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مقد�مة الكتاب
 ، "ي�ا ب�ص�ر�ي ع�ل�ي�ك� ب��ه�ائ�ي و�ب��ر	 ع�ن�اي�ت� و�ش��س	 ف�ض�ل�ي و�س��اء	 ر�ح��ت�

م�ت�ك�  ك� أل	 ال� أن� ي�	ن��و*ر� الع�ال�� ب�ع�ل�م�ك� و�ح� ن�س�
و�ي�	ق�د*ر� ل�ك� م�ا ي��ف�ر�ح	 ب�ه� ق��ل�ب	ك� و�ت��ق�ر5 ب�ه� ع�ي��ن	ك".          

ــز3 الحميــد3 الظــاهر3 باســمه العلــي1[1 ــبر1 الــر�ؤوف3 العزي  أفتتــح? الكلم< بالثنــاء3 علــى الــرب1 المجيــد3 ال
  كاشــف3 الحجــاب3 عـن الحقــائ3ق3 المود<ع<ـة3 فـي،العلـى والمتجل�ـي بجمــاله القــدس البهــي� البهــي

  جزيــل3 العطــاء3 جميــل3 الثنــاء3 كــثير3،الكتــاب ومــبي�ن دقــائ3ق3 التأويــل3 مــن القــرآن3 والتــوراة3 والنجيــل3
  ذي،اللء3 رافــع3 الض�ــعفاء3 إلــى الوج3 العلــى وخــافض3 أربــاب3 الكبريــاء3 إلــى الــد�ركات3 الس�ــفلى

ة3 الظــاه3ر<ة3 واليــات3 العظيمــة3 البــاه3ر<ة3 ر<ة3 القاه3رة3 والس<ط]و<   مبــد1د3 شـمل3 كـل1 عــات\ عنـود\ ومعان3ــد\،الق?د]
ف3ر<ة3م? م?،ح<قود\ وم?̂تب3عي س?ب?ل3 عاد\ وث<مود\ وأصــحاب3 الح?جـر3 واليهــود3 فار3 المس]ــ  ن]ـــز3ل3 الص?ـح?ف3 والس]ــ

ار ت3ــه3،عــن أنبــاء3 البـ<ر<ر<ة3 الخيــار وق3ص<ــص3 الجبــابرة3 الف?ج�ــ   وج<ســيم3 رحمت3ــه3 علــى أوليــائ3ه3 وعظيــم3 نـ<ق]م<
  فســبحانه ســبحانه.قيــن وذكــرى وموعظــة للعــالمينت�علــى أعــدائ3ه3 ت<ــذ]ك3ر<ة للمخلصـين وتبصــرة للمت�

ر<ت3 البصــار? عنــد تجل�ــي ــات3ه3 و<ب?ه3ــ ة3 آي ــه وذ<ه?ل<ــت3 اللبــاب? مــن ع<ظ<م<ــ  تــاهت3 العقــول? فــي إدراك3 ذات
ز<ت3 الص�فوف? عن مقاومة أمر3ه3 وفـ<ل<ت3 اللوف? عن منــع3 نشــر3،جمال3ه3 بأعظم3 أسمائ3ه3 وصفات3ه3   وع<ج3

ر3ه3  يل� وأصــل�. له الحمد? والثناء? وله العظمة? والكبرياء? ل إله إل� هو في الخرة والولى،إسم3ه3 وذك]
 م على شمس3 الهدى والنور3 الساطع3 من أفق3 الع?لى والس�درة3 المباركة3 المغروسة3 في قطــب3ل�وأسل�

ل3 القــديم3 والســر1 القــويم3 المن]ب<ع3ــث3 م3ـن] إرادة3 رب1ــه3 ن< الص]ــ  ج̂نــة3 المــأوى ألفــرع3 الكريــم3 المنشـعب3 م3ــ
ة3 بيــن العــالم3 ج<ع<ــل< ال قلوب<نــا  الرحمن3 الرحيم3 غصن3 ال3ــ العظـم3 وســر1 ال3ـ الكــرم3 وح?̂جت3ـه3 القائ3م<ــ
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ن<ت<نا هات3ف<ــةu بــذكره وثنــائ3ه3 ̂ي،كنــائ3ز< للــئ و<لئ3ه3 وألس3ــ ف? أفضــل< التح3   وأط]ي<ـب< التســليم3̂يــة3 والثنــاء3 وأ?ت]ح3ــ
ة3 والن̂ـف<حــات3 اللهي�ــة والنفــوس3  والبهاء3 على الشموس3 الباز3غ<ة3 والدراري المنيرة3 والحقائق3 المق̂دس<ــ

ر? اله3داي<ــة3 مــن أ?ف?ــق3 الب<ط]حــاء3،ة̂ي̂ير3ر3ب<الط<ي1ب<ة3 القائ3م<ة3 بأع]باء3 الرسالة3 بين الب< ̂يما م<ن] انفجرت ب3ه3 ف<ج]ـ   س3
ة? الليل<ــة3 الليلــىإو ــت] ظ?ل]م<ــ ة3 الشــيطان3 وم?بيــد3 ع3بــاد<ة3،بـ]ت<س<ــم< بظهــوره3 ثـ<غ]ــر? الصــباح3 و<و<̂ل   ق<ــاه3ر3 ع<ب<ــد<

ات<م3 لين وإمــام3 الم̂تقيــن وخ<ــ ي1د3 المرس<ــ ر]ك3 والط?غيــان3 س<ــ  الوثــان3 ورافــع3 أعلم3 التوحيــد3 بيــن م3ل<ــل3 الش3ــ
 بيني�ـ ص<ــل<وات? ال وســلم?ه? عليــه وعلــى آلــه الطي�،ق]ت3راب3 الســاع<ة3 بيـن العــالميناالنبي�ين والمنادي ب

دينخالطاهرين وأصحاب3ه3 المن]ت<                                   ].بين الر�اش3

 وفقه ال لخدمــة[  أبو الفضل ممDد بن ممDد رضا الرقادقان،بعد المد والصDلة يعرض أقلD العباد
 أن��Dه لح��ظ ف الس��نة الاض��ية رس��الة كتبه��ا الس��يDد ،]العالم وإزالة الضغائن الكامنة في صدور المــم

Dعب���د الس���لم ش���يخ الس���لم ف تفلي���س وس���ائر بلد القفق���اس ألبس���ه ال رداء الع���زDن ب���هز���Dة وزي���Dة البدي 
ة انتق���ادات  بإس���لوب Dنها ع���دDعل���ى كت���اب اليق���ان الش���ريف ض���م Dة ف ال���ردDوس���ادة الش���يخة الس���لمي 
 أسئلة، وحيث قد نزلت من القلم العل�ى أجوب��ة أس�ئلة الم�م بأفص�ح عب��ارة وأبل�غ بي��ان ونزل��ت ردوده
 الباركة على اعتاضات  المم على هذا المر العظم كما قام كبار الحب��اب ف البهن��ة عل��ى أحقي��Dة

Dه��ذا الظه��ور الق��دس ف رس��ائلهم الس��تدلليDيrلحتج��اج  نف��س uة العدي��دة بي��ث ل ي��دعوا م��ال، rس 
 ونظراu لدوث الوادث الطية ف الملكة واشتغال هذا العبد بت��أليف رس�ائل ومق��الت علمي�Dة ل�ذا ل

     يد مالu للجابة على انتقادات  جناب الشيخ تييزا u للوهم من اليقي وللضللة من الداية.

  ال�Dذي ه��و م��ن حي��ث الي��ان ف الرعي��ل الوDل،إل أن إتDض��ح ف ه��ذه الس��نة أنD أح�د أف��راد  الحب��اب
  ق�د كت��ب جواب��اu وف�ق م��ذاقه،ولكنDه من حي��ث الوص�ف ف ع�داد أه��ل ال�رف يش��تغل بعم�ل اللوي�ات

  إل2"فار�جع الب�ص�ر� هل� ترى م�ن�  ف	تورعلى الرسالة الذكورة ودعا جناب الشيخ بكم الية الكرية: "
 إعادة النDظر ف كتاب اليقان الشريف بل تاسر جسارة أك��ب وارتك��ب عص��ياناu أعظ��م حينم��ا عط�ف

ت�ه	 ال�ع��ز�ة	عنان قلم�ه أحيان��اu بالنص��يحة لئل يغف��ل ع��ن مطالع��ة الي��ة الكري�ة: " ذ�  و�إ�ذ�ا ق�ي�ل� ل��ه	 ات��ق� الل��ه� أ�خ��
ر عليه��ا أه�ل	 البه��اء، وح��ذDر الش��يخ، فل يعتب بع��بة الس��ابقي3 "ب�ال��ث��  ، وف�ق الفط��رة الس�ليمة ال��Dت ف	ط��

ن� أ�ظ�ل���م	من معارضة اليات الليDة وأنذره من السلوك ف هذا السلك الهلك وفق الي��ة الكري�ة: "  ف�م���
ان	وا د�ف	ون� ع����ن� آي�ات�ن����ا س	���وء� ال�ع����ذ�اب� ب�����ا ك���� ز�ي ال����ذ�ين� ي�ص���� ن�ج� ا س���� ذ�ب� ب�آي����ات� الل����ه� و�ص����د�ف� ع�ن��ه����  م�����ن� ك����

  فتر< عن العمل فتوراu قص�ر فيه تقصيراu والفتور الضعف597تقصيراu وضعفاu. المنجد ص  2
206البقرة: 3  
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د�ف	ون� ن� ال���ذ�ين� ون��اه ع��ن ال��دخول ف ه��ذا الطري��ق ال��وعر بص��ريح الي��ة البارك��ة: "4" ي�ص���  و�ل� ت�ك	��ون�ن� م���
ر�ين� .5" ك�ذ�ب	وا ب�آي�ات� الل�ه� ف��ت�ك	ون� م�ن� ال��اس�

                           
Dولك��نDنDجن��اب الش��يخ غض��ب م��ن نص��ائح ذل��ك ال��ؤمن حس��ن الني ��DيDة وظ��نDمع��ارف عب��اد ه��ذان Dأن  

 الظه���ور العظ���م مقتص���رة عل���ى متوي���ات رس���الة ذل���ك ال���ؤمن ف���اغتنم  الفرص���ة وظ���نD م���ال الع���تاض
الم	واس��عاu فس�يحاu وتص��وDر أنD الجاب�ة عل�ى أس�ئلة جن�ابه أم�ر ف غاي��ة الص��عوبة ب�ل متن�ع وم	   فق�ام،م	�

Dع�ن أن uبراحة بال واطمئنان خ�اطر بت�أليف رس��الة ثاني�ة وطبعه��ا ونش��رها غ�افلDف كنان��ة فرس��ان ه�ذان  
 الي��دان س��هاماu ثاقب��ة ونص��الu ناف��ذة مزق��وا ب��ا بق��وDة الس��م  العظ��م الج��ب الغليظ��ة م��ن أوه��ام الم��م

Dة البنان والبيان شكوك الشكDوشطبوا بقوDكي وأبطلوا بقدرة القلم واللسان أوهام النتحلي.ك 
            

انع��م ل��و ف��از إنس��ان برش��ح م��ن ب��ار الع��ان ال��Dت أودعه��ا ال��قD ج��لD جلل��ه ف الي��ة الختص��رة "  ك�م���
أك	م� ت��ع	ود	ون�  " ل�شه�د� بأنD هذا الم��ري�ظ�ه�ر	 القائ�م	 بآثار ك	لD النبياء وفهم معن الديث الشريف "6"ب�د�

  فه��و،الق��دس العظ��م مظه��ر	 جي��ع ال��وادث الس��يمة الاض��ية ومص��داق	 جي��ع وق��ائع الي��Dام الالي��ة
rواحدة rعال�� العارضة بوجة 	هلك	نوح ي 	،طوفان	ةDوهو جن 	علىة uوسلما uنار� العاندة بردا 	إبراهيم تعل  

  وه��و عص��ا موس��ى تتلق��Dف حي��ال� أوه��ام  أه��ل الض��لل وه��و الي��د	 البيض��اء ال��Dت تط��ف	،أه��ل الي��ان
ي���ي القل���وب� اليDت���ة،أبص���ار� أرب���اب الك���ابرة والنك���ار   وه���و الم���ال	، وه���و ألن��ف����س	 الس���يحيD ال���Dذي ي	

ر الس��تعدDين بن��بةr واح��دةr م�ن ب��ر�ص�   وه��و حقيق��ة	 خ�ات� الن��بيDي، اله�ل والغب��اوةص�العيسويD الDذي يطه*�
ت�����م� الرحي����ق الخت����وم ة ال����دى ال����Dت تتجل����Dى ب���ا الق����درة اللي����Dة ف رداء،ال����Dت ت�ف�����ك5 خ� ����Dوه����و رجع����ة أئم  

 الظلوميDة.

 وخلص��ة الق��ول ل��Dا نظ��ر� ه��ذا العب��د ف ص��فحات رس��الة جن��اب ش��يخ الس��لم لح��ظ أن��Dه ب��الرغم م��ن
 تس��Dكه ف الع��تاض  عل��ى ه��ذا الظه��ور العظ��م بش	��بهات س��ائر الم��م ف ال��ردD عل��ى مظ��اهر أم��ر ال
الفي ف��إنDه خ�رج� ع��ن س�لوك العت��دال غالب�اu ف ط��يD عب��اراته وأفل��ت زم��ام ��Dبي السDك��ذ

	
ه� ف طري�ق ال  وسي�

القلم وب��ر�ع� ف بذيء القول وخ	شن الكلم با يناف مقام العلماء العلم.
ي�ل� أم��ر ال ل تن��ع	 س	���رع�ة�   كلمت��ه نق��د	ذ�  ول ي��ن���ع	 ن	ف���وذ�، ج�ر�ي��ان�ه� أش���واك	 رس��ائ�ل� الع���تاضة�ول��و أنD س���

ب�باu لبص��ية أرب��اب� الس��تعداد ولطال��ا ك��ان هب��وب	 أري��اح� العار�ض���ة� س��بباu،العب��اد د	 س���   ب��ل لطال��ا ك��ان الن��ق���
157النعام:  4  
95يونس:  5  
29العراف:  6  
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ن� هذا القال إل م	ص�ن�فات� الس��ابقي ف ال��ر�د* عل��ى،لزيد اشتعال نار� الداية م�   كما ستجري الشارة	 ض�

Dل�ذا ل حاج�ة للتع��ر uن�فات. ونظ�را 	ص��
 ض ب��الوابرDالنبياء والرس�لي وس�ت�ظ�ه�ر	 للمنص�في نت�ائج	 تل�ك ال

بهات ال���Dت ن���ادى ب���ا أرب���اب ال	ح���ود ���Dمي ف ر�ف����ع الشDس���ائل وص���رف العم���ر الثDعل���ى أمث���ال ه���ذه الر 
  ولك��ن حي��ث أنD ف��ت���ح� ب��اب� الن���اظرة� ي��ؤدDي إل،والنك��ار والتDك���ذيب والس���تكبار  آلف��اu م��ن الس��ني

ت�ع�د�ة� وإيقاظ� النDفوس الراق�دة 	س�
قيق� الن�ظ��ر� وأنD الوص��ول�،انتباه القلوب� ال   وأنD النتباه ل�ن ي��ص��ل� بغي ت��د�

  ل���ذا ي��ع����ر�ض	 ه���ذا العب���د ح�س����ب� الم���ر الب���ارك جواب���اu عل���ى أس���ئلة،يس���تحيل	 بغي الس����ع�ي� والجته���اد
ث��ي� وخاتة   أهل� البهاء� وب�راهين�ه�م�ادDعاء  وي	�ص*ص	 (البحث الوDل) لبيان أص�ل� ،جناب� الشيخ ف م�ب�ح�

 عل��ى ذل��ك وي	�ص*��ص	 (البح��ث الث��ان) للج��واب� عل��ى اعتاض��ات  الش��يخ� واح��داu بع��د واح��دr وي	�ص*��ص	
	ر�ت�ب�ط�ة� بالدليل� والبهان.

ناب�ه� غي� ال (الاتة) للك�ش�ف� عن بعض� مطال�ب� ج�

ف [ ف<ظ<نــا مــن سفاس3ــ  وهنــا نشــرع فــي الجــواب ونرجــو مــن ال تعــالى فــي فاتحــة الكتــاب أن] ي<ح]
نا بفضله على العتدال  فــي الم<قــال3 و3 البيان3 ويؤي1د< طاب3 وه<ذ]  القول3 وزخارف الكلم وب<ذاء<ة3 الخ3

ن] ل<ــد?ن]ه إن�ــه هـو ولــي�قت]لوال ة\ م3ــ ر<ح< صــدور<نا ب3نـ<ف]ح<ـ ن]ه? وي<ش]ــ  ان3 في الستدلل  ويـ?نـ<و1ر< ق?لوب<نا بروح\ م3
ل3صين ر? أر3ق�ائ3ه3 الم?خ] ]. ع3باد3ه3 الص�الحين وناص3

ف"ل�لمؤل�ا"
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مقد�مة الطبعة الولى
هو القدس العظم البهي	 البهي

---------
ف��ي عل���ى أول اللب���اب أن��Dه ل��Dا انته���ى بع���ون ال تع��ال ت���أليف كت��اب الف���رائد ف ج��واب ش��بهات  ل ي�

هل� انتش��اره،جناب شيخ السلم   طلبت جاعة من أرباب العلم والفضل طبع� ه��ذا الكت��اب ح��ت ي�س���
ا ه��ي ف الغ��الب،ويس��هل ن��واله عل��ى ك��لD إنس��ان ��Dيخ إن ��Dهات ال��واردة ف رس��الت� جن��اب الش	ب��	الش Dلن  

Dة بس���ببها يتوق���Dش���بهات عام���Dق���Dإنس���ان ف تص���ديق ص��احب الم���ر الل���ي وتك���ون س���بب زل Dفةف ك���ل  
نها جن����اب الش����يخ ف رس����الته الول بأس����لوب.ص����راط أم����ر ال Dت ض����م����Dبهة ال ����Dه����ذه الش 	نف����س uفمثل  

ع�ها ه��ذا العب��د م��ن أل�ف� إنس��انهل إنD مقام جناب الباب ه��و نب��وDة أم مق��ام إمام�ة؟السDؤال: "  " ق�د س��
م يعت���بون النب���وDة والمام���ة متب���اينتي وفق���اu لعقي���دة جاع���ة الش���يعة الثن عش���ريDة ���Dون بي���الم،لن���Dويظن  

ؤال أعظ�م وس��يلة لفح�ام أه�ل الي�ان �Dإلق�اء ه��ذا الس Dعيف أن��Dل من�اظرة.الواهي الضDل�ذا تراه��م وف أو  
 " ظنDاu منهمما هو مقام الباب؟ أهو مقام نبوDة أم مقام إمامة؟مع أهل البهاء يستفسرون بذه العبارة "

م يعتض��ون ب��أنD ه��ذا الدDع��اء واض��ح البطلن بص��ريحمق��ام النب��وDةب��أنD أه��ل الي��ان ل��و أج��ابوا: " Dف��إن " 
م يعتض��ون ب��أنD مق��اممق��ام المام��ة ول��و أج�ابوا:"."ل نبD بعدي" وبالديث "خات النبيDيالية " Dف�إن " 

ة الثن عش��ر وعلوة عل��ى ذل��ك ف��إنD الم��ام ل يس��تطيع تش��ريع ش��ريعة جدي��دة ��Dالمام��ة مص��ور بالئم 
 وإنD الش��ريعة الس��لميDة ل ت	نس���خ� أب��داu. وق��د غفل��وا ع��ن أنD مق��ام الق��ائم الوع��ود ه��و الربوبي��Dة النص��وص

� ب��ع���ض	 آي���ات� ر�ب*��ك� علي��ه ف الق��رآن بك��م الي��ة الكري��ة:" � ر�ب��5ك� أ�و� ي���أ�ت� اء� والي��ة البارك��ة "7" ي���أ�ت�  و�ج���
uاDص�ف uاDص�ف 	ل�ك

�
  وأنD يوم ظهوره البارك ه��و ي�وم ال��رDب وه��و موع��ود ف ك�لD، وكثي من أمثالما8"ر�ب5ك� وال

الديان وأنD مقام الربوبيDة هو مقام الصالة ل مقام النDيابة ومرتبة الشارعيDة ل التبعيDة.
                                                                              

ض��حكة إنDن ش�اهدت ذات ي��وم ف طه��ران
	
د إبراهي��م ب��ك،وم��ن الن��وادر ال �Dل ممDف من���زل اللزم الو ، 

" uاDأجنبي uمن أفاضل أهل النابر يسأل رجل uل؟واحداDكم الو	ر� م��ام���ن� ه��و� إم��امDوتي� Dهش الجن��ب	ف��د " 
 ه��ي المام��ة؟ وم��ا ه��و الم��ام الوDل؟ ولق��د ظ��نD الفاض��ل ال��واعظ الس��كي أنD جي��ع الل�ل وفق��اu للش��يعة
158النعام:   7  
22الفجر:  8  
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ون عل��ى العتق��اد ب��إثن ب��� يني��Dةنالثن عش��ريDة م	 Dويعت��بون تع��داد أس�ائهم م�ن الف��رائض الد uعش��ر إمام��ا  
 والفض��ائل العلمي��Dة. واللص��ة ف��إنDه م��ن أج��ل دف��ع ش��بهات أرب��اب الرتي��اب طل��ب جن��اب ال��اج عب��د

  أيDدها ال عل��ى نش��ر نفح��ات أم��ره ووفقهم��ا عل��ى،الكري الطهران وجناب اليزا علي ممDد الشيازي
  طلباu من الضر القدس-  م�Dن� إليه الآب ول زالت عتبته العليDة ق	بلة الحباب ومقص��د،إعلء كلمته

  ولق�د ت�D بم�د.أول اللب�اب – الذن بطب�ع ه�ذا الكت��اب وتس��هيل اقتن��ائه  عل��ى ك�لD ط�الب مس��تفيد
  وبذل كلD سعي ف إتقان الطب��ع وحس��ن،ال طبع هذا الكتاب بمDة وإقدام هذين الوجودين المDامي

 ة رغ��م ك��لDي��D ولك��نD الكت��اب ل ين��ج م��ن الغلط الطبعيD.ال��ورق وج��ال ال��روف عل��ى ق��در الس��تطاع
Dالهتمام بالتصحيح لنDنDعم Dم يعج��زونم ��Dال الطابع ف هذه البلد ل يعرفون اللغة الفارسية ح��ت أن 

 . ويتكلDمون كلDهم باللغة الدارجة الDت تالف قواع��د اللغ��ة العربي��Dة القدي�ة،عن فهم اللغة العربيDة القدية
  ول ين��ج م��ن،ول��ذا ل يك��ن تلف ح��دوث الغلط الطبعي��Dة ف الرك��ات وال��روف وح��ت الكلم��ات

Dذين ه��ا م��ن ل��وازم البش��ري��Dالس��هو والط��أ الDيDة. ويع��رف أص��حاب ال��رائد الفارس��يDت تطب��ع ف مص��ري��Dة ال 
  وغالب���اu م��ا يعت���ذرون لقرDائه���م ع���ن الغلط الطبعي���Dة. ول���ذا فق���د،ص���عوبة مس���ألة تص���حيح الطبوع���ات

 أض���فنا ت���داركاu ل���ا ف���ات تص���حيحه ص���حيفة الط���أ والص���واب ف آخ��ر الكت���اب ح���ت يرج���ع ك���لD ق��ارئ
 ويصحDح نسخته بوجبه�ا. وك��ذلك أض��فنا فهرس�تاu ليس��هل فه�م الوض��وعات عل��ى ك�لD ط��الب مس��تفيد
 ول ت���لD قراءت���ه الطب���اع اللطيف���ة. والرج���اء أن يقب���ل أه���ل الفض���ل ه���ذا الق���در الواض���ح بكرام���ة فطرت���م
 وينظروا إل الطأ بنظر العفو والصفح لنD العصمة من الطأ يتصD بظاهر أمر حض��رة ربD الرب��اب
 وقب���ول الق���در م���ن ش���يم أول اللب���اب. نس���أل ال تع���ال ف خات���ة الق���ول أن يؤي���Dدنا جيع���اu عل���ى م���ا

DيبDعباده ف الخرة والول.، ويرضىب Dالعرش والثرى وول Dه هو ربDإن 

- القاهرةميلديDة  1898 /  هجريDة1315"الؤلDف" سنة 
(ط	بع بنفقة الاج عبد الكري الطهران واليزا علي ممDد الشيازي)

( حقوق الطبع مفوظة للمصنDف وبعده لما)
(ط	بع بالطبعة النديDة بشارع الهدي بالزبكيDة ف القاهرة)

*******************
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19  البي ... . ف بيان عقيدة أهل البهاء حول مقام النقطة الول والمال القدس1
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41    ...................................... . ف كيفيDة الستدلل بدليل التقرير8
 . ف بيان أنD الديان الوجودة ف العال قبل ظهور الباب العظم9

45..........   ........................ أديان ش	رDعت كلDها بإذن ال......ةسبع
. ف بيان أنDه لو استغن عن دليل التقرير لصعب بل لستحال10

49........   .........................إثبات حقيقة أي دين من الديان .........
50   ...................... ف  كيفيDة الستدلل  بالعجزات .................11

66.....................................   .. أبواب)....8 (ويشمل البحث الثان 
67.........................................   .....................الباب الثاني

) موضوعاu:24في الجواب على الشبهة الولى من شبهات شيخ السلم  ويقع في (
. الشبهة ف سؤاله عن مقام الداعي أنDه لو كان مقام الهديDة1

 67.......   .....................فلماذا ل يتغلDب بل استشهد بالظلوميDة ........
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. ف بيان اختلف الشيخ ومناظره ف أنD الداعي يب أن يكون2
67......   ..........................نبيDاu أم إماماu وجوابنا على ذلك..........

