْلَك الرُُّسُل َفض ْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض مِّ
َنا عِّيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَ يَِّّناتِّ َوأَي ْداَنُه بُِّروحِّ اْلُقُدسِّ   َوَرَفَع بَ ْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتَ ي ْ

ام هللا تعاىل قد فّضل بنفسه بعض األنبياء على بعض (. فما د254)البقرة: 
فال بد لنا من قبول كافة أنواع األنبياء اليت تتكون نتيجة الفرق بني درجاهتم، 
مث ال مندوحة من القبول أيًضا أن بعض األنبياء جاؤوا بشريعة ومنهم من مل 

نبياء السابقون أيتوا هبا. وكان هناك نيب أُرسل إىل العامل كله بينما مل حيظ األ
ة. إًذا، فمن حيث اخلصائص ميكن أن تكون مئات األنواع دع زيهبذه امل

غري أنين مل أذكر إال ثالثة منها فقط اليت هلا عالقة مع  ،عنك الثالثة
موضوعي ومل أُرِّْد أن أُعدِّد أنواع النبوة. وليكن معلوًما أنين أعتقد بنبوة 

ا أنت ابسم نبوة األنبياء. غري أن واحدة من حيث حقيقة النبوة اليت ذكرهتَ 
نبوة احملد ث اليت ذُكرْت يف كالمي أو يف كالم املسيح املوعود ال تعين إال أن 

لعدم  نبي اصاحبها  جتعل ال ولكنهابعًضا من كماالت النبوة توجد فيه 
ثية  بلوغها درجة الكمال. فمن منطلق هذه الكماالت ميكننا القول أبن احملد 

 نبي امن النبوة، أو احملد ث أيًضا نيب نوًعا ما وإال ال ميكن عّده  أيًضا نوع
نظرًا إىل حقيقة النبوة، وال بجوز االعرتاف بنوع من النبوة فيه. هلذا السبب 
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أحيااًن أبن احملدث يتحلى بنبوة جزئية، وقال يف  قال املسيح املوعود 
ال هذين القولني صحيح ؟ فكِّ نبي امكان آخر يف أية لغة ُيسم ى احملد ث 

 وصائب حبسب االعتبارات املذكورة يف األعلى. 
أنه واضح جبالء من  وأبنيِّّ واآلن أعود إىل ُصلب املوضوع مرة أخرى 

. أنه مل يكن يف هذه األمة نيب قبله  ُحكم املسيح املوعود 
 وابإلضافة إىل املقتبس املذكور آنًفا يتبني  من بعض عباراته األخرى أنه مل

 : فيقول  ،يكن يف هذه األمة نيب قبله
ختم  برعايةاقتضت احلكمة اإلهلية أن يُبعث اخللفاُء يف بداية األمر "لقد 
لتكون عالمة على ختم  يُعَطوا هذه املرتبة. الوا أنبياء و ُيسمّ  وأالالنبوة 
وأُطلَِّق على اخلليفة األخري اسم نيب، لكي يتم التشابه بني  النبوة.

اخلالفة. ولقد بين ا أكثر من مرة، أن نبوة املسيح املوعود  يف أمرالسلسلتني 
 لكونه ظال كامال للنيب  نبي اهي نبوة ظِّلّية، ألنه استحق أن ُيسم ى 

". )تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية، اجمللد  هوالستفاضته من فيض
 (45، ص20

األمة نيب قبل  هيتضح من هذا املقتبس بكل وضوح أنه مل يكن يف هذ
بل املسيح املوعود وحده انل هذا االسم واملرتبة. مث  املسيح املوعود 

 :يقول 
ن الذين خَلوا من قبلي لو حُظوا ابلقدر نفسه من و "الصلحاء اآلخر 

ستحقوا أن يسم وا الاملكاملة واملخاطبة اإلهلية واالطالع على األمور الغيبية 
. لذا فقد منعت احلكمة ة يف نبوءته وقعت شبه، ويف هذه احلالة أنبياء



 حقيقة النبوة

(305) 

 

 اإلهلية هؤالء الصلحاء من نيل هذه النعمة كاملة؛ فقد ورد يف األحاديث
أن شخًصا واحًدا فقط سينال هذه املرتبة، وبذلك ستتحقق  الصحيحة

 (407، ص22النبوءة." )حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، اجمللد
أن صلحاء األمة السابقني  يبسني هالنتيجة اليت ُتستنَبط من هذين املقت

هناك شخص  بل ،"نيب"مل يُطَلعوا على الغيب بكثرة حىت يستحقوا لقب 
أُعطي السلف الصاحل أيًضا نصيًبا من نعمة  لوواحد استحق ذلك، وأنه 

، أمعِّنوا النظر يف هذه العباراتابهلل عليكم، النبوة الشتبه أمر ختم النبوة. 
 ! يقول املسيح املوعود مر ختم النبوة مشتبًهاجتعلون أ أال، مث فّكروا

م ُيطلِّعهم ا فيه، فلهً تب َ النبوة مشختم أمر  بجعل أنبياء عّد السلف الصاحلن إ
هللا على األمور الغيبية بكثرة حىت يكونوا أنبياء. فلما مل يهبهم هللا تعاىل 

أيًضا ال النبوة فلماذا جتعلوهنم أنتم أنبياء؟ أنتم تعتقدون أن هللا تعاىل 
يستطيع أن يهب أحًدا نبوة اآلن، ولكن ملاذا ُتطئون يف تقدير قواكم 

السلف وملاذا أتخذون صالحيات هللا يف أيديكم وتوّزعون النبوة على 
 ؟الصاحل

كتب يف كتابه "الوصية"   ن املسيح املوعود أب يعرتض بعض الناس
ع كوهنم بكل وضوح: "فعلى هذه الشاكلة انل بعض األفراد لقب نيب م

من األّمة"، ويتبني  من ذلك أن هناك بعًضا آخرين أيًضا ابإلضافة إليه 
كتب بكلمات   جوابه أنه ما دام املسيح املوعود و انلوا درجة النبوة. 

م على ذلك مث قدّ  ،صرحية أنه مل يبلغ أحد سواه يف هذه األمة هذه املرتبة
رة اليت هي شرط للنبوة أنه مل حيَظ أحد ابإلطالع على الغيب ابلكث لَ دلي
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نفسه؟  فكيف بجوز أن ُيستنبط منه معىن خيالف كالم املسيح املوعود 
. ويتضح من كالمه  إًذا، ال بد أن ُيستنَبط منه معىن يثبت من كالمه 

كوضح النهار أنه مل ينل أحد سواه منصب النبوة. واآلن علينا إما أن 
يكون أحدمها انسًخا نبحث عن معىن يُثبت صدق كِّال املقتبسني أو 

وهذا ال  -واآلخر منسوًخا. وإذا اعتربمت أحدمها انسًخا واآلخر منسوًخا
مع ذلك أُلِّف كتاب "حقيقة الوحي" بعد كتاب "الوصية"  -يصح عندي

. وإذا وف قتم بني وقد ورد فيه أنه مل يكن يف هذه األمة نيب سواه 
يقول قبل صفحة  د بسني اتضح األمر أيًضا ألن املسيح املوعو تاملق

واحدة من املقتبس املذكور يف كتاب "الوصية" نفسه أبنه مل يكن ممكًنا أال 
ينال أحد من هذه األمة مرتبة النبوة. وهذا يوضح أنه كان يرى أنه كان 
هناك نيب واحد ألنه لو كان كثري من األنبياء قد خلوا قبله لقال: مل يكن 

اء األمة. ولكنه يقول: مل يكن ممكًنا أن حيرم ممكًنا أال ينال إنعام النبوة أولي
ال ينال هذه املرتبة أحد. فيتضح من أمجيع أفراد األمة من هذا اإلنعام و 

ذلك جبالء أنه كان من املقدر حبسب رأيه أن ينال هذه املرتبة شخص 
للعثور على الكلمات األصلية( كذلك  11واحد. )انظروا الوصية، ص

املراد من النبوة هو االطالع على األمور  يقول يف الصفحة نفسها أن
الغيبية عندما تبلغ الكماَل كيًفا وكم ا. ويثبت من املقتبس الذي نقلته من 
"حقيقة الوحي" قبل قليل أن الناس اآلخرين من األمة مل يتلّقوا املكاملة 

. إًذا، مل يستحق النبوة أحد من قبل بل انلوها بقدر قليلواملخاطبة بكثرة 
ما ورد يف كتاب "الوصية" أيًضا. مث نقول: ما دام املسيح املوعود  حبسب
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أخذ دليال على النبوة من موضعنيِّ: أوال من ورود كلمة النبوة حبقه، واثنًيا: 
من: "علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل"، فيمكن إلنقاذ أقوال املسيح 

انلوا لقب منه معىن أن الناس اآلخرين  تستنبطوااملوعود من التناقض أن 
النيب حبسب "كأنبياء بين إسرائيل" وكانت نبوهتم نبوة احملّدثني، أما نبوة 
املسيح املوعود فكانت نبوة األنبياء ألن هؤالء ُشبِّّهوا ابألنبياء أما املسيح 

 . فيقول املسيح املوعود يف كتابه "سفينة نوح": نبي افقد ُسّي  املوعود 
ارهم وخصوًصا الُكّمل منهم ورثَة أنبياء "قد ُجعل أخيار املسلمني وأبر 

واحلق أن  .بين إسرائيل نتيجة استجابة هذا الدعاء القرآين بواسطة النيب
تولُّد املسيح املوعود من بني هذه األمة هو اآلخر نتيجة استجابة هذا 
الدعاء، ذلك أنه مما ال شك فيه أن كثريًا من أخيار هذه األمة وأبرارها قد 

من مماثلة أنبياء بين إسرائيل بشكل خفّي، ولكن مسيح هذه  انلوا حظ ا
األمة قد بُعِّث أبمر من هللا وإذنِّه مقابل املسيح اإلسرائيلي بشكل جلّي، 
لتّتضح املماثلُة بني السلسلة املوسوية والسلسلة احملمدية". )اخلزائن 

 (53-52، ص19الروحانية، اجمللد
واضًحا بني املسيح املوعود واألولياء  يتبنّي من هذا املقتبس أن هناك فرقًا

مل ولكن  ما وهو مع أهنم كانوا مياثلون األنبياء السابقني نوًعا ،السابقني
املسيح املوعود وحده. وهو الذي سوى بنيب  التامةملماثلة حيَظ أحد اب

بُعث مع األمر واإلذن. كان السابقون ميلكون مماثلة خفية ولكن مماثلة 
. فيمكننا أن نوفِّّق جالال تضمنت حبيثكانت قوية   املسيح املوعود 

بناء على هذا املقتبس بني التناقض الذي يبدو للعيان ظاهراًي يف عبارات 



 حقيقة النبوة

(308) 

 

يمكن فعلى بعض األفراد لقب النيب  املسيح املوعود أنه حيثما خلع 
ط منه معىن أن املراد منه هو النبوة املذكورة يف احلديث "كأنبياء نبأن نست
ئيل" أي هناك مماثلة بينهم وإن مل بُجَعلوا أنبياء. وهذه النبوة تشمل بين إسرا

أيًضا ألن الدرجات العليا تشمل الدرجات السفلى  املسيح املوعود 
. ولكن نبوة املسيح املوعود كانت منفصلة أيًضا من منطلق آخر، بداهةً 

ُر َعَلى َغْيبِّهِّ أَ وتلك النبوة ُتصن ف حتت آية:  ، ومل يشاركه َحًداَفاَل ُيْظهِّ
كتب ذلك بنفسه كما نقلت قوله من   فيها أحد ألن املسيح املوعود 
من أولياء هذه األمة. فكان املسيح  أحدٌ قبل أنه مل يرث هذه النعمة 

ُر َعَلى َغْيبِّهِّ حبسب اآلية:  نبي اوحده  املوعود  . أما َفال ُيْظهِّ
وة وكانوا مصداق: "كأنبياء ن فكانوا ميلكون كماالت النبو األولياء اآلخر 

بين إسرائيل" بسبب املكاملة واملخاطبة من الدرجة العليا دون كثرة اإلظهار 
. إًذا، إن نبوة األنبياء كانت متوفرة يف فقط األنبياء اليت ُتصعلى الغيب 

وحده أما نبوة احملدثية أي النبوة اجلزئية نتيجة بعض   املسيح املوعود 
اآلخرين أيًضا الذين  األمة جدت يف بعض أفرادكماالت النبوة فقد وُ 

 ميكن أن ُيسم وا أنبياء أيًضا بسبب املماثلة.
، ولكن احلقيقة أن ابختصار، هذا أحد السبيلني للتوفيق بني أقواله 

يقصد ببعض األفراد هنا نفسه، وهذا ليس مستبعًدا   املسيح املوعود
األفراد شخص واحد. فمثال إذا ألنه توجد يف اللغة أمثلة يُراد فيها ببعض 

، مع أنه قد ال حيّبه البعضقال أحد شيًئا ال حيبه املستمع فيقول أحيااًن: 
يقصد به نفسه فقط. وإذا أتمل أحد يف كالمه هو لسمع من لسانه تعبري 
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"بعض الناس" أو كلمات مماثلة كثريًا ويريد هبا نفسه فقط. إًذا، ُتستخدم 
يف  لقد وردد منها شخص واحد. ع ويُرايف بعض األحيان صيغة اجلم

معىن اآلية حبسب   .ونِّ عُ جِّ ارْ  بِّّ رَ القرآن الكرمي أبن الكفار سيقولون: 
مع أن اإلسالم  ،كلماهتا الظاهرية هو: اي آلِّ هيت الثالثة أو أكثر اِّرجعوين

يدعو إىل إله واحد فقط. فقد اسُتخدمت هنا صيغة اجلمع وأريَد منها 
ظمته وجالله مع أنه كلما خوطب هللُا تعاىل يف القرآن واحد نظرًا إىل ع

الكرمي فقد خوطب بصيغة الواحد، أما يف هذه اآلية فقط فقد ورد 
ة اجلمع كما يغالعكس. مع أن اإلنسان احملرتم خُياَطب يف هذه األايم بص

يف األردية ولكن ذلك خيالف لغة كانت سائدة يف زمن القرآن الكرمي 
وقد جاء إلظهار عظمة هللا ، القرآن الكرمي نفسه أسلوبوخيالف كذلك 

إَذا الرُُّسُل فقط. كذلك يقول هللا تعاىل يف نبوءة عن املسيح املوعود: 
، وقد سبق مع أن املراد هو املسيح املوعود فقط كما وّضح  أُقَِّّتتْ 

َمظهر كثري من   املسيح املوعود وألناملقتبس املشار إليه من قبل. 
نفَسه يف   املوعود ة فقد قصد املسيحُ عديدظًرا إىل صفاته الناألنبياء 

 قوله "بعض األفراد"، ونظريه موجود يف كالمه أيًضا حيث يقول: 
بعض أفراد هذه األمة مبرمي، مث  يف القرآن الكرمي "إن هللا تعاىل قد شبه

قال إن مرمي محلت عيسى. وواضح أنه ليس يف األمة أحد غريي اّدعى 
. فكِّروا جيًدا واحبثوا .مث نفخ يف مرمي هذا روح عيسى. ،سّاه مرميأبن هللا 

يف الدنيا كلها جتدوا أنه ليس يف الدنيا مصداق هلذه اآلية إال أان. فهذه 
النبوءة الواردة يف سورة التحرمي ُتصين أان دون غريي... فأان ذلك 
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رباهني الشخص الوحيد يف هذه األمة كلها، وأان الذي ساين هللا يف ال
، مث هذا األمحدية "مرمي" أوال، مث قال عين: نفخنا روًحا من عندان يف مرمي

 عِّ ساين عيسى بعد نفخ الروح. فأان الذي تنطبق عليه هذه اآلية؛ إذ مل يدّ 
مضت أن هللا ساه "مرمي" أوال، ونفخ فيه  عام 1300أحد غريي خالل 

، 22ية، اجمللد روحه فصار عيسى". )حقيقة الوحي، اخلزائن الروحان
 (351-350ص

ن هللا إيف موضع واحد أوال  أمعِّنوا النظر يف هذا املقتبس، فقد قال 
ّسى بعض األفراد من هذه األمة مرمَي مث يقول أبنه هو املصداق الوحيد 
هلذه اآلية وبذلك حتقق جبالء أن هذا األسلوب موجود يف عبارات املسيح 

وله "بعض األفراد". فلما كان أنه يقصد نفسه فقط من ق  املوعود
أنه مل يكن أحد من أولياء هذه   اثبًتا جبالء من كالم املسيح املوعود

قبله ألن من شروط النبوة االطالع على الغيب بكثرة وهذا  نبي ااألمة 
 ،ًها فيهتَ ب َ الشرط مفقود فيهم، وكذلك ألن ذلك بجعل أمر ختم النبوة مش

ض األفراد نفسه فقط، فأّي شكٍّ بقي يقصد من بع اثبت أيًضا أنه و 
األمة انلوا  أفراديف "الوصية" أن بعض  يف أن ما قاله املسيح املوعود 

وحده انل خطاب النيب   لقب النيب ال يعين إال أن املسيح املوعود
ى ذلك إىل أما إذا استنبطنا معىن يناقض هذا االستدالل ألدّ  ؟دون غريه

، وأّي شرح أوثق من شرح املؤلِّف  عودتناقض يف أقوال املسيح املو 
  ؟!نفسه

فإذا كان ابإلمكان  ؟!لعل أحًدا يقول هنا: كيف يشتبه أمر ختم النبوة
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ألمكن أن يكون هناك أنبياء كثريون أيًضا.  نبي اأن يكون شخص واحد 
فجوابه، ميكن أن يكون هناك كثريون دون شك ولكن ختم النبوة حيول 

هم هذا األمر بجب اإلمعان يف معىن ختم النبوة أوال. دون كوهنم أنبياء. ولف
 : يقول املسيح املوعود 

أنه خامَت األنبياء  قد أُعطي بوجه خاص شرفَ  "ولكن نبينا األكرم 
واثنًيا: لن أييت  ،هذا أوال .مبعىن أن مجيع كماالت النبوة قد ُختمت عليه

كل من ينال بعده رسول بشريعة جديدة ولن يكون نيب خارج أمته بل  
وبواسطته ويُدعى فرًدا من األمة  شرف املكاملة اإلهلية يناهلا بربكته هو 

، 23مستقال." )ينبوع املعرفة، اخلزائن الروحانية، اجمللد نبي اوليس 
 (380ص

 من هذا املقتبس يتبني  معنيان خلتم النبوة:
وة كماالت النبوة كلها، وليس هناك كمال للنب  ( متت على النيب 1)

هو  امت النبينيلكماالت كلها. أي معىن خبل هو جامع ا ال يوجد فيه 
كما يُقال مثال: "لقد ُختمت الشجاعة على فالن"، ويكون املراد من 

ت الشجاعة  ذلك أنه ليس هناك أشجع منه، وقد اجتمعت فيه جزئيا
 جامع كماالت األنبياء كلهم.  أنه  امت النبينيكلها. فمعىن خ

شريعة جديدة ولن أييت نيب  الثاين هو أنه لن أتيت بعده ( املعىن 2)
سيكون من األمة ولن ينال الفيض مباشرة  نبي امستقل، بل الذي يكون 

 مستقال.  نبي اولن يكون 
وإذ فّكران من منطلق هذين املعنيني تبنّي أن املعىن الثاين منع نوعني من 
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والنبوة املستقلة. إًذا، ميكن  ، أي النبوة التشريعيةالنبوة بعد رسول هللا 
. واآلن نقرأ املقتبس الثاين النيب أنبياء ابستمداد الربكة من أن يكون 

ق أيًضا ابب النبوة إىل حد ما أم ال؟ ولكن بجب أن يكون ونرى هل يُغلِّ 
معلوًما قبل ذلك كيف ميكن نوال النبوة يف األمة احملمدية؟ يقول املسيح 

 : املوعود 
نفسه حبيث كسب اسه بسبب احتاده   يف خامت النبيني "لكن َمن فىن

يف يظهر كما   بينهما، وانعكس فيه وجه النيب يرة غانفي املاملتناهي و 
من دون أن يكسر اخلتم". )إزالة خطأ، اخلزائن  نبي ااملرآة النقية؛ سُيسمى 

 ( 209، ص18الروحانية، اجمللد
ظِّلّية، ألنه استحق أن  : "إن نبوة املسيح املوعود نبوةمث يقول 

". والستفاضته من فيض النيب  كاماًل للنيب   بروزالكونه  نبي اُيسم ى 
 (45، ص20)تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية، اجمللد 

يتبنّي ابجلمع بني هذين املقتبسني أن طريق نوال النبوة يف هذه األمة هو 
ذب يف نفسه كماالته ويفىن ، وبجأن يكون اإلنسان بروًزا كاماًل للنيب 

ُيسميه هللا تعاىل "أمحد" و"حممد". وهذه النبوة ليست نبوة  حىتفيه 
نتيجة كمال املماثلة وجذب كماالته  نبي اجديدة بل ميكن أن يكون أحد 

   كلها يف نفسه مثل املرآة، ألن الذي يكون بروزًا كاماًل سوف ينصبغ
 بصبغة النبوة أيًضا ال حمالة. 