    68   .....بالظلوميDة . ف بيان ما استند إليه الشيخ بقوله إنD القائم يب أن ل يظهر3
  71 ...بالظلوميDة الكبى . ف بيان أنD الحاديث تدلD على أنD القائم الوعود سيظهر4
71    .........حضرته . ف ذكر الحاديث الواردة حول مظلوميDة القائم وأصحاب5
75  .......القرآن . ف بيان أنD الحاديث الدالDة على مظلوميDة القائم تؤيDدها آيات6
وبي أسباب . ف بيان التشابه بي أسباب اعتاض السلمي على القائم الوعود7

78 .لدى هاتي المDتي .  إعراض اليهود عن السيح وبيان تشابه العقائد الوهومة
. ف بيان أنD التوفيق بي الحاديث يقتضي تفسي الغلبة الواردة8

ا Dلتفسي اليقان الشريف بأن uة... فيها وفقاDة ل غلبة دنيويD80..  ......غلبة معنوي
. ف بيان معن الديث التواتر وف إثبات خطأ جناب الشيخ9

82   ..........................ف ادعائه بورود أحاديث متواترة كثية  .......
الغلبة العنويDة التدرييDة  . ف نقل عبارة الشيخ بأنDه لو كان القصود من الغلبة هو10

84أيضاu ف الذاهب والديان الباطلة....    من الغلبة موجوداu فإنDنا نرى هذا النوع
اللي . ف الجابة على جناب الشيخ وإثبات بطلن تثيل الدين11

87   ......بالذاهب الباطلة وبيان معن الدين ومعن الذهب والفرق بينهما  ...
88...   ..... ف بيان كيفيDة تفرDق الديانة الوسويDة إل مذاهب متلفة...........12
91...   ......مذاهب متلفة . ف بيان كيفيDة انتشار الديانة النصرانيDة وتفرDقها إل13
99......................   ... ف كيفيDة نشوء الذاهب ف السلم  ..........14
التدرييDة والتضحية بالال  . رجوع إل الواب على عبارة الشيخ بأنD الغلبة الدينيDة15
ا موجودةنDبدليل لنD وبالروح ليست         Dف الذاهب والديان الباطلة.......    ن u113أيضا
يستوجب وجود  . ف بيان أنD الديان الوجودة قد ش	رDعت كلDها بإذن ال ول16

114......   ....................بطلن أصول الديان........ الذاهب الختلفة
116  و	جدت أيضاu ف السلم . ف بيان أنD البدع ف العبادات ف الديان الوثنيDة قد17
18Dا ل تستطيع رد Dفإن uاDحق uة تنكر ديناDأم Dالمم ف دينها  شبهات . ف بيان ان كل

117......   .............القادرون على دفع كلD شبهة..... بلف أهل اليان
119  تثبت حقيDة أهلها.. . ف إثبات أنD شهادة الشهداء وتمDل البليا يكنها أن19
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121.......   ... ف بيان أنD الذاهب الختلفة كلDها على حدÍ سواء .............20
. ف بيان أنD القصود من الدعوة الباطلة الDت وعد ال تعال21

122................   .الذاهب النشعبة  .... بإبطالا هو الدعوة الستقلDة وليس
123بل دليل الحقيDة  . ف بيان أنD الظلوميDة والنفي والتشتيت ليست دليل البطلن22
125    .....   .. ف بيان ان جناب الشيخ لق�Dب مناظره بلقب منافق ومادع ....23
للضروريDات ف  البابية عدوDة للسلم ومنكرة . ف بيان أنD جناب الشيخ اعتب24

129....   .ذلك ف الحاديث.. السلم هم علماء المDة كما ورد حي أنD أعداء
133..........................   ...............................الباب الثالث

) موضوعاu:13في الجواب على الشبهة الثانية من شبهات شيخ السلم  ويقع في (
1 Dت قال الشيخ فيها بأنDعاء. ف بيان الشبهة الثانية الDالمالاد 

Dة فإنD133هذا يالف إجاع السلمي  ............    القدس البي لو كان النبو
. الواب على شبهة جناب الشيخ السالفة وإثبات أنD ادDعاء المال القدس البي 2

134  ...ف القرآن وسائر الكتب القدDسة. نبوDة بل ادDعاء ظهور الوعود ليس ادDعاء
دDعاه الشيخ وف إثبات أنD هذاا. ف بيان بطلن الجاع الDذي 3

134.................   .مظاهر أمر ال..... اضطهاداالجاع كان دائماu سبب 
. ف بيان اليات الدالDة على أنD مقام القائم الوعود هو مقام4

136.......   .......................الربوبيDة وأنDه سيظهر بشريعة جديدة  .........
. ف بيان اضطراب تفاسي الفسDرين وذكر خطبة من خطب أمي5

138....   ..... .......... سوف يرDفون القرآن الكري الؤمني ف أنD علماء التفسي
. ف بيان الحاديث الصرية بأنD القائم الوعود سيظهر بشريعة6

140....   .............................................جديدة وكتاب جديد
. ف إثبات أنD مظاهر أمر ال هم مظاهر الوDلية والخريDة7

146   ..................................وسائر الصفات الليDة ..............
. ف إثبات بطلن ما تصوDره الشيخ ف أنD نبيDاu سيظهر ويكون دينه8

148...   ...........................آخر الديان وشريعته تكن شريعة أبديDة....
. ف بيان معن كلمة (النبD) وبيان أنD القصود بعبارة (ل نبD بعدي)9

149  . ........السلميDة وليس القصود با ختم الشرائع.... هو التعبي عن رقيD المDة
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. ف ذكر عبارات رسالة الشيخ الول وذكر عبارات رسالته الثانية10
150...   ...........الشبهة السابقة بصورة أوضح......... الDت يعتقد فيها أنDه كتب

دفع الشبهات وبي . الواب على شبهة الشيخ وبيان أنDه ل يفهم الفرق بي11
151  أدDت بالمم إل إنكار النبياء.......  الDتةثD بيان الشبهات الثلث أدلDة الثبات

. ف بيان الديث القائل بأنD ظهور القائم الوعود هو رجعة12
156   ............................جيع النبياء والولياء السابقي................

بأنDه كتبها بصورة  . ف جواب شبهة جناب الشيخ ف رسالته الثانية الDت اعتقد13
rعDصادق ومد rعD158   ...........كاذب ف زمان واحد أوضح وفرض فيها ظهور مد

164.......   .....................................................الباب الرابع
) موضوعاu:16في الجواب على الشبهة الثالثة من شبهات شيخ السلم  ويقع في (

الواردة . ف بيان الشبهة الثالثة من شبهات جناب الشيخ الاصDة بالتفاسي1
164..   ........ف بيان معان الشمس والقمر والسماء وأمثالا. ف اليقان الشريف        
مة تتوي على أربعة مواضيع تهيداu للجواب على شبهة2 Dالشيخ جناب . ف بيان مقد

Dة  فهم تفاسي اليقان لعان الشمس والقمر وأمثالا وبيان أنDالباحث الديني D165من أهم
: ف أنD هناك ف الكتب القدDسة بشارات لن يتسنDالوضوع الوDل.3

165.....   ..............................لكلD إنسان فهمها  .....................
: ف أنD الكتب القدDسة تشتمل على ثلثة أقسامالوضوع الثان. 4

168.....   ............................والتأويل يتص بقسم واحد منها ...........
والقمر وسقوط  : ف أنD اليات العظيمة من قبيل ظلمة الشمسالوضوع الثالث. 5

169.........   ...على نج واحد النجوم وأمثالا قد وردت ف جيع الكتب القدDسة
: ف أنD الكتب القدDسة كلDها تصرح بأنD تأويل الوضوع الرابع. 6

171.....   ........................هذه اليات سيظهر ف يوم ال.............
. ف بيان سبب نزول اليقان الشريف ف دار السلم وف إثبات أنD ختم7

174   .................ف	كD بن�زول هذا الكتاب اليد.......... جيع جيع النبياء قد
. ف الرجوع إل الواب على جناب الشيخ ف تفسي معان8

176.........   ........................الشمس والقمر والسماء وأمثالا............
الكتب أ	طلقت فأ	. ف بيان أنD ألفاظ الشمس والقمر والنجوم وأمثالا قد 9
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177   ..........معان غي ظاهريDة وفقاu لا جاء ف اليقان الشريف.. القدDسة كثياu على
على مظهر  . ف بيان أنD إطلق ألفاظ الشمس والقمر جاء ف الكتب القدDسة10

وف بيان أنD القصود بألفاظ  ميثاق ال وتبكيت الناقضي للعهد اللي أمر ال ومركز
179............   ...وغروب شوس القيقة.... شروق الشمس والقمر هو ذكر مراتب

. ف بيان ضرورة وجود القرائن وف أنD فهم هذه القرائن يرجع11
182   .........................................إل أهل اليان ل إل غيهم  ......

183   ............. ف إثبات عدم اطلع الشيخ على القواعد الرعيDة بي العلماء  12
. ف بيان بطلن ما توهه جناب الشيخ ف أنD تفاسي صاحب13

185   ................................المر يب أن ت	طابق تفاسي السابقي........
. ف بيان اختلف مفسDري النيل ف تفسي ألفاظ الشمس14

189   ....................................والقمر وسقوط النجوم وأمثالا  .........
. ف بيان دفع شبهة جناب الشيخ حي ظنD بأنD خطابات مظهر15

197   .....................أمر ال يب أن تكون ظاهريDة ل ماز فيها..............
. ف بيان دفع شبهة جناب الشيخ الاصة بصعوبة معرفة صحDة16

201   ..........................اليقان أو سقمها...... الحاديث الواردة ف كتاب
203.........................................   ................  الباب الخامس 

) موضوعات:4في الجواب على الشبهة الرابعة من شبهات شيخ السلم  ويقع في (
. الشبهة الرابعة من شبهات الشيخ ف بيان تفاسي آية1

203.......   .................."ربD الشارق وربD الغارب" وغيها  .............
. الواب وبيان معان التشبيه والستعارة وذكر الستعارات2

203...    .........................الواردة ف القرآن وسائر الكتب القدDسة ......
. ف بيان إطلق ألفاظ الغصن وغصن الربD ف الكتب القدDسة على"الفرع3

205   .......المر الصل القدي" وف ذكر أنD غصن الربD يبن هيكل  النشعب من
"النفطار"  . ف بيان استعمال كلمة "السماء" للدللة على الدين وكلمة4

الدين وإطلق الشمس والقمر والنجوم للدللة على نسخ
 207......  ......ف كتب فصحاء العرب على النبياء والئمDة والعلماء ...........
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213..........................................................   الباب السادس
) موضوعاu:14في الجواب على الشبهة الخامسة من شبهات شيخ السلم  ويقع في (

. ف ذكر شبهة جناب الشيخ حول فصاحة بيانات مظهر أمر ال1
213  ........... .............................ومقدمة الواب عليها ...........

. بث خاص ف بيان فصاحة اليات وبلغتها وبيان سبب اختلف2
موضوع حجيDة القرآن ونشوء القول ف أنD إعجاز علماء السلم ف

 214   .....................القرآن هو بسبب فصاحته وبلغته  ..................
. ف بيان أنDه لو كانت فصاحة القرآن وبلغته هي سبب إعجازه3

ته لن تكون بالغة على أكثر أهل العال.................. Dحج D216  .......... .فإن
. ف بيان سبب إعجاز القرآن وسائر اللواح السماويDة حسب اعتقاد4

220   ...................................أهل البهاء والدلDة على ذلك  .........
5Dف بيان أن .DنDه لDلuا جهل السلمون سبب إعجاز القرآن صاروا سبباuاعتاضات    فا

222...   ...........التالية. النصارى على فصاحة القرآن وبلغته (صاحب التذييل)
مثل اعتاضات   . ف بيان أنD اعتاضات شيخ السلم على فصاحة كتاب اليقان6

هو أنD (صاحب التذييل)  على فصاحة القرآن الكري والفرق (صاحب التذييل)
227   ......أعتض بدون ذكر الشواهد....... اعتض مع ذكر الشواهد ولكنD الشيخ

227من ناحية القواعد  . عبارات رسالة الشيخ الثانية ف العتاض على كتاب اليقان7
. ف بيان أنD جناب الشيخ وصم مناظره بالغالة ف وصفه صاحب8

" وبصفة "القD النيع" وجوابنا على هذا القول. المر البارك D228   .........بصفة "الق
الفاعل مرفوعا  . ف بيان ما كتبه جناب الشيخ بأنDه وفقا للDغة العربيDة يب أن يكون9

231   ...............على هذا القول والفعول به منصوبا والضاف إليه مرورا وجوابنا
. ف بيان ما كتبه جناب الشيخ بأنD منشأ الطأ لدى الناظر الغرور10

234  ... .....هو عدم معرفته واضع القانون اللغوي وجوابنا على هذا...............
. ف بيان أنD جناب الشيخ ظنD أنD القانون اللغوي أبدي غي جائز التغيي11

236  ..... ..ف حي أنD قواني اللغات العاليDة جعاء عرضة للتغيي والتبديل .........
إبداعه واختياره  . ف بيان سعة دائرة قدرة واختيار مظاهر القD جل جلله ومطالع12

الغوليDة مع كلمة (خاوند) الفارسيDة  على تغيي اللغات كلمة (آغاي) التكيDة وذكر مثال
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ت حت أصبحت كلمة (آخوند) وتعن الفقيه....  قد م	سحت ثلث مرات D238  وتغي
. ف بيان مدائح بعض كبار علماء المDة العربيDة وفصحائها وتصديقهم13

240   ...................................لعلوD  مقام صاحب المر ..............
252   ............. ف بيان بعض أغلط جناب الشيخ ف رسالته الطبوعة......14

255 ...........................................................   الباب السابع 
) موضوعاu:16في الجواب على الشبهة السادسة من شبهات شيخ السلم  ويقع في (

. ف ذكر عبارات جناب الشيخ بصوص آية النيل "حينئذ تظهر1
255  ... ............................علمات إبن النسان ف السماء" ...........

. الواب وبيان أنDه لا كان إصلح العال منوط بقيام روح ال وورود2
256.....   ........يوم ال فإنD جيع أشراطه وأماراته قد نزلت ف الكتب السماويDة  ..

. ف أنD كثيا من الخبار الواردة ف كتب النبيDي ل توجد ف كتب3
  256  ..... ................الؤرDخي مثل قصص هود وصال وذي القرني وأمثالم...

257   .....للقرآن الشريف  التارييDةه. ف ذكر كلمات (صاحب التذييل) ف انتقادات4
259. ف بيان كيفيDة طلوع النجم ف ميلد النبياء.............................   5
 . ف أنD عجب جناب الشيخ من ظهور مبشDر وسط الصابئي6

261   .........................ناشئ عن جهله بقائق الديان................
264معن كلمة (كاهن)   . ف بيان إخبار النجمي بطلوع نم عند اليلد البارك وبيان7
ين الشيخ الحسائي والسيDد الرشت8 Dف بيان بشارات النورين الني .

271   ...............................سلم ال عليهما عن قرب ظهور الوعود ....
275   إرشاد العوام... . ف نقد جناب الشيخ ما ورد ف اليقان الشريف حول كتاب9

بسبب غفلتهم  . الواب وبيان أنD العتضي على مظاهر أمر ال ل يعتضوا إل10
وبسبب تصوDرهم بأنD القدس التجلDي ف تلك البدان القدDسة عن معن الروح

276  ..... .مدودون مثلهم.......... أشخاص أولئك السلطي، سلطي الوجود،
279  فهم معناها......  . ف بيان معن كلمة (إيقان) وإثبات خطأ جناب الشيخ ف11
280  ............. .... ف بيان بعض مآثر كتاب اليقان الشريف ..............12
281   ..ف كلD زمان.. . ف بيان أنD أعداء ال والنكرين للنبياء يكفDرون أهل اليان13
. ف بيان أنDه ل اعتبار لتصديق الفقهاء أو تكفيهم ول يتتDب14
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282   .........مع ذكر بعض الشواهد التارييDة .......... ندام المالكا على هذا غي
287   .................. ف انتقاد آخر أورده جناب الشيخ حول إرشاد العوام ....15
288   ...................... الواب على انتقاد الشيخ السالف ................16

292...........................................   . ..................الباب الثامن
) موضوعاu:12في الجواب على الشبهة السابعة من شبهات شيخ السلم  ويقع في (

. ف ذكر عبارات الشبهة السابعة من شبهات الشيخ وهي آخر شبهاته وتص  1
292  .... .باعتاف اليقان الشريف بكمال الشريعة السلميDة ...................

292......   ......... الواب على شبهة جناب الشيخ السالفة  ..................2
. ف ذكر عبارات جناب الشيخ ف ختام رسالته الول بقوله:"من اليف ف هذه 3

296....   .با ل يسمن ول يغن... اليام أن ينصرف الرء عن منافع الدنيDة وينشغل
. الواب على الشبهة السالفة وعلى شكوى جناب الشيخ من البابيDة4

وبيان أنD الشرائع الليDة ل تالف التمدDن ف موضوع تأخDر السلمون
297   .............وخاصDة الشريعة البهائيDة ث بيان بعض مآثر الديان الليDة  .....

 للتمدDن الوروب . ف بيان أنD بعض الوروبيDي يعتبون الشريعة السلميDة مناهضة5
        Dوبعضهم يعتب جيع الديان مناهض للمدنيDة وقيامي
300...   ....................كبار الكت�Dاب للرد على هذه الشبهة  .............        
. ف بيان أنD مناظر جناب الشيخ لا لحظ أنD تأخDر السلمي ل يرجع6

استنتج أنD جناب الشيخ كالشتاكيي سببه إل الطائفة البابيDة
301   ................والفوضويDي يعتب الديان مناهضة للمدنيDة................

. ف ذكر بعض عبارات الناظر تزيينا لذا الكتاب وتييزا بي الناظر7
 303  .. ..........................وبي جناب الشيخ  .......................

305   .............. ف ذكر عبارات جناب الشيخ ف الواب على مناظره ........8
ات أنDه ل يبقب. الواب على انتقادات جناب الشيخ لناظره وإث9

307   .........من الشريعة السلميDة إلD اسها طبقا للحاديث النبويDة ...........
309  ........ ............ ف ذكر جامع متصر لدلDة أهل البهاء وبراهينهم.....10
. ف بيان أنD جناب الشيخ أجاز التمسDك بشبهات الكفDار ف11

313  . ......................اللل السابقة وف ذلك من الغرابة ما ل يفي......
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. ف بيان أنD مناظر جناب الشيخ دعا ف حقDه وأنD الشيخ ل يفهم12
315   قبول العمال وبي استجابة الدعاء  ............................ الفرق بي

317 .........................................   الباب التاسع (خاتمة الكتاب)
) موضوعات:6في ذكر بعض غرائب انتقادات  جناب الشيخ ويقع في (

اليقان الشريف  ف أنD أوDل الغرائب هو أنD الشيخ بالرغم من مطالعته لكتاب.1
317   ..............جلD اسه العلى ل يفهم عقيدة أهل البهاء ف حقD النقطة الول

. ف بيان أنD من الغرائب انتقاد جناب الشيخ لبعض عبارات مناظره2
ا لو ت	رجت إل لغة Dة لظهر جفاف معانيها واقتاحنا على جناب بأنDأجنبي

319.......   ..............الشيخ ترجة بعض آيات القرآن الكري إل الفارسية  .....
هذا المر  ف بيان أنD من الغرائب أن يقرأ جناب الشيخ كتاب اليقان ث يعتب.2

 ينحو باللئمة على من الذاهب السلميDة والغرب من ذلك أن العظم مذهبا
324..   ...عكDاء ف اللهو واللذDات. تصى بأنDه يعيش ف الوجود البارك الاط ببليا ل

325...... السألة الهمDة. . ف بيان الوازين الربعة وذكر اختلفات الشيخ ومناظره ف هذه4
يظنD أنD مسألة  . ف بيان أنD جناب الشيخ مع أنDه قرأ كتاب اليقان الشريف فإنDه5

 337  .. .....ف كتاب اليقان...... القدDسة أو عدم تريفها غي مذكورة تريف الكتب        
. ف ذكر افتاءات العرضي وأنD المر البهائي يأمر بتن�زيه اللسنة6

343   .....................................والقلوب من الفتاء والطعن واللعن......

*******************
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المبحث الو�ل
ويشمل الباب الو�ل

في بيان مقصود أهل البهاء والدل�ة المثب3تة لدعواهم

  . في بيان عقيدة أهل البهاء حول مقام النقطة الولى والجمال القدس البهي :  1

 ] إنD عقي���دة أه��ل البه���اء ه���ي أن جي��ع الص��حفإعلــم أيهــا المنــاظر الجليــل أي�ــدك ال بــروح منــه[
Dفق��ة عليه��ا وه��ي أنDة الوج��ودة ف الع��ال ناطق��ة ب��ذه البش��ارات العظيم��ة ومتDة والكت��ب الس��ماوي��Dاللي 

Dالعال يصل إل درجة البلوغ بسبب طلوع نيDي�ن أعظمي ف س�اء أم�ر ال ف آخ�ر الزم��ان وتنط��ويي Dي 
Dة والذهبي��Dدورة الوه��ام والراف��ات وت��زول م�ن ع��ال الوج�ود ظلم�ة الختلف��ات الديني�DيDة ويس��تقرDالع�الر  

ل الع��داوة والتن��افر بي الم��م Dدور وتتب��د�Dغائن الكامنة ف الصDحى الض	على كلمة واحدة ودين واحد وت 

 بالبDة والخوDة وينهدم بنيان الرب والقتال ب��ل تتب�دDل آلت ال��رب ب��أدوات الزراع��ة والص��ناعة وتظه�ر	
Dر جيع القطار بأنوار التمدDم العارف والعلوم وتتنو Dالود�ع�ة ف الكتب وتتقد 	القائقDذيدDن القيقي ال 

DيسمDينى "مDبالدDح��ة ويظلDنسيم الر Dغة النبياء ويهب	بل "�Dل غم��ام الع��دل وتط��ل أمط��ار الفض��ل ويرك�دل 
 غب��ار الظل��م وال��ور ف جي��ع أقط��ار الع��ال. وخلص��ة الق��ول تنط��وي س��وات الدي��ان الختلف��ة وي��تزيDن

 ي��و�م�العال بزينة جدي�دة وتي�ا عظ�ام ال�دين الرميم��ة بي�اة جدي�دة ونش��أة جدي�دة ويتجل�Dى معن الي�ة: "
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ا وتنكش��ف حقيق��ة "9"ت��ب���د�ل	 الر�ض	 غ�ي��ر	 الر�ض� ر�ق�ت� الر�ض	 ب�ن��ور� ر�ب*�� ر	 ويظه��ر تفس��ي "10"و�أش���  والم���
.11"ي��و�م�ئذr ل

                                
س��ة ع��ن ه��ذا الي��وم العظي��م والق��رن الفخي��م بعب��ارة " Dت الت��وراة القد ��Dوق��د عبDي��وم ال��ربDي��وم ال" و "ب" 

ت ع���ن ه���ذين الظه���ورين الكريي بعب���ارة " ���Dاوع�ب���Dالني���لظه���ور ال" أي إلي���اس و "ن���زول إيلي ���Dوعب ." 
 رجع��ة" وعب��D ع��ن الظه��ورين بعب��ارة "يوم اللك��وت" و"بDيوم الربDالليل عن هذا اليوم العظيم بعبارة "

".الن�زول الثان لضرة روح ال من السماء" و "يي
                                    

 ي���وم" و "ي���وم الس��رة" و "ي���وم ال���زاء" و "ي���وم الوعب���D الق���رآن الي���د ع��ن ه���ذا الي���وم العظي��م بعب���ارة "
اعة" و "القيام��ة" و "التلق ��DلالسDن��ة للق��رآن ع��ن الظه��ور الوDة البي��Dت الح��اديث النبوي ��Dوأمثال��ا. وعب " 

ت عن الظهور الثان بقيام "الهديبظهور " Dت أحاديث روح ال" وعب Dة الدى عن الظهورأ" وعبDئم 
".السي" وعن الظهور الثان بظهور"القائمالوDل بظهور "

                 
 عباراتنا شــت�ىومقص��ودهم جيع��اu كم��ا سنش��رحه ون��بهنه يوم��ان عظيم��ان وظه��وران كري��ان كم��ا قي��ل ["

 "]. ومع أنDنا نستطيع أن� نفهم م��ن الش��واهد الك��ثية أنD رج��ال ال ف ط��ول ه��ذا اللي��لوح?سنك واحد
روا طلب الدى وطمأنوهم وبرهنوا ل�م بل�وغ الع��ال رتب��ة الكم�ال ال��بي Dالالك مهول البتداء قد بش 

Dالعقل الني يشهد ك��ذلك بص��دق ه��ذه الوع��ود وبل��زوم تق Dأن Dإل�DقDق ظه��ور الوع��ود لنDالع��ال إن� لن  
 يصل إل رتبة البلوغ فإنD كتاب تكوين الوجود يبقى ناقصاu وتصبح شجرة اللق عدية الثمر.

                                                                            
  . في بيان تحقق الوعود بظهور النقطة الولى والجمال القدس البهي :  2

 Dإه��ذا وإنDتDتÙة م��ن ع��ال الوج��ود ش��اهد��Dيني Dف��اق الل��ل عل��ى الش��ر العظ��م وعل��ى زوال الختلف��ات الد 
دأ البش��ارات وهأمي على هذه السألة وبرهان متي عليها وأوDل شخص زي�Dن ص��فحات الل��واح ب�ذ �Dك 

 " كان السيDد العظيم موسى الكليم وبعده أنبياء بن إسرائيل الDذين بشDروا ق��ومهم خلليوم الورود "
ع�ي��DميDبتأل��ف وخس��مائة س��نة بالبش��ارات ال��ذكورة وق��وDوا قل��وبم ب  ة زوال الظلم��ة م��ن الع��ال إل أن� ل�م���

سة وطلعت شس جال عيسى من أف�ق بي��ت الق��دس وارتف��ع ن��داء Dروح القدس من الراضي القد 	بر�ق 
َ� م�ل�ك	وت	 ال" دين بق��رب انقض��اء ه��ذه الليل��ةت	وب	وا ف��ق�د� إق��ت��ر�ب� ��Dن العال وطمأن قلوب الوحDذي زيDال " 

48ابراهيم:  9  
69الزمر:  10  
19النفطار:  11  
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Dة س��تDهاء وبطل��وع ش��س ال��دى. ودارت أرض الع��ارف ح��ول ه��ذا ال��ور م��د Dال��دDمائة واثني وعش��رينت 
بح م��ن جه��ة ي��ثرب وق��ام خ��ات النبي��اء ال��Dذي ه��و أوDل أش��راط ي��وم ال��زاء: ��Dإل أن ظه��ر ن��ور الص uعام��ا 

ل	وه	س��يDد الص��فياء علي��ه وآل��ه أفض��ل التحي��Dة والثن��اء وأح��اط ن��داء	 " ت��ع�ج� ر	 ال ف�ل ت�س���   بمي��ع12"أت���ى أم���
ل��ةr م	ع�ر�ض	��ون�االفاق وأحاطت  العال صيحة " اب�	ه	م� و�ه	��م� ف غ�ف� س��   وطم��أن ال��ديث13"ق��ت��ر�ب� ل�لن��اس� ح�

اع�ة�الش���ريف " م� الس���� اعة وانقض���اء دور أرب���اب14"أن����ا ع�ل����ى ن�س���� ���Dقل���وب� طلب ال���دى بق���رب ورود الس  
 ت القل��وبرDس��تقرDإ" وي��وم الالظل��م وال��ور والش��رور وامتلت الكت��ب والل��واح ببش��ارات وعلم��ات " 

ة أل�ف وم��ائتي وس�تDي عام�اu إل أن� طل�ع ذلك�م النDج�م ال�دDري الل��ي م�ن Dعل�ى ه�ذا الم��ل النش�ود م��د 
Dأفق فارس واشتعلت شعلة نار القيق��ة النوراني�Dة م�ن ش��ياز وظه��رت تباش��ي الص��بح الص��ادق وارتفع��تي 

 ب?ش]رى ب?ش]رىمن جيع البلد صيحة ظه��ور الق��ائم الوع��ود وأح��اط الف��اق ن��داءÙ مي��ي للرواح ب��أن� ["
ة تط��ابق أص��حD الح��اديث15ص?ب]ح? اله?دى تـ<نـ<̂فس] Dت دام��ت س��بع س�ني وه��ي م�د�Dة دع��وته الDوف مد [" 

 وأكثرها قام بالرDغم من ابتلئه بالنDفي والبس وتمDل� الهوال� الشديدة  والصائب� الكثية بنش�ر أل��واح
ر ب���ا الع���ال وطم���أنه بق���رب ظه���ور الوع���ود باس���م " ���Dس���ة بشDالمقد 	ه	ر  " وخصوص���اu ف الب���ابم����ن� ي	ظ�ه����

ر	ه	 الالثالث من الواحد السادس من كت�اب البي��ان الش��ريف حي��ث ن��صD وص��رDح بظه��ور "  " فم���ن� ي	ظ�ه���
بع م��ن أي��Dام قي��امه ن��ال رتب��ةانقط��اع"  بعن تس��عة عش��ر عام��اu وبع��د واح��دr واح��دrم��دDة " ��Dنوات الس ��Dالس  

" وصعد إل الرDفيق العلى.ل ب	د� ل�ن�ا م�ن� آذ�ر�ب�يج�ان�الشهادة ف مدينة تبيز وفقاu للحديث الشهور "
                                      

 " وطلع��ت ش��س القيق��ةي��وم	 اللك��وت" و "ي��وم	 الوأخياu بع��د ش��هادة حض��رته ح��لD اليع��اد واق��تب "
Dاس��ه العل��ى وتق Dالعظم وقام بأمر ال المال القدس البي جل Dوأشرق النيDسقDق��ت بقي��امه الق��د 

Dجيع النبياء والرسلي وبشارات الولياء والقر 	وعودDعدي�دة وح�دثتر 	ت ب�ه مص��ائبDبي وبعد أن حل 
Dل��ه ح��وادث خطية موك��ول تفص��يلها إل الكت��ب التاريي��DيDة ل إل الرس��ائل الس��تدلل ي��Dة انته��ى نف��يي 

Dذلكم الوجود القدس بكم أولي�اء الم��ور ف ال�دولتي العلي�DيDتي العثماني�DيDة واليراني�Dاءي ��Dة إل مدين�ة عك 
ة عليه��م الس��Dلم الاص��Dة بالراض��ي القدDس��ة وت��Dت ��Dف��ي بش��ارات النبي��اء والئمDرة فكمل��ت ب��ذا النDالن��و 

Dق��ت جي��ع الح��اديث والخب��ار وع��اش ف ه��ذه الدين��ة الن��وDات وتقDب��وDالنDوم��عو uرة أربع��ة وعش��رين عام��ا 
 إحاطته بعواص��ف الص��ائب وهيج��ان زواب��ع الش��دائد أبل�غ الن��Dداء الل��ي ع��ن طري�ق أل��واحه القدDس��ة إل
1النحل:   12  
1النبياء: 13  
. نف<س الريح إذا كان ضعيفاu أو أول الريح حين ت?قبل بلين قبل ان تشتد. جمعها أنسام1: النسم 876المنجد صفحة  14 . 

 نسم الساعة أول الساعة حين ت?قبل قبل ان تشتد ومحمد جزء منها لن حضرة العلى من أولده ولهذا هو" خاتم النبياء وأول أشراط يوم الجزاء" كما
 .يقول أبو الفضائل
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 "] مس��امع� الص��غي والك��بيقد] ظ<ه<ر< المو]عود و<ت<̂م الو<ع]د?ملوك الرض ورؤساء اللل وبلغت صيحة ["
 نس���ابت أن���ار الع����ارف م���ن بي����انه الق����دDساواللي���ل والقي وج���رى زلل الق���ائق م���ن قلم���ه الب����ارك و

 مت��دDت ال��ائدة الس��ماويDة ال��Dت تل��س حول��ا جي��ع الل��ل وش��رDع الش��ريعة القدDس��ة ال��Dت ل يك��ن ب��دوناإو
ن الم��م ون��زل م�ن قلم�ه العل��ى الكت��اب الق�دس ال�Dذي ه��و ال��درياق الك��ب Dر إصلح العال وت�دDتصو 
 ل��دفع أم��راض الع��ال والغن��اطيس العظ��م ل��ذب قل��وب الم��م وظه��ور الس��بيل الق��دDس ال��Dذي وع��د ب��ه

يان��ة وآداب��ا م��ن عب��ادات ومع��املت م��نش	الن��Dبيون. وش	�� Dس��ة جي��ع ل��وازم الدDعت ف ه��ذه الش��ريعة القدDر 
 طه���ارة ونظاف���ة وص���وم وص���لة وآداب زواج وحق���وق متبادل���ة بي الزواج والزوج���ات وال���واريث وغيه���ا

 تDباع الق��واني ف ك��لD ملك��ة وبالنقي��اد للنظم�ةإبأتقن وضع r وأحسن وجهr وأم�ر� الكلD بإطاعة الدDولة و
ظ� مق��ام أرب��اب ولي��ة وع��دم الداخل��ة ف الم��ور السDياس��ية وأم���ر� المي��ع ب��احتام الل��وك والم��راء وحف��� Dالد 
 الفضل والعلماء وناهم نياu أكيداu عن الرب والقت��ال والب��ارزة والن���زال وح��ت ع��ن ح�ل الس��لح ب��دون
 إذن الكوم��ة، وأوص��ى الك��لD باكتم��ال مام��د الص��Dفات ومك��ارم الخلق م��ن قبي��ل الص��Dدق والص��Dفاء
 والبDة والوفاء والعفDة والعصمة والمانة والتق��وى ون�اهم ع�ن قب�ائح الفع�ال وم�ازي الص�ال كالك�ذب
 والفتاء والغيبة والنميمة والسرقة واليانة والزنا، وأم�ر� أهل البهاء بحب��Dة أه�ل الع�ال وم��ودDة جي�ع الم��م
 على ح�دD س��واء وأبط�ل وم�ا ك�لD موجب�ات التباع��د والتن��افر والانب��ة، فمثلu ق�د أم��ر� أن� ل ي	زع��ج إنس��ان
ر ب��ه النس�ان وأن� Dأو م�ا يتك��د r أو لع�ن r وأن� ل ت�ري عل�ى لس�انه كلم�ة طع�ن rَ rخش�ن rَ rبقول uأنسانا 
يني��Dة والذهبي��Dة س��بباu للمن��افرة والانب��ة وأن ي��رى الك��لD أوراق ش��جرة النس��انيDة Dل يع��ل الختلف��ات الد 
 وأن� يعتب الميع أزهار� غصن البشريDة وأن� يتDخذ جيع الل�ل إخوان��اu ل��ه وأن ل يفتخ�ر عل�ى إنس��ان وأن�
يني�Dة والذهبي��Dة ال�Dت ه��ي ول ش�كD مؤدي�Dة إل خ�راب Dيقوم على خدمة العال وأن� يعتب إزالة الض��غائن الد 
د عل��ى توس�يع دائرة الع��ارف والعل��وم وإتق��ان اله�ن �Dواجب��اته وأك Dالعال وهلك الم��م وش��قائها م�ن أه�م 

 Dق��د ف��رض عل��ى ك��ل uل ش��بيه ل��ه ف الش��رائع الاض��ية، فمثل uإوالفن���ون تأكي��داrمرئrتربي��ة أبن��ائه م��نئ rَ 
 ال��ذكور والن��اث ب��العلم وال��ط والداب الرفيع��ة ح��ت ل يبق��ى إنس��ان ع��امDي غي مه��ذDب وتي��ط الع��ال
Ùأن ر�ئ r ي��و�م�ئ�ذr ش���  أن��وار العل��م والتم��دDن وأش��عDة الكم��ال والتق��دDم وتتحق��Dق بش��ارة الي��ة البارك��ة "ل�ك	��ل* ام���

ي�	غ�ن�ي���ه�"
  وإذا أه���ل إنس���ان تربي����ة أبن����ائه أو ت���اون ف ذل���ك فعل����ى الكوم����ة أن ترب���D أبن����ائه ب����الداب16

 ال��ذكورة وأن تأخ��ذ مص��روف ذل��ك م��ن وال��دهم وإذا ك��ان فقياu وج��ب عل��ى الكوم��ة إحتس��اب� ه��ذه
م الن���وع Dه أوض���ح جي���ع ل���وازم الس���عادة وموجب���ات تق���د���Dالص���روفات م���ن حق���وق ال. ومم���ل الق���ول أن 
 البش�����ري وردD الحك�����ام والعب�����ادات والس�����ائل النصوص�����ة إل الكت�����اب الق�����دس كم�����ا ردD الس�����ائل غي

37عبس:  16  
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Dالنصوص����ة والسياس����يDيDة إل بي����وت الع����دل. وف آخ����ر حي����اته البارك����ة ر�ق����م� بط����ه كت����اب عه����ده ون����ص 
د وأثب��ت مرك�ز عه��ده وميث��اقه وس���طر� م��رDة ثاني��ة ف ه��ذا الكت��اب اللي��ل جي�ع ل��وازم ن�اح ��Dص وأكDوخص 

 ) هجرية الواف��ق للث��امن والعش��رين1309المم وفلحها. وف اليوم الثان من شهر ذي القعدة سنة (
) ميلديDة إنطوى سجلD اللقاء وصعد إل الفق العلى والقصد السى.1892من مايس سنة (

                                                            
 وق��د إتDض��ح م��ا كتبن��اه إل أنD معتق��د أه��ل البه��اء ه��و إنD ظه��ور حض��رة الب��اب العظ��م النقط��ة الول
 وظه��ور الم��ال الق��دس الب��ي ج��لD ذكره��ا وع��زD إس��هما ظه��وران بش��Dرت بم��ا جي��ع النبي��اء عليه��م
 ألف التحي��Dة والثن��اء، وأثبت��وا وقائعهم��ا وعلماتم��ا بكم��ال الوض��وح والص��Dراحة ف الكت��ب الس��Dماوية،
 وحي��ث أن إص��لح الع��ال ووف��اق الم��م من��وط ب��ذين الظه��ورين العظمي فق��د أخ��ذ ال عل��ى الم��م
 عهد ذلك من حيث الزDمان والكان بصورة مؤرDخة ومعيDن��ة ف جي��ع الكت��ب اللي��Dة ووفق��اu لص��طلحات
 الس��لم ال��Dذين ن��وجDه الط��اب إليه��م س	��Dي الظه��ور الوDل بظه��ور الق��ائم الوع��ود وس	��Dي الظه��ور الث��ان

" لدى أهل السنDة والماعة.روح ال" و "الهديبالظهور السين لدى الشيعة وباسم "
                                                                        

ر الدل�Dة وال��باهي عى أه�ل البه�اء فإنDن�ا نعط�ف زم��ام القل�م ن��و ذ�ك��  فلمDا إتDضح وجه	 الدDعوى وتبيD م���د�
م��ة وقب��ل Dق ومعي، ونع��رض عل��ى س��بيل القد��Dه خي موف��Dجلل��ه التأيي��د إن Dج�ل Dعل��ى ذل��ك ونس��أل ال��ق 
Dوأن uا Dة وطلوع ش�وس القيق��ة ك�ثية ج��دDة الظهور ف أوان ظهور الظاهر الليDأدل Dه ولو أنDشيئ أن Dكل 
 الش��واهد عل��ى الطل��وع ل تص��ى ب��ل إنD ال��ذرات بإعتق��اد أه��ل الف��ؤاد ت��دلD عل��ى ظه��ورهم والحج��ار
 والص���ى تش��هد بقيقته���م لك��ن حي��ث أنD الك���ثيين بس���بب تس��Dكهم بالوه���ام الواهي���ة ورس���وخهم ف
ر ال كم�ا  العقائد الباطلة عاجزون عن مش��اهدة أدل�Dة حقيق��ة أنبي��اء ال وقاص�رون ع�ن إدراك عظم�ة أم��
 ي�دلD عل�ى ه��ذا بق�اء أه�ال الدي�ان القدي�ة عل�ى معتق�داتم الفاس��دة وإص��رارهم عل�ى تك��ذيب النبي�اء

Dوالرس��لي بع��د م��رور ألفي أو ثلث��ة آلف س��نة ل��ذا فإنDن��ا نقتص��ر ف إثب��ات ه��ذا الم��ر العظ��م عل��ىن 
 الستدلل  بالباهي الربعة الDت هي أقوى وأظه��ر ال��باهي وه��ي: آي��ات الكت��اب والبش��ارات الس��ابقة

ودليل التقرير والعجزات، ونبيD كيفيDة الستدلل  با ف غضون أربعة فصول.

  . في بيان كيفي�ة الستدلل  والحتجاج   بآيات القرآن الكريم:  3

Dإعلم أيها الشهم الفاضل أيDة وأقوى ال��باهييDأعظم الدل Dومانبة الباطل أن Dباع القDانا باتDدكم ال وإي 
وا عل��ى ك��لD الك��ابرين ه��و الكلم ��Dالعان��دين وإحتج Dوا ك��لDت ب��ا ت��د��Dالنبي��اء وال Dت بقي��ت م��ن ل��دن��Dال 
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uة��Dإلي uوآيات��ا uبالغ��ة uة �Dوحج uكافي��ا uليل دليل Dان وال��وحي الس��ماوي، وف الق��رآن الي��د دع��ا ال ه��ذا ال��د��Dالرب 
ة وح��دها وو�ع���د� ��Dل� غلب�ة� أم��ر� ال ب�ذه الج  وبيDن��ة� الص��Dحف� الس��Dماوية� وخص���ص� ب��ه نف��وذ� كلم��ة� ال وأو�ك���

بي ب��ا بع��ذاب ألي��م وس��خط عظي��م " Dات�ه� و�ي��ق�ط���ع� د�اب���ر�الك���ابرين والك���ذ ل�م���  ي	ر�ي��د	 ال	�� أن� ي	���ق� ال���ق� ب�ك�
 . وه��ذا ال��دليل ه��و عب��ارة ع�ن الع��ان والق��ائق ال��Dت نزل��ت بواس��طة ال��روح المي عل�ى قلب�ه17"الك�اف�ر�ين�

 الق���دDس وتل���Dت عل���ى هيئة كلم���ات وظه���رت ف ق���والب ألف���اظ عل���ى لس���انه الب���ارك ونتيج���ة لظهوره���ا
 وص��دورها ونزول��ا وانتش��ارها اكتس��ب الع�ال ال��رم ق��وDة الش��باب وح�لD الرDبي��ع	 الروح�ان وت��دDدت الش��رائع
 والطقوس والسDنن والداب وتلDت حقيقة المطار السماويDة الDت ت��ن�زل من غمام الياكل الطيDب��ة وت��ب
���Dوتش���رق عل���ى الع���ال بطل���وع الني uوب���اء uورونق���ا uَ uض���رة	ة، ن���Dت ه���ي أش���جار إلي���Dة، الDالق���ائق النس���اني 

َ	 شس الظهور بكم "  " فتزي�ل ظلم�ة الوه��ام والراف�ات م�نال ن	ور	 الس���م�وات� والر�ض�العظم أشعة	
قلوب النفوس الستعدDة.
                        

ة  ��Dالكلم الل��ي ه��و أعظ��م حج Dي��ة رس��الة خ��ات النبي��اءاوم��وجز الق��ول إنDعل��ى حق Dب��ا ال��ق Dس��تدل 
ة م��ن ع��دDة وج��وه ��Dح بكفاءت��ا دون س��ائر العج��زات ويش��هد العق��ل الني عل��ى عظم��ة ه��ذه الجDوص��ر 

 ) ه�و إنD الكت�اب أث�ر ب�اقr دائم بينم�ا س�ائرفالوجه الوDلويرجDح دللتها فوق دللة سائر العجزات. (
 العج���زات آث���ار زائل���ة غي باقي���ة لنD الاض���رين الوج���ودين ف زم���ان الظه���ور والغ���ائبي وغي الوج���ودين

Dقرن وزمان أن� يتناولوا الكتاب اللي بأيديهم ويتوص Dيستطيعون ف كلDرصDلوا عن طريق الثر إل الؤث 
 وينتفعوا به لكنD إحياء اليDت والص��Dعود إل الس�ماء وإنط��اق	 الج�ر والش��جر وأمثال��ا أم��ورÙ ل تبق��ى ول
 تتوص���Dل إليه���ا ك���لD ي���د ولي���س م���ن المك���ن وص���ولا إل بلد نائي���ة وأقط���ار شاس���عة ول���ذا س	���Dي الق���رآن

ة البالغ��ة والعج��زة الباقي��ة و ��Dب أعظ��م� الي��ات وأك��ب� العج��زات، (أبالج��	العل��موال��وجه الث��انعت Dه��و إن ( 
ة لش�����رف الخلوق�����ات وبرهان�����اu لس����يDد ����Dت يك����ن أن تك�����ون حج�����Dوالكت�����اب أش����رف جي����ع الش�����ياء ال 
 الوجودات وهو النسان ولو رجع النصف إل عقله ل�شهد أنDه ل شيء من أش��ياء الع��ال يل��ك ش��رافة
 العل��م والكت��اب ول ش��يء يس��اويه ف العل��وD ولي��س ف الع��ال ش��يء مثم��ر ومفي��د مث��ل العل��م والكت��اب،

 ) ه���و أن���Dه يك���ن أن ت	���دوDن ف الكت���اب ش���رائع وآداب وم���واعظ وإن���ذارات ت���ؤدDي إلوال���وجه الث���الث(
 حصول التقيات الرDوحانية والدنيDة ويكن با تأديب أهل العال وت��دينهم ولك��ن أي��Dة ف��ائدة تص�ل م��ن
 إحياء اليDت ومادثة العنب ونو النDخل على ظهور المال؟ وأي��ة ث�رة ت��تتDب عل��ى ذل�ك له��ل الع��ال؟

 ) ه����و أنD آي����ات الكت����اب ت���ؤدDي إل الي����اة والداي����ة والت����ذكرة والرDح���ة بلف الي����اتوال����وجه الراب����ع(
 القت�ح��ة أي العج��زات ال��Dت يطلبه��ا الق��وم م��ن ن��بيDهم ويوقDف��ون إي��انم عل��ى ظه��ور تل��ك العج��زات كم��ا
7النفال:  17
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 سنثبته باليات تفص��يلu إن� ش�اء ال ف فص�ل العج��زات حي�ث يص�رDح تع�ال إنD آي�ات الكت�اب ت�ؤدDي
إل الطمئنان والداية بينما تؤدDي اليات القتحة إل زيادة الشكوك والغضب اللي واللك.

  

 ولنتأم��Dل وممل القول إنD فيما عرضناه كفاية لكلD منصف ف إثبات أنD اليات أشرف وأعظ�م دلي�ل.
 الن قليلu ف الق��رآن الكري ال��Dذي ه��و ال��دليل ال��تي والس��راج الني والف��ارق بي ال��قD والباط��ل ولننظ��ر
ة ��Dة حج��Dة والثناء ف إثبات رس��الته، وأيDي عليه آلف التحيDسول الكرم وخات النبيDل به الرDكيف يستد 
 ع	ظم���ى يس���تند إليه���ا؟ وعن���دما يع���ن النس���ان البص���ي نظ���ره ف جي���ع الي���ات القرآني���Dة م���ن البداي���ة إل
 النهاية يشاهد أنD ال جلD جلله ل يستدDل ف إثبات حقيDة رسوله الكرم بغي القرآن اليد ول يتDخذ
ة وبرهان��اu أب�داu غي آي�ات الكت��اب وص�رDح بوض�وح أنD الن�س وال��نD ع��اجزون ع�ن إتي��ان س��ورة م�ن �Dحج 
 مثل���ه وجي��ع أه���ل الرض قاص���رون دون التي���ان بش���بهه، فالباط���ل ل يس���تطيع الوق���وف ت���اهه والق���درة

 ه آي����ات ال، فم���ن ذل���ك م����ا ورد ف س����ورةب�ب�ش�اللي����Dة ل ته����ل ك����لD متل���ق ومف����ت عل����ى ال يتل���ق ش����
ا الي��ات ع�ن���د� ال��� وإن����ا أن���ا ن���ذيرÙالعنكب��وت ق��وله تع��ال: "  ن� ر�ب*��ه� ق	��ل� إن���  و�ق���ال	وا ل���و�ل أ	ن���ز�ل� ع�ل�ي���ه� آي���اتr م���

uت�لى إن� ف ذ�ل�ك� ل�ر�ح��ة	ف�ه�م� إن�ا أن��ز�ل�ن�ا ع�ل�ي�ك� الك�ت�اب� ي� . أو�ل�� ي�ك� رى ل�ق�و�مrةuم	ب�ي� .rَ"18 يؤ�م�ن	ون�مuَr و�ذ�ك�
                                                         

 ) إنD حض��رة الرDس��ول ل يس��تدلD ب��العجزات أي ل ي��أت�أوDلم��اس��تفاد م��ن ه��ذه الي��ات فائدت��ان: (ي	وي	
د نبي��Dاu فلم�اذا ل ي��ؤ�ت�ه� ال معج�زة؟ و( �Dار ص��رخوا ق�ائلي إن� ك��ان مم��Dالكف Dثانيهم��ابعجزة بيث أنDإن ( 

 الكت��اب دلي��ل ك��افr وبره��ان وافr وفي��ه ق��د س	��تت هداي��ة العب��اد ال��Dت ه��ي القص��ود الوحي��د م��ن إرس��ال
ر المم وانتباهها وهذه الية الباركة وحدها تكفي العال لو يكون للنسان قل��ب Dنيط تذك	سل وبه أDالر 
 مدرك وصدر منشرح ولكن ما العمل والناس يكتفون بتلوة الق��رآن دون فهم��ه ويتمس��Dكون بأوه��امهم

الباطلة مثل المم الاضية.
ن� ر�ب*���ه� أو�ل����� ت����أت��م� ب��ي�*ن����ة	 م����ا ف الص���5ح	ف�وك���ذلك ق���ال تع���ال ف س���ورة ط���ه "  و�ق����ال	وا ل����و�ل ي�أت�ين����ا ب�آي����ةr م����

 . ومضمون هذه الية الكرية هي أن كفDار مكDة قالوا لاذا ل يأتم الرDس��ول بعج��زة م��ن رب��Dه؟19"الول
 فن�زل ف جواب س��ؤالم أل ن	ن��زل ل�م بي��ان الص�Dحف الول أي الق��رآن ال�Dذي ه��و بي��ان الت��وراة والني��ل
 وس��ائر الكت���ب الس���ماويDة؟ ويس���تفاد م���ن الي���ة البارك���ة أنD حض��رة الرس���ول ب���الرغم م��ن إس���تدلله عل���ى

حقيDته بالقرآن الكري فإنDه ل يب ما سأله القوم من إظهار إحدى العجزات.
     