خذوا معىن ختم النبوة على أن مجيع كماالت النبوة توجد يف  واآلن
إال َمن كان مظهرًا  نبي اأنه ال ميكن أن يكون  يف، مث أتّملوا رسول هللا 



 حقيقة النبوة

(313) 

 

 نيب يف هذه األمة سوف ينال نبوة رسول هللا الألن  أمت  لرسول هللا 
ون ساراًي فقط بصورة ظلِّية ولن ينال نبوة جديدة. ولكن مل يكن هذا القان

بل مل يكن ضروراي  لكل نيب من بين إسرائيل أن خيلق  قبل نبينا األكرم 
لينال النبوة ألن النبوة عندها  يف نفسه كماالت مثل كماالت موسى 

 ألحد مل تكن ظلية بل كانت تُنال مباشرة. أما اآلن فهي ظلية وال ميكن
نفسه بصورة ظلِّية، نواهلا إال بعد أن بجذب ُجّل كماالت رسول هللا يف 

" وتكون وجوَدكحىت ينطبق عليه مثٌل معناه: "لقد فنيُت فيك حىت صرُت 
 نَ يْ رِّ آخَ وَ . نعلم من اآلية القرآنية: ُجّل أعماله منوذًجا ألسوة رسول هللا 

املسيح املوعود وحده، فهو  سيكونأن الشخص هبذه الصفات  مْ هُ ن ْ مِّ 
ي اخللفاء واحملد ثون اآلخرون أنبياء لوقع . ولو سُِّّ نبي االذي ميكن أن يكون 

يف األمة احملمدية هو أنه  نبي ااخللل يف ختم النبوة ألن املراد من تسمية أحد 
سية متاًما وجذب يف نفسه ُجّل  اعكنصار صورته اال حىت فىن يف النيب 

اء لو ُعدُّوا أنبي كماالته. ولكن اجملددين السابقني مل يبلغوا هذه الدرجة لذا
مع أهنم مل بجمعوا يف  أهنم بروز كامل للنيب ذلك كان املراد من ل

بل   ،مجيع كماالت النبوةأي جامع  -نفوسهم مجيع كماالت خامت النبيني
كانوا مظهًرا لبعض الكماالت. لذا كان من شأن عدِّهم أنبياء ومنوذجا 

خُيطئوا أن تقِّّل عظمة ختم النبوة يف أعني الناس وأن  ألسوة رسول هللا 
ألن اجملددين ما   ،على هؤالء اجملددين بقياسهم جّل كماالت رسول هللا 

فكان مظهرًا أمت  . أما املسيح املوعود كماالته ميع  جل اهركانوا مظ
، بوجود النيب  ، وقد وصف هللا يف القرآن الكرمي وجوَده للنيب 
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كما يقول:    شأنِّ خامت النبينيل اظهر وحده م  فكان املسيح املوعود
"من فّرق بيين وبني املصطفى فما عرفين وما رأى". )اخلطبة اإلهلامية، 

 (259، ص16اخلزائن الروحانية، اجمللد 
بل إن  ولكن هذا ال يعين أن درجته صارت مساوية لدرجة النيب 

هي درجة اخلادم والتلميذ.  مقابل النيب   درجة املسيح املوعود
أبن هناك  صورة بروزية كاملة للنيب  ه ولكن ال ميكن القول لكون

وحده  . لذا استحق هو فرقًا بني املرزا غالم أمحد وحممد املصطفى 
 حىت ال يشتبه أمر ختم النبوة.  نبي اأن ُيسم ى 

ملخص الكالم أن املعنيني خلتم النبوة اللذين بّينهما املسيح املوعود 
 يدة والنبوة املستقلة، أما قد أوصد أحدمها ابب النبوة مع شريعة جد

 نبياءجامًعا جلميع كماالت األ املعىن الثاين خلتم النبوة أي كون النيب 
. فقد منع أن ينال درجة النبوة أانٌس ليسوا بروًزا كاماًل ومظهرًا أمت  للنيب 

كما تشهد   وحده هو املظهر األمت للنيب   وملا كان املسيح املوعود
بكونه مظهرًا كاماًل لذا ُسّي هو  وآخرين منهم آية القرآن الكرمي:

ختم النبوة، وليطّلع الناس برؤيته على  عالمَة لتكون نبوته  نبي اوحده 
وليجددوا إمياهنم البايل مرة  حممد املصطفى  ومعّلمهكماالت سيده 

 . أخرى وُيشبهوا الصحابة 
ددين السابقني واجمل  فانظروا إىل الفرق الواضح بني املسيح املوعود

  أنه مل يُبعث وال واحد منهم إىل العامل كله بينما بُعث املسيح املوعود
إىل العامل كله. وقد أُظهرت له اآلايت يف العامل كله. إًذا، مل يكن وال واحد 



 حقيقة النبوة

(315) 

 

 . وإذا سُِّّينبي احىت ُيسم ى  من األولياء السابقني مظهرًا أمت  للنيب 
ألن النبوة يف  ،ن مظهرًا أمت الشتبه أمر ختم النبوةبغري أن يكو  نبي ا أحدهم

 األمة احملمدية ظلية. هناك شخص واحد يف هذه األمة أي املسيح املوعود
  الذي شهد هللا تعاىل يف القرآن الكرمي بقوله على كونه مظهرًا أمت، مث

 شهد على كونه مظهرًا أمت بفعله أيًضا ببعثته إىل العامل كله مثل رسول هللا
 فهناك شهادة هللا من كالِّ النوعني أي قواًل وفعاًل على كون املسيح .

 نبي اهو املظهر األمت، لذا هو الوحيد الذي ميكن أن يُدعى  املوعود 
 دون غريه. 

كما قلُت من قبل إن اجملددين واألولياء السابقني كانوا حمد ثني، وملا  
وملا كانوا مظهرًا لبعض  كانت للمحد ث مماثلة مع األنبياء نوًعا ما 

لذا ظلوا أيخذون نصيًبا من النبوة اجلزئية، أي   كماالت رسول هللا 
كانت فيهم بعض كماالت النبوة. ولو مل تكن النبوة يف األمة احملمدية 
ظلية ألمكن أن يكون بعض من هؤالء احملد ثني ذوي املواهب السامية 

 ،يف هذه األمة نتيجة ختم النبوة أنبياء أيًضا. ولكن ملا ارتفعت درجة النبوة
وابلتايل  ،اآلن إال من كان مظهًرا أمت لرسول هللا  نبي اميكن أن يكون  فال

غري أهنم حازوا بعًضا من كماالت النبوة  ،مل يصبح هؤالء احملد ثون أنبياء
حبسب مواهبهم لذا انلوا نبوة جزئية. فقد اّدعى كثري من الصوفية يف كتبهم 

مثل هذه الكماالت، وال نكّذهبم بل نُعّدهم صادقني وأصفياء هللا حبيازهتم 
. بل ميكن أن يكون بعضهم مظهًرا أمت لبعض شأن رسول هللا  ينومظهر 

أي يكونون قد حازوا بعًضا من  أيًضا لبعض شأن رسول هللا 
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 الكماالت بصورة كاملة من منطلق الظلية. 
 يين مدينة "اوج" مقتبًسا حملم "غالم أمحد أخرت"لقد أرسل يل املولوي 

الدين بن عريب من "الفتوحات املكية" جاء فيه: "فمن كرامة رسول هللا 
فهم من أهل  64أْن ُجعل من أمته وأتباعه رساًل، وإن مل يُرسلوا  حممدٍ 

منه يُرسلون، وقد كانوا أُرسلوا. فاعلم ذلك. فلما انتقل حممد  املقام الذي
 ء الرسل فثبت الدين قائًما حبمد هللا ما اهندم بقي األمر حمفوظًا هبؤال

 ( 6، ص2منه ركٌن إذ كان له حافظ حيفظه." )الفتوحات املكية، اجمللد
يتبنّي من هذه العبارة أنه كان يف األمة احملمدية أصحاب الكماالت 
الذين بلغوا مقاما يُبعث فيه رسوٌل، ولكنهم مل يُبعثوا رساًل لعلّو شأن 

ظلوا ضمن زمرة األولياء ولو صاروا أشباه األنبياء لكوهنم بل  رسول هللا 
خمتلفة    . ولكن مكانة املسيح املوعودمظهرًا جزئي ا لكماالت النيب 

: "فله يوم القيامة حشرانِّ حُيشر مع الرسل كما يقول ابن عريب عنه 
ن ني بنّي اب." ففي هاتني العبارترسواًل وحيَشر معنا ولًيا اتبًعا حممًدا 

حملد ثني عريب بكل دقة وروعة املفاهيم اليت بّينُتها من قبل، أي شّبه ا
ح أيًضا أهنم مل ُيصبحوا أنبياء. ومقابل ذلك بنّي ضّ ابألنبياء من منطلق وو 

صفتني إحدامها أنه صار رسواًل واثنيتهما أنه بقي   للمسيح املوعود
                                                 

 فمن. "ن مل يُرسلواُجعل من أمته وأتباعه رساًل، وإ: "عريب بن الدين حميي يقول64
 حبق قال تعاىل هللا ألن  املوعود املسيح وبني بينهم فرق هناك أيًضا املنطلق هذا

 هللا أرسله فقد". أشر كّذاب  وقالو فأعرضوا قومه إىل أمحد أرسلنا إان: "املوعود املسيح
  .منه. غريه عن رسالته امتازت وبذلك رسواًل، تعاىل
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ة شأن الرسول شأانن يوم القيام فرًدا من األمة أيًضا. فسيكون له 
وشأن األولياء الذين كانوا مياثلون الرسل يف بعض شؤوهنم ولكن مل 
ُيصبحوا أنبياء. لو أراد ابن عريب القول أبن األولياء اآلخرين أيًضا صاروا 

 متاًما ملا كتب أنه سيكون للمسيح املوعود رُساًل مثل املسيح املوعود 
  عّد احلائزين  هولكن ،ياءنِّ جلميع األوليفقط حشرانِّ بل َلذَكر حشر

على الرسالة اليت يناهلا األولياء أفراًدا من األمة فقط ومل ُيصنِّفهم يف زمرة 
األنبياء. والسبب يف ذلك أن معيار النبوة قد ارتفع كثريًا بسبب ختم 

 والدةالنبوة، وازدادت عظمة هذا املنصب جًدا أكثر من ذي قبل بعد 
على نبياء مجيًعا. وهذا دليل قوي جًدا الرسول الكامل الذي هو سيد األ

 وال يسع أحًدا إنكاره.  إظهار عظمة رسول هللا 
 نه إذا كان شأن النبوة قد تعاظم نتيجة ختم النبوةأبهنا  قائلقد يقول 

ولكن رسول  ،املظهر الكامل للنيبقط إال  نبي ايستطيع أن يكون ال  حبيث
املسيح املوعود الذي تُعّدونه  ُولد بعد آالف السنني، فكيف ُولد هللا 

بلغ هذه  هبذه السرعة؟ فجوابه: إن رسول هللا  مظهًرا أمت للرسول 
 الدرجة اليت أعطاه هللا تعاىل بقوته بغري االستعانة أبحد، أما املسيح املوعود

 مواهَبه  تفلم يبلغ هذه الدرجة نتيجة مواهبه الشخصية بل حالف
  ،الفطرية همواهبُ  املسيَح املوعود  ت، فرفع حممد بركةُ الشخصية 

آخًذا بيده. لذا ظهر إنسان كامل مثله يف وقت  كذلك رفعه رسوُل هللا 
عام  1300أسرع ممن سبقه. وإن ظهور إنسان كامل مثله يف غضون 

 . أيًضا دليل عظيم على كمال قوة فيض رسول هللا 
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 خاتمة الكتاب

 ى جواب كتيب أّلفه املولوي حممدمع أن هذا الكتاب مل يُعد مقتصًرا عل
إذا قرأانه و فقط بل انقشُت فيه مجيع األمور اهلامة املتعلقة ابلنبوة،  علي

إبمعان جند أنه قد نوقشت فيه عشرات القضااي. ولكن عندما أزمعُت 
كان هو على أتليفه كان يف ابيل كتّيب املولوي حممد علي احملرتم وحده، و 

لذا يتخلله ذكر  ،هذا الكتاب تأليفيل لسنحت والفرصة اليت الدافع 
املولوي احملرتم بني حني وآخر. وأرى من املناسب أال ُيرتك خارج كتايب هذا 
شيء مما ذكره املولوي احملرتم يف كتيبه، مع أنين رددُت على مجيع األمور 

ولكن بقي هناك شيء أرّد عليه يف هذه  ،اجلديرة ابجلوابو  الواردة يف كتيبه
من كتيبه ذي العنوان: "إزالة  9يقول املولوي احملرتم يف الصفحة اخلامتة. 

 خطأ يف القول الفصل": 
يف كتيِّبه اإلهلامي "توضيح املرام" بكل  "لقد كتب املسيح املوعود 

 وضوح..."
السبب الذي بناء عليه وصف املولوي احملرتم الكتيب املذكور إهلامي ا 

" أبنه ما دام كل ما  واضح متاًما. احلق أنه يريد البيان من كلمة "اإلهلاميُّ
ورد فيه إهلام فأّن له أن يُنسخ؟ ولكنين أقول: أواًل ال يثبت مطلبه من 
املقتبس الذي نقله من "توضيح املرام" ألنه كما أثبتُّ من قبل أن اّدعاء 

إىل النهاية كما كان يف البداية ومل يتغري إال  بقي  املسيح املوعود
به  ملَهًمااألمر الثاين هو أن كتاب "توضيح املرام" كله ليس االسم فقط. و 

قط. بل ما ُأخرب به املولوُي احملرتم هبذا الشأن خطأ متاًما ألين ال أستطيع 
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أن ُأسيء به الظن أنه كتب هذا الكالم اخلاطئ عمًدا. احلق أن املسيح 
ل افضأ نأنه هو املسيح املوعود ويُعلأُمر أبن ينشر اّدعاءه  املوعود 

"فتح اإلسالم" و"توضيح املرام" ومها  كتّييب  هللا تعاىل، عندئذ أّلف 
 بل يشكِّالن كتااًب واحًدا يف احلقيقة كما هو واضح ني منفصلنيليسا كتيب

من ورقة الغالف لتوضيح املرام الذي جند مكتواًب عليه "فتح اإلسالم، اجلزء 
قة غالفه وقد ذُكر ذلك يف الثاين"، لذلك ُكتبت كلمة "اإلهلامي" على ور 

اجلزء األسفل من ورقة الغالف. كذلك كلمة "اإلهلامي" مكتوبة على "فتح 
اإلسالم" أيًضا الذي هو اجلزء األول لتوضيح املرام، ومكتوب يف األسفل: 
"طُبع وُنشر هبدف هداية العامةِّ والتبليغ والدعوة وإمتاًما للحجة أبمر من 

ور أمحد صاحب مطبعة رايض اهلند هللا وإذنه حتت إشراف شيخ ن
أبمرتسر". كل إنسان يستطيع أن يفهم جيًدا من هذه العبارة هل هذا 

اّدعائه كان بناء على اإلهلام؟ إذا كان الكتاب  الكتاب ُملَهم به أم نشرُ 
أبنه هو الذي أل فه؟ هل كتب   ملَهما به فلماذا كتب املسيح املوعود

ّد هذا الكتاب إهلامي ا من أتليفه هو؟ إن عَ  اه أهناتإهلامأّي من مرة عن 
أن املسيح ذلك سيعين  ألن  هجوم خطري على املسيح املوعود

كان يؤلِّف إهلاماته بنفسه. احلق أنه ما دام الكتاب أُلِّف   املوعود 
أبمر من هللا لينشر اّدعاءه لذا كتب عليه "اإلهلامي" ويف اجلزء األسفل بنّي 

 فماذا عسى أن يكون املراد من كونه إهلاميا إًذا؟ الغاية منه أيًضا. 
قال عن إحدى خطبه أيًضا   هنا أبن املسيح املوعود قائلقد يقول 

أبهنا إهلامية، فجوابه أن قضية تلك اخلطبة خمتلفة متاًما. ليست قصة 
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أن أسِّعِّ الناس كذا   اخلطبة اإلهلامية أن هللا تعاىل قال للمسيح املوعود
ذلك كالًما ملَهما به بل كان السبب يف ذلك أن هللا تعاىل  وكذا وُعدّ 

آية أن يُلقي اخلطبة يف العربية وسُيعطى قدرة  جعل للمسيح املوعود 
بتأييد من هللا على بيان مطالب واسعة وعبارة فصيحة. فكانت تلك 

يُعّدها آية له دائًما.   اخلطبة آية من اآلايت وظل املسيح املوعود
مرة عن كتابه "توضيح املرام" أيًضا أنه آية من  ب ولكن هل كت

آاييت؟ مث سِّّيت هذه اخلطبة "اخلطبة اإلهلامية" تذكريًا لذلك اإلهلام وإلبقاء 
نقصد الكتاب  "اخلطبة اإلهلامية"ذكرى تلك اآلية حي ة. وعندما نسميها 

ويف  الذي اسه "اخلطبة اإلهلامية" وال نعين من ذلك أنه كتاب ملَهٌم به.
كتابة هذه إىل  اسم توضيح املرام ال توجد كلمة "اإلهلامي" حىت اضطررَت 

أو  كتب عن هذا الكتاب أنه كتاب  الكلمة. إذا كان املسيح املوعود 
عبارة من عباراته  أو إذا قد م  ،كتيب ملَهٌم به فعليك أن تقدِّم ذلك

إن اإلعالن ف. إضافة إىل ذلك اهبا فقدِّم الشهادة عليه موحىكعبارة 
وقد نقلُت بعض  ،م1892يف عام   الذي نشره املسيح املوعود

عباراته يف عدة أماكن، كتب فيه أنه كلما وردت يف كتيب "توضيح املرام" 
التواضع والبساطة وغريه كلمة "نيب جزئي" وما شاهبها فقد ُكتبت نتيجة 

ًضا؟ نعوذ قْل يل اآلن هل ميكن عزو كلمة البساطة إىل اإلهلام أي فحسب.
 ابهلل من ذلك.

واآلن أهني هذا الكتاب وأرجو من حميب الصدق مجيًعا أن يتأملوا فيما 
احلقُّ كيال يرتكبوا  الفهيًدا يف مفاهيمه ويروا َمن حيقرأوا فيه ويفّكروا ج
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 ُحكم املسيح املوعود نردو ي ينكونوا من الذوأال ي اإلساءة إىل النيب 
بغري مربر  كل مجاعة أن جتتنب غلو ا  بمن واج . مما ال شك فيه أن

التفريط أيًضا  إن اجتنابوتنقذ نفسها من اإلفراط. ولكن اي أحبائي 
وينبغي عليه االعتصام ابحلق. هل من الضروري أن واجب على املؤمن 

لقد لعن هللا تعاىل اليهود  ؟إىل الصاحلني خشية الغلو شرع يف اإلساءةن
ملؤمن أن يتحاشى بيان احلق ال يليق اب. فدائًما ألهنم رفضوا قبول احلق

رطوا يف خشية الغلو فقط. إن القرآن الكرمي أيمران ابلعدل، فاعدِّلوا وال تفْ 
 نبي ا ويّتخذ. الذي يرتكب الغلّو ئأي شيء وال تفّرطوا فيه ألن كالمها سي

ولكن الذي يسيء إىل رسول هللا وحيط من مرتبته احلقيقية  ،هو ضال إل ها
على  اثبتاا مُياثل حزب املغضوب عليهم. املؤمن ال حيب أن يبقى هو أيضً 

أن ينّجي وحده ميكن أّي من هذين املقامنيِّ. اعلموا يقيًنا أن اتّباع احلق 
خشية ارتكاب الغلو؟ املراد كل حقيقة اإلنسان. هل لنا أن نتخلى عن  

يء من الغلو هو جتاوز احلدود. بجب على املرء أن يرى قبل اعتبار أي ش
ابألدلة القاطعة فما معىن  و خيالف احلق؟ فإذا ثبت األمر حق اهل ه غلو ا

. فال غلو االغلو إًذا؟ إن قبول أمر ما مبرتبته احلقيقية ثواٌب بعينه وليس 
ألن الذين  تفاداي للغلو حبسب زعمكم  ا إىل املسيح املوعودو ؤ تسي

نة إىل اليوم. يقول مل حيظوا بعيش الراحة والسكي  أساءوا إىل املسيح
هذا صحيح متاًما ولكن من  .ئبعض إن اإلفراط والتفريط كالمها سيال

املؤسف حًقا أهنم يفّرطون عند قوهلم هذا أيًضا ويُنقصون مرتبة املسيح 
وابلتايل يستحّقون اإلدانة مثل بعض الناس امليالني إىل  املوعود 
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تعاىل. فمن انحية نؤمن  اإلطراء. ولكننا اخرتان طريًقا وسطًا بفضل هللا
 ،وجالله ونعّد اإلميان بكونه خامت النبيني جزًءا من إمياننا بعظمة النيب 

ون من التقليل من شأن ختم النبوة إبنكار نبوة ؤ ومن انحية اثنية مربّ 
 . املسيح املوعود 

يقول املولوي احملرتم يف كتيبه أبنه جاء يف احلديث أن املسلمني 
النصارى يف وقت من األوقات لذا بجب أن حنذر أن سيشبهون اليهود و 

نكون من الضالني. إنين أُقدِّر نصيحته ألن كلمة احلكمة ضالة املؤمن 
كل فإين أُقّدر هذه النصيحة وأرى من واجب   65أخذها حيث وجدها

َبنا مثل النصارى ألنه  مؤمن أن بجتنب الضالل. ولكن مل أفهم كيف حسِّ
زالت موجودة وقد تنّصر آالف املسلمني وال أواًل إن فتنة النصارى ما 

يزالون يتنص رون. فلما كان املنضّمون إىل النصارى موجودين وال تزال فتنة 
يُدخلون آالفا بل مئات آالف  حبيثأيًضا موجودة بصورة خطرية  القسس

تشكيل حزب آخر من املسيحيني؟ إىل الناس يف النصرانية فما احلاجة 
بنفسه يف كتابه "اخلطبة اإلهلامية": "أما   املوعوداثنًيا: يقول املسيح 

عار النصارى وسريهتم وإليها  الذين ورثوا الضالني فمنهم قوم أحّبوا شِّ
مييلون. وجتدهم يرغبون يف ُحللهم وقمصاهنم وقالنسهم ونعاهلم وَطْرزِّ 
معيشتهم ومجيعِّ خصاهلم، وعلى َمن خالفها يضحكون، ويتزّوجون نساًء 

ليهن يعشقون. ومنهم قوم مالوا إىل الفلسفة اليت أشاعوها، من قومهم وع
ويف أمر الدين يتساهلون. وكم مِّن َكلٍِّم ُترج من أفواههم، وحيّقرون دين هللا 

                                                 
 (.تلخيصا) العبادة على الفقه فضل يف جاء ما ابب العلم، أبواب الرتمذي،65
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وال يُبالون. ومنهم قوم أكملوا أمر الضاللة، وارتّدوا من اإلسالم وعاَدوه 
 ( 108-107من اجلهالة". )الصفحة 

عّد معارضيه حزاًب مياثل  سيح املوعود يتضح من هذه العبارة أن امل
مل يعلم إىل يوم وفاته أنه يُعِّّد  أنه ا حق  الضالني. ولكن من الغريب 

 حيسبهم ضالنيبنفسه حزب الضالني الذين أُرسل إلصالحهم، والذين 
  !صالحهم هم حزب املغضوب عليهم يف احلقيقةويسعى إل

رسل إلصالح املغضوب الذي أُ   ابختصار، ما دام املسيح املوعود
حدّد بنفسه حزب املغضوب عليهم والضالني فأّي حق و عليهم والضالني 
؟ استخدام حديث النيب  -تعارضهنظًرا إىل أفكار  -لغريه أن ُيسيء

فلماذا إًذا تطر قت  ،لعلك ترى كل يوم مجاعة من هؤالء الناس يف الهور
 إىل ذهنك فكرة جعل اجلماعة األمحدية ضالة؟

قد بل سألَت: "هل كانت يف األمم السابقة أمة قامت ابلتفريط، لقد 
، فثبت أن اإلفراط يُرتكب اآلن أيًضا." فقط األمم كلها ابإلفراط قامت

ولكين أسأل: هل كانت يف األمم السابقة أمة أُعِّّدت بيد نيب واستفادت 
من بركة صحبته مث قامت ابإلفراط، وصار اجلزء األكرب منها ضااًل 

، فأّن لك أن ومل حيدث ابلتأكيدًيا؟ فإن مل حيدث ذلك من قبل الومغ
على األمم السابقة. من املمكن  قياساتتهمنا ابلغلو مع أنك تريد أن حتكم 

ولكن ال ميكنك أن تُثبت قط أن اجلزء  تتعّثر تكون فئة قليلة قد  أن
ن األكرب من اجلماعة فسد يف زمن أّي نيب. وتعرف جيًدا أيضا أنكم قليلو 

وحنن أغلبية، ولعلك حتاول اإلثبات قائاًل: "كثري منهم فاسقون" أن 



 حقيقة النبوة

(325) 

 

األغلبية تكون فاسقة ولكن بجب أن تتذكر أن هذه اآلية ال تتحدث عن 
دون فهذا بجعل مجاعات يُعّدها األنبياء. فإذا كثُر فيهم الفاسقون وقّل املهتَ 

نبياء . وإذا ُفحص أمر مجاعات األالفشل العرتاضالنيب نفسه عرضة 
 فإن مجاعة املولوي "اير حممد" قليلة العدد ،واملبعوثني حبسب مبدئك هذا

، مث خذ مجاعة السيد "تيما بوري" مثاًل. فإن عدد أتباع األول ليس حاليا
غ عشرة أو اآلخر فيبل أتباع إال شخصان أو ثالثة أشخاص، أما عدد

على  شخًصا أو أكثر بقليل. فبحسب مبدئك يكون كالمها مخسة عشر
 اهلداية. احلق أنه كلما ُأسيء استخدام اآلايت القرآنية ال بد من العثار. 