50العنكبوت:  18  
133طه:   19  
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ث�ل���ه�وك��ذلك ق��ال تع��ال ف س���ورة البق��رة: " ن� م�  و�إن� ك	ن�ت	��م� ف ر�ي���بr م����ا ن��ز�ل�ن���ا ع�ل��ى ع�ب���د�نا ف���أتوا ب�س	���ور�ةr م���
ا ع�ل	��وا ف���ات��ق	وا الن���ار� ال�Dت و	ق	ود�ه��� ع�ل	��وا و�ل��ن� ت��ف� َ� ال إن� ك	ن�ت	م� ص���اد�ق�ي� ف���إن� ل��� ت��ف� ائك	م� م�ن� د	ون�  واد�ع	وا ش	ه�د�

ار�ة� أ	ع�د�ت� ل�ل�كاف�رين ."الن�اس	 وال�ج�
                                      

د�يق�وك��ذلك ق��ال تع��ال ف س��ورة ي��ونس: " ن� د	ون � ال��� و�ل�ك���ن� ت�ص��� ى م��� ذا الق	��ر�آن	 أن� ي�	ف�ت��� ان� ه���  و�م���ا ك���
ث�ل��ه� اه	 ق	�ل� ف���أتوا ب�س	��ور�ةr م� يل	 الك�ت�اب� ل ر�ي�ب� ف�يه� م�ن� ر�ب* ال�ع�ال�م�ي أم� ت��ق	ول	��ون� اف��ت��� ي�ه� و�ت��ف�ص� � ي�د�  الDذي ب��ي�

ت�ط�ع�ت	م� م�ن� د	ون� .20" ال إن� ك	ن�ت	م� ص�اد�ق�ين�و�اد�ع	وا م�ن� اس�
                            

Dوأمثال هذه اليات الكري�ة ك�ثي وق��د اقتص��ر الؤل�DحلDه��ا يص�رDف عل��ى ه��ذا القلي�ل رعاي��ة للختص��ار وكل 
 بأنD النكرين إن� كانوا ف شكÍ من الكلم اللي ف القرآن وظنDوا ف أنفسهم أنD الرDسول تكلDم به م��ن
 نفس��ه ونس��به إل ال بتان��اu فليتDفق��وا جيع��اu وليس��تعينوا بعلم��ائهم وفص��حائهم وعظم��ائهم ولي��أتوا بس��ورة

م ل�ن ي��أتوا بثل��ه ول�ن يس��تطيعوا ذل�ك ب�ل إن��Dه تع��ال ق��ال ف س��ورة بن إس��رائيل " �Dل� ل�ئ�ن�مثله والواقع أن�	ق 
rم� ل�ب��ع�����ض	ه���	ان� ب��ع�ض ذا الق	����ر�آن� ل ي�����أت	ون� ب��ث�ل����ه� و�ل�����و� ك���� ت�م�ع����ت� الن�����س	 وال�����ن5 ع�ل����ى أن� ي�����أت	وا ب��ث����ل� ه����  اج�

u21"ظ�ه�يا. 
                                                                     

ةr وبره��ان ول ي��أت� أح��د فافي	فه��م م��ن ه��ذا كل��Dه أنD ال ج��لD جلل��ه  ��Dذ آي��ات الكت��اب أعظ��م� حج ��Dت 
 ال��دنيا مثله��ا بالباط��ل ب��ل ج��اء ف الص��حف اللي��Dة إنD إنس��اناu ل��و ق��ال م��ن نفس��ه كلم��اu ونس��به إل ال
 إف��تاءu ف��إنD ال ج��لD جلل��ه يأخ��ذه بيمي ق��درته ويهلك��ه ول يهل��ه ويبي��ده ه��و وكلم��ه فق��ال تع��ال ف

ا م�ن�ك	�م�سورة الاقDة " ن��ه	 ال��و�ت�ي� ف�م�� َ� ث	�� ل�ق�ط�ع�ن��ا م� ن���ه	 ب�الي�م�ي� ن�ا م� ذ� ن�ا ب��ع�ض� الق�او�ي�ل � لخ��  و�ل�و� ت��ق�و�ل� ع�ل�ي��
ز�ين� وإن���ه	 ل�ت���ذ�ك�ر�ة Ù ل�ل�م	ت�ق�ي��� اج� دr ع�ن���ه	 ح��� ن� أح���  . وه��ذه الي��ة ص��رية ب��أنD ال ل يه��ل إنس��اناu ينس��ب22"م���

 كلماu له كذباu أو يسمDي كتاباu يصنفه بنفسه ويطلق عليه اسم الوحي واليات الليDة [تع��ال ال عم��ا
[.uكبيا uاDيقول الظالون علو

                                                                   
 فلمDا تD الطDلع على عظمة آيات الكتاب وعلوD مقام كلم ربD الرباب وأذعن��ت القل��وب النية إل
 عظمة هذا البهان القوي والدليل التي والجDة الباقية والوس��يلة الوحي��دة أع��رض	 أنD م��ن الواض��ح ل�دى
 الص��غي والك��بي والمي والقي إنD حض�رة العل�ى ف م��دDة س�بع س�ني وإنD الم�ال الق�دس الب�ي ف

37يونس: 20   
88السراء:  21  
. الوتين بناط القلب وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه48-44الحاقة:  22 .  
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ة تقارب الربعي سنة قد تسDكا ب�ذا البه�ان نفس��ه وقام�ا ب��إعلن أم�ر ال وفق��اu ل�ذا ال�دليل نفس�ه Dمد 
 وبص���ورة خاص��Dة ص��رDح حض��رة ب��اء ال م��ن ي��وم خروج��ه م��ن دار الس��لم بغ��داد ح��ت ي��وم ص��عوده ف
 أل��واحه الك��ثية ال��Dت أحص��اها الؤرDخ��ون ب��أكثر م��ن أل��ف ل��وح أنD ه��ذه الكلم��ات ال��واردة فيه��ا كلم��ات
 إلي��Dة وأنD ه��ذه الص��حف آي��ات س��اويDة وإن��Dه ل يقول��ا م��ن نفس��ه ول يتكل��Dم بغي م��ا أذن ال ل��ه. فم��ن

 ك	ن�ت	 نائ�م��اu ع�ل��ى م�ض���ج�عي م���ر�ت�اللواح لوح السلطان الغفور له والدرج ف سورة اليكل نزل قوله: "
ن� ذا م���� ماء ل�ي����س� ه���� ���� الر�ض� والس���� ن� الن����وم � و�أم�ر�ن ب�الن*���داء� ب��ي�  ع�ل����ي� ن��ف�ح���ات	 ر�ب����D الر�ح�����ن � و�أي��ق�ظ�ت�ن م����
ز�ع	 ه� ال�ق5 ل أج��� ل	 م�دائ�ن � ع�ز*ه�، ف��و�ن��ف�س� وت�ه� و�م�ل�كوت�ه� و�أه� ه�د	 ب�ذل�ك� س	كDان	 ج�ب�  ع�ن�دي ب�ل� م�ن� ع�ن�د�ه� و�ي�ش�
ك�ر�ة� بيل�ه� و�ل ع����ن � الر�زاي���ا ف ح	ب*���ه� و�ر�ض���ائ�ه� و�ق����د� ج�ع����ل� ال الب�لء� غاد�ي����ة u ل�����ذ�ه� الد�س���� ن� الب�لي���ا ف س����  م����

ر�ق�ت� الر�ض	 و�الس�ماء ه� الDذي ب�ه� أش� باح� راء� و�ذ�بال�ة u ل�م�ص� ".ال�ض�
                                                          

 يا م�ل�ك� الرDوس� إس����ع�ومنها ديباجة لوح إمباطور مالك روسيا العظم الDت تزينت بذه الية الباركة: "
�ق��ر* ال�Dذي في�ه� 

َ� ال س� ل�ك� الق	��دDوس ث	�� أق�ب��ل� إل الف��ر�د�و�
�
��ان�داء� ال� ال ن� ب��ي� ت��ق�ر� م��ن� س	*�ي� ب�الس�اء� ال	س��  س��

و�اك� ع���ن� الت��و�ج5ه� إل ب	��ك� ه����  م�ل الع�ل��ى و�ف م�ل�ك���وت� الن�ش��اء� باس��م ال الب�ه����ي* الب��ي . إي���اك� أن� ي��ج�
يم� ه� ر�ب*ك� الر�ح��ن� الر�ح�  ".م�و�ج�

                                        
 وهك���ذا ص���رDح ف أك���ثر الل���واح القدDس���ة ال���Dت ه���ي أش���به ب���درر منية لع���ت واش���تهرت ف ك���لD القط���ار
ا أل��واح إلي��Dة نس��بها إل ال وس��لب نس��بتها ��Dوأش��به بزه��ور معط*��رة انتش��رت وتن��اثرت ف كاف��ة البلد بأن 

 " ووص�ل إل ك�لD قط�ر م�نتال إن� الب��ه�اء� م�ا ي��ن�ط	�ق	 ع��ن� ال���و�ىلنفسه وقد سعت اللل كلمته الباركة: "
ن� ق��ب�ل����ه�أقط���ار ال���دنيا ه���ذا الن���داء الحل���ى: " ن� ق��ب�ل����ه� ال���رDوح	 و�م���� دÙ ر�س���ول� ال و�م���� ر� ب����ه� م	�م���� ذا ي��و�مÙ ب�ش����  ه����

ليم	  " حت أن جناب الشيخ نفسه أيضاu مع عدم إطDلعه الكاف بألواح هذا الظهور العظم وآثارهالك�
 قد كتب ف رسالته أن البابي��Dة تعت�ب كت�اب اليق��ان مث�ل الق��رآن أي ت�ذعن إل ك��ونه وحي�اu س�اويDاu، فف��ي
 هذه الال الDت يعرف النسان فيه��ا أن ال جل�Dت ق��درته وجل��Dت عظمت��ه ق�اهر وق��ادر ومي��ط بالش�ياء
 وحاض��ر ويع��رف الي��ات اللي��Dة ال��Dت وردت ف الق��رآن الي��د بص��وص إزه��اق الباط��ل وإع��دام الف��تي
 عل���ى ال ويع���رف ذل���ك وع���داu م���ن ال وكلم ال ف���إنDه ل مف���رD ل���ه إلD ب���أن يع���تف بقDي���ة ه���ذه الي���ات
ة ال ول يغ��الب قض��اءه ول يس��د نعمت��ه ول يع��رDض ��Dويط��أطئ ال��رأس ت��اه عظمته��ا ول يع��ارض حج 
ة ال عل��ى خلق�ه ف جي�ع الزمن��ة �Dنفسه لغضب ال وسخطه مثل المم الطاغية [وك��ذلك ك��انت حج 

 .23"ف�ب�أي* ح�د�يثr ب��ع�د� ال و�آي�ات�ه� ي	ؤم�ن	ون�والقرون] "
6الجاثية:  23  
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 ول��و نظ��ر إنس��ان إل آث��ار النبي��اء الس��ابقي ث أمع��ن النظ��ر ف آث��ار ه��ذين الظه��ورين العظيمي وق��ارن
ابقي إذا م��ا ق	���ورنت بآي��ات ��Dبينهم��ا بص���ورة دقيق��ة لش��هد بعظم��ة آث��ار ه��ذا الظه��ور ول���رأى آي��ات الس 

هذين الظهورين تبدو كالقطرة تاه البحر.
                                                

 فمثلu القرآن الكري الDذي هو ف الواقع إذا ما قورن بسائر آثار النبياء يبدو متلئلu ومش��رقاu كالش�مس
 بي النDج��وم فم��ع أنD الرDس��ول الك��رم وخ��ات الن��بيDي ق��د ب	ع��ث بالرس��الة ف الربعي م��ن عم��ره وف أع��رق
 القبائل ف الفصاحة والعروب��ة وم�ع ذل�ك ف�إنD الق��رآن الكري ن�زل منجم�اu عل��ى حض��رته ف أج�زاء متفرDق�ة

Dه ش�اب فارس�ي�Dاسه العلى مع أن Dف حي أن حضرة الباب النقطة الول عزDيuم أب��دا�Dاللس�ان ل يتعل  
 ف الدارس كما نسب إليه ألدD أعدائه اله��ل بكتبه��م التاريي��Dة ونف��وا ع��ن ذل��ك الوج�ود الق��دس معرف��ة

ن الامس��ة والعش��رينل	 يق��ول	ل�تص��ريف (ق��ال� ��Dت يعرفه��ا أطف��ال ال��دارس ق��د ق��ام ب��أمر ال ف الس��Dال ( 
 وخلل الس�ني الس��بع ال�Dت قض��اها كلDه�ا ف النف��ي والب��س ق�د ت�رك للع�ال أض�عاف الق��رآن م�ن تفاس�ي

 بrبrط����ط�خ	الي���ات الكري���ة وح���لD غ���وامض العق���ائد الديني���Dة وج���واب الس���ئلة العلمي���Dة وغيه���ا م���ن خ	
 ومناج���اة وش���ؤون علمي���Dة وآي���ات وآث���ار مبارك���ة ونش���رها ف جي���ع القط���ار ب���الرغم م���ن من���ع العارض���ي

Dالش��ديد والقاوم��ة القوي��Dذل��ك الوج��ود الب��ارك كت��ب الك��ثي م��ن تل��ك الل��واح في Dة للمعان��دين ح��ت أن 
ر أو توق��Dف ف جري��ان قلم��ه العل��ى ف ��Dل أو تفك��Dعل��ى طلبه��م وب��دون تأم uمض��ر الم��راء والعلم��اء بن��اء 

الواب على أسئلتهم العلميDة فأدهش العال بإظهار هذه الية الكبى وأفحمه.
                           
 وك��ذلكم الم��ال الق��دس الب��ي ج��لD اس��ه العل��ى م��ع أن وج��وده الب��ارك ك��ان ماط��اu ف ك��لD الحي��ان
 بأمواج البليا الشديدة ومبتلياu بصائب كبية من النفي والسجن الDذي ل يفهم معن ص��عوبتها أولئك
uوغرب��ا uر العال بآثار قلمه العل��ى ش��رقاDه نوDة والناصب الرفيعة فإنDمون والالسون على وسادة العزDالتنع 

ل	ونوأظه��ر مص��داق وع��ده تع�ال: " ت��ع�ج� أر�يك	م� آي���ات ف�ل ت�س���  ، فنج�د م�ن آث��اره البارك��ة الدو�ن��ة م��ا24"س���
Dة لكافDيع��ادل جي��ع الكت��ب الس��ماوي��Dدات ك��بية م��ن آي��اته الكري��ة إل جي��عف��Dة الل��ل وق��د انتش��رت مل 

 فلينصــف المنصــفون ولينتبـــه الراقـــدون ولينتبــه الغــافلون وليعلمــوا أن�هـــم ســوف[ القط���ار والبلد
].ي?سألون عما هم يقترفون

37النبياء:  24  
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  . في بيان كيفي�ة الستدلل  والحتجاج   بالحاديث والبشارات:  4

 [إعل��م أيه��ا ال��ب النبي��ل والس��يDد الك��بي وفق��ك ال لس��ن النظ��ر ف ه��ذا الم��ر الطي] أن الح��اديث
 " ف كت��ب ال��ديث ل�دىروح ال" الوعود ون��زول "الهديكثية والخبار متظافرة ف البشارة بظهور "

Dلة لك��نDنت فيها علمات قبل الظهور ووقائع بعد الظهور بصورة مفصDو	ة وأهل الشيعة قد دDأهل السن 
Dك���ثرة اختلف���ات الح���اديث وتن���اقض ال���رواة بل���غ إل ح���دDح ب���هدDيص���عب في���ه التوفي���ق بينه���ا كم���ا ص���ر  

Dحض���رة الش���يخ الم���د الك���ب الش���يخ أح���د الحس���ائي ف كت���ابه (ش���رح الزي���ارة) وكم���ا ص���رDح العلم���ةر 
 اللسي ف ملDد الغيبة من كتابه (بار النوار) ولذا السبب جعا ف كتبهما الحاديث الذكورة على
 اختلفها وتناقضها. وه��ذا العب��د حينم�ا كن��ت ف س�رقند ألDف��ت	 كت�اب (فص��ل الط�اب) إجاب��ة لس��ؤال
لة ف فص��ل الس��تدلل  بالح��اديث والخب��ار وط��رق ��Dأح��د أفاض��ل آذربيج��ان وش��رحت بص��ورة مفص 

  الح��اديث الص��حيحة يك��ن تييزه��ا وتشخيص��ها عن��د مطابقته��ا للي��اتنDنDإجعه��ا وتطبيقه��ا وقل��ت 
 القرآنيDة ولذا فإنن س��وف أكتف��ي ف ه��ذا ال�وجز ب��إيراد بع�ض الح�اديث الص�حيحة التDف��ق عليه�ا بي
 أهل الس��نDة وأه�ل التش��يDع والنطبق��ة عل��ى الق��رآن الي�د وإذا أراد إنس�ان تفص��يلu أك�ثر فليج�ع إل ذل�ك

 الكتاب.

27



  . في بيان الحاديث واليات الواردة في تعيين زمان ظهور الموعود:  5

 فم��ن الح��اديث الدال��Dة عل��ى ميع��اد الظه��ور ال��ديث الش��هور لب لبي��د الخزوم��ي ال��Dذي ذك��ره الرح��وم
 فيض ف تفسي الصاف ف تفسي بداية س��ورة البق��رة وك�ذلك ذك��ره اللس��ي علي��ه الرح�ة ف مل�Dد الغيب��ة

من كتاب (بار النوار) وهو:
 ومن الديث ما رواه العيDاشي عن أب لبيد الخزومي قال قال أبو جعفر عليه السلم "ي���ا أب���ا ل�ب�ي��د� إن���ه	

ب�	ه	 ه	��م� ف�ئ�ةÙل�ي�� د	ه	م� الذ�ب���ة	 ف��ت���ذ� يب	 أح��� ن��ه	��م� أر�ب��ع���ةÙ ت	ص��� ت�ل	 ب��ع�د� الث���ام�ن� م�  ك	 م�ن� و�ل�د� الع�ب�اس� إث��ن�� ع�ش�ر� ي�	ق�
	ل�ق���ب� ب�ال���اد�ي و�الن���اط�ق� و�الغ��او�ي. ي��ا أب���ا ل�ب�ي��د� إن� ل�� ف

ق	 ال ن��ه	م� الف	و�ي�س� ي�ةÙ أع�م�ار�ه	م� خ�ب�يث�ةÙ س	ر�ت�	ه	م� م�  ق�ص�
( ح	��ر	وف� الق	��ر�آن� ال�م	ق�ط�ع���ة� ل�ع�ل�م��اu ج���Dاu: إن� ال تع��ال أن��ز�ل� (أل ذ�ل���ك� الك�ت���اب	

دÙ ص���ل�ى ال25   ف��ق���ام� م	�م���
rن�ة اب�ع� م�ئ�ة	 س�� ن� الل���ف� الس�� ت	�ه	 و�و	ل���د� ي��و�م� و	ل���د� و�ق��د� م�ض���ى م�� ل�م� ر� ن	��ور	ه	 و�ث��ب	ت���ت� ك� ل�م� ح�ت�� ظ�ه��  ع�ل�ي�ه� و�آل���ه� و�س��

ر�ارr و�ل�ي���س� ن� غ�ي���� ت�ك��� د�ت��ه�ا م��� ي���ان	ه	 ف ك�ت���اب� ال ف ال�	��ر	وف� ال�م	ق�ط�ع���ة� إذ�ا ع���د� " ث ق��ال "و�ت�ب�� ن�ي�  و�ث�لث س���
ائ�ه�" ث��D ق��ال "الل���ف� م� ع�ن���د� إن�ق�ض��� ن� ب�ن��� ه�اش��� ي أي���ام	ه	 إل� و�ق���ائ�مÙ م��� ر�فÙ ت��ن��ق�ض��� ن� ال�	��ر	وف� ال�م	ق�ط�ع���ة� ح���  م���
ء	 خ	��ر	وج� ان� ب���د� ت5ون� ث	��� ك��� دÙ و�س��� ائ�ةÙ و�و�اح��� ل�ك� م��� ع	ون� ف���ذ� ي��م	 أر�ب��ع	��ون� و�الص���اد	 ت�س��� دÙ و�اللم	 ث�لث	��ون� و�ال�م�  و�اح���

ي� ع�ل�ي�ه� الس�لم� (أل ال ل إله) ت	ه	 ق�ام� ق��ائ�م	 و�ل��د� العب���اس� ع�ن��د� ال (م�ص) و�ي��ق	��وم	26ال�	س�   ف��ل�م�ا ب��ل�غ�ت� م	د�
ه	" ت�م� .ق�ائ�م	ن�ا ع�ن�د� إن�ق�ض�ائ�ه�ا ب (ألرا) ف�اف��ه�م� ذ�ل�ك� و�ع	د� و�اك�

 ووفق��اu ل��ذا ال��ديث الش��ريف عن��دما انقض��ت إح��دى وس���بعون س��نة عل��ى قي��ام حض��رة الرس��ول خ��ات
 النبياء بأمر ال قام س�يDد الش�هداء علي�ه التحي�Dة والبه��اء وف�از برتب��ة الش�هادة ول�ا انقض��ت م��ائة واثنت��ان
 وأربعون سنة على قيام سيDد الرسل قام قائم آل العباس عبد ال السفDاح ب��أمر اللف��ة الاش��يDة وبقي��امه

Dة وانقرض���ت وعن��دما تس��ب ال��روف القط��Dزال��ت اللف��ة المويDذ�ل���ك�، ألع��ة ف أوائل الس��ور م��ن (ط 
  وفق����اu لم���ر أب جعف���ر عليهم���ا الس����لم يك����ون مموعه����ا ألف����اu وم���ائتي وس����بعا27u)أل���ر) إل (الك�ت����اب	

 وسبعي، وهذا العدد يطابق يوم طل�وع الني��D العظ�م م�ن أف�ق ف�ارس ول يف��ي أن التواري��خ ال��ذكورة ف
 نDأه��ذا ال��ديث تب�دأ م��ن ي��وم قي��ام رس��ول ال ب��إعلن دع��وته وكم�ا ج�اء ف جي��ع كت��ب الس��ية النبوي��Dة 

 ذلك العلن كان ف السابعة قبل الجرة بدعوة قريش علنيDة وكان عليه السلم قب�ل قي��امه ب��العلن
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  هجري�Dة ال�Dت ه�ي1260يفي أمر بعثته وبأخذ هذه الزيادة بنظر العتبار يكون الع�دد مطابق�اu لس�نة 
سنة ظهور النقطة الول عزD اسه العلى.

 وهذا هو بالذات القص��ود ك�ذلك ف ح�ديث الفض��ل ب�ن عم�ر ع�ن الص�ادق علي�ه الس��لم أن�Dه ق�ال ف
ر	ه	س�وف س�ن�ة� الس�" الوعود: "الهديميعاد ظهور " ر	ه	 و�ي��ع�ل	و ذ�ك� ".تDي� ي�ظ�ه�ر	 أم�

ة علم��اء أه��ل ��Dد عب��د الوه��اب الش��عران م��ن أئمDذي ألف��ه الس��ي��Dوج��اء ف كت��اب (الي��واقيت وال��واهر) ال 
السنDة والماعة ف البحث الامس والستDي من هذا الكتاب:

"Dالبح��ث ال��امس والس��تDتDون ف بي��ان أنDنDجي��ع أش��راط الس��اعة ح��ق DقDل ب��د Dه��ا قب��ل قي��امدDأن تق��ع كل  
Dالساعة وذلك بروج الدجDال ث نزول عيسى وخروج الدابة وطلوع الش�مس م�ن مغرب�ا ورف�ع الق��رآنج 

  ح��ت ل��و ل يب��ق م��ن ال��دنيا إلD مق��دار ي��وم واح��د لوق��ع ذل��ك كل��Dه. ق��ال28وفت��ح س��دD ي��أجوج وم��أجوج
 الشيخ تقي الدين بن أب النصور ف عقيدته: "وكلD هذه اليات تقع ف الائة الخية من اليوم ال��Dذي
ا ي��و�مÙ و�إن� ف�س	��د�ت�  وع��د ب��ه رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وآل��ه وس��لDم امDت��ه بق��وله: "إن� ص���ل	ح�ت� أم�ت��� ف��ل�ه���

Dام ال��رب��Dيعن م��ن أي "Ùف��ل�ه�ا ن�ص�ف� ي��و�مDاب��Dم� rن�ة أل�ف� س���   الش��ار إليه��ا بق��وله تع��ال "و�إن� ي��و�مÙ ع�ن��د� ر�ب��5ك� ك���
  .29"ت��ع	دDون

ا تل��ك نص��ف �Dوإن تفس��د فإن uواح��دا uا تل��ك يوم��ا �Dت صالة فإنDوهذا الديث النبوي يعن إن تكن أم 
يوم وكلD يوم عند ال ألف سنة من السني الDت تسبون با الزمن.

 " ذكره اللسي عليه الرحة أيضاu ف ملDد الغيبة من كتاب (ب��ارإن� ص�ل	ح�ت� أم�ت ف��ل�ها ي��و�مÙوالديث "
ل	ه	���م� لالن���وار) وق���د ق���اله الرس���ول الك���رم بع���د ن���زول الي���ة الكري���ة: " اء� أج� لÙ ف����إذ�ا ج����  ل�ك	���ل* أم����ةr أج����

ت��ق�د�م	ون اع�ةu و�ل ي�س��� ر	ون� س��� ت�أخ� ر لبق��اء ك��لD أم��Dة ف30"ي�س��� Dد��	ه ق��د ق��Dعل��ى أن Dه��ذه الي��ة ت��دل Dوحي��ث أن  
 الع��ال أج��ل م��دود وم��دDة معيDن��ة بي��ث ل يزي��د ول ينق��ص س��اعة واح��دة ول يتق��دDم ول يت��أخDر ل��ذلك
 استفس��ر الص��حابة م��ن الرس��ول ص��لى ال علي��ه وعل��ى آل��ه وس��لDم م��ا ه��و أج��ل أم��Dة الس��لم وبق��اء ع��زDة

سد يأجوج ومأجوج: سد جبار زعم القدمون انه في المدينة ونسبوا بناءه إلى السكندر لحماية شعب استنجد به اسمه يأجوج 28
ومأجوجـ والصح ان هذا السد� هو حائط الصين الكبر
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ا ي��و�مÙ وإن� ف�س	�د�ت� ف��ل�ه��ا ن�ص���ف	 ي��و�مr و�إن� ي��و�مÙ ع�ن���د�هذا الدين ف العال فتفضDل: "  إن� ص�ل	ح�ت� أم�ت ف�له��
 .31"ر�ب5ك� ك�أل�ف� س�ن�ةr م�Dا ت��ع	دDون

 ومص���در ه���ذه الح���اديث البيDن���ة ليع���اد ظه���ور الوع���ود ومنبعه���ا آيت���ان كريت���ان ف الق���رآن الي���د ال���Dذي
ن� ش��يء ونزلت فيه جيع القائق الدينيDة "32"تبياناu لكلD شيء "احتوى    ول33"ما ف��ر�ط�ن�ا ف الك�ت�اب� م���

ة ال�دى عليه�م �Dي��تك في��ه بي�ان أش��راط ه�ذا الي��وم العظي�م وعلم��اته وح��وادثه ووق��ائعه ول�ذا ورد ع�ن أئم 
د�يثr السلم قولم " ن�اك	ل�ما ب��ل�غ�ك	م� ع�نDا م�ن� ح�� ذاu م�� ت	� ل��ه	 م�أخ�� د� ر�يف� ف��إن� و�ج��  ع�ر�ض	��وه	 ع�ل��ى الق	��ر�آن الش��

 ) الDت تبيD ميعاد الظهور هذه الية الكرية ف سورة الس��جدةفالية الول" (الق	ر�آن ف�اق��ب��ل	وه و�إلD ف�ر�دDوه
ن�ةr م��Dاحيث قال تعال: " دار	ه	 أل���ف� س��� ان� م�ق��� ب�*ر	 الم�ر� م�ن� الس�ماء� إل الر�ض� ث	� ي��ع���ر�ج	 إل�ي���ه� ف ي��و�مr ك���  ي	د�

  ال ج��لD جلل��ه ين���زل أم��ر ال��دين ال��بي أوDلu م��ن الس��ماء إل الرضنD  وه��ذه الي��ة تعن أن34D"ت��ع	��دDون
ة ألف سنة شيئاu فش�يئاu خلل ه��ذه ال�دDة وتص��عد Dوبعد إكمال الن�زول والتدبي تزول أنوار الدين ف مد 

إل السماء مرDة أخرى.

Dومن العلوم أنDبالوحي الن��ازل عل��ىن Dتصور إل	عقل ول ي	نزول أنوار الدين من السماء إل الرض ل ي  
ة الط��اهرين، وه��ذه الن��وار نزل��ت م�ن الس��ماء إل الرض ��Dد الرس��لي وباللام��ات النازل��ة عل�ى الئمDس�ي 
ة ال��دى وأنزل��ت ال��ائدة ��Dام أئم��Dي س��نة م��ن هج��رة خ��ات النبي��اء إل انقط��اع أيDخلل مئتي وس��ت uتام��ا 
ة ال���دين ال���Dذين ه���م ال���بيDنون والفس���Dرون ���Dبن����زول الق���رآن وببيان���ات أئم uة تام���اDة للم���ة الس���لميDالس���ماوي 

Dالش��رعيDالس��ن ب��ن عل��ي العس��كري عليهم��ا الس��لم س��نة م��ائتيي Dون للكت��اب عليه��م الس��لم ول��ا ت��وف 
Dي هجريDوس��ت��Dل أم��ر ال��دين إل آراء العلم��اء وأني��ط بأنظ��ار الفقه��اء ظه��رتيDام الغيب��ة وت��و��Dت أي��Dة وحل 

 شيئاu فشيئاu اختلفات الراء وتشتDت الهواء ف أقوال وأفع��ال رؤس��اء الل��Dة البيض��اء وازداد أف��ق أم��ر ال
Dة ومغلوبيDته ونصره بذلDلت عزDإسه وتبد Dحت ل يبق من السلم إل uفيوما uيوما uظلماDة، وبعد إنقضاءي 

 ة م�ن أف�ق ف��ارس وتقDق��ت بالتم��امي�D) هجري1260Dألف سنة تاماu من الغيبة طلعت شس ال��قD س��نة (
لون�ك� بالع���ذاب� و�ل���ن�) ج��اءت ف س��ورة ال��جD: "والي��ة الثاني��ةبش��ارة الق��رآن وال��ديث كلDه��ا. ( ت��ع�ج�  و�ي�س���

ن�ةr م���Dا ت��ع	��دDون أل�ف� س��� ه	 و�إن� ي��و�م��اu ع�ن���د� ر�ب*��ك� ك���    وه��ذه الي��ة تعن أنD ال تع��ال وع��د35"ي	�ل��ف� ال	�� و�ع���د�
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 بن����زول الع���ذاب ف ي���وم القيام���ة وأنD هن���اك أل���ف س���نة ح���ت ي���أت الي���وم الوع���ود وق���د ق���دDر إع���دام أه���ل
 الطغيان وانقراض أرباب الشرك والكفر بورود هذا اليوم العظيم الهيب.  وقد نزلت هذه الية الكري��ة
ار بس��بب تس��Dكهم الش��ديد بعق��ائدهم الوثني��Dة يعت��بون أم��ر الرس��ول العظ��م والعي��اذ ��Dحينم��ا ك��ان الكف 

ن� ع�ن���د�ك�بال واهياu وباطلu وموهوناu واعتمدوا على دينهم وقالوا جرأة: "  الل�ه	م� إن� ك�ان� ه�ذا ه	و� ال���ق5 م���
ن� الس���م�اء� أو� آت�ن���ا ب�ع���ذابr أل�ي��م�أف��� ار�ةu م��� ج���   ول��ذا نزل��ت الي��ة الكري��ة ف ال��واب عل��ى36"م�ط�ر� ع�ل�ي�ن��ا ح�

 طلبه��م وإتDض��ح منه��ا له��ل الف��ؤاد ميع��اد بق��اء دي��ن الس��لم وظه��ور الق��ائم وورود ي��وم ال، وورد ذل��ك
ذا الو�ع���د	 إن� ك	ن�ت	�م� ص��اد�ق�ي� ق	�ل� ل�ك	�م� م�يع��اد	 ي��و�مrالوعد أيضاu ف سورة سبأ قوله تعال: "  و�ي��ق	ول	ون� م�ت�� ه��
ت��ق�د�م	ون ر	ون� ع�ن�ه	 س�اع�ةu ول ت�س� ت�أخ�  .37"ل ت�س�

 وخلص��ة الق��ول، يكف��ي ه��ذا الق��دار م��ن الي��ات والح��اديث ال��Dت ع	رض��ت ف إثب��ات أنD وق��ت ظه��ور
 الوعود قد حلD وأن الوعود الليDة قد تقDقت، إن� ل يكن النسان من أه�ل الك��ابرة يس��عى ف هلك

نفسه وهلك قومه مثل الكابرين السالفي.

Dوحينم���ا ك���ان الؤل���D1305ف س���نة (لDهجري (���Dف بلد أراك إي���ران ذك���ر بص���ورة مفص���لة – في uة مقيم���ا 
 رسالة ألفها باسم (شرح الي��ات الؤرDخ��ة) بن�اء عل��ى طل��ب أح��د الم��راء اليرانيDي- الي��ات ال��واردة ف

 ن وص���حف الديان���ة الفارس���يDة، وه���ذه الرس���الة موج���ودة ف أك���ثر البلد ح���ت فآالت���وراة والني���ل والق���ر
     د مزيد اليضاح والبيان أن يرجع إل تلك الرسالة.االقفقاس ولن أر

   القائم الموعود وشبابه حين ظهوره:  ن�  . في بيان الحاديث الدال�ة على حداثة سن�6

 ومن الحاديث الدالDة عل��ى حداث��ة عم��ره الب��ارك وظه��ور تل�ك الض��رة ف س�نD الش�باب وحداث�ة العم�ر
 ما ذكره اللسي عليه الرحة ف ملDد الغيبة من كتاب (ب�ار الن��وار) ف ب��اب كيفي��Dة ظه��ور الق��ائم ع��ن

م�ال عليه الس��لم أن��Dه ق�ال: " أب بصي عن أب عبد ع	 إل�ي�ه��� : ي��ر�ج�� ر�ه	 الن��اس	 ائ�م	 ل�ق��د� أن�ك��� ر�ج� الق���  إن��ه	 ل���و� خ��
يث���اق�ه	 ف ال��ذ�ر* الو�ل� ذ� ال م� اب�اu م	و�ف�ق��اu ف�ل ي��ل�ب���ث	 ع�ل�ي���ه� إلD ك	��ل5 م	��ؤ�م�نr أخ���  " وق��ال أيض��اu علي��ه الس��لمش���

"uك�ب�يا uش�ي�خ�ا 	ون�ه	م� ي��س�ب	و�ه uاDم� ش�اب	ه	ب�  ".و�م�ن� أع�ظ�م� الب�ل�ي�ة� أن� ي��ر	ج� إل�ي�ه�م� ص�اح�
 وكم��ا ج��اء ف ه��ذا ال��ديث الش��ريف، ل��ا ظه��ر حض��رة النقط��ة الول ع��زD إس��ه ف بداي��ة الش��باب وف
راu عم�ره ��Dمعم uوا الق��ائم رجل��Dم ظن �Dغضاضة غصنه ق�ام أول��و القل��وب الريض��ة ف ال�ال عل�ى تك��ذيبه لن 
32النفال:  36  
29-28سبأ:  37  
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 ألف سنة ل شابDاu عمره خس وعشرون سنة، ولذا لا إرتفع نداء قائميDته إرتفع صخب الهDال ال�Dذين
ة علي��ه الس�لم ص�ار ل�ه أل�ف س��نة ف مدين��ة �Dبيدهم زمام أمور الناس قائلي واديناه واشريعتاه! إن الج 
 جابلق��ا الس��تورة وه��ذا الش��اب الش��يازي ال��Dذي ول��د ف ه��ذا الق��رن أنظ��روا م��اذا يق��ول! وكي��ف يس��مDي

 نفسه القائم الوعود!

 وكذلك ورد ف (كتاب الك�اف)، ال�Dذي ه��و أوث�ق كت�اب ل�دى الفرق��ة الثن عش�ريDة، ال��ديث الش�ريف
د بن يعقوب الكلين عليه الرحة بإس��ناده ع��ن الك��م ب��ن أب نعي��م أن��Dه ق��ال:  Dذي ذكره ممDأتي��ت أب��اال 

38جعفر
ن� ر	ج� م�� ن� و�ال�م�ق���ام� إن� أن���ا ل�ق�يت	��ك� أن� ل أخ�� �� الر5ك�� رÙ ب��ي�   علي�ه الس��لم وه��و بالدين��ة فقل��ت ل�ه "ن��ذ�
د� أم� ل". فل��م يبن بش��يئ ف��أقمت	 ثلثي يوم��اu ث إس��تقبلن ف  ال�م�د�ين���ة� ح�ت��� أع�ل���م� أن���ك� ق���ائ�م	 آل� م	�م���
ب��ر�ت	��ك� ب����ا ج�ع�ل���ت	 ل ع�ل���ي� ف��ل���م� ت���أم	ر	ن� و�ل���� م� و�إن���ك� ل��ه	ن���ا ب��ع���د	؟" فقل��ت "إن*�� أخ�  طري��قr  فق��ال "ي���ا ح�ك���
" ف��غ��د�و�ت	 علي�ه فق�ال علي��ه الس�لم: و�ة� الن��ز�ل� ر� ع�ل��ي� غ	��د� " فق�ال: "ب�ك*� rي�ئ ي�ئr و�ل��� ت	�ب�ن�� ب�ش��  ت��ن��ه�ن� ع��ن� ش���
َ� إن� أن���ا ن� و�ال�م�ق���ام� ��� الر5ك��� قةu ب��ي� ي�اماu و�ص���د� راu و�ص��� " فقل��ت "إن*�� ج�ع�ل���ت	 ل��� ع�ل���ي� ن���ذ� ت���ك� ل� ع���ن� ح�اج�  "س���
َ� ح�ت� أع�ل�م� أن�ك� ق�ائ�م	 آل� م	�م�د� أم� ل ف�إن� ك	ن�ت� أن�ت� ر�اب�ط�ت	ك� و�إن� ل���� ر	ج� م�ن� ال�م�د�ين�ة�  ل�ق�يت	ك� أن� ل أخ�
م� ك	لDن����ا ق����ائ�مÙ ب����أم�ر� ال" قل���ت "ف����أن�ت� " فق���ال "ي����ا ح�ك���� �ع����اش�

ر�ت	 ف الر�ض� و�ط�ل�ب����ت	 ال  ت�ك	���ن� أن����ت� س����
ي�ف� ب	 الس��� ؟" ق��ال "ك	لDن���ا ص���اح� ي�ف� ب	 الس��� د�يä إل ال" ق�	ل���ت	 "ف���أن�ت� ص���اح� د�يD؟" ق���ال� ك	لDن���ا م�ه���  ال�م�ه���
ر	 ب��ك� دي�ن	 ال؟" فق�ال ل�ي�اء	 ال�� و�ي�ظ�ه�� اء� ال�� و�ي�	ع��ز5 ب��ك� أو� ت�ل	 أع��د� " ق�	ل�ت	 ف�أن�ت� الDذي ي��ق�  و�و�ار�ث	 الس�ي�ف�
�Dم�ن � داu ب��الDلب� ر� أق��ر�ب	 ع�ه��� ا الم�� ذ� ب� ه��  "يا ح�ك�م� ك�ي�ف� أك	�ون	 أن���ا و�ق��د� ب��ل�غ��ت	 خ��س�اu وأر�ب�ع�ي�� و�إن� ص���اح�

اب�ة�" Dر� الد .و�أخ�ف5 ع�ل�ى ظ�ه�

Dح أب��و جعف��ر علي��ه الس��لم ب��أنDذي في��ه يص��ر��Dف ه��ذا ال��ديث الش��ريف ال uلوا قليلDفت��أمDالق��ائم عن��دمان  
 يقوم يكون عمره البارك أق�لD م�ن خ�س وأربعي س��نة ويك��ون ف ريع��ان الش��باب وعنف��وان العم�ر قري��ب

 " أو باس���مبDالص���بDعه���دr بالرض���اعة، ول���ذا الس���بب ي	س���مDى حض���رته ف ك���ثي م���ن الح���اديث باس���م "
".الشاب" أو باسم "الغلم"

 ع��ن الزديوك��ذلك روى اللس��ي علي��ه الرح��ة ف كت��اب ب��ار الن��وار ف ب��اب كيفي��Dة خ��روج الق��ائم: 
 ال علي��ه الس��لم وتش��رDفوا بض��وره أن��Dه عن��دما وف��د م��ع أب بص��ي وعل��ي ب��ن عب��د العزي��ز عل��ى أب عب��د

Ùي�خ ب	ك	م�؟" ث أخذ جلدة عضده ومدDها فقال "إنD ش��� ب�	ن�ا؟" فقال "إنD ل�ص�اح�  قال: "ق�	ل�ت	 ل�ه	 أن�ت� ص�اح�
" Ùح�د�ث äم� ش�اب	ك	ب .ك�ب�يÙ و�ص�اح�
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Dوكذلك روي ف هذا الكتاب ع�ن أب بص��ي أنDاال علي�ه الس��لم ق�ال: "  أب�ا عب�دن ذ� ب� ه��  ل�ي��س� ص��اح�
 ".الم�ر� م�ن� ج�او�ز� الر�ب�ع�ي�

Dوكذلك روى اللسي عليه الرحة ف هذا الكت��اب ف ب��اب ص��فات الق��ائم ع��ن يي ب��ن س��ال أنDأب��ان  
ص��اu" جعف�ر علي��ه الس��لم ق��ال:  نDاu و�أج��ل	ن���ا ش�خ� غ�ر	ن�ا س��� ر� أص��� ا الم��� ذ� ب� ه���  قل��ت "م��ت يك��ون؟""إن� ص��اح�

ب�ان	 ب�ب�ي��ع�ة� الغ	لم� ف�ع�ن�د� ذ�ل�ك� ي��ر�ف�ع	 ك	ل5 ذ�ي ص�ي�ص�ئ�ةr ل�و�اءuقال .39" "إذ�ا س�ار�ت� الرDك�

Dوك��ذلك روى اللس��ي علي��ه الرح��ة ف ه��ذا البح��ار ف ب��اب م��ا روي ع��ن الب��اقر علي��ه الس��لم ع��ن أمDم 
Dهان الثقفيDا قالت: ي Dي*د�ية أن يD الب�اق�ر� ع�ل�ي��ه� الس���لم ف��ق	ل��ت	 ل��ه	 ي��ا س��

 "غ�د�و�ت	 ع�ل�ى س�ي*د�ي م	�م�د� ب�ن� ع�ل�
" ق�	ل���ت	 "ق��و�ل	 ال��� ان� أل� ي�ا أم� ه��� " قال "ف�اس� ه�ر�ت�ن�  آي�ةÙ ف ك�ت�اب� ال� ع�ز� و�ج�ل� ع�ر�ض�ت� ب�ق�ل�ب� أق��ل�ق�ت�ن� و�أس�

م	 ب����ال�	ن�س�   ال�����و�ار� ال�ك	ن����س� " ل�:  ف�ل� أ	ق�س���� ع����ز� و�ج����
ا40 ذ� ان� ه���� أل�ت�ن� ي����ا أم� ه���� أل�ة� س���� : "ن�ع�م����ت� ال�م�س����    ق���ال�

ت�د�ي ف�يه�ا ا أق��و�امÙ و�ي��ه� ل5 ف�يه� ي��ر�ةÙ و�غ�ي�ب�ةÙ ي�ض� ر�ة� ت�ك	ون	 ل�ه	 ح� د�ي5 م�ن� ه�ذ�ه� الع�ت�� ر� الز�م�ان� ه	و� ال�م�ه�  م�و�ل	ودÙ ف آخ�
ت�ه� و�ي�ا ط	وب� ل�م�ن� أد�ر�ك�ه	 ."أق��و�امÙ ف��ي�ا ط	وب� ل�ك� إن� أد�ر�ك�

Dت عرض���ناها ول���و أراد الؤل���Dويكف���ي أول اللب���اب اليق�ظ���ة ه���ذا الق���دار م���ن الح���اديث ال���Dف أن ي���ذكرل 
 الح��اديث الخ��رى الص��رية ف قض��يDة أنD حداث��ة س��نD الق��ائم تك��ون س��بباu لمتح��ان الق��وم وإعراض��هم

DفإنDن.uكبيا uه يب أن يفرد لذلك كتابا 

 وم���ن العجي���ب كي���ف ل ينتب���ه الش���خاص ال���Dذين يعش���قون مدني���ة التم���دDني الوروبيDي إل أن جه���ود
ني أنفس��هم ف الغرافي��ا ق��د أن��ارت م��ذهب أه��ل الش��يعة وأوض��حت ع��دم وج��ود مدين��ة Dه��ؤلء التم��د 

  غيبة القائم عليه السلم، وض��وحاu بيDن��اu كالش��مس ف رابع��ةل العلماء العلم ماعتبها(جابلقا)، الDت 
uالنه��ار، وم��ع ذل��ك فل زال الك��ثي م��ن كت��ب كب��ار علم��اء الش��يعة ي��ذكر بأس��انيد طويل��ة عريض��ة أخب��ارا 
 ع��ن أنD فلن��اu الص��ال الص��ادق الق��ول ق��د دخ��ل مدين��ة (جابلق��ا) وتش��رDف فلن الثق��ة ص��حيح ال��ب ف
 مدينة (جابلقا) بضور المام وخدمته. وقد دوDنوا هذه الخبار الكاذبة بكلD جسارة وجرأة ف كتبهم
ة ألف سنة بقيود الباطيل حت أشرقت شس العل��وم الديث��ة ف��أزالت ه��ذه Dدوا قومهم الساكي مدDوقي 
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 الظلم��ة وه��دم س��يل الع��ارف ال��ارف بني��ان الراف��ات، وم��ع ك��لD ه��ذا ف��القوم ل يزال��ون مرتبطي بب��ال
العقائد الرافيDة الواضحة ف الستحالة وينتظرون ظهور شاب عمره ألف سنة!