تطر ق إىل مجاعة املسيح الناصري  غلو اوهو أن  ،ميكنك أن ترّد رد ا آخر
  حجة على يكون بعد وفاته وفسد احلواريون. ولكن قولك هذا

حلواريني بداًل ألنه قد ورد يف القرآن الكرمي مدح ا ،ال على مسلم ،مسيحي
من ذكر فسادهم وأُمر املسلمون أبن يكونوا أنصار هللا مثل احلواريني. إًذا، 
ال بجوز تقدمي َمثل احلواريني إال بعد ترك القرآن الكرمي. إال أنه مُيكن لك 

الغلو، فجوايب على ذلك هو أنه قد حدث ارتكبت القول أبن األمم التالية 
عة اجلكرالويني موجودة يف الهور نفسها التفريط أيًضا بعد ذلك فإن مجا

عندهم، وإىل أّي مدى يرون قوله  فاسأهلم ما هي مكانة رسول هللا 
حجة؟ فإذا أفرطت اجلماعات املتأخرة فقد فّرطت أيًضا. وأُقدِّم لك مثااًل 

فئة قليلة فّرطت يف مكانة النيب  آخر أيًضا وهو أنه كانت يف زمن النيب 
 حىت قال شخص للنيب اِّعدِّْل" وكان يقصد من ذلك أنه ال" : 

 بعض مثل بقية الناس، والعياذ ابهلل. وعندما همّ بجور ميكن أن بل  يعدل
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: "ال، إن هلذا أصحااًب خيرجون". فنشأت قتله قال رسول هللا بالصحابة 
حبسب هذه النبوءة فئة اخلوارج الذين قالوا كلمة حٍق: "احلكم هلل" وأرادوا 

إًذا، إن أمثلة اإلفراط والتفريط ملحوظة يف اجلماعات قليلة  منها الباطل.
العدد ولكن ال يوجد مثال ضالل اجلزء األكرب من مجاعة ترّبت يف صحبة 

 نيب. فهذا موقف خميف للغاية. 
لقد قصدُت من الرد على هذه األسئلة أن بعض األمور اليت تبدو قوية 

توجُّه إىل األمور املعقولة بداًل لذا بجب ال ،يف حقيقتها اتفهةظاهراًي تكون 
منها وإال يضل املرء. إن مسألة النبوة حساسة جًدا لذا أطلب أواًل من 
الذين خيشون هللا أن أيخذوا أقصى احليطة واحلذر بعني االعتبار عند 

إمنا هو   الولوج يف هذا املضمار ألن مد  اليد على املسيح املوعود
قحم يده يف فم ييف النار أو  يلقي املرء نفسه أَلنْ مبارزة هللا يف احلقيقة. 

علمتم  لعلكم.  له من التطاول على املسيح املوعود ااألسد لكان خري 
يعين اإلقرار  بعد قراءة هذا الكتاب أن إنكار نبوة املسيح املوعود 

عذااًب للعامل، والعياذ  عدُّه بل اإلسالم ونقصان فيض رسول هللا  بضعف
وا أبًدا أنكم إبنكاركم نبوة املسيح املوعود تنكرون نبوته هو ابهلل. فال تظن

  بل الذي يفعل ذلك حيط من عظمة رسول هللا  يف احلقيقة
ككسوف الشمس وخسوف القمر الذي حال دون نيل العامل   وحيسبه 

فىن يف حب هللا تعاىل ومهما  من جهودفيض النبوة، أي مهما بذل املرء 
 لن ينال إنعاًما انله األوائل. ف ه عتطايف  نفسه فىنأومهما 

فيا أيها املسلمون، أيها األمحديون، أمعِّنوا النظر ابهلل عليكم، يف خطورة 
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  نتيجة هذا االعتقاد، واعلموا أن الذي يُنكر نبوة املسيح املوعود
، وهو كالغيب الذي رأى ذاببًة ضربة خطرية يضرب بفأسه سفينة اإلسالم

ذهّبا، ولكنها عادت بعد هنيهة فذهبا مرة أخرى جلست على وجه سيده ف
مث عادت فذهّبا مث عادت فاستشاط غضًبا على الذاببة فرماها حبجر ثقيل 
ألهنا ال تسمح لسيده أن ينام هبدوء. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت 

إن ُمنكر  !النتيجة أن رحل سيده أيًضا مع الذاببة من هذا العامل. وا أسفاه
ال يُفكر أن َمثله كمثل ذلك اخلادم الذي استعد   املوعود  نبوة املسيح

إال  وإال ال حقيقة للذاببة أصاًل  ،لشج رأس سيده لذب ذاببة حبسب زعمه
أيًضا يُبيد اإلسالم.   ، كذلك إن ُمنكر نبوة املسيح املوعوديتومههاأنه 

 اجلذر وال سلموالذي يقطع اجلذر حلماية غصن واحد فليتذّكر أنه لن ي
 تفّضله علىيف اإلسالم  عظيمة مسألةالنبوة هي مسألة إن  الغصن.

هو الكمال الوحيد  األداين األخرى. إن نوال النبوة بربكة رسول هللا 
احملد ثون يف أمم قد جاء الذي يُثبت أفضليته على األنبياء اآلخرين وإال ف

 أمة النيب األنبياء السابقني أيًضا. فإذا كان احملدثون فقط سيأتون يف 
 النبينيفما هو وجه أفضليته على األنبياء اآلخرين؟ إن نبينا هو خامت 

ة، وهو ليس خامت النبيني فقط وجامع الكماالت كلها، ومتت عليه كل مزيّ 
على وجه بل هو خامت املؤمنني أيًضا. ال ميكن أن يكون أحد مؤمنا 

اله األكرب هو ، ولكن كمويف أّي مكان ما مل يتلّق الفيض منه  األرض
يف العامل  خالفقط بل يصنع األنبياء. لقد  نبي اأي ليس  ،أنه خامت النبيني

إذ  درجة احملد ثني سوى نبينا  مولكن مل يتجاوز تالميذه ،أنبياء كثريون
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إضافة إىل كثري  ،حد من تالميذه درجة النبوةواانل  حىتت بركته قد توّسع
 ينل درجة النبوة فقط بل حاز على ومل ،من الذين انلوا درجة احملدثني

أيًضا. فقد  لعظامنبياء ابعض كماالت مطاعه بصورة ظلية وسبق بعض األ
نتيجة  انلهفّضله هللا تعاىل على نيب عظيم مثل املسيح الناصري. وكل ذلك 

، إن إنكار فقط وليس بقوته. فيا من تّدعون حب النيب  بركة النيب 
يف احلقيقة. وإن  هو إنكار قوة فيض النيب  إمنا نبوة املسيح املوعود 
وال ُيسيء  ال حيط من شأن رسول هللا  نبي ا  كون املسيح املوعود

إليه بل هو مدعاة لعز ته اليت ال ُيشاركه فيها أّي رسول. إن غرية املرء تثور 
حني يرثه األغيار ولكن حيثما يكون تلميذ املرء وابنه الروحاين هو الوارث 

لغرية. إن تقدُّم التلميذ يدل على عظمة األستاذ وال يقلل منها دعاة لم فال
ألن تقدمه إمنا هو تقّدم   قط. فال حتسدوا على تقدُّم املسيح املوعود

يف احلقيقة. وال تعبسوا على ارتقائه ألن الذي يعبس على  رسول هللا 
. تذّكروا  تقدُّمه فإن قلبه حيرتق كمًدا يف احلقيقة على ارتقاء رسول هللا

  جيًدا أن هللا تعاىل ورسوله واألنبياء السابقني س وا املسيح املوعود
، وتتوفر فيه شروط النبوة كلها. فبإنكاره تُ َوج ه هتمة الكذب إما إىل هللا نبي ا

تكذيب هللا ورسوله يسفر عن تعاىل أو إىل املسيح املوعود. فتوبوا عما 
ألن هذا السبيل خطري وفيه   املوعودواألنبياء السابقني واملسيح 

فال هُتلكوا أنفسكم  ،هّوةأمامكم مصائب عديدة. عودوا إىل الوراء ألن 
يف نيب  : "جاء هللا تعاىل للمسيح املوعودابلوقوع فيها. لقد قال 

الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن هللا يقبله ويُظهر صدقه بصول قوي 
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 شديد، صول بعد صول". 
 وُيضل ها بدال من تكثري  يف ميكن أن يرتك هللا أغلبية مجاعتهك

منكريه؟ هل اإلله الذي ظل يصدق القول منذ األزل عدد وتقليل  عددها
وأثبت قوته وصدقه يف هذا الزمن أيًضا آبايته القاهرة سيخلف وعده يف 

سيح هذا العصر؟ فافهموا األمر واستوعبوه جيًدا، لقد وعد هللا تعاىل أن امل
 تعاىل عندما يّدعي النبوة سيُنكر بعض الناس نبوته ولكن هللا  املوعود

أن  ا. فقولوا اآلن ابهلل عليكم، إذا كان مقّدر قاهرةسُيظهر صدقه آبايت 
الغلّو بعده فوًرا كان من الواجب أن يف   تشرع مجاعة املسيح املوعود

 نبي ادنيا عّدْته تكون كلمات اإلهلام: جاء يف الدنيا نيب جزئي ولكن ال
درجته بصول قوي صول بعد  يقلل تعاىل يُثبت أن نبوته جزئيةولكن هللا 

. يقول هللا اليت وردت فيهصول. ومل يكن ممكنا أن ترد يف اإلهلام الكلمات 
تعاىل أبن الناس سينكرون نبوته وسيستمر هذا اإلنكار إىل أن بجعل هللا 

 ن املسيح جاء وأنكر الناسُ إن ذلك بة. ولكن يُقال لنا بدال ممجاعته غال
ومل حترز مجاعته تقدًما ملحوظًا يف العامل  هم األغلبيةنبوته، وكان املنكرون 

يف  غايلوكانت الصوالت القوية جارية إلفهام املنكرين حىت بدأت مجاعته ت
ه. ولكن هذا املفهوم خيالف اإلهلام خمالفة صرحية. يصرّح اإلهلام أن درجت

 على مجاعة تنكر نبوة املسيح املوعود  يستمر يف الصولسهللا تعاىل 
مغاالة أغلبية  افرتاض ويؤيد مجاعته ابستمرار ما مل تتحّقق الغلبة. إًذا، إن

يف مرتبته إىل حتّقق الغلبة خُيالف اإلهلام املذكور   مجاعة املسيح املوعود
للعيان أعاله. وهللا يشهد على صدقنا بشهادته الفعلية ألنه إذا ظهرت 
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فرقة جديدة فهي أوال وقبل كل شيء قليلة العدد جًدا، فال مُيكن تسميتها 
مجاعة أمحدية بسبب قلة عددها، واثنًيا: هي تُنكر نبوة املسيح املوعود وال 

 تُقرُّ هبا. 
متاًما أن   ابختصار، إنه ملما يُنايف سنة هللا وإهلامات املسيح املوعود

حرف معظم أفرادها عن احلق ويرتكوا الصدق ينليرتك هللا تعاىل اجلماعة 
وقبل أن حُترز الغلبة يف  على ما يرام، ويتورطوا يف الغلو قبل أن تتشّكل

بلدها وقبل أن تُعّد مجاعة يف أعني العامل. أما إذا كان الذين يعتنقون 
من مجاعة األنبياء ون يرتد  الناس  اعتقادان قلة كان من املمكن أن يُقال أبن

األغلبية من املستفيدين من صحبة  فسدتلكن مل يسبق قط أن أيًضا و 
بجوز إطالق كلمة "الكافر" عليهم ألن اإلميان بعد  حبيثنيب وأن يفسدوا 
يستحيل جميئه حبسب القرآن الكرمي كفٌر. وإذا مل يكن  ؛ختم النبوة بنيب
ل كما حنسبه حنن فتقع علينا هتمة الكفر. وال نزا  نبي ا  املسيح املوعود

هذا األمر ابإلشارات والتلميحات منذ مدة ألنه ُيكَتب أبن اإلميان  نواجه
بنيب بعد خامت النبيني كفٌر. ولكنه مما ينايف سنة هللا متاًما أن هُتلك مجاعة 

بعد وفاته فوًرا. وإن قلُتم أبنه سيوَلد األبرار فيما بعد فهذا  هكذا املبعوث
يقول أبن الذين يوجدون يف   أيًضا غري صحيح ألن املسيح املوعود

زمنه أفضل من األجيال القادمة. فإذا كفر سبعة وتسعون ابملئة من 
 الذي وليس هناك أمل يف املستقبل فما -حبسب زعمكم - اجلماعة هكذا

 أصال؟   أجنزه املسيح املوعود
وموقف خطري إنه ملوقف خميف جًدا، وموقف مهول جًدا  ،فيا أحبائي
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يقول هللا تعاىل: "إين مهني من أراد إهانتك"، فاجتنبوا فاتقوا هللا. جدا، 
ألن إهانته هي إهانة سيده يف احلقيقة. الذي   إهانة املسيح املوعود

عكس يف املرآة هل بجوز له القول أبنه نيبحث عن العيوب يف الصورة اليت ت
بل احلق أن الذي يعيب يف  ،؟ كالفقط يعيب يف الصورة الظاهرة يف املرآة

الصورة، والذي يعيب الصورة إمنا يعيب نعكاس إمنا يعيب صاحب اال
 الذي هو بروز كامل للنيب   . فال تنكروا املسيح املوعودصاحبها

ألنه ميّثل إنكار نبوة الذي هو ظله ويعلن كونه مظهرًا أمت له. إن كنتم ال 
ألدلة فالتزموا الصمت ورّكزوا على األدعية اب تتفهمواتقدرون على أن 

اطلبوا احُلكم من هللا تعاىل لعله يرمحكم نتيجة تضرعاتكم ويهديكم، فال و 
. لقد قّدمُت الصدق واحلق كيال تواجهوا العذاب  تتجاسروا دون مربر

فليقبله من يشاء ولريفضه من يشاء. ولكن بجب أال يزعمّن الرافض أنه يرّد 
د نقلُته من كالم سوله ألن ما كتبُته فقهللا ور  مكالمي، كال، بل إنه يرّد كال

 هللا وكالم رسوله. هداكم هللا وأظهر عظمة اإلسالم وجالل النيب 
 ، آمني. وصدَق املسيح املوعود 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
 العبد املتواضع: مرزا حممود أمحد
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 1ضميمة رقم 

 األصل طبقالنسخة 
 له الكرمييم حنمده ونصلي على رسو هللا الرمحن الرح مبس

 إزالة خطأ
مم ن ل يس ل ديهم معرف ة كافي ة ب دعواان وأدلتن ا، ومل  -ن مجاعتنابعض مِّ الإن 

م ابملك    وث يف  تتيس    ر هل    م ق    راءُة كتبن    ا إبمع    ان، كم    ا مل يس    تكملوا معلوم    اهتِّ
ي   ُرّدون أحي   ااًن عل   ى اعرتاض   ات املعارض   ني رد ا خمالًف   ا  -كافي   ة  ص   حبتنا م   دةً 
فقب  ل بض  عة أايم ؛ م  ن أه  ل احل  قأهن  م  ح  راج م  عفيتعرض  ون لإلللواق  ع كلي  ًة، 

أبن الذي ابيعَت على يده  من أحد املعارضني ُوّجه إىل أحد اإلخوة اعرتاضٌ 
ل يس  ه ه ذاجواب  أن علًماهذا األخ ابلنفي التام،  فردّ  !عي أنه نيب ورسوليدّ 

 بصحيح.
  احلق أن ذلك الوحي املقدس الذي ين زل علّي من هللا تعاىل قد وردت في ه

كلم   ات مث   ل رس   ول ومرس   ل ون   يب، ل   يس م   رة أو م   رتني ب   ل مئ   ات امل   رات، 
ن ه  ذه األلف  اظ نفس  ها أبص  حيحا ه  ذا اجل  واب فكي  ف ميك  ن إًذا أن يك  ون 

ليست موجودة؟ بل هي موجودة اآلن أكثر وضوحا وصراحة مما كانت عليه 
سنة،  22" الذي ُنشر قبل األمحدية من قبل. وهي ليست قليلة يف "الرباهني

ال وحي  منه ا "األمحدي ة إّن هذه املكاملات اإلهلية اليت ُنشرت يف "الرباه ني بل
هْلُ   َدى َودِّي   نِّ احْلَ   قِّّ لُِّيْظهِّ   رَُه َعلَ   ى ال   دِّينِّ  اإلهل   ي: " ُه   َو ال    ذِّي أَْرَس   َل َرُس   وَلُه ابِّ
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ففيه خوطب ه ذا العب د الض عيف بوض وح ب  "رسول". مث بع د ذل ك  66"،ُكلِّّهِّ 
" ُوص     فُت يف وح    ي هللا ب       "ج     رّي هللا يف ُحل     ل يف ه    ذا الكت     اب "الرباه     ني

: أي رس   ول هللا يف حل   ل األنبي   اء. مث ورد يف ه   ذا الكت   اب ق   رَب 67األنبي   اء"
اُء َعلَ ى اْلُكف  ارِّ تلك املكاملة الوحُي التايل: " د  حُمَم ٌد َرُسوُل اَّلل ِّ َوال ذِّيَن َمَعُه َأشِّ

أيض   ا. مث يف  حمم   ًدا ورس  والً سي  ت ي اإلهل   ف  ي ه   ذا ال  وحي "؛ فُرمَحَ  اُء بَ ي ْ   نَ ُهمْ 
ل وح  ي آخ  ر: " 557الص  فحة   :ت  ه الثاني  ةوقراء ،"ال  دنيا يف ن  ذير ج  اءُس  جِّّ

". كما ذُكر هذا العبد الضعيف بلفظ رسول يف "الرباه ني الدنيا يف نيبّ  جاء"
 األمحدية"ويف أماكن أخرى عديدة. 

ن أييت ن   يب خ   امت النبي   ني، فكي   ف ميك   ن أ ف   إذا قي   ل أبن س   يدان حمم   دا 
بعده؟ فجوابه أنه بال شك لن أييت أي نيب ال قدمي وال جديد كما تتص ورون 

بكون  ه نبي  ا يف ه  ذه احلال  ة،  يف آخ  ر الزم  ان؛ مث تعتق  دون ن  زوَل عيس  ى 
إىل أربع  ني س  نة، وس  يطول أكث  ر م  ن  سيس  تمروح  ي النب  وة وتعتق  دون أيض  ا 

َوَلكِّ   ْن آي   ة . ه   ذه العقي   دة معص   ية ب   ال ش   ك، وإن  زم   ان س   يدان حمم   د
وح ديث "ال ن يب بع دي" يش هدان ش هادة واض حة  َرُسوَل هللاِّ َوَخامَتَ الن بِّيِّّنيَ 

ب  بطالن ه  ذه العقي  دة. إن  ين أع  ارض بش  دة مث  ل ه  ذه العقائ  د، وأؤم  ن إمي  اان 
. ويف َوَلكِّْن َرُس وَل هللاِّ َوَخ امَتَ الن بِّيِّّ نيَ صادقا وكامال هبذه اآلية اليت تقول: 

ن أب واب إنبوءة ال يعرفها معارضوان؛ وهي أن هللا تعاىل يقول فيه ا  هذه اآلية
أّي هندوسي أو  قد أُغلقت إىل يوم القيامة، وال يسع النبوءات بعد النيب 
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يهودي أو مسيحي أو مسلم تقليدي أن يُثبت لف ظ "ن يب" عل ى نفس ه؛ لق د 
ب س    رية أُغلق    ت أب    واب النب    وة الكامل    ة، لك    ن  اباب واح    دا مفت    وح، وه    و اب

ّديقية: أي الفن اء يف الرس ول  ؛ ل ذا ال غ رية عل ى نب وة الش خص ال ذي الصِّّ
أييت هللَا عن طريق هذا الباب وهو يُلَبس ابلطريق الظلّ ي رداء النب وة ال يت ه ي 

غ   ريٍة ألن   ه ال يناهل   ا جبه   وده  دعاةرداء النب   وة احملمديّ   ة ل   ذا كون   ه نبي   ا ل   يس م   
ه، ب ل جل الل الن يب نفس ، ول يس ه ذا له الذاتية، بل إنه يستقي م ن نب ع نبي 

 ؛ هلذا اسه يف السماء حممد وأمحد؛ وهذا يعين أن نبوة حممد فحسب 
ال إىل غريه، وإْن كانت بروزية، لذا ف إن مع ىن آي ة  حممد  إىلعادت أخريا 

    الن بِّيِّّ    نيَ  ُس    وَل اَّلل ِّ َوَخ    امتََ ٍد مِّ    ْن رَِّج    الُِّكْم َوَلكِّ    ْن ر  َم    ا َك    اَن حُمَم     ٌد أاََب َأَح 
ليس حممد أاب أحد من رجال الدنيا، ولكن هو أب ( هو: 41)األحزاب: 

لرجااااال ا،خاااارة، ألنااااه خااااا  النبياااام وًل ساااابيل إ  فيااااو  هللا ماااان  اااا  
 . توسطه

فنب  ويت ورس  اليت ه  ي بك  وين حمم  ًدا وأمح  د، وليس  ت م  ن نفس  ي، كم  ا أن  ين 
م خ امت النبي ني مل يتغ ري، ذا إن مفه و ، لنلت هذا االسم بفنائي يف الرسول 

 لكنه يتغرّي حتما بن زول عيسى. 
م ن أيض ا أن الن يّب لغ ًة ه و ال ذي خي رب ابلغي ب نتيج ة إهل ام  ابل ذكروجدير 

هللا تعاىل، فحيثما يتحقق هذا املعىن يتحقق لفظ نيب. وال بد أن يكون النيب 
التالي  ة: ، ومتنع  ه م  ن ذل  ك اآلي  ة النق  يرس  وال، وإال ل  ن يتلق  ى أخب  ار الغي  ب 

 إِّال  َم  نِّ اْرَتَض  ى مِّ  ْن َرُس  ولٍ  *فَ  ال يُْظهِّ  ُر َعلَ  ى َغْيبِّ  هِّ َأَح  ًدا ؛ ف  إذا أُنك  رت
أن ه  ذه األم  ة ه  ذا يس  تلزم اعتق  ادا وف  ق ه  ذه املع  اين ف النب  وُة بع  د الرس  ول 
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األخبار  يكون ظاهرا علىالذي حمرومة من مكاملات أو خماطبات إهلية، ألن 
ال عاىل ينطبق عليه ابلضرورة مفهوُم "نيب" وفًقا لآلي ة: الغيبية من عند هللا ت

. كم  ا أن ال  ذي يُرَس  ل م  ن هللا نس  ميه رس  وال. إمن  ا الف  رق هِّ بِّ  يْ ل  ى غَ عَ  رُ هِّ  يُظْ 
ي   وم القيام   ة ن   يب تن    زل علي   ه ش   ريعة  إىل نبين   ا بينهم   ا أن   ه ل   ن يك   ون بع   د 

ه متفاني  ا ، وم ن دون كون جدي دة، أو يُعط ى لق ب ن  يّب دومن ا وس اطة الن  يب 
وَماان اّدعااى فقااد  ح  ىت يُعط  ى يف الس  ماء اس  م حمم  د وأمح  د.  يف الرس  ول 

 . كَتر
والسّر احلقيقي يف ذلك أن مفهوم خامت النبيني يتطل ب أن ه إذا أعل ن أح د 

مغ  ايرة فإن  ه يكس  ر اخل  تم ال  ذي عل  ى  أن  ه ن  يب، وم  ا زال  ت بين  ه وب  ني الن  يب 
نفس   ه حبي   ث كس   ب اس   ه   خ   امت النبي   ني، لك   ن َم   ن ف   ىن يف خ   امت النبي   ني

كم ا   بسبب احتاده املتناهي وانتفاء الغريية بينهما، وانعكس فيه وجه النيب 
؛ سيسمى نبيا م ن دون أن يكس ر اخل تم، ألن ه حمم د وإْن ك ان النقية يف املرآة

ظليا. فح ىت م ع ادع اء النب وة، مم ن س ي حمم دا وأمح د ظلي ا، فق د ظ ل  س يدان 
 ألن حمم   دا الث   اين ه   ذا ه   و انعك   اس حملم   د  ه   و خ   امت النبي   ني؛ حمم   د 

نفسه، وحيمل اسه. أما عيسى ف ال ميك ن أن أييت م ن دون أن يكس ر اخل تَم، 
  ألن نبوته مستقلة ومنفصلة.

وإذا اس   تحال أن يك   ون أح   د نبي   ا ورس   وال ب   روزاي أيض   ا فم   ا مع   ىن دع   اء 
 َعْم  َت َعلَ  ْيهِّمْ صِّ  رَاَط ال   ذِّيَن أَن ْ  *اْه  دِّاَن الصِّّ  رَاَط اْلُمْس  َتقِّيَم

؟ ل  ذا ينبغ  ي 68
                                                 

ألنبي    اء ا ه    اُوع    دت بك    ل اإلنعام    ات ال    يت أُعطي بج    ب أن تت    ذكروا أن ه    ذه األم    ة 68
ال يت ُدع ي األنبي اء  النب وءاتُ و  النب ّوات ن. وم ن ب ني ه ذه اإلنعام اتِّ و ن والص ديقو السابق
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الت   ذّكُر أن   ين مل أنك   ر نب   ويت ورس   اليت هب   ذا املع   ىن. وهب   ذا املع   ىن سُِّّ   ي املس   يح 
 بكثرة إذا كان الذي يتلقى أخبار الغيباملوعود نبيا يف صحيح مسلم أيضا. 

وين أبي اس  م بج  ب أن يُ  دعى؟ فل  و  نبي   ام  ن هللا تع  اىل ال يس  مى  فب  اهلل َأخ  ربِّ
أن يسّمى "حمد اًث" لقل ُت مل ي رد يف أي ق اموس أن التح ديث يع ين  قلتم بجب

 .اإلظهار على الغيب، ولكن النبوة تعين اإلظهار على الغيب
والنيب لفظ مشرتك بني العربي ة والعربي ة، فف ي العرباني ة يق ال ل ه: انيب، وه و 

 ل   يسم   ن هللا. اناب، ومعن   اه اإلدالء ابلنب   وءة بع   د تلق   ي األخب   ار  مش   تق م   ن
أن يك  ون الن  يب مش  رِّعا، فإهن  ا ليس  ت إال موهب  ة تنكش  ف م  ن خالهل  ا  ش  رطًا

م ن  مائة ومخسني نبوءةً  حنوأموٌر غيبية. فما دمُت قد تلقيت إىل هذا األوان 
ورأي   ُت حتققه    ا بك    ل ج    الء أبمِّّ عي    ين فكي    ف ميك    ن أن أرف    ض إط    الق  هللا

ق د س اين هب ذين  وم ا دام هللا تع اىل بنفس ه ؟على نفس ي تسميةِّ نيب أو رسولٍ 
؟ أحل     ف ابهلل ال      ذي االس     ني ف     أّن يل أن أرفض      هما أو أخ     اف غ      ريه 

أن    ه ه    و ق    د أرس    لين مس    يحا  ،أرس    لين، ال    ذي ال يف    رتي علي    ه إال امللعون    ون

                                                                                                            

األنبي اء  السابقون بسببها أنبياء. لكن القرآن الكرمي أغلق أبواب علوم الغي ب عل ى غ ري
فَ  اَل يُْظهِّ ُر َعلَ  ى َغْيبِّ هِّ َأَح  ًدا * إِّال  َم نِّ اْرَتَض  ى  :الرس ل، كم ا يتض  ح م ن اآلي  ة الكرمي ةو 

أَنْ َعْم    َت وإن آي   ة  نق   ي يقتض    ي نبيّ   ا حتم    ا،إن تلق   ّي الغي    ب ال. ل   ذا ف    مِّ   ْن َرُس    ولٍ 
. النق   ّي امل   ذكورتش   هد عل   ى أن ه   ذه األم   ة ليس   ت حمروم   ة م   ن عل   م الغي   ب  َعلَ   ْيهِّمْ 

 لطري  قورس  الة. وحي  ث إن ه  ذا ا نب  وةً ي الغي  ب وحس  ب منط  وق ه  ذه اآلي  ة يتطل  ب تلّق  
ب ال ربوز والظلي ة ق، لذا ال بد من اإلميان أبنه ليس لتلقي هذه النعمة إال ابغلَ املباشر م

 (املسيح املوعود  من). فتدبر. والفناء يف الرسول 
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 ،دون أدن ف   رقو ك   ذلك متام   ا   ،موع   ودا. وكم   ا أؤم   ن آبايت الق   رآن الك   رمي
ه م  ن خ  الل اآلايت تب  ني يل ص  دقو  ال  ذي أُن  زل عل  يّ املب  ني  هللا وحيأؤم  ن ب  

املتواترة. وأستطيع أن أحلف ابهلل يف بيت هللا احلرام أن الوحَي الط اهر ال ذي 
إمن  ا ه  و ك  الم ذل  ك اإلل  ه ال  ذي أن  زل كالَم  ه عل  ى س  يدان موس  ى  زل عل  ي   ين  

لق د ش هدْت يل األرض  .حمم ٍد املص طفى عل ى و عليهم ا الس الم وعيسى 
أبين خليف ُة  أيض ا اُء واألرضُ والسماء أيض ا. ك ذلك نطق ْت م ن أجل ي الس م

هللا. ولكن كان مقدرا حبسب النبوءات أن أالقي الرفض واإلنك ار أيض ا ألن 
الذين على قلوهبم غشاوة ال يؤمنون. أعلم يقينا أن هللا تعاىل س يؤيدين حتم ا 

ألن أتيي  د هللا  مق  ابليأن يق  ف  ًداكم  ا ظ  ل يؤي  د أنبي  اءه دائم  ا. ال يس  ع أح  
 ليس معهم.
ش رع مس تقل، كم ا أن ين ب مل آتِّ كرت نبويت ورس اليت فبمع ىن أن ين حيثما أن

ولك  ن حي  ث إين ق  د تلقي  ت عل  َم الغي  ب م  ن هللا تع  اىل  ؛لس  ت بن  يب مس  تقل
ف  إنين  ؛، مستفيًض  ا بفيوض  ه الباطن  ة، وانئ  ال اسَ  هبواس  طة رس  ويل املقت  دى 

م  ن ه  ذا  ن  يبّ  أينّ  ق  ط ش  رع جدي  د. ومل أنك  ر رس  ول ون  يب، ولك  ن ب  دون أيّ 
. ل ذلك ال أنك ر نفس ه ذا املع ىنهب ورس وال  نبي  اهللا  قد انداين، بل قط نطلقامل

 املعىن.نيّب ورسول هبذا  أينّ اآلن أيضا 
وق   ويل ه   ذا: "لس   ت رس   وال ومل آتِّ أبي كت   اب" ال يع   ين إال أن   ين لس   ت 

ال بد من أن تتذكروا أم رًا هاًم ا وال تنس وه أب ًدا وه و صاحب شريعة. غري أنه 
ق  د نودي  ُت بكلم  ات "ن  يب" و"رس  ول" إال أن  ين ق  د ُأخ  ربُت م  ن  أن  ين م  عأن  ه 

بربك ة اإلفاض ة  ب لمباش رة،  زل عل ي   عند هللا تعاىل أن ك ل ه ذه الفي وض مل تن 
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. أع    ين حمم    ًدا املص    طفى  ،الروحاني    ة م    ن شخص    ية مقدس    ة يف الس    ماء
 ،وأمح  د احمم  د :فب  النظر إىل ه  ذه الوس  يلة، وم  ن خالهل  ا، وبفض  ل نيل  ي اسَي  ه

أان رس  ول ون  يب أيًض  ا. أي أن  ين مرس  ل، وأتلق  ى أنب  اء الغي  ب م  ن هللا تع  اىل. ف  
وهك  ذا بق  ي خ  امت "خ  تم النب  وة" مص  واًن، ألن  ين َحظِّي  ت ب  ذلك االس  م عل  ى 

ّلي  ة م  ن خ  الل مِّ  رآة احملب  ة. ول  و  أح  د م  ن ه  ذا  غض  بس  بيل االنعك  اس والظِّّ
؛ ألن خ  تم م  ن محقِّ  ه فه  ذا ؟ورس  والَ  نبي   اال  وحي اإلهل  ي وق  ال: مل  اذا س  اين هللا 

. إن هذا األمر واضح أنه كما قل ُت إن هللا 69بكوين نبيا ورسوال هللا مل ينفضّ 
  ب ن م  رمي خ اطبين ابس م ن  يب ورس ول، ك  ذلك يق ول معارض ي  إن عيس  ى

ن  يب، ف  إن االع  رتاض  . وحي  ث إن عيس  ىس  يأيت اثني  ًة إىل الع  امل بع  د نبين  ا 
ذي يوج   ه إيّل، ه  و نفس  ه س  يقع ال   -أبن  ه يكس  ر خ  تم خ  امت النبي  ني -نفس  ه 

، ال  ذي ك  ان عل  ى جميئ  ه. لكن  ين أق  ول أبن تس  مييت رس  وال ونبي  ا بع  د الن  يب 
حم ل اع رتاض، ول ن ُيكس ر خ تم اخلامتي ة، ألن ين  ، ليسيف احلقيقةخامت النبيني 

ُهْم َلم   ا يَ ْلَحُق  وا هبِِّّ  مْ قل  ُت م  رارا أن  ين مبوج  ب آي  ة   خ  امتِّ ب  روُز  َوآَخ  رِّيَن مِّ  ن ْ
بي اء نفس  ه. وإن هللا تع اىل ق  د س اين حمم  دا وأمح د يف "الرباه  ني األمحدي  ة" األن

                                                 
امت النبيني ومل حيرم مجيع أف راد خلنبوة الما أروع هذا الطريق الذي مل ينقض وفقه ختم  69

إذا أُعيد عيس ى ، لكن اَل يُْظهُِّر َعَلى َغْيبِّهِّ َأَحًدا :فهم من آيةا يُ كماألمة من النبوة  
 -  ل  ن يس  لم م  ن اإلس  الم ش  يء -س  نة 600ب  ل اإلس  الم ب    ق النب  وة ح  ازال  ذي ،

ورّدا عل ى ذل ك سنس مع م ن بك ل ص راحة.  ية خامت النبي نيصريح آل يلزم منه تكذيبو 
َقلَ     ٍب  َوَس     يَ ْعَلُم ال      ذِّيَن ظََلُم     وااملعارض     ني ش     تائم، فليش     تموا كم     ا يش     اؤون.  َأي  ُمن ْ

َقلُِّبونَ   .(يح املوعود املس من) (.228)الشعراء:  يَ ن ْ
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نفس ه. فبه  ذا الطري ق مل تُزل  زِّل  قب ل عش رين س  نة م ن الي  وم، وع ّدين حمم  دا 
، ألن الظل  ليس مبنفصل عن أصله. وما دم ُت حمم دا نبويت خامتيَة حممد 

 ظلي  ا، فل  م يُ  نقض خ  تم خ  امت النبي  ني، ألن نب  وة حمم  د   ظل  ت حمص  ورة
فلم  ا   عل  ى ك  ل ح  ال ه  و الن  يب ال غ  ريه. ؛ أي ق  د ظ  ل  حمم  ٌد مبحم  د 

ب     روزاي، والكم     االت احملمدي     ة كله     ا، مب     ا فيه     ا النب     وة   ًداكن     ت أان حمم     
ال     ذي ادع     ى النب     وة  املغ     اير احملمدي     ة، ت     نعكس يف  ظليّ     ا؛ ف     أين الش     خص

 املستقلة؟ 
ديث موثوق هبا عندكم أن املهدي لو مل تقبلوين فاعلموا أنه قد ورد يف أحا

، أي س يكون وُخلقا، واسه س يواطئ اس ه َخلًقا  املعهود سيشابه النيب 
اس    ه حمم    دا وأمح    د أيض    ا، وس    يكون م    ن أه    ل بيت    ه 

، وورد يف بع    ض 70

                                                 
إنه لثابٌت من اتريخ أجدادي أن إحدى جدايت كانت من عائلة السادات الشريفة،  70

 أيًض   ا ذل   ك حي   ث ق   ال يل يف ال   رؤاي: وكان   ت م   ن ب   ين فاطم   ة. وق   د ص   ّدق الن   يب 
فسماين."س لمان" أي: س ْلمانِّ اثن ان،  .""َسْلماُن مّنا أه َل البي ت عل ى َمْش َربِّ احَلَس نِّ 

ق    ّدر أن ي    تّم ُص    لحان عل    ى ي    دّي، أوهلم    ا أي م    ن امل ،ربي    ة ه    و الص    لحوالس    ْلم يف الع
قض    ى عل    ى يسداخل    ي، حي    ث يزي    ل ال    بغض والش    حناء، واثنيهم    ا خ    ارجي، أي أن    ه 

أتب    اع األداين  خُيض    عوابلت    ايل  ،كش    ف عظم    ة اإلس    المفيُ أس    باب الع    داوة اخلارجي    ة 
يف احل ديث، إذ ال تنطب ق . ويبدو أنين أان امل راد م ن "س لمان" امل ذكور لإلسالماألخرى 

 . السابقنبوءة الصلحنيِّ على سلمان 
وأقول ملهًما من هللا تعاىل أبنين من بين فارس. ومبوجب احلديث الوارد يف كن ز العم ال 
إن بين فارس أيضا من بين إسرائيل وأهل البيت. وقد وضعت السيدة فاطمة رض ي هللا 
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األحاديث أنه "مين"، وهذه إشارة عميق ة إىل أن ه روحاني ا س يكون م ن ذل ك 
كلمات بنّي هبا هذا قرينة قوية وهي  روحه. وعلى ، وسيكون مظهرا لالنيب 

يتب  ني م  ن ه  ذه الكلم  ات عالقت  ه ب  ه، ح  ىت إن  ه وّح  د اسيهم  ا، ف الرس  ول 
كم  ا ك  ان يش  وع يري  د أن يص  ف ذل  ك املوع  ود ب  روزا ل  ه   بص  راحة أن الن  يب 

. ول  يس ض  روراي لل  ربوز أن يك  ون ابن  ا لص  احب ال  ربوز أو ب  روزا ملوس  ى 
واتبعا له روحانيا، وأن يكون بينهما عالقة  حفيدا له، بل املهم أن يكون مِّنه

 واجنذاب منذ األزل. 
بي   ان م   ا ه   و ض   روري إلظه   ار مفه   وم ال   ربوز  وفك   رُة أْن ي   رتك الرس   ول 

 ويبدأ بتصريح أن املبعوث س يكون حفي ده، تن ايف كّلي ا الش أَن العرف اين  ل ه 
عالق    ة مناف    اة واض    حة، وإال م    ا عالق    ة احلفي    د ابل    ربوز؟ وإذا كان    ت ه    ذه ال

ض   رورية لل   ربوز فلم   اذا ذك   رت عالق   ة احلفي   د الض   عيفة؟ إذ ينبغ   ي أن يك   ون 
ألح   د،  ابن   ا!. لك   ن هللا تع   اىل يف كالم   ه الط   اهر ق   د نف   ى أب   وة الرس   ول 

وأخرب عن الربوز. إذا مل يكن الربوز ص حيحا، فلم اذا ُع ّد رفق اء ه ذا املوع ود 
ُهمْ يف آي     ة  ونف     ي ال     ربوز يس     تلزم ؟ ص     حابة رس     ول هللا  َوآَخ     رِّيَن مِّ     ن ْ

 تكذيب هذه اآلية. 
إن أصحاب الفك ر امل ادي نس بوا املوع ود إىل ذري ة احلس ن اترة، وإىل ذري ة 

مل يقص د إال  العب اس أحي اان. غ ري أن الن يب ذري ة احلسني اترة أخرى، وإىل 
أن املبع  وث س  يكون وارث  ه مث  ل أبنائ  ه، ف  ريث اس  ه وخُلق  ه وعلم  ه وروحانيت  ه 
                                                                                                            

ين منه  ا. وه  ذا الكش  ف م  ذكور أن   ظه رْت يلا يف الكش  ف رأس  ي عل  ى فخ  ذها، وأعنه 
  (.املسيح املوعود  من) ."الرباهني األمحدية"يف 
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ن كل اجلوانب. ولن يكتسب شيئا من نفسه، بل سينال كل وبجّلي صورته م
 ، وس  يعكس وجه  ه متفاني  ا في  ه. فكم  ا أن  ه سيكس  ب اس  ه ش  يء من  ه 

وخُلق   ه وعلم   ه ظلي   ا، ك   ذلك سيكس   ب من   ه لقب   ه "ن   يب" أيض   ا؛ ألن الص   ورة 
. ومبا أن النبوة من كل نوع الظلّية ال تكتمل ما مل تكسب كل كماٍل لألصل

 هلذا ال بد أن يظهر هذا الكمال أيضا يف الصورة الربوزية. أيضا كمال للنيب، 
لق  د ظ  ل األنبي  اء مجيع  ا يؤمن  ون أبن ال  ربوز يك  ون انعكاس  ا ك  امال ألص  له، 
ح   ىت يتوح   د اسامه   ا. فم   ن الب   ديهي يف ه   ذه احلال   ة أن  تس   مية ش   خص م   ا 
 مبحمد أو أمحد بطريق الربوز ال يُنتج حممَدين أو أمحَدين، كذلك فإن خماطبة

ش   خص م   ا بن   يب أو رس   ول بطري   ق ال   ربوز ال يس   تلزم كس   ر خ   تم النب   وة؛ ألن 
الربوز ل يس ل ه وج ود مس تقل. وعل ى ه ذا ف إن نب وة حمم د ظل ت حمص ورة في ه 

   عل   ى أن   ه ال مغ   ايرة يف كله   م وح   ده. وق   د أمج   ع األنبي   اء عل   يهم الس   الم
 شاعر: قول الربوز بل إن مقام الربوز يكون مصداق 

 كم     ا ق     د صِّ     رَت "أان"  ،احل     ب واالحت     اد "أن     ت"لق     د أص     بحُت لش     دة 
حىت ال يقول أح د فيم ا بع د أان غ ريك أو أن ت  وأصبحُت جسما أنت روحه

 غريي.
إىل الع  امل اثني  ًة فكي  ف ميك  ن أن أييت مِّ  ن غ  ري  لك  ن إذا ع  اد عيس  ى 

 أن يكسر ختم خامت النبيني؟ 
. م د ابختصار، إن لفظ خامت النبي ني ه و خ امت إهل ي طُب ع عل ى نب وة حم

واآلن ال ميك  ن هل  ذا اخل  تم أن ُيكس  ر مطلًق  ا. نع  م، م  ن املمك  ن أن أييت الن  يب 
  إىل الع  امل يف حل  ة ال  ربوز، ل  يس م  رة ب  ل أل  ف م  رة، ويعل  ن بص  ورة ال  ربوز
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كم  ا هللا  . ومنص  ب ال  ربوز ه  ذا ك  ان مق  ّدرا عن  د نبوت  ه جبمي  ع كماالهت  ا أيض  ا
ُهْم َلم ا يَ لْ تعاىل  يقول ن ْ  .َحُقوا هبِِّّمْ َوآَخرِّيَن مِّ

األنبياء ال يغارون من بروزهم، ألنه هو ص ورهتم ومظه رهم، لك نهم يغ ارون 
ق  د  ليل  ة املع  راج أن الرس  ول  م  ن اآلخ  رين. الحظ  وا، مل  ا رأى موس  ى 

أظهر غريت ه ببك اء ش ديد. فك م س يكّدر ه ذا ص فو قل ب الن يب ف تقدم علي ه، 
 سى أْن يتعهد هللا له أنه ال نيب بعده مث يبعث عي خالفا لعهده! 