. في بيان الحاديث واليات الدال�ة على مكان ظهور الموعود:7

Dة بص��ورة ص�رية عل��ى أن��Dا الح�اديث الدال��DوأمDنDي��ن العظمي ه��و بلد الش��رق  وأن Dمطل�ع ه��ذين الني  
اء ��Dم��ة وم��ل قي��ام وارتف��اع ن��داء الظه��ور الث��ان ه��و مدين��ة عكDة الكر ��Dمك��ان ارتف��اع ن��داء الق��ائم ه��و مك 
 النوDرة والراضي القدDسة فهي أحاديث كثية. فمنها الديث ال�Dذي رواه اللس��ي علي��ه الرح��ة ف مل�Dد

يه�م�الغيبة من كتاب بار النوار من خطبة لمي الؤمني عليه السلم أن��Dه ق��ال: "  و�ل���و� ذ�اب� م���ا ف أي���د�
ن� ق�ب���ل� م	 م��� ا ل�ك	��م� الن�ج��� ف� الغ�ط���اء	 و�ان��ق�ض���ت� ال�م	��د�ة	 و�أز�ف� الو�ع���د	 و�ب���د� ز�اء� و�ك�ش��� ي��ص	 ل�ل�ج��� ح�  ل�ق���د� د�ن��� الت�م�
ال�ف	وا ال��و�ب���ة� و�إع�ل�م	��وا ع	��وا الت��و�ب���ة� و�خ��� ت�ب�ان� ذ�ل���ك� ف��ر�اج� ل�ة� ت��. ف�إذ�ا إس� ل�ي�� ر�ق� ل�ك	م� ق�م�ر	ك	م� ك�ام�لu ك� ر�ق� و�أش�  ال�م�ش�
ن� او�ي��ت	م� م�� ل�م� ف��ت���د� اج� ر�س	�ول� ال ص��ل�ى ال ع�ل�ي��ه� و�آل���ه� و�س�� ن��ه�� ر�ق� س�ل�ك� ب�ك	م� م�  أن�ك	م� إن� أط�ع�ت	م� ط�ال�ع� ال�م�ش�
ت	� الث�*ق�ل� الف�اد�ح� ع�ن� الع�ن�اق� ف�ل ي�	ب�ع�د	 ال	 إلD م�ن� أب� الر�ح��ة� و�ف�ار�ق� م� و�ن��ب�ذ� ف�ي�ت	م� م�ن� الب�ك� ت�ش�  الص�م�م� و�إس�

ي��ع�ل�م	 الDذ�ين� ظ�ل�م	وا أيD م	ن��ق�ل�بr ي��ن��ق�ل�ب	ون  .41"الع�ص�م�ة� و�س�

��Dة، ث��Dاللف�ة م��ن بع��ده علي�ه الس��لم تنتق��ل إل بن أمي Dق إل أنDوه��ذه الطب��ة تتط��رDق إل زم��انثDتتط��ر  
��Dموعد امتحان العباد وتحيص��هم، ث Dذوبان الدين ف أيديهم وعند ذلك يلDثDق إل أنDتتط�ر Dم ل��ون �Dن 

Dذي يش��رق م��ن بلد الش��رق ف��إن��Dأط���اعوا النج��م الDه يس��لك ب��م عل��ى ن��ج رس��ول ال ص��لى ال علي��هن 
 وس��لDم، فعن��د ذل��ك يش��فون م��ن ص��ممهم وبكمه��م وين��تزعون الم��ل الثقي��ل اللق��ى عل��ى ك��واهلهم ول
��Dة. وه���ذه الطب��ة الفص���يحة ص��رية ب���أن ني ���Dذين يبتع���دون ع���ن الرح���ة والعص���مة والعف��Dال Dال إل Dيرم��ن 
ة، س��يظهر م��ن جه��ة الش���رق ويق���وم وف��ق منه���ج رس���ول ال بتش���ريع ش��رع ���Dالس���عادة، وه���و موع���ود الم 

Dجدي�د، ولي��س القص��ود ب�ذا أنDنDة لنDاله��دي علي��ه الس��لم س��وف يعم�ل بالش��ريعة الس��لمي Dجي�عن  
ة ال��دى ك��انوا يعمل��ون بش��ريعة خ��ات الن��بيDي ول يتج��اوزوا قي��د ش��عرة ع��ن ظ��اهر الش��رع الس��لمي ��Dأئم 
 ولذا فإنD هذا التخصيص بنهجه منهاج رسول ال (صلعم) يعن قيامه بدعوة جديدة وتشريعه شريعة

جديدة كما سيتDضح لكم من الحاديث فيما بعد.
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DومDمDا يؤيDد الغيب��ة م��ن كت��ابه ب�ار الن��وار في�Dد تل��ك الطب��ة البارك��ة م�ا رواه اللس��ي علي��ه الرح��ة ف مل 
 باب العلمات عن الارث المدان من مشاهي أصحاب أمي الؤمني عليه السلم أنDه علي��ه الس��لم

ر�ق�قال: " �د*ه� خ�الÙ ي�ك	ون	 م�ب�د�ؤه	 م�ن� ق�ب�ل� ال�م�ش� د�يD أق��ب�لÙ ج�ع�د� الش�ع�ر� ب� �ه�
."ال

 وقد إستخرج السيDد عبد الوهاب الشعران ف كتابه (اليواقيت وال��واهر) ف أوص��اف ه��ذا الظه��ور م��ن
 الح����اديث الص���حيحة النبوي����Dة ش���رحاu ورد تفص���يله ف كت���اب (الفتوح����ات الكي���ة) للش���يخ إب���ن العرب

DقدDلة والس��لم ق��ال: "د��Dه علي��ه الص�Dه منه��ا أنDالن���اس� ب���ه�س ال سر 	ع�د ة� أق��ن�� الن���ف� أس��� ل��ى ال��ب��ه���  ه	��و� أج�
ي�ه� �� ي��د� د�يD أع�ط�ن�� و�ب��ي� ال� ب�الس���و�ي�ة� و�ي��ع��د�ل	 ف الر�ع�ي��ة� ي���أت�يه� الر�ج	�ل� و�ي��ق	�ول	 ي��ا م�ه�� م	 ال�م�� ل	 الك	وف���ة� ي��ق�س��  أه��
ن� ال���د*ين� ي��ز�ع	 ال	��� ب����ه� م����ا ل ي��ز�ع	 ر�ةr م���� ل����ه	. ي�����ر	ج	 ع�ل����ى ف��ت�� ت�ط�اع� أن� ي��م� ث����ي ل����ه	 ف ث��و�ب�ه� م����ا اس���� ال	 ف��ي	ح�  ال�م����

 "uك�ر�ي�ا uج�اعا�	ش uع�ال�م�ا 	ب�ح ي الر�ج	ل	 ج�اه�لu و�ج�ب�اناu ف��ي	ص� . ي	�س�  إل أن ق�ال علي�ه الص��Dلة والس�لم:ب�الق	ر�آن�
ف	��خ	 ال��رDوح� ف" ل���ه	. ي	ق�ي��م	 ال��د*ين� و�ي��ن�� اء�. ي	ب�ي��د	 الظ	ل���م� و�أه� ة� الع	ظ�م���ى م�أد	ب���ة� ال��� ب����ر�ج� ع�ك��� ه�د	 ال�م�ل�ح�م���  ي�ش���

لم� ب��ع��د� ذ�ل���ةr و�ي	�يي��ه� ب��ع���د� م���و�ت�ه� . ي	ع�ز5 ال	 ب���ه� الس���  " ث ق��ال علي��ه الص��Dلة والس��لم ع��ن أص�حابالس�لم�
اء� و�أم�ن�اؤه	 أف�ض�ل	 الم�ن�اء�الهدي: " ر	 الش5ه�د� ي�� اؤه	 خ� ت��و�ز�ر� ال	 تعال ل�ه	 ط�ائ�ف���ةu" قال الشيخ: "ش	ه�د�  و�ق�د� اس�

ر	 ال��� ع�ل�ي���ه� ف ف�اu و�ش	��ه	وداu ع�ل���ى ال�ق���ائ�ق� و�م���ا ه	��و� أم��� ن	��ون� غ�ي�ب���ه� أط�ل�ع�ه	��م� ك�ش���  خ�ب���أه	م� ال	�� تع��ال ل���ه	 ف م�ك�

م� ل�ي��س� ن� الع��اج� د	وا ال�� ع�ل�ي���ه� و�ه	��م� م�� ق	وا م�ا ع�اه��� اب�ة� الDذ�ين� ص�د� ام� ر�جالr م�ن� الص�ح�  ع�ب�اد�ه� و�ه	م� ع�ل�ى أق�د�
ه�م� م��ا ع�ص���ى ال�� ق��طD و�ه	��و� أخ��ص5 ن�س�� ن� غ�ي��� ج� اف�ظÙ م�� ل�م	��ون� إلD ب�الع�ر�ب�ي���ة� ل�	�م� ح�� ä ل�ك�ن� ل ي��ت�ك�  ف�يه�م� ع�ر�ب�

ن��ه	م� ي��ن�ز�ل	 ف م�ر�ج� ع�ك�اء� ف ال�م�أد	ب�ة� الل��ي�ة� ال��Dت" إل أن قال الشيخ "الو	ز�ر�اء� داu م� ت��ل	ون� ك	ل�ه�م� إلD و�اح�  و�ي�	ق�
ةu ل�لس*ب�اع� و�الطDي	ور� و�ال��و�ام� ".ج�ع�ل�ه�ا ال	 م�ائ�د�

ي*ئات��ه	م�وم���ا أب���دع م���ا انطب���ق ه���ذا ال���ديث م���ع الي���ة الكري���ة ف س���ورة الفرق���ان "  ف����أول�ئ�ك� ي�	ب����د*ل	 ال	��� س����
uيما   أصحاب القائم يدركون القائق الدينيDةنD. ويدلD الديث على أن42D"ح�س�ن�اتr و�ك�ان� ال	 غ�ف	وراu ر�ح�

 من دون أن يتعلDموا ف الدارس ويفقهون الوامر الليDة بجرDد إيانم كما تدلD على ذلك عبارته عليه
ب�ح	 ع�ال�ماu ش	ج�اعاu ك�ر�ياuالصDلة والسلم " ي الر�ج	ل	 ج�اه�لu و�ج�ب�اناu ف��ي	ص� . "ي	�س�
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 وه���ذا ال���ديث الش���ريف ال���Dذي وقع���ت ف ه���ذا الظه���ور العظ���م جي���ع البش���ارات ال���واردة في���ه يكف���ي
Dفي��ه أن Dالنس��ان النص��ف البص��ي وم��ا ل ش��كDآلف الي��ات والبش��ارات ل تنف��ع م��ع أول القل��وبن  

.43"وإن� ي��ر	وا ك	ل� آي�ةr ل ي	ؤم�ن	وا ب��االختومة "

 الؤمني عليه السلم ف حديث صعصعة بن صوحان حي سأل عن ميع��اد خ��روج ال��دجDال وعن أمي
� ز�م���انÙ ع�ل���ىتفضDل حضرته بعد ذكر العلمات والوادث " ر	 الس�اك�ن� ي��و�م�ئ�ذr ألب��ي�ت	 ال�م	ق���د�س� ل�ي���أت�ي� ي��  خ�

".الن�اس� ي��ت�م�ن� أح�د	ه	م� أن�ه	 م�ن� س	كDان�ه�

 وهذا الديث الDذي هو من أش��هر الح�اديث رواه اللس��ي ف ه��ذا الكت��اب ع�ن ي��وم الظه�ور ع��ن أب
ام� ف�ي�ه� ل�ك	��م� ف��ر�جÙ ع�ظ�ي�مÙجعفر عليه السلم أنDه قال: " ن� ق�ب��ل� الش���      ".ت��و�ق�عوا الص�و�ت� ي�أت�يك	م� ب��غ�ت���ةu م��

 وم��ن الح��اديث الش��هورة ال��Dت ص	��رDح فيه��ا بح��ل الظه��ور ال��ديث ال��روي ع��ن عل��ي ب��ن مهزم��ار، وه��ذا
 الديث رواه السيDد الليل السيDد هاش��م البحرين ف كت��ابه (مدين��ة الع��اجز) ف ال��ديث العش��رين بع��د
 ال��ائة م��ن أح��اديث ظه��ور اله��دي وذك��ره ك��ذلك اللس��ي علي��ه الرح��ة ف مل��Dد الغيب��ة م��ن كت��ابه، وه��و
ل ع���ن الس���ن ب���ن عل���ي عليهم���ا الس���لم ف أوص���اف ال���ؤمني باله���دي الوع���ود وفي���ه ���Dح���ديث مفص 

ن� د�ن���س�يتفض��Dل: " ةÙ ق�	ل	��وب�	ه	م� م��� ة� الت�5ر�ب���ة� م	ق�د�س��� ار�ة� ال��و�لد�ة� و�ن��ف�اس��� ن� م�لr ب��ر�أه	��م� ال	�� ب�ط�ه���  ت��ل	��وذ	 ب�ف�ن���ائ�ك� م���
Ùح�ة و�ان� و�اض�� ن�ةÙ ض��ر�ائ�ب�	ه	م� ف الع���د� ق�اق� ل�ي�*ن��ةÙ ع�ر�ائ�ك	ه	��م� ل�ل�دDين� خ�ش�� س� الش*� ن� ر�ج�� ت�	ه	�م� م�� ب�ةÙ أف�ئ�د�  الن�*ف�اق� م	ه�ذ�
ان�	ه	م� و�ت��ق����و�م�ت� ت�د�ت� أر�ك���� ل����ه� ف����إذ�ا إش���� ان�	ه	م� ي����د�ين	ون� ب����د�ين� ال�����ق* و�أه� ر�ةÙ ب����ال��ق* ع�ي���د�  ب����الق�ب	ول� أو�ج	ه	ه	���م� ن�ض����
ق�ت� أف��ن���ان	 غ	ص	��ون��ه�ا ع�ل���ى ح�اف���ات� اث��ف�ت�ه�م� ط�ب��ق���ات� الم��م� إذ� ت�ب�ع�ت���ك� ف ظ�لل� ش���ج�ر�ةr ب�س��� اد	ه	م� ب�	ك��  أع�م��
ر� الط	غ�ي���ان� و�ي	ع�ي��د	 م	 ال	�� ب���ك� ظ�ه��� ل���ي ظ�لم	 الب�اط���ل� و�ي��ق�ص��� ا ي��ت��ل�ئ�ل	 ص	��ب�ح	 ال����ق* و�ي��ن�ج� ر�ة� الط�ب��ر�ي���ة� ف�ع�ن���د�ه�  ب	�ي��
ت��ز5 ب���ك� ط	 ال��و�ح�ش� ل���و� ت����د	 ن����و�ك� م����ازاu. ت��ه� ت�ط�اع� إل�ي���ك� ن�	ه	وض��اu و�ن��و�اش��� ل	 ل���و� إس��� . ي��و�د5 الط�ف���  م�ع���ال�� الي���ان�
و�ار�د	 ال�د*ين� ا و�ت���ؤوب	 ش��� ت�ق�ر5 ب��و�ان� الع��ز* ف ق��ر�ار�ه��� ر�ةu و�ت�س��� ز5 ب��ك� أغ�ص���ان	 الع��ز* ن�ض�� ج�ةu و�ت�	ه�� ن��ي�ا ب��ه�  أط�ر�اف	 الد	
ه� ق���ى ع�ل���ى و�ج��� ��Í ف�ل ي��ب�� ن	��ق	 ك	��ل� ع���د	وÍ و�ت��ن�ص	��ر	 ك	��ل� و�ل� ر� ف��ت�خ� ا. ي��ت��ه�اط���ل	 ع�ل�ي���ك� س���ح�ائ�ب	 الظ�ف���  إل��� أو�ك�ار�ه���

حÙ. "و�م�ن� ي��ت��و�ك�ل	 ع�ل�ى ال�� ف��ه	�و� دÙ غ�ام�طÙ و�ل ش�انr م	ب�غ�ضÙ و�ل م	ع�ان�دÙ ك�اش� طÙ و�ل ج�اح�  الر�ض� ج�ب�ارÙ ق�اس�
uرا ر�ه� ق�د� ج�ع�ل� ال	 ل�ك	ل* ش�ي�ئr ق�د� ب	ه	 إن� ال� بال�غ	 أم�  .44"ح�س�
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 ) وهي معروفة ببحية طبيDة، وقد ورد ذكرهاعكDاء) الذكورف هذا الديث تقع بالقرب من (وطبيDة (
 كثياu ف أسفار التوراة والنيل وي�رج ن�ر الردن منه�ا، وه��ذه الدين��ة س�Dاها ال�ؤرDخ الع��روف هيودس،
 الDذي و	ل�د حض��رة الس��يح علي��ه الس��لم ف زم��انه، باس��م القيص��ر طيب��اريوس، ويي��ط ب�ذه الدين��ة م��زارع
س���ة والي���وم تع���ود بع���ض أراض���يها إل غص���ن Dة والراض���ي القدDوبس���اتي تعت���ب م��ن أح��د منتزه���ات س���وري 

].لuولuع	ع	ف�ف�م� م�ن�ان�ك�راu ك�م� أم�ل	ي ال	ض�ض�ق�ق�ي��ي��ل�السدرة الباركة [ل�

 ومرج��ح جي��ع ه��ذه الح��اديث الدال��Dة عل��ى مك��ان ارتف��اع الن��داء الل��ي ه��ذه الي��ة البارك��ة ف س��ورة ق
م�ع	ون� الص���ي�ح�ة� ب���ال��ق* ذ�ل���ك� ي��و�م	ق��وله تع��ال: " انr ق�ر�ي��بr  ي��و�م� ي�س��� ن� م�ك��� ت�م�ع� ي��و�م� ي�	ن���اد�ي ال�م	ن���اد�ي م���  و�اس���

 .45"ال�	ر	وج�

 وقد اتفق جيع الفسDرين من أهل السنDة وأهل الشيعة ف تفسي هذه الية على أنD النداء اللي يرتفع
من ص�خرة بي��ت الق�دس أي م�ن جب�ل الكرم��ل ال�Dذي س	�Dي ف الت��وراة بالب�ل الق�دDس وبب�ل بي��ت ال.

 وخلص�ة الق��ول، ل��و ك��ان النس��ان طالب��اu للهداي��ة ول يري�د الادل��ة بالباط�ل ويع�ن النظ��ر ف الح�اديث
ر ب��أنDه بع�د أل�ف س�نة م�ن �Dه�ا تبشDا كل �Dه ي�د بوض�وح أنDة ف�إنDس��ة الس�ماويDة وف آيات الكت��ب القدDالروي 
ة الكرDم��ة ن��داء ��Dة ثاني��ة م��ن بلد الش��رق ويرتف��ع م��ن مكDغيب��ة ش��س القيق��ة يطل��ع ن��م الس��عادة ذاك م��ر 
س��ة م�ن ص�خرة بي��ت الق�دDس، وكم�ا Dالهدي الوعود ويرتفع بعده نداء الظهور الثان من الراض��ي القد 
 ج���اء ف البش���ارات فق���د ك���انت ولدة ه���ذين الظه���ورين العظمي ف إي���ران وك���ان ارتف���اع ن���داء النقط���ة
اء ��Dالم��ال الق��دس الب��ي ف مدين��ة عك Dم��ة وحي��ث ك��ان مق��رDة الكر ��Dاس��ه العل��ى م��ن مك Dالول ع��ز 
س��ة. وق��د ج��اءت الش��ارة إل ه��ذا ف Dالن��وراء س��ع أه��ل الع��ال ن��داء الظه��ور الث��ان م��ن الراض��ي القد 

 ق�ال ق�الحديث أبان إبن تغل�ب ال�Dذي رواه اللس�ي علي�ه الرح�ة ف ب�اب العلم�ات م�ن مل�Dد الغيب��ة "
rأب��ي���ض ��rور�ة� ط�ي���	ف ص 	ي��ن���ز�ل 	بائي��ل ائ�م� علي��ه الس��لم ج�  أب��و عب��د ال علي��ه الس���لم إنD أو�ل� م���ن� ي	ب��اي�ع	 الق���
rذ�ل���ق rط�ل���ق rن���اد�ي ب�ص���و�ت	د�س� ث ي� �ق���

لu عل��ى ب��ي���ت� ال��� ال���رام� و�ر�ج�لu عل��ى ب��ي���ت� ال  ف��ي	ب���اي�ع�ه	 ث ي�ض���ع	 ر�ج�
م�ع�ه	 ال�لئ�ق	: "أت� ل	وه	ت�ت�س� ت��ع�ج� ".46"ى أم�ر	 ال� ف�ل ت�س�

 وهذا الديث صريح الدللة على أن مكان ارتفاع هذا النداء هو هذين القامي القدDس��ي وأنD الن��داء
السماوي تسمعه اللئق من هذين البيتي الرفيعي وبذا تتحقDق جيع البشارات والعلمات.

41ق:  45  
1النحل:  46  
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ال كم��ا تس��Dكت الم��م الاض��ية ب��الظواهر غي العقول��ة ويقوم��وا ��Dك ك��ثي م��ن اله��Dأن يتمس Dنع��م ل ب��د 
 عل��ى العارض��ة بك��م ال��ديث القب��ول ل��دى أه��ل الس��نDة وأه��ل التش��يDع ال��روي ع��ن خ��ات النبي��اء علي��ه

ل	ك	ن� س�ن�ن�أفضل التحيDة والبهاء وال��Dذي خ�اطب ب�ه الم��Dة الس��لميDة بق��وله علي��ه الص��Dلة والس��لم "  ل�ت�س��
 uا ب� ل	ك	�م� ش��� ب�r و�ذ�ر�اع�اu ف��ذ�ر�اعف�م��ن� ق��ب��  "، فيعتض��ون ق�ائلي م�ت ظه�ر جبائي��ل بص��ورة طي أبي��ض؟ وم�تش��

 تل ه��ذا الطي العجي��ب اللق��ة ه��ذه الي��ة البارك��ة؟ كم�ا احت��ج اليه��ود بعلم��ات ظه��ور الس��يح الوع��ود
 واعتضوا على عيس��ى علي�ه الس��لم وعل��ى أمDت��ه وتس��Dكوا ب�الظواهر غي العقول��ة وج��ادلوا ق�ائلي إنD م�ن
 علمات ظهور السيح كما جاء بصريح التوراة أن يلعب الطفل بالفعى فل تضرDه ويعيش الس��د م��ع
 البقرة والذئب مع المل وتظلم الشمس والقمر وتكون سلطنة الرض بيد اليه��ود، ف��أين وقع��ت ه��ذه

Dام عيس��ى علي��ه الس��لم؟ وم��ت تق��Dالعلمات ف أيDق��ت ه��ذه البش��ارات؟ وه��م ي��رددون ه��ذه الكلم��اتق 
 إل يومنا هذا وباقون على دينهم ومتمسDكون بنتهى الطمئنان بعقائدهم الباطلة.

ه ن��و أه��ل العل��م ل��ذا نكتف��ي ف ب��اب البش��ارات ب��ذا الق��در م��ن الش��رح Dوحي��ث أن ح��ديثنا الن م��وج 
 واليضاح وسنبحث موضوع الستعارات الواردة ف بيانات النبياء وأئمDة الدى بص��ورة مفص��Dلة بع��ون

ال تبارك وتعال ونلتمس من القD جلD جلله التوفيق [إنDه خي موفDق ومعي].
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  . في كيفي�ة الستدلل  بدليل التقرير:  8

 [إعل��م أيه���ا الس���يDد الي���د أي���Dدك ال وإيDان���ا بالبص���ية الكاش���فة وال���رأي الس��ديد] أنD دلي��ل التقري���ر أك���ب
 الدل����Dة ال����Dت تس����Dك ب����ا العلم����اء العلم ف التفري����ق بي ال����قD والباط����ل واس����تدلوا ب����ا بك����لD تفص����يل

 وإسهاب.

 ومنطوق هذا الدليل هو أنDه لو ادعى إنسان مقام الشارعيDة وشرDع شريعة ونسبها إل ال تبارك وتع��ال
 ونفذت شريعته وبقيت ف عال الوجود فإنD نف�س بقائه��ا ونفوذه��ا دلي�ل عل�ى حقيقته��ا وعل��ى العك��س

من ذلك يكون زوالا وعدم نفوذها دليل على بطلن دعوتا الزائلة.