ابختصار، ال يُنقض ختم النبوة من النبوة الربوزية، وال ُيكس ر اخل تم، لك ن  
إلهان ة ش ديدة أن  جميء نيب آخر س ُيقّوض اإلس الم، وس يتعرض الرس ول 

، دون يد الرسول د عيسى عمل عظيم الشأن لقتل الدجال على ييتّم ال
،  وستبطل، والعياذ ابهلل اآلية الكرمي ة ََوَلكِّ ْن َرُس وَل اَّلل ِّ َوَخ امَتَ الن بِّيِّّ ني .

النب  وة ق  د ختم  ت إىل ي  وم القيام  ة وال ق  درة  تكم  ن نب  وءة أنه  ذه اآلي  ة فف  ي 
ألح  د عل  ى احلص  ول عل  ى عل  م الغي  ب الب  نّي م  ن هللا تع  اىل مث  ل األنبي  اء إال 

نفس ه، ومل ا كن ُت أان ذل ك ال ربوز  ابلوجود الربوزي الذي هو وج ود حمم د 
م   دي املوع   ود ب   ه من   ذ القِّ   دم، ل   ذلك أُعطي   ُت تل   ك النب   وة الربوزي   ة، وال احمل

  أمام هذه النبوة اآلن، ألن النبوة قد ُختمت. العامل أبسرهيستطيع أن يقف 
كان ظهور الربوز احملم دي م ع مجي ع الكم االت احملمدي ة يف آخ ر الزم ان، 

ب  وة س  وى ه  ذا ل  ذا فق  د ظه  ر. واآلن مل يب  ق أي ابب آخ  ر ألخ  ذ م  اء نب  ع الن
 الباب.

ابلنب  وة والرس  الة الربوزي  ة. ولك  ن  ملخ  ص الك  الم أن خ  تم النب  وة ال ينكس  ر
َوَلكِّ  ْن َرُس  وَل اَّلل ِّ َوَخ  امَتَ تك  ذيب آي ة  ال يت تس  تلزم فك رة ن  زول عيس  ى 
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 األم   ر العبث   يهل   ذا ق   رآن الك   رمي ق   ط تكس   ر اخلامتي   ة. وال أث   ر يف الو  الن بِّيِّّ   نيَ 
أن يك   ون وه   و خي   الف اآلي   ة امل   ذكورة  ل   هقي   دة. وكي   ف الباط   ل املخ   الف للع

آنًفا؟ أما جميء نيب أو رسول بروزي فهو اثبت من القرآن الكرمي كم ا يتض ح 
ُهمْ م  ن آي  ة  . يف ه  ذه اآلي  ة بي  ان لطي  ف أن اجلماع  ة امل  ذكورة َوآَخ  رِّيَن مِّ  ن ْ
س  يح ص  راحة م  ورَد ال  ربوز أي املم  ن الص  حابة، ولك  ن مل يُ  ذكر هن  ا  فيه  ا تُع  دُّ 

املوع ود ال  ذي بواس  طته ُع ّد ه  ؤالء الن  اس ص  حابة وُع ّدوا يف كن  ف تربي  ة الن  يب 
 .مثل الصحابة 

وق   د ُقص   د م   ن ت   رك ذك   ره اإلش   ارُة إىل أن ال   ذي حتق    ق في   ه ال   ربوز ه   و يف 
حكم املعدوم، لذا فإن نبوته ورسالته الربوزية ال تكسر خ تَم النب وة، ف رُتَِّك ه و 

 بدال منه. دِّم النيبُّ يف اآلية كأنه منعدم، وقُ 
نَ     اَك اْلَك     ْوثَ رَ وك     ذلك ُوع     د ب     ربوٍز يف آي     ة  ، ال     ذي يف زمان     ه إِّان  أَْعطَي ْ

س  يظهر الك  وثر، أي تتفج  ر ين  ابيع الربك  ات الديني  ة متدفق  ة ويكث  ر املس  لمون 
الص ادقون يف الع امل. يف ه  ذه اآلي ة نُظ ر إىل ض  رورة األوالد امل اديني ابحتق  ار، 

والد الربوزيني، ومع أن ّ هللا شرفين أبنين إسرائيلي وفاطمي أيضا ونُ بِّّئ عن األ
وأّن يل نص  يبا م  ن ك  ال العِّ  رقني، لكن  ين أفضِّّ  ل العالق  ة الروحاني  ة، أي عالق  ة 

 الربوز. 
غ  اييت م  ن ه  ذه العب  ارة كله  ا ه  ي أن معارض  ّي اجلهل  ة يّتهم  ونين أبن ه  ذا 

ذل  ك. فلس  ت نبي  ا وال الش  خص ي  ّدعي أن  ه ن  يب ورس  ول، واحل  ّق أن  ين مل أدّع 
رس  وال عل  ى حن  و م  ا يفك  رون. نع  م، أان ن  يب ورس  ول ابملع  ىن ال  ذي بينتُ  ه آنف  ا. 
فالذي يتهمين بطريقته الشريرة أبنين أّدعي النبوة والرسالة، فإنه كاذب وفك ره 
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جن  س. لق  د ص  رُت نبي  ا ورس  وال بطري  ق ال  ربوز. وعل  ى ه  ذا األس  اس س  اين هللا 
لك  ن يف ص  ورة ال  ربوز. لس  ت ش  يئا، إمن  ا ه  و حمم  د  م  رارا ن  يب هللا ورس  ول هللا،

. وم  ن ه  ذه الناحي  ة ص  ار اس  ي حمم  دا وأمح  د، وهك  ذا ف  النبوة املص  طفى 
والرسالة مل تنتقل إىل أحد، بل احلّق أّن ما كان حملم د ظ ّل يف احلقيق ة عن ده، 

 عليه الصالة والسالم. 
 م5/11/1901 القادايين، أمحد  الم م زا املتواضع، العبد
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 2رقم ضميمة

واملهدي املسعود عليه الصالة  املوعود للمسيح األخ ة الرسالة
 نبوته حولوالسالم 

 م26/5/1908 بتاريخ" عام أخبار" جريدة يف املنشورة
 بتاريخ ،7جملد ،33رقم" بدر" جريدة يف نسختها ُنشرت وقد

 .م11/6/1908
 بتاريخ رالهو  يف الدعوة جلسة يف خطاابً   املسيح ألقى لقد

 بتاريخ ،"عام أخبار" جريدة يف ُنشر عليه وبناء م،17/5/1908
. هذه الدعوة جلسة يف نبوته أنكر  أنه خاطئ خرب م23/5/1908
 فّند املذكورة اجلريدة مدير إىل رسالة املوعود املسيح بعث نفسه اليوم ففي
 :  املوعود املسيح رسالة ننقل يلي فيما .اخلاطئ اخلرب هذا فيه
 ":عام أخبار" اجلريدة حمررىل إ

 السطر يف م،23/5/1908 عدد" عام أخبار" جريدة يف عين ُنشر لقد
. الدعوة جلسة يف النبوةادعائي  أنكرت وكأين خربٌ  األول العمود الثاين

 الناس أُخربإال أنين  اجللسة تلك يفمل أقل  أنين اجلواب يف واضًحا فليكن
َم ما نأب أيًضا ناآل أقولو  أتليفايت بواسطة دائما  نبوة ادعيتُ  أينكبه   أهت 
 من أرى ال حبيث مستقاًل  نبي ا نفسي أعدّ  أي ابإلسالم يل عالقة ال حبيث
 مستقّلة، وقبلةً  مستقّلًة، شهادةً  يل وأُتذ الكرمي، القرآن اتّباعإىل  حاجة
 لتهمة إهنا ،به واالقتداء  النيب طاعة عن وأخرج اإلسالم، شرع وأنَسخ

 أزل مل بل فقط، اليوم وليس. عندي كفر  كهذه  بوةبل إن ادعاء ن متاًما لةابط
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ل  هتمة وأهنا ،قط النبوة هذه مثل عأدّ  مل أنين دوًما يل كتاب  كل  يف ُأسجِّّ
 أتشرف أنين هو عليه بناء النبوة أّدعي الذي واألساس. إيل تُوج ه ابطلة
 أسئليت، على وبُجيب ،بكثرة ويكّلمين حياورين هأن، وهو تعاىل هللا بكالم
 الاليت  املستقبل أسرار يل ويكشف الغيب، أمور منعلى كثرٍي  رينويُظه

 هذه كثرة  وبسبب. عنده خاص بقرب حمظوظًا يكن مل ما ألحد يكشفها
 ذلك أنكرت ولو ،تعاىل هللا حكم وفق نيب فأان. نبي ا ساين فقد األمور
. أُنكر أن ميكن فكيف بي ان ساين الذي هو هللا دام وما. عاصًيا لكنت

 أنين غري. الدنيا هذه من أرحل أن إىل املوقف هذا على اثبًتا أبقى ولسوف
 إن. أحكامه من حكًما أنسخ أو اإلسالم عن أنفصل مبعىن أنين بنيبٍ  لست
 من حركة أو نقطة حىت ينسخ أن ألحد وليس الكرمي، القرآن نِّري حتت رقبيت

 والعربية العربية يف النيب معىن أن منطلق من بي ان أُدعى فإين. الكرمي القرآن
 يتحّقق ال املعىن وهذا. تعاىل هللا من اإلهلام بتلّقي بكثرة يُنبئ الذي هو

 علم هللا أعطاين فقد. واحًدا فلًسا ميلك َمن غني ا يُ َعد ال كما  الكثرة، بدون
 ليزا وال اآلايت آالف يدي على وأظهر كالمه،  بواسطة بكثرة الغيب

 ووعده تعاىل هللا فضل على بناء بل لنفسي، مدًحا ليس وأقول،. يُظهرها
 عباد به مُيتَحن أمر وُقدِّم جانب يف وأان جانب يف كلها  الدنيا كانت  إذا أبنه
 الفوز ورزقين انحية، كل  من وأي دين املواجهة، هذه يف الغلبة هللا لوهبين هللا
 مبكاملة الزمن هذا يف أُكرمتُ  ألين انبي   تعاىل هللا سّاين قدف .موطن كل  يف
 رؤى يرون الناس بعض دام فما. الغيب كثرة  على حصرًا وأُطلعت تعاىل هللا

 ولكن الشوائب من بشيءأيضا  الغيب على ويُطلعون اإهلام البعض ويتلّقى
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 أيًضا الغيبية األخبار كمية  فيه وتقلُّ  جًدا املقدار قليل يكون اإلهلام ذلك
 هذه ففي النفسانية، ابألفكار ملّواثً و  مكّدرًاو  مشتبها فيها يكون القّلة ومع

 عن نزيًها ابلغيب وعلمه وحيه يكون الذي أن السليم العقل يقتضي احلالة
 يُدعى أن بجب بل العاديني الناس بجب أال ُيصن ف مع والنقصان التكّدر

 نبي ا تعاىل هللا ساين فقد لذا. هغري  وبني بينه ليكون هناك متييز خاص ابسم
 وبني بيين الفرق ليتبنّي  عزّة لقب أُعطيت وقد فقط ممتازة مرتبة لُيعطيين
 سيدان نبوءة تتحقق لكي أيًضا األمة من وفرد املعىن، هبذا نيب فأان غريي،
 فعيسى وإال أيًضا، نبي او  األمة من سيكون املسيح أبن القائلة  وموالان
 أن ميكن كيف  الثاين، جميئه نع ابطلة مالوآ زائفة أمانٍ  الناس تنتاب الذي
 نبينا يبقى أفلن ؟من جديد وُيسلِّم السماء من سين زل هل األمة؟ من يكون
 . اهلدى اتبع من على والسالم ؟حينذاك األنبياء خامت  األكرم

 يف عنه، هللا عفا أمحد غالم األحد هللا إىل املفتقر املتواضع العبد: الراقم
 .الهور نةمدي من م23/5/1908
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 3رقم ضميمة

 جيب أًل يكون هناك أّي إختا  قط يف تبليغ احلق
 سيدان مذكرة" حتت ،5/3/1908 بتاريخ" بدر" جريدة يف ورد لقد
 هل: أمحداي   سأل والية يف والًيا أن :"عليه الصالة والسالم املوعود املسيح
يقول يف بيت  نه أ اجلواب يف األمحدي الفق الرسالة؟ احملرتم املرزا اّدعى

 هللا من وجئت ُملَهم أان بل بكتاب آتِّ  ومل رسواًل  لست: "شعره ما تعريبه
 عليه الصالة املوعود للمسيح واجلواب السؤال هذا ذلك األخ فذكر". منذرًا

 أييت رسواًل  كوين  أنكرت أنين شرحت أن كعلي بجب كان:  فقال والسالم
 أبهل يليق وال السماوية موراأل نبيا من اخلوف بجوز ال أنه اعلموا. بكتاب

 حضروا فقد الكرام الصحابة سلوك إىل انظروا. اخلوف من نوع أيُّ  احلق
 تردُّد، أدن احلق قول يف يرتّددوا ومل بصراحة عقيدهتم وبّينوا امللوك بالط

 أنين . لقد اّدعيتُ الئِّمٍ  َلْوَمةَ  خَيَافُونَ  ال: هللا قول مصداق صاروالذلك 
 أكثر وخياطبه  هللا ُيكلِّّمه فمن فقط، لفظي نزاع أنه احلق. ورسول نيب
 التعريف وهذا ،نبي ا ُيسّمى النبوءات كالمه  يف وتكثر وكيًفا كم ا  غريه من

 كتاب  تنسخ حىت تشريعية ليست النبوة هذه أن غري نيب فأان علي ، ينطبق
 . كفرًا  االّدعاء هذا مثل أُعدّ  فأان جديد، بكتاب وأتيت هللا،

 كانوا  بل كتاٌب،  عليهم ين زل مل كثريون  أنبياء إسرائيل بين يف كان  لقد
، فُسمُّوا وصدقه املوسوي الدين شوكة ُتظهر فقط بنبوءات هللا من يُدلون
 عن متّيزين كلمة  فأي نبي ا ُأسم   مل فإن علّي، ينطبق نفسه واحلال. أنبياء

 جتري بل. أحياانً  صادقة ؤىر  يتلق ون أيًضا فاآلخرون اآلخرين، امللَهمني



 حقيقة النبوة

(352) 

 

 يُعَطوا مل هنمإ يقولوا فال احلجة عليهم لتتم صادقة كلمة  لساهنم على أحياان
 . يّدعيه هذا الشخص ما فهم على يقدرون فال احلواس تلك

 أن هو مذهيب إن. اّدعيتها النبوة من نوع أيّ  له توّضح أن عليك كان
 دين وصفنا وراء السبب. تمي هو النبوة سلسلة فيه توجد ال الذي الدين
 حال كانت  لو. اآلن نيب فيه أييت ال أنه هو ميًتا واهلندوس والنصارى اليهود

 نُعدّ  ملاذا. فقط قّصاصني أيًضا حنن لكنا املنوال هذا على أيًضا اإلسالم
 عن مييزه ما هناك يكون أن بد ال األخرى؟ األداين من أفضل اإلسالم

 اجتماعية فئات إىل املنتمني ألن يكفي ال قةالصاد األحالم جمرد إن. غريه
 واملخاطبة املكاملة من بد ال بل ،صادقة أحالًما أحياانً  يرون أيًضا منحطة
 يُعدّ  أن ميكن ال. وكم ا كيًفا  ابلكثرة تّتسم وأن النبوءات على احملتوية اإلهلية
 لىع بناء الرسالة أحد اّدعى إذا كذلك.  واحًدا شطرًا بنظمه شاعرًا أحد

 وقد أعوام عدة منذ الوحي علي   فين زل أان أما. كاذب  فهو إهلامنيِّ  أو ُحلمني
 أيّ  هناك يكون أال بجب. نيب أان لذا صدقه على الكثرية هللا آايت شهدت
 بتاريخ ،2ص ،7جملد ،9رقم بدر، جريدة. )احلق تبليغ يف إخفاء

 (م5/3/1908
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 وعودامل املسيح نبوة على االعتراضات بعض على الرد

 بعض علي ُعرض حني" النبوة حقيقة" كتاب  أهنيت قد كنت
 منكرو يطرحها اليت  املوعود املسيح نبوة على األخرى االعرتاضات

 وذكي فهيم كل  يستطيع أبسلوب مبدئي ا النبوة مسألة انقشتُ  أنين مع. نبوته
 أرد أن أنوي دمتُ  ما ولكن. بنفسه اعرتاض كل  على قراءته بعد يرد   أن
 علىإببجاز  أردُّ  لذا عليها العثور مُيكن اليت املعادية املقتبسات مجيع لىع

 . العلم قليلي أانًسا البعضُ  خيدع كيال  تتمةً  االعرتاضات تلك
 قبل صرحية بكلمات نبوته أنكر  املوعود املسيح أبن يُقال( 1)
 القضية هذه يف كمحيُ  به الذي األخري احلديثهذا هو ف. بسويعات وفاته

" بدر" جريدة من أنقل االعرتاض هذا على أرد أن فقبل. قاطًعا كماحُ 
 جاء فقد ،احلقيقي مضموهنا على الناس ليطّلع  املوعود املسيح مذكرة

 : فيها
 من شخص جاء: ظهرا م25/5/1908 ، يفالهور: النبوة سلسلة

 :  فقال. جتاسر بكل ابلكالم وبدأ "سرحد" منطقة سكان
 طاعة أرى بل منفصلة صالة أخرتع ومل عندي من ةشهاد كلمة  أخرتع مل"
. هللا من فهي اخرتهتا اليت النبوة كلمة  أما. واإلميان الدين هي  النيب

 تعاىل هللا إن. نبي ا ُيسم ى النبوءة سبيل على بكثرة أمرًا عليه هللا يُظهر فالذي
 ما" يمثنو " يف ورد لقد. هللا أولياء يُرَسل الغرض هلذا ابآلايت، يُعرف
 بن الدين حميي وكتب". املريد أيها الوقت يبنيصبح  مثله شخص: "معناه
 فهل. نفسه االعتقاد أيًضا اجملدد حضرة أبدى وقد ،مثل ذلك أيًضا عريب
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 . القيامة يوم إىل جارية ستبقى النبوة سلسلة أن اعلموا اجلميع؟ ستكفِّرون
 الدين يف انك  هل: منطقة "سرحد" من الرجل سأل مث: اجملدد ضرورة

 :  فقال لسده؟ وجئتَ  نقص
 هي، هي والشهادة والزكاة والقبلة الصالة بل األحكام، يف نقص ال"

 التوحيَد، منهم كثري  ويُغفل فرتة بعد هبا العمل يف يتكاسلون الناس ولكن
. جديد من الشريعة على الناسَ  يُقيم عبًدا عنده من تعاىل هللا يبعث عندها
 ألف ئةما قرابة ارتد لقد. عام ئةما غضون يف لناسا إىل الكسل يتطّرق
 رويًدا القرآن يرتكون الناس أحد؟ إىل حاجة ترى ال ذلك ومع سلًفا مسلم
 ومع هلم ديًنا والتقاليد العادات اُتذوا وقد ةنّ ابلسُّ  ابلعمل يهتمون ال رويًدا،
 "أحد؟ إىل حاجة ترى ال ذلك

 مؤمًنا أربعون أو ثالثون وسيبقى ُكفارًا  اجلميع سيكون عندها: الرجل قال
 :  فقال. فقط

 يتوّرط عندما... كفارًا؟  كلهم  سيكونون املهدي مع يقاتلون الذين هل
 هناك تكن مل إن... الكافر ُحكم يف يكون والفجور الفسق يف اإلنسان
 حبسب كفاية  املشايخو  الكرمي القرآنيف  وكان قرن كل  يف جملدِّدإىل ا حاجة
 ويصومون الزكاة ويؤدون حيجون الناس.  النيب على ضاعرتا يقع رأيك
 ما وهذا. سنة ئةما كل  بعد اجملدِّد سيأيت أبنه  النيب قال ذلك ومع أيًضا
. النبوءة لبطلت زمين يف حاجة هناك تكن مل فلو .أيًضا معارضوان به يعتقد
يدة جر . )هللا إال أحد الغيب يعلم ال. فقط الظاهر على املرء يرّكز أال بجب
 (م23/6/1908 عدد: ،23رقم ،7جملد بدر،
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 نفسه شّبه ألنه نبي ا يكن مل املوعود املسيح أن املذكرة هذه من ُيستنبط
 مثله شخًصا إن: "فيه جاء" مثنوي" من شطرًا للمعارض وقدم ابجملّددين،

 الدين حميي معتقدات إىل هأنظار  لفت كذلك".  املريد أيها الوقت نيب يصبح
 مثل نبي ا كان   أنه ذلك من فتبنّي . عشر احلادي القرن دوجمدّ  عريب نب

 . فقط اجملددين بقية
 تعريف أن واليقني ابلقطع قبل من أثبتُّ  أنين هو ذلك على األول اجلواب

 الكرمي القرآنمن  لنبوةا تعريف وقّدمتُ . املوعود املسيح على ينطبق النيب
 أيًضا املوعود املسيح أن أثبتُّ  مث ،السابقني األنبياءالعربية وحماورات  واللغة
 أييت أن للنيب شرطًا ليس أنه وضوح بكلوكتب  التعريف هذا مع متفِّق

 الغيبية األمور على االطالع وأن آخر، لنيب اتبًعا يكون ال أو جديدة بشريعة
  فإذا.  فيه متوفر األمر وهذا الكرمي القرآن مبوجب الشرط هو بكثرة
 ينطبق السابقون واألنبياء واللغة الكرمي القرآن نهبيّ  الذي النيب تعريف كان
ثيةً  النبوة هذه س يتم وإذا. حتًما نيب فهو  املوعود املسيح على  الف حمد 

 هنمإ  املوعود املسيح قال كما  ألنه حمدثني األنبياء مجيع اعتبار من بد
 :  قولفي. املوعود املسيح يف يوجد الذي الشرط نتيجة أنبياء سُّوا أيًضا
 األنبياء انله إنعام كل  ستنال أهنا لألمة وعًدا هناك أن جيًدا تذكروا"