Dوم��ع أنDة ال ف إرس��ال الرس��ل وتش��ريع الش��رائع، لنDوبقائه��ا، كم��ا ج��رت علي��ه س��ن Dنف��وذ كلم��ة ال��ق  
 يك����ون ع����ن طري����ق العل����وم والع����ارف الكتس����ابيDة ول بالعص����بيDة والس����اعدة القومي����Dة ول بال����ال وال����ثروة
 الظاهريDة ول بالسيطرة والسلطة الدنيويDة فإنD الجDة تكون بالغة على الفلسفة الDذين يتتبDعون تسلس��ل
 العلل فيعود نفوذ تلك الشريعة وبقاؤها ف علDته إل الرادة الغيبيDة الليDة لن��Dه ل ي	تص��وDر وج��ود معل��ول

 حتجD القD جلD جلله بذا البه��ان العظي��م ف جي��ع الكت��ب القدDس��ة الس��ماويDةابدون العلDة. هذا وقد 
 وإعتب بقاء القD وزوال الباطل الية الكبى وال��دليل العظ��م وق��د نزل��ت ه��ذه الس��ألة ف الق��رآن الي��د

 و�ال���ذ�ين� ي	���اج5ون� ف��� الل���ه�ف مواض��ع متع��دDدة تص��رياu وتش��بDهاu كم��ا ج��اء ف س��ورة الش��ورى ق��وله تع��ال: "
ض�ةÙ ع�ن�د� ر�ب*�م� و�ع�ل�ي�ه�م� غ�ض�بÙ و�ل�	م� ع�ذ�ابÙ ش�د�يدÙام�ن� ب��ع�د� م�ا  يب� ل�ه	 ح	ج�ت�	ه	م� د�اح� ت	ج� .47"س�

 وس��ورة الش��ورى م��ن الس��ور الكي��Dة ال��Dت نزل��ت حينم��ا ك��ان أص��حاب رس��ول ال قل��Dة وم��ع ذل��ك ف��إنD ال
ة ال��ادلي ويك��ون ��Dال ق��د أبط��ل ب��ذا حج Dف��إن Ùه إن أج��اب ال��دعوة ج��ع��Dس��بحانه وتع��ال ق��ال فيه��ا أن 
 احتج��اجهم س��بب ن��زول الغض��ب الل��ي عليه��م. والس��بب ف ذل��ك، ل��و أمع��ن العاق��ل التف��رDس النظ��ر،
 ه��و أنD م��ا ع��دا ال س��بحانه وتع��ال ل يس��تطيع أح��د إنف��اذ ش��ريعة أو إبقاءه��ا وأن قهDاري��Dة ال وق��درته

" :uل أيض�ا��Dن�تنعان شريعة باطلة كاذبة وف نفس هذه السورة البارك��ة يتفض ر�ع	وا ل�	�م� م��  أ�م� ل�	�م� ش	�ر�ك�اء	 ش���
Ùأ�ل�يم Ùم� ع�ذ�اب	م� و�إ�ن� الظ�ال�م�ي� ل�	ن��ه ي� ب��ي��  .48"الد*ين� م�ا ل�� ي�أ�ذ�ن� ب�ه� الل�ه	 و�ل�و�ل� ك�ل�م�ة	 ال�ف�ص�ل� ل�ق	ض�

16الشورى:  47  
21الشورى:  48  
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 وتعن هذه الية أنDه هل حت الوقت الاضر أن شرDع أحد شريعة بدون إذنه تبارك وتع��ال ح�ت يعت��به
الظالون قياساu ويعتبون بوجبه شريعة ال باطلة؟

 بل��ى ي��ا س��يDدي اللي��ل لق��د تص��وDر ه��ؤلء أن��Dه س��بحانه وتع��ال والعي��اذ ب��ال ع��اجز وغاف��ل أو ق��د اع��تفوا
 و�ه	��و� الق���اد�ر	 ف��و�ق�بال اعتافاu إسيDاu وتقليديDاu ل حقيقيDاu وتقيقيDاu وإلD كيف يك��ن أن نتص��وDر أن��Dه تع��ال "

  يهل كاذب��اu ليؤس��Dس ش��ريعة ب��دون إذن��ه ويبق��ى ذل�ك الش��رع الك�اذب الباط��ل ف ع�ال الوج��ود49"ع�ب�اد�ه�
 ثابتاu؟

ان� ز�ه	وق��اuولعم��ر ال ل��و ل يك��ن ف الق��رآن الي��د غي الي��ة الكري��ة: " 50"إن� الب�اط���ل� ك���
Dة تت��م ��Dالج Dف��إن  

Dة ويعرفون أنDة السلميDعلى المDن.uوالباطل ل يبقى أبدا uغلب أبدا	ل ي Dالق  

Dومن العلوم أنDةن��Dة أو النتص��ارات الدنيويDالقصود من الغلبة الواردة ف الية الكرية ليس الغلبة الربي  
 لن الكثيين من النبياء عليهم السلم قد ق	تلوا ف منتهى الذلDة ولطال��ا ك��ان القرDب��ون والخلص��ون ل�م
 مبتلون بظلم الظالي وبإهانات الستكبين بل القص��ود كم�ا أوض�حه كت�اب اليق��ان الش�ريف بأفص�ح

 بيان هو الغلبة الروحانيDة ونفوذ الشريعة الربDانيDة وبقاؤها.

 لحظوا مثلu ف ظهور عيسى عليه آلف التحيDة والثناء كيف كان الؤمن��ون ب�ه من�ذ زم��ان دع��وته ح�ت
 زمان إيان قسطنطي ف بلء واض�طهاد عل��ى أي�دي اليه�ود والروم��ان وكي�ف أ	حرق��وا وقتل��وا وس��جنوا ف

Dأناء المباطوريDيDة الرومانيDموا بتهم��ة الفس��اد واخ��تاع دي��ن جدي��د بي عم��ومت5ت5إة الواسعة الرجاء وي  ت5
Dاللق حت أنDف حال�ة س�كره وعرب��دتهن uالقيصر الظال نيون بعد أن أحرق مدين��ة روم�ا العظيم��ة ليل  

DإتDبذا العمل الشنيع حينما صحا من سكرته وسفك دم جاعة من الظلوميت uي صباحاDم السيحي Dت 
ة مديدة من الزمن حت اضطروا إل الرب تت Dالبرياء وشاع القتل والرق ف تلك الفئة الظلومة مد 

  كلم�ة النDف العي��ش ولك��نDظ�ظ�ش�ستار الرهبانيDة وإل الن��زواء ف الكه��وف والب�ال وإل الكتف��اء بش���
 ب��الرغم م��ن جي��ع ه��ذا الظل��م غلب��ت يوم��اu فيوم��اu وازداد ع��دد أه��ل الي��ان ح��ت أح��اطت الع��ال أن��وار

 السيحيDة وانعدم اليهود والرومان.

Dولو أمعن النسان النظر ف تسمية خات النبياء الظهور الثان بع��د الق��ائم بظه�ور روح ال لدرك س�ر 
 ف��و�ال�Dذ�ي ب��ع�ث�ن��مظلومي��ة أه�ل البه��اء ولش�اهد أس�رار الب�دء ف الرج�وع فق�د ق�ال علي�ه الص��Dلة والس��لم "

18النعام:  49  
82السراء:  50  
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د�ي ث	�� دÙ ل�ط��و�ل� ال	� ذ�ل��ك� الي��و�م� ح��ت� ي���ر	ج� ف�ي��ه� و�ل��د�ي ال�م�ه�� ن��ي�ا إلD ي��و�مÙ و�اح��  ب�ال��ق* ن�ب�يDاu ل�و� ل�� ي��ب�ق� م�ن� الد	
�غ�ر�ب�

ر�ق� و�ال ل	غ	 س	ل�ط�ان�ه	 ال�م�ش� ل�ف�ه	 و�ي��ب��  ".ي��ن�ز�ل	 ر	وح	 ال� و�ي	ص�لDي خ�

 ومن اليات الشريفة الميDزة بي القD والباطل والثبتة لبقاء الكلم��ة اللي��Dة وفن�اء وزوال الكلم�ة البش��ريDة
ا ث����اب�تÙالكاذب���ة ه���ذه الي���ة الكري���ة: " ل	ه� ةu ط�ي*ب����ةu ك�ش���ج�ر�ةr ط�ي*ب����ةr أ�ص���� ل�م���� ي����ف� ض����ر�ب� الل���ه	 م�ث�لu ك�  أ�ل����� ت��ر� ك�

ث���ال� ل�لن���اس� ل�ع�ل�ه	��م� ي��ت���ذ�ك�ر	ون�  و�م�ث���ل	 �م� يr ب�إ�ذ�ن� ر�ب�*ه�ا و�ي�ض�ر�ب	 الل�ه	 ال�  و�ف��ر�ع	ه�ا ف� الس�م�اء � ت�	ؤ�ت� أ	ك	ل�ه�ا ك	ل� ح�
rر�ض� م�ا ل��ا م�ن� ق��ر�ار� ت	ث�ت� م�ن� ف��و�ق� ال� .51"ك�ل�م�ةr خ�ب�يث�ةr ك�ش�ج�ر�ةr خ�ب�يث�ةr اج�

 وف زم���ان خ���ات النبي���اء ف بداي���ة انتش���ار الس���لم ق���امت بع���ض النف���وس الغ���رورة ال���Dت ظن���Dت تش���ريع
 دDعت الرسالة مثل مسيلمة الكذاب وطليح�ة الس��دي وأمثالم��ا وق�د أض��لDوا قوم��اuاالشرائع أمراu سهلu و

 واجتمع الناس حولم أيDاماu قليلة فف	ت�ح ب�اب انتق�اد الك��ابرين ووج��دوا الفرص�ة س�انة للنق�د والع��تاض
 ون��وا باللئم�ة عل�ى أه��ل الي�ان ق�ائلي أنظ�روا فلن�اu وفلن��اu إدDعي��ا النب��وDة وإعت��با نفس�يهما مرس�لي م�ن
Dال ل��ذا نزل��ت ه��ذه الي��ات الكري��ة ف الق���رآن ح��ت يفه��م أرب��اب القل��وب الص��افية الف��ارق بي ال��ق 
 والباط��ل ويي���Dزوا الكلم��ة الطيDب��ة ع��ن الكلم��ة البيث���ة ويطمئن���Dوا إل بق��اء ال��دعوة الص��ادقة وزوال ال���دعوة

Dأن uالكاذبة وفنائها وليعلموا يقيناDنةن   القD جلD جلله غي غافل عن خلقه والعي��اذ ب��ال ول تأخ��ذه س���
 ول ن��وم وم��ن الس��تحيل أن ي��تك الق��اهر الب��ار-ال��Dذي أهل��ك قب��ائل ع��اد وث��ود القوي��Dة بص��يحة واح��دة
 وأفن بإرادة واحدة م�ن إرادت��ه جب��ابرة الف��رس والروم��ان- أن ي��تك دع��وة كاذب��ة تنف��ذ ف الع��ال أو يش��رDع
 مف��ت ك��اذب ش��ريعة ب��دون إذن��ه ويس��بDب ض��لل الع��ال وهلك��ه ب��ل عل��ى العك��س م��ن ذل��ك ك��انت ول

" :uوزائل uه��ي الغالب��ة والباط��ل مغلوب��ا Dن�ة�ت��زال إرادة ال��ق��	و�ل���ن� ت���د� ل�س 	ن� ق��ب���ل  س	��ن�ة� الل���ه� ال�ت�� ق���د� خ�ل���ت� م���
u52"الل�ه� ت��ب�د�يل.

 نع���م إنD بع���ض الن���اس ال���Dذين ل خ���ب ل���م ع���ن حق���ائق أم���ر ال وع���ن كيفي���Dة تش���ريع الش���رائع أو ال���Dذين
 يقص���دون الغالط���ة والادل���ة بالباط���ل ينتق���دون دلي���ل التقري���ر متمس���Dكي بوج���ود بع���ض ال���ذاهب ال���Dت
 يعتبون��ا بزعمه��م باطل��ة أو بوج��ود بع��ض الش��رائع ال��Dت يعتبون��ا بزعمه��م الباط��ل ليس��ت م��ن عن��د ال
ة م���ن الزم���ان Dالباط���ل ل يبق���ى فكي���ف بقي���ت ف الع���ال إل م���د Dل���و أن uس���بحانه وتع���ال فيقول���ون مثل 

26-24إبراهيم:  51  
23الفتح:  52  
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 م�����ذاهب باطل�����ة أمث�����ال الس�����اعيلية والص�����بDاحيDة وغيه�����ا؟ أو كي�����ف بقي�����ت ش�����رائع البهي�����Dة والص�����ينيDة
ة آلف من السني؟ وكذلك أه�ل الس��نDة ال�Dذين يعت��بون م��ذهب الش��يعة ب��اطلu ينتق��دون Dة مدDوالزردشتي 
 دلي��ل التقري��ر متمس��Dكي ببق��اء التش��يDع والعك��س ب��العكس انتق��اد أه��ل الش��يعة دلي��ل التقري��ر حي ي��رون
 بقاء مذهب أهل السنDة الDذي يعت��بونه ب��اطلu وجوابن��ا عل��ى ه��ذا النق��د واض��ح وه��و أنD وج�ود ال��ذاهب

Dالختلف��ة للش��ريعة اللي��ة أم��ر خ��ارج ع��ن موض��وع  دلي��ل التقري��ر لنDع��اءنDموض��وع دلي��ل التقري��ر ه��و اد  
 مق��ام النب��وDة والرس��الة وتش��ريع ش��ريعة جدي��دة وم��ن الواض��ح أن رؤس��اء ال��ذاهب الس��لميDة الوج��ودة ل
عي أي واح��د منه��م ال��وحي الس��ماوي ول يعت��ب أح��دهم نفس��ه مش��رDعاu لش��ريعة جدي��دة ب��ل كلDه��م Dي��د 
 يدDعون تبعيDة سيDد النام وخات النبياء ويثبتون شريعة السلم. أما اختلف نظرهم فيما بينهم فيع��ود

فهامهم ف السائل الجتهادية ول يعارض أبداu الشريعة السلميDة.أإل اختلف 

ن� أ	م���ةr إ�ل�إن� وأمDا وجود الشرائع البهيDة والبوذيDة والزردشتيDة فجوابنا عليه ما تكم به الية الكرية: "  م���
Ùالكرية: "  والية53"خ�ل� ف�يه�ا ن�ذ�يرuج�ع�ل�نا م�ن�س�كا rل* أم�ة	عت54"ل�كDر��	ول�ذا فأص�ول ه�ذه الش��رائع ق�د ش  

  الع��ادات الباطل��ة والب��دع الفاس��دة دخل�ت ه��ذه الش��رائع بس��ببنDولك��نD، م�ن ج��انب ال تب��ارك وتع�ال
 ط��ول الزم��ن كم��ا دخل��ت أمث��ال ه��ذه الب��دع ف الش��ريعة النص��رانيDة والش��ريعة الس��لميDة أيض��اu وص��ارت

Dة وف ضعف الدين. ول يف��ي عل�ى العاق�ل الل��بيب أنDت المDف تشت uسبباDجلل�ه ل يهم�لن Dال ج�ل  
DأمDمDأم Dة من المم بل بعث ف كلDة بالغة على أهل الشرق والغرب "م Dوجعل الج uل��ك� م���ن�ة رسول  ل�ي��ه�

rو�ي��ي�ا م�ن� ح�ي� ع�ن� ب��ي�*ن�ة r55"ه�ل�ك� ع�ن� ب��ي�*ن�ة.
 

 وعندما تسDك علماء البوتستانيDة بذه الشبهة وب��ذا النق��د ردDوا عل��ى اس��تدلل علم�اء الس��لم ب�دليل
 التقري����ر متمس����Dكي ببق����اء ال����ديانات الوثني����Dة وص����اروا ف ك����لD ي����وم يؤلDف����ون كتاب����اu ف ال����ردD عل����ى ال����دين
 الس��لمي الني��ف ويطبع��ونه وينش��رونه ف جي�ع المال�ك فق�د أل�Dف النمس�اوي (فان�در) كت�اب "مي��زان

 uح بالتفص��يل ب��ذا النق��د ق��ائلDوص��ر " Dإال��قDنDةن��Dوا عل��ى حقيDعلم��اء الس��لم ل يس��تطيعون أن يس��تدل  
Dدينهم ببقائه وبنفوذه لنDة م��ع ثب��وت بطلن�ا ل ت�زال موج��ودة ف الع��ال ول��ذا ف�نDإ الديانات الوثنيDنDن 

 هذا العبد سيقوم بدفع شبهته ف مبحث قادم أكثر تفصيلu وإيضاحاu ويقوم بالتدليل على كمال هذا
 ال��دليل بطريق��ة واض��حة يس��تطيع ك��لD ام��رئr فهمه��ا لع��لD يك��ون ذل��ك بع��ون ال تع��ال س��بباu لنتب��اه أول

الستعداد وتعود فائدته وثرته على العموم.
24فاطر:  53  
34الحج:  54  
42النفال:  55  
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   الديان الموجودة في العالم قبل ظهور الباب العظم سبع أديان   ن�  . في بيان أن�  9

  عت كل�ها بإذن ال:  ر�  ر�  ش?  ش?

 Dم��ن الواض��ح ل��دى الفض��لء ف عل��م التاري��خ والعلم��اء ف الل��ل والنح��ل أنDأص��ول الدي��ان والش��رائعن  
 ال��Dت ك��انت س��ائدة ف الع��ال قب��ل ظه��ور الب��اب العظ��م تنحص��ر ف س��بعة أدي��ان عظيم��ة، ويعب��د أه��ل

Dالع��ال ربDم والفلح ف ش��عاب ه��ذه الط��رقب Dه��ذه الس��بع الطب��اق ويس��يون ف طري��ق التق��د Dم ف ظ��ل ��Dب 
 م���ن ه���ذه الط���رق الس���بعة وخلج���انانش���عبت الس���بعة وليس���ت ال����ذاهب الختلف���ة إلD دروب وش���وارع 

انشعبت من هذه البحار السبعة:

  وه��ذا ال��دين أعظ��م الدي��ان م��ن حي��ث الع��دد وه��و دي��ن أه��ل الص��ي والياب��ان:الديان��ة البوذي��Dة وأوDل��ا:
 نوالبوذيD ) مليون. ويعتقد500وبعض بلد الشرق القصى الاورة وعدد أهال هذه الديانة يقارب (

DأنDر الع���ال ونش���ر النس���ل البش���ري ولي���سن ���Dذي عم���Dج���د عل���ى الرض ه���و"ب���وذا" وه���و ال	ل إنس���ان وDأو  

Dاء وطوفان نوح وأمثال ذلك. وآخر مشرDلديهم ذ�كر عن آدم وحوDعرDع ظهر ف ه��ذه الديان��ة ك��ان الش��ر 
 الصين "كنفوشيوس" وهو معاصر لعزرا الكاهن الع�بي ومعاص�ر لك��ورش الل�ك اليران العظي�م، وق�د

  الؤل���DفنDرج���ت ش���رائعه الدبي���Dة إل اللغ���ات الفرنس���يDة والنكليزي���Dة وم���Dدها فلس���فة أوروب���Dا ح���ت أنDت	ت	
 الفرنس����ي (ملطيون) كت����ب بع����ض ش����رائعه ف م����ؤلDفه الغراف الك����بي ورجDحه����ا عل����ى ش����ريعة حض����رة

السيح. وتضع المDة البوذيDة صور وتاثيل عظماء دينها ف العابد وتتمها.

 )160 وه��ي ديان��ة أه��ل الن��د الص��ليDي وع��ددها عل��ى اختلف ال��ؤرDخي (: الديان��ة البهي��Dةوثانيه��ا:
 ملي��ون نس��مة. ويعتق��د الباه��ة أنD أوDل إنس��ان ظه��ر غل��ى الرض ك��ان "براه��ا" وه��و العق��ل الس��ماوي
ر الع��ال ونش��ر النس��ل البش��ري، وكت��ابم الس��ماوي ه��و (الفي��دا) ��Dد بص��ورة إنس��ان وق��د عم ��Dذي تس��Dال 
 وليس لدى أهال هذا الدين ك�ذلك ذ�ك�ر لدم وح��واء ون��وح وه��م أيض��اu يض��عون ص��ور وتاثي��ل عظم��اء

 دينهم ف العابد ويعبدونا.
   الديانة الفتشيDة.  وهي الدين الوثن ف أفريقيا وأتباعه على الغ��الب ف حال��ة ت��وحDش وب��داوة.وثالثها:

ولص���عوبة إخ���تاق الص���حاري الفريقي���Dة ل يعي���D ب���التحقيق ع���ددهم، ويبل���غ ع���ددهم بص���ورة تميني���Dة (
م بقاي���اة) ملي���ون نس���مة ويظه���ر م���ن تس���مي100 ���Dمعاب���دهم بالش���مس وب���القمر وس���ائر الك���واكب أن  
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اد	وا و�الص���اب�ئ	ون�الص��ابئة ال��Dذين ق��ال ال تع��ال ف حقDه��م ف س��ورة ال��ائدة: "  إ�ن� ال���ذ�ين� آم�ن	��وا و�ال���ذ�ين� ه���
ر� و�ع�م�ل� ص�ال�uا ف�ل� خ�و�فÙ ع�ل�ي�ه�م� و�ل� ه	م� ي��ز�ن	ون� خ�  .56"و�الن�ص�ار�ى م�ن� آم�ن� ب�الل�ه� و�ال�ي��و�م� ال�

 وهذه الديان الثلث��ة ال�Dت ذكرناه�ا يس�مDيها الؤرDخ��ون والؤلDف��ون ب�المم الوثني��Dة كم�ا نراه��م يس�مDون بقي��Dة
 الديان الخرى بالمم غي الوثني�Dة. وأوث��ان الم�م الوثني��Dة وتاثيله�ا إن�ا ه��ي عل��ى الغ�الب ص�ور وتاثي�ل
 لرؤس��اء أديان��ا وك��انت ق��د وض��عتها ف العاب��د م��ن أج��ل ذكراه��م ث انته��ى ب��م الم��ر ش��يئاu فش��يئاu إل
م �Dب إل ال وي��رون إحتامه��ا ي��ورث الج��ر والث��واب ل أنDعبادت�ا. وه��م يعت��بون الوث��ان وس��ائط للتق��ر 

ن� د	ون� الل����ه� م����ا ل�يعتبون���ا ذات ال وواج���ب الوج���ود كم���ا ق���ال تع���ال ف س���ورة ي���ونس: "  و�ي��ع�ب	���د	ون� م����
ء� ش	ف�ع�اؤ	ن�ا ع�ن�د� الل�ه� ا ن��ع�ب	��د	ه	م� إ�ل�  وقال تعال ف سورة الزمر: "57"ي�ض	ر5ه	م� و�ل� ي��ن��ف�ع	ه	م� و�ي��ق	ول	ون� ه�ؤ	ل�  م���

 .58"ل�ي�	ق�ر*ب	ون�ا إ�ل� الل�ه� ز	ل�ف�ى

   الديانة الزردش�تيDة. وه��ي دي�ن اليرانيDي الق�دمي. وش��ارع ه�ذا ال�دين ك�ان إبراهي��م زردش�ت،ورابعها:
 والكتاب السماوي لؤلء القوم عب��ارة ع��ن إح��دى وعش��رين ص��حيفة يس��مDونا (آفس��تاوزند). ول تض��ع
 هذه الطائفة ف معابدها صور وتاثيل ول تيز عبادة الوثان. وليس ف كتب هذه الطائفة أيضاu ذك�ر
 لدم وح���واء ون���وح والطوف���ان. ول يع���رف الؤرDخ���ون عل���ى وج���ه التحقي���ق ع���دد ه���ذه الطائف���ة. ويس���كن
 القليل منهم الن ف إيران وقد هاجرت أكثريتهم ف بداية الفتوحات الس��لميDة إل الن��د وإس��توطنت

 هناك إل يومنا هذا.

   الديان��ة اليهودي��Dة. وش��ارع ه��ذا ال��دين موس��ى علي��ه الس��لم. وق��د تش��تDتت ه��ذه الطائف��ة فوخامس��ها:
 جي��ع المال��ك بع��د إنتص��ار القيص��ر الروم��ان طيط��وس وه��دمه مدين��ة الق��دس الش��ريفة. ول تي��ز ه��ذه

.uوضع التماثيل ف معابدها. وعدد نفوسها خسة مليي تقريبا uالطائفة أبدا 
 ) ملي���ون370  الديان���ة النص���رانيDة. وش���ارعها عيس���ى علي���ه الس���لم. وع���دد ه���ذه الطائف���ة (وسادس���ها:

 نس��مة. وجي��ع النص��ارى م��ا ع��دا البوتس��تانت يي��زون وض��ع ص��ور وتاثي��ل عيس��ى علي��ه الس��لم ومري
 العذراء والرسل والقدDيسي ف معابدهم وكنائسهم ويسمDونا "أيقونات" وقد جعلوا لكلD أيق��ون ص��لة

وعبادة خاصDة.
69المائدة:  56  
18يونس:  57  
3الزمر:  58  
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   الديانة السلميDة. وشارع هذه الشريعة الغرDاء واللDة البيضاء ممDد خات النبياء عليه وعلىوسابعها:
 آل��ه آلف التحي��Dة والثن��اء. وجي��ع الف��رق الس��لميDة ب��دون إس��تثناء ل تي��ز وض��ع الص��ور والتماثي��ل ف

) مليون نسمة.300مساجدها ومعابدها. وعدد السلمي على اختلف الؤرDخي (

DإنDبت إلنDق�د تش��ع uة مثلDدة. فالديان��ة الس��لمي Dبت إل م��ذاهب متع�دDهذه الدي��ان الس��بعة ق�د تش��ع  
 مذاهب السنDة والش��يعة وال��وارج والغلة والوهابي��Dة وغيه�ا. وك�لD واح�د م�ن ه�ذه ال��ذاهب إنش��عب إل
 ف����رق متلف����ة. والس����يحيDة ك����ذلك انش����عبت إل كاثولي����ك وأرث����وذكس وبروتس����تانت وغيه����ا. والديان����ة
 اليهودي��Dة ك��ذلك انش��عبت إل م��ذاهب متلف��ة. والديان��ة الندي��Dة ك��ذلك انش��عبت إل م��ذاهب متلف��ة.
 وق��د ورد تفص��يل ه��ذه ال��ذاهب مش��روحاu ف الكت��ب التاريي��Dة للدي��ان والل��ل والنح��ل. وك��لD واح��د م��ن
ا ل ��Dة فإنDن��ة ف كت��ابه الس��ماوي م��ا ع��دا الديان��ة الفتش��يDلة والبي��Dه��ذه الدي��ان ل��ه ش��رائعه وق��وانينه الفص 
 تلك كتاباu بسبب قدم تشريعها وبسبب إيقالا ف التوحDش والهل وتركها العارف فلم يعد فيها ن��داء
 ول صوت. ول شكD أن ف كلD واحدة من هذه اللل الاهل والعال والعاصي والطيع والتعبDد. وتعتب
س���يها أص��حاب معج���زات وكرام���ات وخ���وارق Dواح���دة منه���ا أنبياءه���ا وش���ارعيها ب���ل أولياءه���ا ومقد Dك���ل 
 عادات. وكلD واحدة منها تعتب دينها الوسيلة الوحيدة للنجاة والفلح والسبب ف اللص والنجاح.
 ول يف��ي عل��ى أول العل��م أيض��اu أنD الزردش��تيDة والن��ود والبوذي��Dة ل يعت��بون ش��رائع اليهودي��Dة والس��يحيDة
د عليه�م الص��Dلة والس��لم ك�اذبي �Dة ب�ل يعت��بون والعي�اذ ب�ال موس��ى وعيس��ى وممDوالسلم شرائع حق 

دإدDع���ائهمف  ���Dق النص���ارى ممDق اليه���ود عيس���ى علي���ه الس���لم ول يص���دDة والرس���الة كم���ا ل يص���دDالنب���و  
 رسول ال ف رسالته وكذلك ل يصدDق السلمون حضرة الباب العظم ف ادع��ائه الهدوي��Dة كم�ا يعت��ب
 جي���ع اليه���ود والنص����ارى وأك���ثر الس���لمي حض���رة زردش���ت ومش���رDعي الديان���ة البوذي����Dة والبهي����Dة أنبي���اء

 كاذبي.