 اليت واألنباء النبوءات اإلنعامات تلك مجلة فمن. السابقون والصديقون
 ابب يُوصد الكرمي القرآن ولكن. أنبياء السالم عليهم األنبياء سُِّّي بسببها

 َعَلى يُْظهِّرُ  َفاَل : اآلية من ضحيت كما  والرسل األنبياء غري على الغيب علوم
 الغيب ينال فال( 28-27: اجلن) َرُسولٍ  مِّنْ  اْرَتَضى َمنِّ  إِّال  * َأَحًدا َغْيبِّهِّ 
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 ." النيب إال النقي
 النبوة أنكر فقط النبوة أنكر حيثما أنه كتب   املوعود املسيح دام فما

 ليس أنه أيًضا تبوك. سواها نبوة يرفض ومل واسطة بال نواهلا أو التشريعية
 هذا من ثبت فإذا. آخر لنيب اتبعا يكون أال أو بشريعة أييت أن للنيب شرطًا

 النبوة نواله وعدم جديدة بشريعة إتيانه إنكار إال ليس فهو إنكارٌ  املقتبس
 . أحد يُنكره ال وهذا. واسطة بدون

 الذي األخري خطابه يف قال  املوعود املسيح أن أيًضا معلوًما وليكن
 وُنشر النبوة، أنكر أنه الناس منها استنتج اليت اجلمل بعض الهور يف ألقاه
 بعث عندها. م23/5/1908 بتاريخ" عام أخبار" جريدة يف ذلك أيًضا

 بتاريخ أي نفسه اليوم يف نفسها اجلريدة إىل  املوعود املسيح
 : فقرة قوله يف جاءت فقد ذلك، فيه فن د بياانً  م23/5/1908

 أقولو  أتليفايت بواسطة دائما الناس ُأخربإال أنين  اجللسة تلك يفمل أقل 
َم ما نأب أيًضا اآلن  أي ابإلسالم يل عالقة ال حبيث نبوة ادعيتُ  أينك  أهت 
 الكرمي، القرآن اتّباعإىل  حاجة من أرى ال حبيث مستقاًل  نبي ا نفسي وأعدّ 
 عن وأخرج اإلسالم، شرع وأنَسخ مستقّلة، وقبلةً  مستقّلًة، شهادةً  يل وأُتذ
 الذي هو هللا دام وما... متاًما ابطلة لتهمة إهنا ،به واالقتداء  النيب طاعة
 إىل املوقف هذا على اثبًتا أبقى ولسوف. أُنكر أن ميكن فكيف نبي ا ساين

 م،11/6/1908 بتاريخ بدر، جريدة عن نقاًل ) ."الدنيا هذه من أرحل أن
  (10ص

 فلماذا فقط حمّداثً  وكان نبي ا  املوعود املسيح يكن مل إذا اآلن، فّكروا
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 فكان نبوته؟ أنكر  أبنه قال أو نبي ا ليس أبنهالقول فورا دوما و يفّند 
ح  الكرمي القرآن ينسخ الذي أي يظنون كما  نبي ا ليس أبنه قائاًل  فورًا يوضِّّ
 بشرًا ّدوينتعُ  ملاذا: قائاًل  مجاعته مرة  وّبخ هل. حال أية على نيب ولكنه

 بوجود آمِّنوا أو هللا؟ مبن زلة ولد اندوين لذا" ولدي مبن زلة" يل هللا قال وقد
 ينشر مل الرؤاي؟ يف والسماء األرض خلقتُ  ألين شخصي يف اقتدارية ُقدرة
  ًهذه مثل عن ُتتلف النبوة مسألة أن يُبنيِّّ  وهذا قط، مثله إعالان 

 أنه أاير/مايو 23 بتاريخ  يُعلن نأ متاًما املستحيل من إًذا،. املسائل
 . نبي ا ليس أنه أاير 25 يف يثبت مث النبوة، يُنكر ومل نيب

 إليهم نفسه وضمّ أوال  أنبياء أيًضاالسابقني  اجملددين عدّ  أبنه القول أما
 الكرمي القرآن يتدبروا مل املقتبس هذا فهم يف واؤ أخط والذين .سهل فجوابه

 نقاشال فقط من خالل صيًتا ويكسبوا شأهنم ُلوايُع أن إال هلم هم   وال
 احلقيقة يف يكون مشأهن لرفع يعملونه ما أن يعرفون ال ولكنهم. ةواملناظر 
 من بداًل  هموتعصب همتعّنت عن اللثام ومُييط ،هتموغباو  همجهل إلظهار مدعاة
 حالي ا يسلكون أهنملعلموا  الناس هؤالء تدب ر فإذا. احلق عن همحبث إثبات

 هذه مثل يوجهون كانوا  أيًضا ألهنم االعرتاض يف واآلريني املسيحيني مسلك
 ويعرتضون الكرمي القرآن من آية أيخذون إذ يفعلون، يزالون وال االعرتاضات

 فمثاًل . أيًضا آخر مكان يف مشروحاملوضوع نفسه  أن يفّكروا أن بغري عليها
 هللا رسول حبق خدمةمست" واالستغفار الذنب" كلمة  املسلمني على يعرضون
 يقدِّمون أو ابهلل، والعياذ مذنًبا، كان  نبيكم إن انظروا: ويقولون 
 َىدَ هَ ف َ  اال  ضَ  كَ دَ جَ وَ و ابهلل والعياذ ضااًل، كونه  يُثبت هذا: ويقولون  .
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 كان   هللا رسول أن نيْ رَتِّ املمْ  نَ مِّ  ن  ونَ كُ تَ  الفَ  من يستنبطون كذلك
 أن يُدركون ال األغبياء هؤالء ولكن .هللا وحي الكرمي القرآن كون  يف يشك
 إمجالية نتيجة ُتستنبط أن وبجب الكرمي القرآن يف أيًضا أخرى آايت هناك

 تعاىل هللا فما دام. للمحكم اتبًعا املتشابه بُجَعل أن وبجب مًعا، بقراءهتا
  إِّنْ  لْ قُ  : هللا رسول عن يقولو  إِّن  هللَا ال حيِّبُّ اْلُمْعَتدِّينَ : يقول
ُتمْ   منها ُيستنَبط الفأ( 32: عمران آل) هللاُ  حُيْبِّْبُكمُ  فَات بُِّعوينِّ  هللاَ  حتِّبُّونَ  ُكن ْ

 هللا ألن مذنًبا يكون أن ميكن ال هللا حبيب اإلنسان جتعل هطاعتُ  الذي أن
 َكانَ   َلَقدْ  : رسوله عن يقول تعاىل هللا أن يرون وال. املذنبني حيب ال

 آية يُقدِّمون كذلك(.  22: األحزاب) َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  هللاِّ  َرُسولِّ  يفِّ  َلُكمْ 
ريَةٍ  َعَلى هللاِّ  إِّىَل  أَْدُعو َسبِّيلِّي َهذِّهِّ  ُقلْ : حمكمة آية يتدبّرون وال االمرتاء  َبصِّ

 يف يرون ال ولكن" ضاال" كلمة  . يقرأون(109: يوسف) ات  بَ َعينِّ  َوَمنِّ  أانَ 
 ابالستنباط بدأان لو إًذا،. ىوَ غَ  امَ وَ  مْ كُ بُ احِّ صَ  ل  ضَ  امَ : آية الكرمي القرآن

 أال. القرآن وال اإلسالم يف أيدينا يبقى فال منفصلة بصورة مقتبس كل  من
 ويؤازرون بعملهم الكرمي القرآن على يعرتضون أهنم املعرتضون يفكر

 مفاهيم على جيًدا مطّلعني ليسوا أهنم املشكلة ولكن. واآلريني املسيحيني
 عّرف الكرمي القرآن ألن قط اعرتضوا ملا مطّلعني كانوا  ولو الكرمي، القرآن
 أما. ابعده لالعرتاض جمال يبقى ال حبيث وصرحية واضحة بكلمات النيب

 مقابل مقتبس ابستخراج احلاد النقاش يف اخلوض إال هلم هم   فال هؤالء
 ومل احلق نع البحث يقصدون كانوا  لو. احلق عن البحث يهمهم وال مقتبس
ولكن نتيجة سوء  - النية حبسن هبم يقتدون الذين املخلصني خداع يقصدوا
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كني النقاش يف اخلاضو -الفهم   بواسطة الناس يغووا أن دون مببدأ متمسِّّ
 يضّرون األسلوب هبذا أهنم جيًدا يتذكروا أن بجب ولكن. املتشاهبات

 قال  املوعود يحاملس دام ما. يف احلقيقة إمياهنم يضرُّون بل اإلسالم
 : اتمة بصراحة

 هبذه األمة بني من ُخص   الذي الوحيد الفرد أان إنين ،القول فمجمل"
 األولياء من قبلي خال من وكل الغيبية، واألمور اإلهلي الوحي من الكثرة

 النعمة، هذه من الوفري النصيب هذا يعَطوا مل األمة يف واألقطاب واألبدال
 هؤالء يستحقه مل بينما ،"نيب" ابسم ُخص   الذي الوحيد أان فلهذا السبب

 غري الشرط وهذا لذلك، شرط الغيبية األمور وكثرة الوحي كثرة  ألن مجيًعا،
-406ص ،22اجمللد الروحانية، اخلزائن الوحي، حقيقة." )فيهم متوفر
407) 

  النبوة، ختم أمر الشتبه اللقب هذا السابقون الناس انل لو أنه أيًضا وقال
: وضوح بكل يقول  املوعود املسيح أن مع ،اآلن. قبل من تبتُ ك  كما

( مل يتحقق 2. )"نيب"ن صلحاء األمة السابقني مل يستحقوا لقب إ( "1)
الذي ( هو الوحيد 3فيهم شرط االطالع على األمور الغيبية بكثرة. )

( لو أُعطي السابقون أيًضا هذا االسم الشتبه أمر 4هبذا االسم ) ُخصّ 
سوى املسيح  نبي اوة" كيف ميكن أن يُدعى أحد من هذه األمة ختم النب
نه ما دام هذا املقتبس احملكم إ؟ قولوا اآلن ابهلل عليكم املوعود 

كون السابقني أنبياء وبنّي سببه    موجوًدا وقد نفى فيه املسيح املوعود
 نه لو ُعدّ إيد املستحق لنيل هذا االسم وقال أيًضا مث قال أبنه هو الوح
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استند أحد إىل إذا السلف الصاحل أنبياء لوقع اخللل يف ختم النبوة، مث 
شّبه نفسه ابجملّددين القدامى وأقّر بنبوهتم  مقتبس يثبت منه أنه 

أيًضا، أفليست هذه خديعة مثل خديعة النصارى؟ كيف ميكن أن يكون 
 بنيل مرتبة النبوة دون غريه على اإلطالق وال اخُتص  هناك شخص واحد 

بناء عليها، وإذا صار اآلخرون  نبي اتوجد يف غريه شروط يصبح اإلنسان 
أنبياء اشتبه أمر النبوة ومع كل ذلك ُيصبح األولياء السابقون أنبياء؟ بجب 

جهل  على القائلني مبثل هذا الكالم أن يُفّكروا قبل التفوه به إىل أيّ 
تبس آخر للمسيح وغباوة بجرُّون الناس. أمل يستطيعوا أن يبحثوا عن مق

 والبحثيف القرآن الكرمي  يسعوا للتدبرويوفِّّقوا بينهما؟ أمل   املوعود
عن أمثلة من هذا القبيل لينظروا كيف ميكن التوفيق بينها؟ كان عليهم أن 

اعرتف يف كتابه حقيقة الوحي   يُفكروا على األقل أن املسيح املوعود
ثلها يف مكان آخر أيًضا؟ فهل بتغريُّ موقفه عن النبوة، هل نشر عبارة م

ما خيالفه؟ أمل  25مث يقول بتاريخ  23شيًئا بتاريخ  ميكن أن يقول 
يُفكروا يف هذا املقتبس الذي ورد فيه ما مفاده: حيثما أنكرُت النبوة 

نبوة من نوع كذا. ولكن كان من املمكن أن يوف قوا لذلك  اقصدُت منه
. ولكن إن مل يكن املرء هللا ذا ما اتق واإذا كانوا حائزين على علم القرآن وإ

 يتق هللا أّن له أن يتوّخى احلذر واحليطة؟ حائًزا على علم القرآن ومل
بوجود نوع نبوٍة أي نبوة جزئية يف  أقرّ  قد  ما دام املسيح املوعود

مثل هؤالء احملد ثني إىل فرتة كان  نبي اأيضا احملد ثني، وظل يُعّد نفسه 
ونوال النبوة دون  اإلتيان بشريعة جديدةهو تعريف النيب أن  فيها حيسب
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، فلماذا ال يوفِّّقون بني هذا املقتبس ومقتبس آخر صن ف فيه واسطة
قصد من حيث كان ي نفسه مع احملدثني اآلخرين  املسيح املوعودُ 

النبوة اجلزئية، وحيثما فصل نفسه عنهم قصد نبوة مل أي ذلك نبوة احملدثية 
. وإال فما جوابكم على اعرتاضات شخص سواه  األمة يفينلها 

ن أبنه ال توجد يف احملد ثني نوع من النبوة؟ مىت قلنا إاملسيحيني؟ مىت قلنا 
 حمد اًث كما كان رسول هللا مل يكن حمد اث؟ فكان   املسيح املوعود

  ًقد استخدم املسيح املوعود . لحمد اث " حبق  "األعظم دداجملتعبري
مل يكن إال كان أيًضا   ن النيب ه أ. لعل جاهال يستنتج من رسول هللا

سّاه جمدًِّدا  جمدًِّدا ولكنه كان جمدًِّدا أكرب نسبي ا ألن املسيح املوعود 
ال، فلماذا؟ السبب الوحيد لعدم كذلك؟   يقولأيًضا؟ هل لعاقل أن 

قائي ا. فمن كان استنتاج ذلك هو أن الدرجة العليا تشمل الدرجة الدنيا تل
اًث أيًضا. ومن كان حمد اًث ال بد أن يكون حمسًنا  نبي ا ال بد أن يكون حمد 

سينا  فإذاوصاحلًا أيًضا، ومن كان صاحلًا ال بد أن يكون مسلًما أيًضا. 
فناه مع املسلمني فليس ضروراًي أن تكون هذه هي حمّداًث مسلًما أو صن  

 لُ و   أَ انَ أَ وَ يف القرآن الكرمي:  نيب درجته األخرية. لقد ورد عن ال
فهل ألحد أن يقول أبنه كان مؤمًنا فقط ومل حيظ مبرتبة أعلى  ،نْيَ نِّ املؤمِّ 

منها؟ القائل هبذا الكالم يكون جاهال متاًما ألن عليه أن يرى يف آايت 
 أيًضا. إًذا، فمع أنه أُدخل يف املؤمنني ولكن كلمة النيب نبي اأخرى أنه سُِّّي 

حد أل وزبّينت أنه ميتاز عن املؤمنني اآلخرين مبيزة أنه نيب أيًضا. كذلك بج
نه نيب مثل بقية األنبياء وبُعث إىل العرب فقط إأن يقول نظرًا إىل كلمة نيب 
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ُقْل اَي أَي َُّها لعامل كله لكنه إذا أوسع نظره سيعلم أن اآلية: إىل اليس 
يًعاالن اُس إِّيّنِّ َرُسوُل هللاِّ إِّلَيْ  ( مّيزته بكونه مرَسال 159)اأَلعراف:  ُكْم مجِّ

إىل العامل كله وهذه امليزة أكسبته مقاًما أعلى. كذلك ال بجوز ألحد أن 
يقول نظًرا إىل هذه امليزة أبنه ال حيتلُّ مكانة أعلى من ذلك ألن ميزة خامت 

نفسه   ملوعودالنبيني رفعت مرتبته أكثر. كذلك إذا ضّم املسيح ا
غباوة  جمدداين اآلخرين فإن االستنتاج منه أنه ليس إال ددااًن إىل اجملأحي
أبن رسول هللا  نْيَ نِّ املؤمِّ  لُ و   أَ انَ أَ  :َمثله كمثل الذي يقول نظرًا إىلو  ،حبتة
 فُتح هذا الباب  لو احلق أنه بل وليس إال. لقب املؤمن فقط أُعطي

ا  مَ وَ  :ن سليمان . يقول هللا تعاىل عجدا عن نتائج خطرية ألسفر
فلو استنتج منه أحد أن هللا تعاىل أدخل سليمان يف  ،انُ مَ يْ لَ سُ  رَ فَ كَ 

الذين ليسوا كفاًرا، وال بجوز تصنيفه مع األتقياء، والعياذ ابهلل، فيجب على 
جاهل مثله أن يفّكر هل وصفه هللا تعاىل يف موضع آخر أعلى من املؤمنني 

اىل قد أرشد إىل مرتبة أعلى فاعلموا أن قوله أيًضا أم ال؟ إذا كان هللا تع
 : َانُ مَ يْ لَ سُ  رَ فَ ا كَ مَ و  حلكمة وضرورة، وليس املراد من ذلك أن  كان

 كَ لِّ ذَ كَ وَ : عن النبيني . كذلك ورد يف بعض اآلايتنبي اسليمان ليس 
ن، إذا فالني ا أيًضا املعاملة نفسها. واآل نبي الذلك عامْلنا  نْيَ نِّ ي احملسِّ زِّ جنَْ 

قال أحد هنا أبن هللا تعاىل جعل إنعامات يوسف أو موسى عليهما 
السالم مشروطة بكوهنما حمسنني وصن فهم مع بقية احملسنني فثبت أن هللا 
تعاىل يريد أن يثبتهما من احملسنني وليس من األنبياء، ولكن هذا الغيب ال 

ك ضرب هللا ظاملا بدال من احملسن لذل يعلم أن الناس حيسبون موسى 
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مثل احملسنني إلفهامهم ليعلموا أن هذه املعاملة يتلّقاها احملسنون فقط. من 
املعلوم أن اجلواب يكون بقدر فهم السائل دائًما وال يكون املراد من بيان 
املماثلة مع أصحاب الدرجات السفلى أنه ليس حائًزا على الدرجة العليا 

كان التخصيص أهم. وهذا بل إذا ُجعل العموم خاًصا يف مكان آخر  
 قانون ال يسع عاقال أن ينكره قط. 

ذات مرة ذهبت لزايرة مدرسة ندوة العلماء يف لكهناؤ فجاءين شيخ من 
وبدأ النقاش حول موضوع اإلهلام وقال  البااتنمعّلمي املدرسة كان من فئة 

 األمر وقلت وّضحت له؟ نبي اأبن اإلهلام منقطع فكيف صار املرزا احملرتم 
أبن الوحي واإلهلام الذي ذُكر يف القرآن الكرمي ليس منقطًعا أما التعريفات 
الزائفة اليت اخرتعتموها أنتم من عند أنفسكم أي أن يكون الوحي واإلهلام 

أبنه قد نزل ُنقّر فحنن أما حمتواًي على الشريعة فأنتم مسئولون عنها دوننا. 
لقرآن الكرمي. فبدأ هذا الذي بّينه ا الوحيُ   على املسيحِّ املوعود

قال مرارًا وبشدة  إذ الشخص بنقاش معوجٍّ وعقيم مما تركين حمتاًرا من أمري
متناهية أنِّ اُترْك شرح القرآن الكرمي جانًبا وُخذ شرًحا بينه الفقهاء وأثْبِّْت 
من خالله أن الوحي ين زل على املرزا احملرتم، وإال فأنتم كاذبون، نعوذ ابهلل 

ن هللا تعاىل هو الذي إأن أشرح له املوقف كثريًا وقلُت لت . حاو ذلكمن 
ومل يُرسله خمرتعو هذه املصطلحات حىت يثبت   أرسل املسيح املوعود

به وإال يُرفض.  اليقنينزول الوحي عليه حبسب تعريف اخرتعوه مث ميكن 
ين كنت أقصد منه أن كل من إان ألحد أن يقول بعد ساع كالمي فهل ك

وهلذا السبب كنت أرّكز على  ،نبي ااًما يصبح مسيًحا موعوًدا و يتلّقى إهل
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بل ذكرُت امللَهمني  جواز اإلهلام ألُثبت ادعاءات املسيح املوعود 
سب سؤال السائل، حبالسابقني أيًضا للهدف نفسه؟ احلق أن الرد يكون 

فلما كان يف ابل هذا املدرس يف الندوة أن نيل أحد من األمة أية مرتبة 
تحيل ألن الوحي منقطع لذا كنت أريد أن أُثبت له أوال أن ابب اإلهلام مس

 ،لتجديد الدين ابستمرار يف األمة احملمدية أيتون اجملدِّدون ظلّ مفتوح وقد 
مسيًحا موعوًدا أو   نكار كون املسيح املوعودوهذا لن يؤدي إىل إ

 . نبي ا
فرتون أنه  "سرحد" انظروا اآلن إىل أسئلة ذلك الشخص املقيم يف منطقة

يُنكر اجملدِّدين ويرى يف وجود القرآن الكرمي والعلماء كفاية بعد رسول هللا 
  أي جمدِّد، وحيسب أن املراد من النبوة هو إبجاد شهادة إىل حاجة ال و

جديدة وعبادة جديدة. فالذي ال يعتقد بتجديد الدين أصال ويزعم أن 
يخ كفاية بدال من اجملدِّدين مثل ابب اإلهلام مسدود ويرى يف وجود املشا

وال يعلم  ،شيخ الندوة ويظن أن اجملدِّدين أيتون إلصالح العيوب يف الدين
هذا الغيب أسلوب الكالم مع شخص هو مقتدى مئات آالف الناس 
وإمام مجاعة كبرية ويّتبعه أانس كبار ويرون محل حذائه مدعاة اعتزاز هلم 

أ ابلكالم بكل جتاسر ووقاحة، هل كان ألنه كما جاء يف جريدة "بدر" بد
النبوة وأنواعها ويقول أبن هناك  مناسًبا أن يشرح له املسيح املوعود 

نبوة تشريعية وهناك نبوة غري تشريعية، وهناك أنبياء ينالون النبوة مباشرة 
وهناك آخرون ينالوهنا بواسطة، وهناك نوع من النبوة توجد يف احملد ثني؟ لو 

وألنه كان يُنكر اإلهلام  ،ذلك ملا فهِّم الرجل شيًئا املوعود فعل املسيح 
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أن يُبنيِّّ له أبين أحتل مرتبة أعلى من  واجملددين هنائي ا فأّن كان له 
. فكان اجلواب األنسب حبسب خاصةاجملدِّدين، وأن النيب من األمة مرتبة 

الصاحل فاعلم أن السلف  "نيب"معتقداته أبنك إن كنَت تستاء من كلمة 
جميء اجملدِّدين  وإذا كانهم أيًضا. أيًضا قد استخدموا هذه الكلمة فكفِّرْ 

؟ كان املقصود من جيئهمملاذا أنبأ مب فاعرتْض على رسول هللا  مستحيال
هذا اجلواب إفهامه أن جميء املصلحني مل ينقطع وقد خال كثري من 

ن بوحميي الدين  اجملدِّدين. بل قد بنّي البعض مثل مؤلف "مثنوي رومي"،
عريب وجمدد القرن احلادي عشر، اعتقادهم أن جميء األنبياء أيًضا ممكن. 

فمعَجبون  البااتنعلًما أن عامة الناس حيرتمون مؤلِّف املثنوي بشدة، أما 
ال يُدرك معىن  املذكور جًدا مبجدد القرن احلادي عشر. وملا كان الشخص

وأن تكون هناك شهادة جديدة  همن النواقصجتديد الدين إال إزالة بعض 
أوال إىل أقوال الصاحلني الذين يعّظمهم  نظرُه وصالة جديدة لذلك ُوّجه

ليعلم أن معىن النبوة وجتديد  الناس عادة، مث ذُكر له حديث رسول هللا 
أو اإلتيان بشريعة جديدة لنواقص منه الدين ال يقتصر على إزالة بعض ا

السلف الصاحل ببقاء النبوة  فلما أّقر. لفةخمتمعاٍن  تلك الكلماتفقط بل ل
يف اإلسالم فهل ستكّفروهنم أيًضا. عندما نقرأ أقوال هؤالء الصلحاء جند 

االعتقاد نظرًا إىل تلك لذا فأنه مل يدّع أّي واحد منهم بعثته ابلرسالة، 
. بل كان مذهبهم فقط هنم كانوا أنبياء انتج عن قلة التدبُّرأباملقتبسات 

 نتيجة ومل ينشروا وا كوهنم نبيني،ن جميء نيب ممكن ولكن مل يّدعا أمجيعً 
من هللا تعاىل. بينما تلّقى املسيح املوعود  ونمرَسلم أهنتلّقي اإلهلام من هللا 
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  إهلاًما: "إان أرسلنا أمحد إىل قومه فقالوا كذاب أشر". مل يُبَعث أي
بلغوا  ضهمشك أن بع عام مضت رسوال. ال 1300ويّل أو حمد ث منذ 

النبوة كلها لذا كانوا  ختم مل ينالوا كماالتما داموا درجة الرسالة، ولكن 
 األن النبوة الظلِّية تقتضي انعكاس يف الواقعأنبياء جزئي ا ومل يكونوا أنبياء 

  يتوفر فيهم. وهذا ما ملويف كل كمال،  اجلوانبكل   من ااتم
ا مباالستنباط منه إال  ابختصار، يكون اجلواب حبسب السؤال، وال بجوز

قد أعلن أنه  ليس أكثر من ذلك. وما دام املسيح املوعود  ،ُرّد عليه
ُوهب نبوة مل يوَهب مثلها غريه، وأن القرآن الكرمي واألحاديث تشهد على 

، وأن تعريف النبوة ال ينطبق على اجملدِّدين فقط  نبوة املسيح املوعود
مع   معىن أنه من هذا املقتبس إالالسابقني لذا ال يسعنا أن نستنبط 

ألنه كان  متاما مثل النيب  اجملدِّدين السابقني من حيث أحد أنواع النبوة
خيتلف عنهم من حيث نبوة أخرى كما كان  ولكن كان  ،جمدًِّدا أيًضا

 يتبني منهخمتلًفا عن األنبياء اآلخرين. وهناك مثال آخر أيًضا  النيب 
قال  بوضوح أكثر وهو أن املسيح املوعود معىن املقتبس املذكور 

ملعارضيه عند الرد على مسألة وفاة املسيح الناصري أبنه إذا كنتم تفتون 
فال بد لكم من أن تفتوا ضد فالن وفالن  املسألةبُكفري بناء على هذه 

إذا كان احلال على هذا املنوال  قال أبنهو من العلماء من السلف أيًضا، 
يُعّد  ملعتزلة أيًضا غًدا. فهل هذه املماثلة تعين أنه ال بد من تكفري اف

نفسه من املعتزلة؟ أو أنه مل يكن جمدًِّدا بل كان عاملا فقط مثل العلماء 
القدامى؟ كل شخص يستطيع أن يفهم أنه مل يقصد ذلك بل كان يقصد 
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أهنم يوافقونه الرأي يف هذه املسألة وإن كانت أوجه االتفاق خمتلفة. مل يتفق 
املعتزلة على هذه املسألة ألن ذلك يؤدي إىل الشرك أو أهنا تُناقض اآلايت 
القرآنية بل إن اعتقادهم بوفاة املسيح كان بسبب إنكارهم ما يفوق العقل 
يف احلقيقة لذلك كانوا يؤوِّلون مجيع األمور من هذا القبيل. كذلك قال 

وجمدِّد القرن  وابن عريب أبن مؤلف املثنوي الرومي املسيح املوعود 
ن ابب النبوة مفتوح. وكانت السيدة أبن و أيًضا يعتقد وااحلادي عشر كان

عائشة رضي هللا عنها أيًضا تعتنق االعتقاد نفسه لذلك قالت: "ال تقولوا 
 إذ مل يعتربأن هؤالء كلهم كانوا أنبياء  قط ال نيب بعده". فهذا ال يعين

ومل حيسب  نفسه نبيا،يب ابن عر  سب، ومل حينبيا نفسه صاحب املثنوي
مبعواًث من هللا، غري أهنم أظهروا  نبي اجمدِّد القرن احلادي عشر نفسه 

، وسيكون ذلك نبي اسيكون   ن املسيح املوعودأباعتقادهم حتًما 
 علّو مرتبته أن وراء سببالالزمن زمن النبوة. بل ذكر حضرة اجملدِّد املذكور 

الذي يقع على  النيب  عاع نبوةقريب من زمن املهدي وأن شُ زمنه 
 ل نفسه على الصلحاء السابقني. املهدي يقع عليه أيًضا، لذلك فض  

ته ملخص الكالم أنه بجب استنباط املعىن من املقتبس املذكور بعد قراء
. إمث كبريجْعل احملكمات اتبعة للمتشاهبات  املقتبسات األخرى، وأنّ  مع

ب املسيَح املوعوَد بل ر معىن ُيكذِّ من املقتبس املذكو  ملاذا تستنبطون
على الرغم ، وذلك ب أيًضا الصلحاء الذين أشار املسيح املوعود إليهمُيكذِّ 
وجود أي شخص يف األمة حظي بكثرة املكاملة لاملتكرِّر  النفيمن 

واملخاطبة اإلهلية احملتوية على األمور الغيبة والضرورية لألنبياء. فلما كان 
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ىن النبوة هو اإلتيان بشريعة جديدة وكان يفهم من السائل يفهم أن مع
التجديد إدخال مفاهيم جديدة يف الدين لذا أُفهِّم بضرب َمثل الصلحاء 

ال   ومل يكن املراد من ذلك أنه ،الذين كان يؤمن هو أيًضا بصالحهم
ن إبكل وضوح   قال املسيح املوعودمرتبة أعلى منها. لقد  حيتل

رآن الكرمي نبوة ال تتوفر يف أّي ويّل سواه. فإن مرتبة الكثرة اليت ساها الق
ثية اثبتة يف نفسه إىل  . وإذا ضّم شخصه  تفوق نبوة احملد 

احملدثني اآلخرين أحيااًن فلم يكن املراد من ذلك إال أنه حائز على تلك 
يف املؤمنني وإدخال  املرتبة أيًضا كما كان املراد من إدخال نبينا األكرم 

وليس املراد أهنما ال حيظيان مبرتبة  ،أيضا يف احملسنني أهنما منهمموسى 
 أعلى منهم. 

يقول   ( السؤال الثاين الذي يُطرح عادة هو أن املسيح املوعود2)
كان مطيًعا فثبت أنه   ه أبن كل نيب يكون مطاًعا وليس مطيًعا، وألن

النبوة" وأثبُت من . فجوابه أنه كما كتبُت يف بداية كتاب "حقيقة نبي اليس 
م أنه من شروط 1900أنه كان يعتقد إىل عام  خالل مقتبساته 

وأال يكون اتبًعا  مباشرة،النيب أن أييت بشرعة جديدة وأال ينال النبوة 
ومطيًعا لنيب آخر، وظل يستدلُّ إىل ذلك احلني بتلك اآلية. ولكن عندما  

أنه ليس ضروراي  ُكشفت له احلقيقة جبالء غرّي رأيه وكتب بكل وضوح 
للنيب أال يكون اتبًعا لنيب آخر. فلما أقّر أن رأيه عن النبوة قد تغرّي، وأنه 
ليس شرطًا عنده للنيب أال يكون اتبعا لنيب آخر فال بد من االستيعاب من 

َما أَْرَسْلَنا مِّْن قد وّضح بنفسه معىن اآلية:   ذلك أن املسيح املوعود
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،  ( وبنّي أّن هذا ليس شرطًا للنبوة65)النساء:  إبِِّّْذنِّ هللاِّ  َرُسوٍل إِّال  لُِّيطَاعَ 
ميكن أن يكون مطيًعا  نبي اتبني اآلايت القرآنية األخرى بوضوح أن كما 

  دث فعال. مع أن مجيع األنبياء قبل رسول هللا ظّل حيلنيب آخر وهذا ما 
 كانوا ينالون النبوة مباشرة مع ذلك كان بعضهم يعملون حتت بعض

وزكراي عليهم السالم. ففي  خرين مثل هارون، وسليمان، وحيىياألنبياء اآل
حال وجود دليل صريح ومشاهدة ال بجوز إطالقًا أن ُيستنبط من آية 

خرى. سيكون األايت اآلالقرآن الكرمي معىن خيالف املشاهدة ومفهوم 
قط  معىن اآلية املذكورة أن كل رسول يرَسل لُيطيعه الناس، وهذا ال يعين

أال يسمع النيب ألحد، وهذا خيالف املشاهدة أيًضا. يقول هللا تعاىل يف 
ْنُكمْ القرآن الكرمي:   َأطِّيُعوا هللَا َوَأطِّيُعوا الر ُسوَل َوأُويلِّ اأَلْمرِّ مِّ

األمر من طاعة الرسول؟ وإال فتدبّروا على  ( فهل حتّرر أولو60)النساء:
ر يف زمنه أم ال؟ فهل نرفض نبوته؟ األقل هل كان املسيح ُيطيع أويل األم

فكيف  من شأن النبوة حتطّ فإذا كانت طاعة حاكم من دين آخر ال 
بجب عليه أال يطيع حيدث ذلك نتيجة طاعة نيب آخر؟ فإذا قلتم أبنه 

قلُت: هذا أيًضا خطأ، أال يطيع الرسوُل هللَا تعاىل؟  ،أحدا يف أمور الدين
ُتصيصه، من ليس عاما بل ال بد هذا األمر  أن من ذلك جبالء فتبني

إىل فرتة من  ايعرِّف نبي  املسيح املوعوداعرتاًضا، فقد ظّل فهذا ليس 
حبسب اعتقاد عامة الناس أن  أيضا اآلية الزمن وظل يستدل من هذه

ال ميكن أن يكون مطيًعا لنيب آخر. ولكن عندما أاي كان نوعه،  ،النيب
فإن قلتم: أمل يفهم املسيح  .ك املعىنانكشفت عليه احلقيقة كلي ا غرّي ذل
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آية قرآنية بصورة صحيحة؟ فجوابه: إن األنبياء يكونون   املوعود
ما مل خُيربهم هللا تعاىل عن  العامة السابقةحذرين جًدا ويّتبعون معتقدات 

اخلمر واملتعة والراب على الرغم من   شيء بوجه خاص. مل حيرِّم رسوُل هللا 
يستنبط   حيكم وحي هللا. كذلك ظل املسيح املوعود كراهيته هلا ما مل

من كلمة "متوفيك" معىن: سُأعطيك نصيًبا وفريًا من إنعامايت،  بعثتهقبل 
مث كتب يف الكتب اليت أّلفها فيما بعد أنه إذا كان هللا فاعال لفعل التويف 

ال وكان ذو الروح مفعوال ال يكون معناه إال قبض الروح. فاحلق أن األنبياء 
 يتخّلون عن معتقدات عامة الناس ما مل ُيكشف األمر عليهم متاًما. ولكن

ُيطَلعون على حقيقة األمر قبل وفاهتم حىت ال يرفض  مما ال شك فيه أهنم
 ني إايه غري ملَهم به. فكما كان املسيح املوعودحاسبالناس كل كالمهم 

 عد أنه إذا  يستنبط من "متوفيك" معىن اإلنعام كامال مث كتب فيما ب
كان الفاعل هو هللا فال معىن هلذه الكلمة إال قبض الروح، كذلك ما دام 

  يفهم أن للنيب شرطًا أال يكون اتبًعا لنيب آخر ظل يستنبط من اآلية
املذكورة معىن أنه ال ميكن أن يكون النيب اتبًعا لنيب آخر، مث كتب فيما 

اتبًعا لنيب آخر. هذا ما بعد بكل صراحة أنه ليس شرطًا للنيب أال يكون 
يثبت من التاريخ ومن آايت القرآن الكرمي املختلفة. بل لو أتملتم أكثر 
لوجدمت أن هذا ما هو اثبت من اآلية املذكورة آنفا ألنه قد ورد فيها أن 
طاعة النيب واجبة على الناس ومل يرِّد أنه بجب أال يكون النيب اتبًعا لنيب 

َا أُْنزَِّل إِّلَْيَك َوَما أُْنزَِّل مِّْن أملَْ تَ َر إِّىَل ال  آخر.  ُْم آَمُنوا مبِّ ذِّيَن يَ ْزُعُموَن َأهن 
قَ ْبلَِّك يُرِّيُدوَن َأْن يَ َتَحاَكُموا إِّىَل الط اُغوتِّ َوَقْد أُمُِّروا َأْن َيْكُفُروا بِّهِّ َويُرِّيُد 
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ل ُهْم َضاَلاًل بَعِّيًدا * َوإَِّذا قِّيَل هَلُمْ  تَ َعاَلْوا إِّىَل َما أَنْ َزَل هللاُ  الش ْيطَاُن َأْن ُيضِّ
ُهْم  َوإِّىَل الر ُسولِّ َرأَْيَت اْلُمَنافِّقِّنَي َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوًدا * َفَكْيَف إَِّذا َأَصابَ ت ْ
هللِّ إِّْن أََرْداَن إِّال  إِّْحَسااًن  ْم مُث  َجاُءوَك حَيْلُِّفوَن ابِّ َمْت أَْيدِّيهِّ َا َقد  يَبٌة مبِّ ُمصِّ

ُهْم َوعِّْظُهْم َوُقْل َوتَ ْوفِّيقً  ا * أُولَئَِّك ال ذِّيَن يَ ْعَلُم هللُا َما يفِّ قُ ُلوهبِِّّْم َفَأْعرِّْض َعن ْ
ْن َرُسوٍل إِّال  لُِّيطَاَع إبِِّّْذنِّ هللاِّ َوَلْو  ْم قَ ْواًل بَلِّيًغا * َوَما أَْرَسْلَنا مِّ هِّ هَلُْم يفِّ أَنْ ُفسِّ

ُْم إِّْذ ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم َجاُءوَك  َفاْستَ ْغَفُروا هللَا َواْستَ ْغَفَر هَلُُم الر ُسوُل َلَوَجُدوا َأهن 
نَ ُهْم مُث   ُنوَن َحىت  حُيَكُِّموَك فِّيَما َشَجَر بَ ي ْ يًما * َفاَل َوَربَِّّك اَل يُ ْؤمِّ هللَا تَ و ااًب َرحِّ

ْم َحَرًجا ممِّ ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِّيًما هِّ ُدوا يفِّ أَنْ ُفسِّ -61النساء: ) اَل بجِّ
66) 

كل شخص يستطيع أن يُدرك بقراءة هذه اآلايت أن هللا تعاىل يقول 
يريدون أن يطيعوا أوامر الشيطان بدال من أن م أبهنعن املنافقني هنا 

ولكنهم ال يفعلون  الرسولحيكِّموا الرسول، مع أهنم مأمورون بطاعة أوامر 
قد صدر منا تقصري  ذلك، أما إذا أصاهبم ضّر فيأتونك مسرعني ويقولون:

إذ مل نُطع أمرك ولكن نيتنا كانت صاحلة. ولكن فليعلموا أننا هندف من 
ل أن ُيطيعه الناس وال يرفضوا أوامره. وإذا صدر منهم خطأ و إرسال الرس

هو أن يطيعوا أمرك على أية حال. قولوا  إمياهنمفليستغفروا، ولكن شرط 
تاج من هذه اآلايت أن النيب ال االستن بجوزاآلن ابهلل عليكم إىل أّي مدى 

يّتبع أحًدا؟ لقد قيل هنا أنه إذا جاء نيب إىل قوم فلُيطيعوه. إًذا، إن خداع 
كلمات القرآن ، بعد   الناس مع وجود شرح صريح من املسيح املوعود

 الكرمي الواضحة خيالف األمانة. 
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عودة قد م دليال على عدم  لعل قائال يقول هنا أبن املسيح املوعود 
 نبي امع كونه  املسيح الناصري وقال: أّن له أن أييت إلصالح هذه األمة

بل  ،: أّن له أن يكون مطيًعا للنيب مستقال؟ فجوابه: مل يكتب 
  النيباألمة إساءة إىل هذه قال أبن جميء أّي نيب اآلن سوى نيب من 
دعى من ال ميكن أن يُ  ته ألن الذي مل ينل مرتبة النبوة نتيجة طاع

وليس العكس.  مستقال ستكون من ته على النيب  نبي ااألمة. وإذا كان 
ذلك يؤدي إىل ختم النبوة أيًضا ألن  معىنجميء نيب مستقل ينقض و 

أيًضا  . بل يف ذلك إساءة إىل عيسى آخر يف شئون األمةنيّب تدّخل 
ة حال أن أييت كنيب مستقل على أي كنألنه إذا جيء به مرة أخرى ال مي

من األمة  نبي ا، وال ميكنه أن يُدعى ألن يف ذلك إساءة إىل رسول هللا 
ُفصل من زمرة األنبياء أوال وُجعل فرًدا من األمة لينال النبوة بعد  اإال إذ

 شخصه. إىل  ذلك مرة أخرى. ويف ذلك إساءة
أو  ابختصار، اُتِّّذوا أّي موقف تريدون فإنه إما ُيسيء إىل رسول هللا 

ىل املسيح الناصري لذا إن جميئه مرة أخرى ال بجوز حبال. ليس من منطلق إ
ألن ذلك إما ينقض ختم النبوة أو  ولكنال يكون اتبًعا لنيب آخر  نبي اأن 

ن األنبياء املستقلني عملوا حتت إ. وإن قلتم نفسه إىل املسيح  ءُيسي
م فلماذا ال ميكن أعلى منه أنبياء سابقني من قبل أيًضا وأن مرتبة النيب 

أن يعمل حتته نيب مستقل؟ فجوابه: األنبياء السابقون ما كانوا حائزين على 
مرتبة "خامت النبيني"، لذا إن جميء األنبياء احلائزين على النبوة مباشرة 

فهو خامت النبيني لذا  بعدهم ما كان مدعاة لإلساءة إليهم، أما نبينا 
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 حبيثعظيمة  ساءة إليه. إن قوة فيضه إفإن الوضع املذكور آنًفا مُيثِّّل 
حيوزون مراتب عليا، وليس ضروراي  أن  امن تالميذه أانس ه أن خيلقميكن

 يستعني ابألنبياء اآلخرين. 
يقول: "ما نعين من النبوة  ن املسيح املوعود أب( يُعرتض أيًضا 3)

نبوة يف ما يُعىن يف الصحف األوىل". فجوابه: صحيح متاًما أن املراد من ال
الصحف السابقة هي النبوة اليت كانت تُنال مباشرة ألن هؤالء األنبياء  

 كانوا ينالوهنا دون واسطة ولكن كلما وردت كلمة "نيب" يف كتاابته 
، وليس املراد أن معناها فقط أنه انل مرتبة النبوة بربكة رسول هللا 

فقد   يح املوعودأما املس ،األنبياء السابقني كانوا يُدعون أنبياء لسبب
لسبب آخر. النبوة ال تزال هي هي من حيث النبوة غري أنه قيل  نبي اُدعي 

نه كان املراد من النبوة يف الصحف السابقة أهنم انلوها إيف املقتبس املذكور 
فال يكون ذلك هو املراد  مباشرة، أما إذا وردت كلمة "نيب" حبقه 

 : منها. فيقول املسيح املوعود 
يغينّب عن البال أن كثريًا من الناس ينخدعون لدى ساع كلمة "نيب" "ال 

تلك النبوة اليت انهلا األنبياء يف  يف دعواي، ظانني وكأنين قد ادعيتُ 
يف هذا الظن. أان مل أدّعِّ  ولكنهم خمطئون ،األزمنة اخلالية بشكل مباشر

على كمال  ذلك قط، بل قد وهبْت يل احلكمُة اإلهلية هذه املرتبَة تدليال
، حيث أوصلتين إىل درجة النبوة بربكة فيوضه اإلفاضة الروحانية للنيب 

احلاشية(154، ص 22." )حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، اجمللد ، 
فاملراد من هذا املقتبس هو أن نبوته ليست مباشرة مثل األنبياء السابقني 
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ومن بني هذه ال يفرِّق من حيث النبوة كما يقول: " وإال فإنه 
النبوءات اليت ُدعي األنبياء السابقون بسببها النبّوات و اإلنعامات تلك 

 (209، ص18أنبياء." )إزالة خطأ، اخلزائن الروحانية، اجمللد
هو يف طريق   إًذا، الفرق الوحيد الذي ذكره املسيح املوعود

 ُسُّوا ن األنبياء السابقنيإيقول عن النبوة فإنه وإال  71احلصول على النبوة
 أنبياء نتيجة كثرة اإلطالع على األمور الغيبية فقط. 

عّد نزول  آخر أيًضا وهو أن املسيح املوعود  اعرتاض( يُطرح 4)
. فليكن معلوًما عليه  شرطًا للنبوة، ومل يدّع نزول جربيل  جربيل

 ذلك كما جاء يف إهلامه:  أعلنقد   أن املسيح املوعود
وأدار إصبعه وأشار. إن وعد هللا أتى. فطوىب ملن "جاءين آيل واختار، 

وجد ورأى. األمراض ُتشاع والنفوس ُتضاع." وكتب يف احلاشية: هنا ّسى 
هللا تعاىل جربيَل ب  "آيل" ألنه يعود مراًرا. )حقيقة الوحي، اخلزائن 

( إًذا، فقد أخرب هللا تعاىل يف اإلهلام 107-106، ص22الروحانية، اجمللد
 يل عليه. بن زول جرب 

( لقد كتبُت يف "حقيقة النبوة" أن املسيح املوعود أُطلع على األمور 5)
الغيبية بكثرة، وال ُيالَحظ نظري هذه الكثرة إال يف األنبياء فقط. فكان 

                                                 
 جانب إىل  املوعود املسيح يقول شهادةً  النبوة منكرو يقدمها اليت فاجلملة 71

 بكل منها ويثبت ،"الورى خري نبينا اتّباع من إال تُعَطى ال درجة هي بل: "اجلملة تلك
 من املراد ليس. فقط  هللا رسول ابتباع تُنال نبوة انل  أنه منها يقصد أنه جالء
 .منه. نبوة تكن فلم  نبوته أما نبوة كانت  السابقني األنبياء نبوة أن ذلك
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  :رسوال حبسب اآلية َهِّ بِّ يْ ى غَ لَ عَ  رُ هِّ ال ُيظْ ف ميكن أن ينخدع هنا .
 أحد مما ورد يف "إزالة األوهام": 

 عطيُت من الرؤى الصاحلة والكشوف وإجابة الدعاء واإلهلامات"لقد أُ 
. )إزالة األوهام، "الصادقة نصيًبا وفريًا يُقارب نصيب األنبياءو  الصحيحة

 (478، ص3اخلزائن الروحانية، اجمللد
 فليكن معلوًما أنه ال بجوز االستنتاج من هنا أن إهلامات املسيح املوعود

  مات ووحي األنبياء السابقني وابلتايل مل إهلا كن مساواييووحيه مل
ألن "إزالة األوهام" من كتبه االبتدائية، ويف ذلك الوقت   ، وذلكنبي ايكن 

يّدعي تلّقي الوحي بكثرة ولكن ملا كان حيسب   كان املسيح املوعود
نفسه غري نيب لذا كان ضروراي  أال حيسب وحيه مساواًي لوحي األنبياء ألن 

 ساواًي لوحي األنبياء كان اّدعاء النبوة حبد ذاته. فعبارته اعتبار وحيه م
املذكورة جاءت يف سياق الفكرة اليت ذُكرت يف هذا الكتاب مراًرا. غري أنه 

ُتالَحظ يف إهلامات  بقدر ماأنه نيب أقّر بكثرة إهلاماته  عندما علم 
كذلك ر  هذا ال يثبت إنكار كثرة الوحي، وإذا كان األم ،األنبياء. فأوال

نه بدأ إبقرار كثرة الوحي بعد عام أو عاَمني إميكن القول على أكثر تقدير 
كما قلت من قبل. ولكن هذا أيًضا ال ينفع   البعثةبدال من بداية 

املفص ل بنّي اّدعاءه   ن املسيح املوعودإ وااملعارضني شيًئا إال أن يقول
شيًئا.  صليحث األبعد عام أو عامني. ولكن هذا لن يؤثر على الب أيضا

بل ألنه ما  يف العبارة املذكورةواحلق أن املسيح املوعود مل ينكر كثرة املكاملة 
بينه وبني إىل ذلك احلني لذا قال لبيان الفرق  نبي اكان حيسب نفسه 
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بعض الناس  بلغن وحيه يُقارب وحي األنبياء. أما اآلن فقد إاألنبياء 
عن اإلساءة إىل عندها ة ال يتّورعون درج نبوة املسيح املوعود إبنكار 

حسني املعروف ب  أيًضا. فقد كتب حكيم حممد  املسيح املوعود 
جملة "املهدي" الناطقة ابسم "أجنمن أمحدية  رئيس حترير"مرهم عيسى" 

نتيجة  مثل حممد رسول هللا  نبي اإشاعة إسالم بالهور": "هل صار 
كانت تتعّلق بشخصه أو   كشوف وأخبار الغيب اليتإهلامات و  ضعةب

 ببعض املعارف أو ببعض الناس أو احلوادث"؟ 
مثل رسول   فإذا كان يقصد من ذلك أبننا حنسب املسيح املوعود

درجة فليس هناك كذب أسوأ منه. أما إذا كان يقصد حقيقة النبوة  هللا 
فليقرأ يف الصفحات األخرية من جملته مقال مرزا يعقوب بيك حيث يقول: 

ونبوة األنبياء اآلخرين فرٌق من حيث حقيقة  يكن بني نبوة النيب "مل 
مثل بقية األنبياء من  النبوة"، وليعلم أننا أيًضا حنسب املسيح املوعود 

سيًدا وابملسيح  حيث النبوة، أما من حيث الدرجة فنؤمن برسول هللا 
يث من ح خادًما. فإذا مل يشبه املسيح املوعوُد ابلنيب   املوعود

األنبياء  َوىالنبوة بسبب بعض اإلهلامات فليخربين كيف ميكن أن يسا
على الرغم من تلقِّيهم إهلامات أقل من حيث النبوة  اآلخرون ابلنيب 

ليعلم جيًدا أن اآلايت اليت أُعطيها املسيح و ؟ حىت من املسيح املوعود 
لعه بل قد أط ،ال تقتصر على بضعة إهلامات تتعلق بشخصه  املوعود

 فيقول عليه السالم: ،هللا تعاىل على الغيب بكثرة
"وإذا قلَت إن وحي األنبياء السابقني كان مصحواًب ابلنبوءات 
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واملعجزات، فاجلواب هو أن النبوءات واملعجزات فيما أتلّقى من وحي 
أكثر بكثري من وحي معظم األنبياء السابقني، بل احلق أنه ال جمال 

 معجزايتو بعض األنبياء السابقني  عجزاتوم تللمقارنة بني نبوءا
 (460، ص18." )نزول املسيح، اخلزائن الروحانية، اجمللد ونبوءايت

حتّققت نبواءته هبذا اجلالل والعظمة،  هل كان نيب سوى النيب 
  املوعود ُعّد املسيحُ ومشلت العامل كله مثل نبوءات املسيح املوعود؟ ي َ 

نه ال جمال إاء، ويقول عن نبوءات بعضهم ألنبينبوءاته أكثر من كثري من ا
األمحدي املزعوم يقول بكل للمقارنة بني نبوءاهتم ونبوءاته. ولكن هذا 

هنا بعض اإلهلامات املتعّلقة بشخصه أو ببعض األحداث وقد إحقارة 
بناء  نبي ا  بناء على ذلك. إذا مل ُيصبح املسيح املوعود نبي احسبتموه 

الذين ال جمال ملقارنة  أولئكقليلة فكيف صار أنبياء على هذه اإلهلامات ال
يف    ؟ يقول املسيح املوعود إهلاماهتم مع إهلامات املسيح املوعود

 كتابه "ينبوع املعرفة": 
وقد أظهر هللا تعاىل إلثبات أين منه آايٍت لو وزِّعت على ألف نيب أيًضا 

األخري، وملا كان هذا  لثبتت هبا نبوهتم، ولكن ملا كان هذا الزمن هو الزمن
اهلجوم هو اهلجوم األخري من قبل الشيطان مع ذريته لذا مجع هللا تعاىل 
آالف اآلايت يف مكان واحد بُغية هزمية الشيطان ومع ذلك ال يُؤمن 
الشياطني من الناس ويعرتضون مبحض االفرتاء وبغري حق ويُريدون أن يُقضى 

 تعاىل ولكن هللا تعاىل يريد أن يقّوي أبية طريقة ممكنة على مجاعة أقامها هللا
)يبنوع املعرفة، اخلزائن الروحانية، اجمللد  بيده إىل أن تبلغ كماهلا.مجاعته 
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 (332، ص23
ولكن ُيكتب اليوم يف جملة "أجنمن إشاعة اإلسالم الهور" علًنا على 

بناء على بعض  نبي اُعّد   النقيض من ذلك أن املسيح املوعود
أين  !يت كانت تتعّلق بشخصه أو ببعض األحداث. وا أسفاهاإلهلامات ال

ذه األوساخ منذ البداية، ولكن ما هب متلطِّّخااألمحدية؟! كان هذا الكاتب 
فانني يف قبل اليوم الذي حدث هبؤالء الناس الذين كانوا حيسبون أنفسهم 

حىت  ؟ هل جعلوا قلوهبم بُغية مبارزيت فقط قاسية حب املسيح املوعود
؟ أال يكفيهم أن  إىل املسيح املوعود ءتسي على نفقاهتم جمالتٌ  عتطُب

من ذلك ألنه   يسبوين ويسبوا أقاريب اآلخرين ويستثنوا املسيح املوعود
ميكنهم أن يرفضوا قضية اخلالفة ويناقشوا النبوة مبدئي ا  ؟حمسن إليهم أيًضا

ا أيديهم وأال يرفعو   ولكن بجب أال يسعوا لتكذيب املسيح املوعود
أبن الكثرة اليت أُطلِّع   لإلساءة إليه على األقل. يقول املسيح املوعود

هبا هو على األمور الغيبية ال ترتك جماال للمقارنة بني نبوءات بعض األنبياء 
ونرى أنه مل حيدث بعد بعثته  ،ن إهلاماته تشمل العامل كلهإويقول  ،ونبوءاته

ولكن التعنُّت والتعصُّب يُعمي اإلنسان  حادث كبري مل خُيرب به قبل األوان.
 تُنشر اليوم على نفقات األمحديني جمالت يكذ ب فيها املسيحُ  حىت أنه
الذي يقول أبنه ال جمال للمقارنة بني معجزاته ومعجزات  ،املوعود 

وأنه لو وزِّعت آايته على آالف األنبياء لثبتت  ،بعض األنبياء السابقني
. والذي اّدعى أن استخفافا هباهلاماته بكلمة "بضع" ُتذكر إولكن  نبوهتم،

ن تلك إوسيظل يُريها، يُقال عنه اليوم  هللا تعاىل أرى له آايت يف العامل كله
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اإلهلامات كانت تتعّلق بشخصه أو أقاربه أو ببعض األشخاص واألحداث 
فقط، هل من إساءة أشنع من هذه؟ لعل قانون الطبع والنشر مل يسمح هلم 

أفلم ميلكوا حياء أيًضا  ،فإن مل ميلكوا خشية هللا ،ابة أكثر من ذلكابلكت
 ؟حىت يُفّكروا أن الكتيب املذكور سيُنشر على نفقة األمحديني على أية حال

فأي نُبل ونباهة جُتيز نشر كلمات اإلساءة حبق هاديهم ومرشدهم على 
والدي فهو  إذا كان  ؟ ليتكم فّكرمت لوجه هللا أن املسيح املوعودهمتنفق

أبوكم أيًضا من وجه. لقد قال عبد احلكيم أيًضا كالما مماثال فطُرد من 
مبوجب: "إين مهني" وتذوقوا  بكم شَ طَ يُباجلماعة بسببه. فاتقوا هللا حىت ال 

نكم ال ُتافون الفتاوى، وال قولوا إن شئتم أبيف هذه الدنيا.  هللا عذاب
وا فتوى هللا وال هتينوا إهلامات ُتافوا فتواَي ولكن اخشَ إىل أن حاجة لكم 

اِّعلموا أنه إذا كان  ،على األقل مثل غري األمحديني  املسيح املوعود
م فإن مئات آالف الناس من قلوهب  بعضكم نزعوا حب املسيح املوعود

أيًضا  مستعدون للتضحية أبنفسهم يف سبيله. بل هناك كثري من زمالئكم
 . فال تؤذوا قلوبنا هبذهالقلوب أعماقمن   حيبون املسيح املوعود

يهّز العرش العظيم أيًضا، وإن غضب هللا  تأملاإلساءة ألن نداء القلب امل
يهيج على الذي يؤذي القلوب. هل من الضروري أن يُثَبت كون رسول هللا 

  خامت النبيني أبسلوب فيه تكذيب املسيح املوعود  وُتذَكر آايته
عددا  اآلالف بكلمة "بضعة"؟ واملعلوم أن  وإهلاماته وكشوفه اليت تقع يف

وهناك آالف من اإلهلامات اليت مل تُنشر  كتب  ثةقد ُنشرت يف ثال كبريا منها
 بعد، وكل إهلام من إهلاماته حيمل يف طياته عظمة خارقة.
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 دليل حاسم على مسألة ختم النبوة

خوة كنُت قد أهنيت كتابة تتمة حقيقة النبوة إذ عرض علّي أحد اإل
م 12/1/1915، عدد2، جملد83جريدة "بيغام" الصادرة يف الهور رقم

ُنشر فيها بكل شدة دليل بعنوان عريض "دليل حاسم على مسألة ختم 
بجعل الناس يقبلون كالمه بال دليل. فقد  َمنجاء فيه أن النيب هو  النبوة"

املهمة فهي  ورد يف اجلريدة: "تذّكروا هذا الفرق أن للنبوة مهمة وإنعاًما. أما
بقبول ذلك  همأنه يستلم األوامر من هللا تعاىل ويبّلغها إىل الناس وأيمر 

ومستقاًل.  نبي ا حقيقي ااألمر والعمل به بغري دليل. فهذا الشخص يكون 
ابملعىن  نبي افال يكون  72أما الذي ليس واجًبا أن يُعَمل أبمره بغري دليل

بوفاة املسيح  رتم علًما من هللا تعاىلتلّقى املرزا احمل لواحلقيقي. فمثاًل 
نه نيب حقيقي ومستقل. أب لقلناأن نؤمن هبا بغري دليل  جعلنا الناصري مث

ولكنه ملا مل يفعل ذلك بل خاض يف نقاش وحبث ونقد علمي حول هذه 
أدلة  هبتقدمي ااملسألة على الرغم من تلّقي العلم من هللا تعاىل وجعلنا نُقّر هب

 يف هذه احلالة."  نبي ا حقيقي ارمي فال ميكن أن يكون من القرآن الك
حرية واستغرااًب. أستغرب  تزددايف هذا املوضوع  تاحلق أنين كلما أتمل

أواًل ما هو املراد من جْعل أحد يُقّر بشيء بال دليل؟ فهل كل من كان  
أن الناس يُدعى نبيا كل َمن يطلب من ؟ أو نبي اكالمه بغري دليل ُيسم ى 

                                                 
 املسيح أوامر من أمر وراء سببٌ  ثبت إذا أنه مذهًبا يعتنق احملرتم املولوي لعل 72

 .منه. فال وإال طاعته ببج املوعود
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كالمه بغري دليل؟ فإذا قُبل هذا املبدأ فأواًل وقبل كل شيء لن يكون   ايقبلو 
يف العامل أجدر ابلرحم من حزب األنبياء إذ يقولون كل شيء بال دليل 

. واثنًيا: سيستفيد النصارى من هذا الدليل هتمكلما ذُكر الدليل بطلت نبو و 
غري املعقول ويقولون  كثريًا ألهنم يُقدِّمون سلًفا هذا الدليل على كالمهم

أبن هذا ما ورد يف اإلجنيل فاقبلوه، وهذا ما جاء يف صحف إهلية فآمِّنوا 
كالم هللا هو  به. وإذا قيل هلم أبنه حجة عليكم ال علينا، قالوا: ال، بل 

 ،هم حتًماؤ مبد يثبتحجة على اجلميع. فمن منطلق الدليل املذكور آنًفا و 
بل  أّي دليلأال يُقدِّم يه بال دليل وعل ألن من شروط النيب أن يكون كالمه

أن يقول أبن هللا تعاىل أمرين بكذا فاقبلوه. اثلثًا: يف ذلك عيب آخر  ينبغي
ألننا ال جند  وهو أن ذلك يستلزم تكذيب القرآن الكرمي وتكذيب النيب 

ألدلة من بدايته زاخر ابالكرمي يف القرآن الكرمي ُحكًما بال دليل. بل القرآن 
كًما لكل أمر من أوامره ادعاءاته على كل هنايته ويُقّدم دليال إىل  ،ويُبنّي حِّ

فهو بجعلنا نُقّر بوجود هللا تعاىل ويُقدِّم على ذلك براهني دامغة، ويطلب 
ويطلب أن نؤمن  ،منا أن نُقّر بوجود املالئكة ويُقدِّم لنا حجًجا قاطعة

ابألنبياء ويُقدِّم أدلة شاملة،  ابلكتب ويُقّدم عليها أدل ة قوية، وبجعلنا نؤمن
ويطلب منا اإلميان ابلقيامة ويُقدِّم أدلة عليها. ابختصار، ليس هناك شيء 

 يُقدِّم عليه أدلة. دون أن أيمران القرآن ابإلميان به 
شرطًا عند املناظرة مع عبد هللا آهتم أن  لقد وضع املسيح املوعود 
أيًضا عليه نفسه وأييت ابلدليل ب يقدم ادِّّعاءهالكتاب الصادق هو الذي 

بنفسه. نشكر هللا تعاىل على أن املولوي احملرتم الذي اخرتع هذا التعريف 
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للنيب مل يكن موجوًدا عندئذ وإال ألّيد القسيس بكل شدة ولقال للمسيح 
، الياًل بطلْت رسالة الرسول تلقائي  : اي صاحيب إذا قّدمَت د املوعود

من  ىل بطالن الرسالة بدال من إثبات الصدق.فلماذا تطلب شيئا يؤدي إ
أن املولوي احملرتم مل يتدبّر القرآن ومل يَر أنه بجعل الناس ا حق  املؤسف 

إلقرار بال دليل. إذا قلتم هنا على ايقبلون كل شيء بدليل وال ُيكرههم 
أبننا استخدمنا كلمة "حكم" ومل نذكر املعتقدات قط بل ذكران األعمال 

ضربتم َمثل وفاة املسيح الناصري، فهل وفاة املسيح  لقد فقط، لقلُت:
األحكام جدال أن مرادكم هو ؟ ولو قبلنا  عمٌل أمر به املسيح املوعود

م القرآن الكرمي أدل ة على كلٍّ من  فهي أيًضا مصحوبة ابألدلة فقد قد 
ر  ، وبنّي حماسنها. وإن قلتم: ليس األماالصالة والزكاة والصوم واحلج وغريه

كذلك بل نقصد من ذلك أنه ميكن أن يكون يف اإلهلام اإلهلي دليل 
ولكن بجب أال يُقدِّم النيب أّي دليل، فهذا اّدعاء حبد ذاته يتعذ ر إثباته. ما 
دام املولوي احملرتم ليس نبي ا لذا بجب عليه أن يثبت ادعاءه هذا من القرآن 

 إىل جانبم دلياًل قط أن النيب هو الذي ال يُقدِّ  حبسب اعتقاده الكرمي
تظهر للعيان يف هذه احلالة هي أن كالم سإهلامه. ولكن املشكلة اليت 

حيمل يف طياته أدلة على عشرات من األمور. العصر الراهن  رسول هللا 
كلها موجودة. األنبياء   هو عصر الكتابة، لذا فكُتب املسيح املوعود 

لكن أقواهلم ليست حمفوظة، أما السابقون أيًضا مل يبقوا صامتني وامجني و 
هناك أدلة كثرية يف األحاديث  .فيهملحوظة األدلة فما كان حمفوظًا منه 

. . خذوا اإلجنيل مثاًل فقد ُنسبت فيه األدلة إىل املسيح الناصري مثال
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كتب أخرى فقد وردت يف القرآن لنظر إىل  إىل اُأكرر وأقول: ال حاجة 
موسى ونوح عليهم السالم وكلها تتضمن الكرمي نفسه مناظرات إبراهيم و 

أن تُنكروا نبوهتم أيًضا. إنين متأسف على أن بجب أدلة، ففي هذه احلالة 
مناظرات  ا مناجملال ال يتسع للخوض يف املوضوع وإال لشرحت بعض

لقد  !ة ابألدلةي زاخر كم ه  وفّصلتُ  ،يف القرآن الكرمي املذكورة األنبياء
امللك يف اجلزء الثالث من القرآن، فاقرأوها  مع ذُكرت مناظرة إبراهيم 

  األدلة أم ال؟ فما وجه االعرتاض على املسيح املوعود تتضمنهل 
على تقدميه األدلة؟ لقد ظهرت مشكلة عويصة للعيان أن املعارضني كانوا 

ال يُقدِّم دلياًل لذا هو ليس صادًقا. أما  يعرتضون أن املسيح املوعود 
من األمحديني يقولون أبن نبوته ال تثبت ألنه يُقدِّم اآلن فقد بدأ بعض 

ة. وإذا قلتم: ال بجوز إثبات شيء من الكتب السابقة وظل املسيح ل  األد
يُقدِّم القرآن الكرمي إلثبات اّدعائه، فجوابه أن يف اإلجنيل   املوعود

قّدم القرآن الكرمي أيًضا كذلك من كتب األنبياء السابقني،  أدلة مأخوذة 
ْن قَ ْبلِّهِّ كَِّتاُب ُموَسىشاهًدا على صدقه قائاًل:  وسى م  َومِّ

يلِّ ( مث قال: 13)اأَلحقاف:  جنِّ ُدونَُه َمْكُتواًب عِّْنَدُهْم يفِّ الت  ْورَاةِّ َواإْلِّ  بجِّ
  نْ مَ فَ أَ ( وبذلك جعل كال الكتابني شاهًدا عليه. وقال: 158)اأَلعراف: 

 ابألدلة.  ء رسول هللا بذلك أثبت ادعا( و 15)حممد: ةٍ نَ يِّ ى ب َ لَ عَ  انَ كَ 
متاًما ال يثبت من  غًياال( ادعاء املذكورابختصار، لقد اّدعى )املولوي 

القرآن وال من احلديث وال يستوعبه العقل. وألن ورقتني فقط بقيتا فارغتني 
يف اإلسهاب خطر التأخري كذلك من الدفرت لذا اختصرُت اجلواب كثريًا،  
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لتفصيل، ولعل هللا حُيدث بعد ذلك أمًرا. احلق أن املولوي اب هوإال لكتبتُ 
احملرتم ال يعرف الفرق بني االدعاء والدليل، وإن تعريف النيب الذي يُبّينه ال 

ه بكلمات أخرى وقدّ  مه كدليل. يستطيع إثباته من القرآن الكرمي قط، فغري 
اجه هذه قد و ، ففَمثله كمثل الذي ُيصبح شاهًدا بنفسه إلثبات اّدعائه

 بال دليل.  كالم رسول هللا   عدِّه نتيجةالعقوبة 
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