مات العروف��ة ل��دى أه��ل العل��م يس��أل ه��ذا العب��د م��ن جي��ع فض��لء Dض��حت ه��ذه الق��دDوالن بع��د أن إت 
 ورؤساء الدي��ان ال��ذكورة س��ؤالu واح�داu ويطل�ب منه��م الجاب��ة علي�ه ح�ت تتDض�ح وتتجل�Dى حقيق��ة دلي�ل

التقرير. والسؤال هو:

 ل���و فرض���نا أنD شخص���اu إدDع���ى رس���الة كاذب���ة س���واء أك���ان ه���ذا الش���خص زردش���ت كم���ا يعتق���ده اليه���ود
د رس��ول ال كم��ا يعتق��ده الزردش��تيDون ث ق��ال ��Dوالنص��ارى والس��لمون أو ك��ان موس��ى أو عيس��ى أو مم 
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 كلم��اu م��ن نفس��ه ونس��به إل ال تب��ارك وتع��ال وش��رDع م��ن نفس��ه ش��ريعة ونس��بها إل ال ج��لD جلل��ه ث
 بق��ي كلم��ه ه��ذا ونف��ذ وص��ار س��بباu ف خل��ق أم��Dة إمت��دD وجوده��ا ف الع��ال فكي��ف يس��تطيع الش��خص
 الاهد والالة هذه أن ييDز بي الشارع الصادق والشارع الكاذب؟ وكيف يس��تطيع أن يع��رف الش��ريعة

الباطلة من الشريعة القDة؟

    دين  ي�  في بيان أن�ه لو إست?غني عن دليل التقرير لصعب بل لستحال إثبات حقيقة أي�. 10
                                                                       من الديان:

Dلو تأمDهم��Dوالباط��ل لن Dالتفري��ق بي ال��ق uلعرفنا أننا ل��و إس��تغنينا ع��ن دلي��ل التقري��ر ل�ا أمك��ن أب��دا uلنا قليل 
Dلو كانت العجزات هي الفارق الميDز فإننا ن��دها م��ذكورة ف جي��ع الدي��ان. ول��و ك��ان الف��ارق والمي��زي 

ة م�ن الم�م. ول��و ك��ان الف��ارق والمي��ز وج�ود الص�ال �Dأم Dل�دى ك�ل uمس��طورا uهو الكتاب فإنن�ا ن�د كتاب�ا 
Dة م�ن الم�م. فل س�بيل بع�د ه��ذا للنس�ان إل ��Dأم Dذل�ك موج�ود ل�دى ك�ل Dوالطال والع��ال والاه��ل ف�إن 
 أن يغضD النظر والعياذ بال عن جيع الديان وعن القD الواض��ح وينك��ر نعم�ة الديان�ة ال�Dت ه��ي أفض�ل
 جي��ع النع��م اللي��Dة ويص��بح ل ديني��اu علماني��Dاu وينك��ر وج��ود ال أو يتDخ��ذ م��ن دون تيي��زr أو دلي��ل أح��د
 الدي��ان دين��اu ل��ه ويعت��به حق��Dاu م��ن دون بره��ان ويعت��ب الش��رائع الخ��رى باطل��ة م��ن دون بره��ان ويكتف��ي

ت���د	ونبالتقليد الهلك كم�ا ج�اء ف الي�ة الكري�ة: " ن�ا آب�اء�ن��ا ع�ل��ى أم��ةr وإن���ا ع�ل��ى آث��ار�ه�م� م	ق� د�  59"إن��Dا و�ج��

 ول س���بيل ل���ه إلD أن يتمس���Dك ب���دليل التقري���ر ويعت���ب ال تع���ال حاض���راu ن���اظراu ق���ادراu ق���اهراu ويعت���ب نف���وذ
ة وبقاءه��ا ال��دليل الوحي��د عل��ى حقيDته��ا وفق��اu للي��ة الكري��ة: " ��Dون�الش��ريعة الق	الغ���ال�ب 	م��	ن�ا ل�  60"أن� ج	ن���د�

ان� ز�ه	وق��اuووفق��اu للي��ة الكري��ة: "   وي��رى فن��اء الش��ريعة الكاذب��ة وال��دعوات الباطل��ة أمث��ال61"إن� الب�اط���ل� ك���
 الانويDة والزدكي��Dة ومس�يلمة الك��ذاب وطيلح�ة الس�دي وس�جاج وأمث��الم ال�Dذين زال��وا وب��ادوا وط��وت ي�د
 ال ج��لD جلل��ه بس��اطهم الم��دود ف وق��ت قص��ي. وس��نعود إن ش��اء ال إل ه��ذه الس��ألة م��رDة ثاني��ة ف
 غض��ون أجوبتن��ا عل�ى أس�ئلة حض�رة ش�يخ الس��لم ونوفDيه��ا حقDه�ا ببي��انr أوف وأكم��ل والن ن�ودع مزي�د

ءr إ�ل�البيان ف هذا القام بقوله تعال: " يب	ون� ل�	��م� ب�ش���ي� ت�ج� ع	ون� م�ن� د	ون���ه� ل� ي�س���  ل�ه	 د�ع�و�ة	 ال��ق* و�ال�ذ�ين� ي�د�
rل ل	غ� ف�اه	 و�م�ا ه	و� ب�ب�ال�غ�ه� و�م�ا د	ع�اء	 ال�ك�اف�ر�ين� إ�ل� ف� ض�ل� ط� ك�ف�ي�ه� إ�ل� ال�م�اء� ل�ي�ب�� .62"ك�ب�اس�

23الزخرف:  59  
173الصافات:  60  
81السراء:  61  
14الرعد:  62  
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  . في  كيفي�ة الستدلل  بالمعجزات:  11

 [إعلم يا حضرة الشيخ وفقنا ال وإياكم على ما يب ويرضى] إنD عقيدة أهل البهاء هي أنD النبي��اء
 والرس���لي عليه���م ص���لوات ال أجعي ه���م مظ���اهر الق���درة اللي���Dة ب���ل مط���الع جي���ع ص���فات الض���رة
 الحدي��Dة وأس��ائه وه��م ق��ادرون عل��ى ك��لD ش��يئ ب��إذن ال ومس��يطرون عل��ى ع��وال التك��وين ب��إرادة ال.

DوإنDة وجيع حركاتم وسكناتم مظ�اهر للق�درة والس��لطنةنDجيع أفعالم وأطوارهم تفوق الطاقة البشري  
Dة ولكن حيث أنDوالكمة الليDت لن��Dدة ال��Dة الؤي��Dة الثانوي��Dدليل العج��زات وخ��وارق الع��ادات م�ن الدل  

 تدلD بدD ذاتا على صدق الدDعي بلف الكت��اب الس��ماوي ال��Dذي يرتب��ط دليل��ه عل��ى ص�دق الدDع��اء
ة بالغ��ة أودع �Dجلل�ه إعت��ب آي�ات الكت�اب حج Dال ج�ل Dة ل�ذا ف�إن��DليDة الوDة الص�لي�Dبالدل uوثيق��ا uإرتباط��ا 

 فيها هداية عباده وبذا البهان الكم جعل الجDة بالغة كاملة على أهل العال.

 وأعرض لزيد اليضاح إنDه من الثابت لدى أول العلم أنD ارتباط الدليل بالدعوى إرتباطاu صحيحاu هو
 الش���رط الوDل لص���حDة الس���تنتاج ليت���مD ب���ذلك إثب���ات الطل���وب ول���و ل يك���ن هن���اك إرتب���اط بي ال���دليل
اu.  مثلu لو قال Dمي uمهما كان ذلك الدليل مدهشا uذلك الدليل لن يثبت الطلوب أبدا Dوالدعوى فإن 
Dإنس���ان إن ط���بيب ودليل���ي عل���ى ذل���ك أنن أس���تطيع الطيان ف ال���واء أو أس���تطيع إنط���اق الج���ر ف���إن 

Dدليله هذا لدى أول العلم ل ينطبق على صدق دعواه لنDشفاء المراض وإبراء الرضى هو ال��دليلن  
Dعلى صدق دعوى الطبDاء. إذ ليس هن��اك إرتب��اطبDل الطيان إل السماء أو إنطاق الصخرة الصم  

 بي الدليل والدعوى. فقد قال الستاذ الش��هي ف ال��زء الث��امن م�ن (كت��اب النق��ش ف الج�ر): "وب�ا
 أنD النسان معرDض للخطأ ف المور العقليDة يوافقه أن يستعي بآلة قانونيDة تعصمه من الط��أ وترش��ده
 إل الصحيح حت ل يسب علDةu ما ليس بعل�Dة ول نتيج��ة م�ا لي�س بنتيج�ة ول يبن عل��ى أس�اس فاس�د
 ول يع�دD برهان��اu م��ا لي�س ببه��ان –ق��ال الم��ام الغزال: "ل�و ق��ال ق�ائلÙ أربع��ة أك��ثر م�ن عش��رة وأن��ا أبره��ن
��Dأن��دهش م��ن حيل��ة العام��ل ولكن 	لكن��ت uة��Dلت العص��اء حيDة ث فع��ل وت��و��Dذل��ك بإحال��ة ه��ذه العص��ا حي 

Dكن���ت أبق���ى عل���ى يقين ب���أنDق بي البه���انن���Dأربع���ة أق���ل م���ن عش���رة ... إل آخ���ر ق���وله" معن���اه ل ت��ع�ل  
."uوالمر البهن وإذ ذاك فل يعد برهانا 

Dلع على هذه القدم��ة أع��رض إنDالط Dا تDفلمDنuه ل إرتب��اط أب��دا�Dقلي�ل أن rالنس��ان البص��ي يفه�م بتأم��ل  
Dعاء  الرسالة وبي قدرة الرسول على المور الارق��ة للع��ادة لنDبي ادDالرس��ول يق��ول إنن جئت لك�من  
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 م��ن ال برس��الة فكي��ف يس��توجب ه��ذا الدDع��اء  أن يك��ون ال��دDعي ق��ادراu عل��ى إحي��اء ال��وتى وإنط��اق
D الحجار وفلق البحار وغيها. والواقعD عي الرس�الة يش��به طل��ب أم�ورDطل�ب خ��وارق الع��ادات م�ن م��د  

 من رسول الل�ك تتعلDق بالل�ك نفسه. فمثلu لو يق��ول إنس��ان إنن رس�ول م�ن ج�انب الل��ك وق�د جئت
 اليك��م برس��الة م�ن الل���ك فك��م يك��ون ال��واب علي��ه جواب��اu س��خيفاu ل��و يق��ال ل��ه "إن كن��ت رس��ول الل���ك
 فاعمل لنا أموراu يعملها الل�ك لنص��دDق رس��التك عن��ه ك��أن تق��ود جيش��اu ج��رDاراu وتفت��ح ب��ه المال��ك وتقت��ل

Dم��ن الن��اس" ف حي أن uخلق��اDنDة عل��ى إظه��ار ك��لDه رس��ول الل���ك ل يس��توجب ه��ذه الق��وDع��اء ه ب��أنDاد  
 هذه المور ال�ذكورة. أو مثلu ل��و عي�D الم��باطور والي��اu عل�ى تفلي��س وس��ألنا ه��ذا ال�وال: "م�ا ه�و دلي�ل

 دDع��ائك الولي��ة لنخض��ع ل��ك ولنطي��ع أوام��رك؟" فم��ن الب��ديهي أن يتمس��Dك بفرم��ان الم��باطورإص��دق 
. فل��و ي	 Dذي هوالكتاب  الكم من الدولة وبه يس��تدلDال	ق��ال ل��ه ف ال��واب: "إنن��ا ل نكتف��ي بث�ل ه��ذاي 

 الكت��اب ال��Dذي يس��تطيع ك��لD إنس��ان أن يكت��ب مثل��ه ول نص��دDق ادDع��اء ك بأن��ك ن��ائب ع��ن الم��باطور
 تقوم مقامه إلD بعد أن ت	ظهر لنا أموراu تصD الم��باطور مث�ل تهي�ز الي��وش وفت�ح البلد وقت�ل النف��وس
 وهدم الصون وعمران البلد ليدلD ذلك عل��ى ص�دق دع��واك ويثب��ت إمارت��ك ووليت��ك" فم��ن الواض��ح

Dذي يمل�ه ول يظه��ر أي��Dبغي الفرم��ان ال Dك أب��دا��Dبذه القتاح��ات ول يتمس uه سوف ل يعتن أبداDأنDي 
ا ل�لن�Dاس� و�م���اأمر م�ن الم��ور ال��Dت يقتحه��ا علي��ه الق��وم ول��و أن��Dه يس��تطيع إظهاره��ا " ر�ب	 ث���ال	 ن�ض��  و�ت�ل��ك� الم�

 .63"ي��ع�ق�ل	ه�ا إلD الع�ال�ون�

 وخلصة القول ف��إنDه بن�اءu عل��ى ع��دم وج��ود رابط��ة بي ادDع��اء  الرس��الة وبي الق��درة عل�ى الم��ور الارق�ة
ز�ائ�ن	 الل��ه�للعادة فقد أصدر س�يDد الن��ام الط�اب الت�ال ف س��ورة النع�ام: "  ق	�ل� ل� أ�ق	�ول	 ل�ك	�م� ع�ن��د�ي خ��

ي	 �ع�م���ى و�ال�ب�ص��� ت�و�ي ال� ل� ي�س��� ا ي	��وح�ى إ�ل��� ق	�ل� ه��  و�ل� أ�ع�ل��م	 ال�غ�ي���ب� و�ل� أ�ق	�ول	 ل�ك	�م� إ�ن*� م�ل��كÙ إ�ن� أ�ت�ب��ع	 إ�ل� م��
 .64"أ�ف�ل� ت��ت��ف�ك�ر	ون�

 ومضمون هذه الية ي	علDم الدليل العقلي على عدم الرتباط بي ادDعاء  النبوDة وبي القدرة على إظهار
 العجزات وخوارق العادات. إذ من الواضح لدى كلD عال أنD خات النبياء عليه آلف التحيDة والبهاء
 كان مظهر العلم وم��زن الق�درة اللي��Dة وك��ان ق�ادراu عل�ى ك�لD ش�يئ ب�إذن ال وعال��اu بمي�ع م�ا ك�ان وم��ا
 يك��ون ب��وحي ال. إذاu فلي��س القص��ود ب��ذه الي��ة نف��ي العل��م والق��درة ع��ن حض��رته ب��ل القص��ود إظه��ار

42العنكبوت:  63  
50النعام:  64
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 ع��دم إرتب��اط دع��وى الرس��الة بالق��درة عل��ى الم��ور الارق��ة للع��ادات وع��دم دلل��ة العج��زات والقتح��ات
على صدق ادDعاء  النبوDة.

د بن أحد بن رشد الندلسي وهو أعظم علماء القرن السادس الجري Dوقد قال القاضي العلمة مم 
اu- ق�ال Dف��اته نفيس��ة ج�دDا أعظ�م فيلس�وف ظه�ر ف الس��لم ويعت��بون مؤل��Dبل يعتبه جي�ع فلس��فة أوروب 
 ف كتابه (الكشف عن مناهج الدلDة ف عقائد اللDة) الطبوع ف مص��ر ف البح��ث الس��ادس بع��د كلم
 مفصDل قي عدم دللة العجزات وحدها على صحDة النبوDة: "ول��ا ك��ان ه��ذا كل��Dه غنم��ا ف	ض��Dل في��ه ص��لى
uه��اDة ق��ال علي��ه الس��لم منبDإس�م النب��و Dالن��ب Dذي به إستحقDه ف�ض�ل�هم ف الوحي الDم لنDال عليه وآله وسل 

ث�ل��ه�على ه�ذا العن ال�Dذي خص�Dه ال ب�ه:  ن� الي��ات� م��ا ع�ل��ى م� �� م�� ن� الن�ب�ي���اء� إلD و�ق��د� أوت� �Í م�� ن� ن�ب�  "م��ا م��
ث��ر	ه	��م� ت��ب�ع��اu ي��و�م� الق�ي�ام���ة� ي��اu و�إن*�� لر�ج	��و أن� أك	��ون� أك� ان� ال��Dذ�ي أوت�يت	��ه	 و�ح� ر� و�إن����ا ك��� ي��ع	 الب�ش��� ن� ج��  ". وإذاأم���

 كان هذا كلDه كما وصفنا فقد تبيD أن دللة القرآن على نبوته صلى ال عليه وس��لDم ليس��ت ه��ي مث��ل
 دلل��ة انقلب العص��ا حي��Dة عل��ى نب��وDة موس��ى علي��ة الس��لم ول إحي��اء ال���وتى عل��ى نب��وDة عيس��ى وإب��راء
 الكم���ه والب���رص. ف���إنD تل���ك وإن ك���انت أفع���الu ل تظه���ر إلD عل���ى أي���دي النبي���اء وه���ي مقنع���ة عن���د
.uا��Dنبي Dي الن��ب��D	ت ب��ا س��Dا ليست من أفعال الصفة ال Dدللة قطعية إذا إنفردت لن Dالمهور فليست تدل 

  وأمDا القرآن فدللته على هذه الصفة مثل دللة البراء على الطبD ... إل آخر قوله".

 ولو تصفDح النسان جيع القرآن الكري لا وجد آية إستدلD با رسول ال عليه الصDلة والسلم بدليل
 العجزات وخوارق العادات بل على العك��س م�ن ذل�ك رف�ض الس�تدلل  ب��العجزات ف ع�دDة مواض��ع

ن� ر�ب*��ه�حي ط	لب��ت العج��زات م��ن حض��رته وكلDم��ا ق��الوا: "    ف��إنDه علي��ه الس��لم ك��ان65"ل���و�ل ي�أتين��ا ب�آي���ةr م���
 يس��كتهم بالكتف��اء بالكت�اب لع��دم كف�اءة العج��زات وب��أن خ��وارق الع��ادات موجب��ة للهلك. وإن��ا نتل�و
 علي���ك م���ن آي���ات الق���رآن الكري وإنب���اء الرح���ن م���ا في���ه مزدج���ر للخ���ائفي وكفاي���ة للمتبص���Dرين وذك���رى

 وموعظة للمتDقي:

ن���ا ث�	�ود� الن�اق���ة� "منها ف سورة بن إسرائيل: �و�ل	��ون� و�آت��ي�� ذ�ب� ب���ا ال� ل� ب�الي�ات إ�ل� أ�ن� ك��  و�م���ا م�ن��ع�ن��ا أ�ن� ن�	ر�س���
ا ��uب�الي��ات إ�ل� ت��و�يف 	ل ا ن�	ر�س��� ر�ةu ف�ظ�ل�م	��وا ب����ا و�م���  ، وم��راده تع��ال م��ن ه��ذه الي��ة ه��و أنن��ا ل نرس��ل66"م	ب�ص���

بوا معج��زات النبي��اء Dلن المم الاضية مثل عاد وثود وغيها قد ك��ذ Dلك إل uمعجزة ول نعلها برهانا 

133طه:  65
59السراء:  66
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 وحل��وا الي��ات اللي��Dة مم��ل الس��حر وإن��Dا ق��د أهلكن��ا تل��ك الق��وام الطاغي��ة ومون��اهم ب��إنزال الس��خط
Dللره���اب والن���ذار بن����زول الع���ذاب واللك وحي���ث أن Dوالغض���ب عليه���م لنن���ا ل نرس���ل العج���زات إل 
د خ���ات الن���بيDي ك���ان رح���ة للع���الي وإن إرادة ال أرادت بق���اء نس���ل قري���ش وانق���راض نس���ل ���Dوج���ود مم 
 اليهود وسائر الحزاب العادية لضرته وظهور أهل الي��ان م��ن نس�ل قري��ش والقب��ائل الؤمن��ة، ل��ذا أب
 ال إظهار العجزات واليات القهريDة ول يرض هلكهم وحصر الجDة بالكتاب ال��Dذي أودع في��ه رحت��ه

وهدايته والDذي لن يستطيع أحد التيان بثله.

ل	ون� ب���ه� إ�ن�   "ومنه��ا ف س��ورة النع��ام: ت��ع�ج� ب��ت	م� ب���ه� م���ا ع�ن���د�ي م���ا ت�س��� ذ� ن� ر�ب*�� و�ك���  ق	��ل� إ�ن*�� ع�ل���ى ب��ي�*ن���ةr م���
ر	 ب��ي�ن�� �م�� ي� ال� ل	ون� ب��ه� ل�ق	ض��� ت��ع�ج� ل�ي�.  ق	ل� ل�و� أ�ن� ع�ن�د�ي م��ا ت�س��� ر	 ال�ف�اص� ي�� م	 إ�ل� ل�ل�ه� ي��ق	ص5 ال��ق� و�ه	و� خ�  ال�	ك�

ن�ك	��م� و�الل���ه	 أ�ع�ل���م	 ب�الظ���ال�م�ي� ار م��ن أه��ل67"و�ب��ي�� ��Dوق��د نزل��ت ه��ذه الي��ة الكري��ة ف وق��ت ك��ان في��ه الكف  
ن� ر�ب*��ه�الكت��اب وم��ن غيه��م يطلب��ون ف ك��لD ي��وم معج��زة وين��ادون دائم��اu بكلم��ة: "  68"ل���و�ل ي�أت�ين���ا ب�آي���ةr م���

Dبتم ب��ه ولي��س ل�دي Dة وه��و الق��رآن وأنت��م ك�ذ��Dن��ة الليDلذا نزل ف هذه الية أن ق�ل ل�م إنن جئتك��م بالبي 
Dم��ا تس��تعجلون ب��ه م��ن الع��ذاب أي العج��زات والقتح��ات لنDالعج��زات ل��و ظه��رت فل��ن ينت��ج عنه��ان  

  غي هلككم ويتحتDم بعدها الكم عليكم باللك والنقراض مثل ما ح	كم على قبائل عاد وثود.

اء�ت��ه	م� آي���ةÙ ل�ي�	ؤ�م�ن	ن� ب����ا ق	��ل� إ�ن����ا الي��ات   "ومنه��ا ف س��ورة النع��ام: د� أ�ي����ان��م� ل�ئ�ن� ج��� م	وا ب���الل�ه� ج�ه���  و�أ�ق�س���
ن	��وا ب���ه� أ�و�ل� ا ل��� ي�	ؤ�م� ت��ه	�م� و�أ�ب�ص���ار�ه	م� ك�م�� ن	�ون�.  و�ن�	ق�ل*��ب	 أ�ف�ئ�د� اء�ت� ل� ي�	ؤ�م� ا إ�ذ�ا ج�� ع�ر	ك	م� أ�ن��ه��  ع�ن�د� الل��ه� و�م���ا ي	ش��
م� ك	�ل� ر�ن�ا ع�ل�ي�ه�� و�ت�ى و�ح�ش�� ة� و�ك�ل�م�ه	�م	 ال�م��� ئ�ك��� م	 ال�م�ل�  م�ر�ةr و�ن�ذ�ر	ه	م� ف� ط	غ�ي�ان��م� ي��ع�م�ه	�ون�.  و�ل���و� أ�ن��ن���ا ن��ز�ل�ن��ا إ�ل�ي�ه��

ث��ر�ه	م� ي��ه�ل	ون� ان	وا ل�ي�	ؤ�م�ن	وا إ�ل� أ�ن� ي�ش�اء� الل�ه	 و�ل�ك�ن� أ�ك� ءr ق�	ب	لu م�ا ك�  .69"ش�ي�

 وإن ل أعلم هل هناك من قلب مدرك فيفكDر ف مضمون ه�ذه الي�ات الكري�ة! ف�إنD ال ج�لD جلل�ه
 ق��د ص��رDح فيه��ا ب��أنD العج��زات ل��ن تك��ون س��بب الي��ان ول��و ظه��رت ل��م معج��زة ف��إنD ال تع��ال يقل��Dب
 قل��وبم وأبص��ارهم وي��تكهم ف ح�ال م�ن الش��كD والرتي��اب وك�ذلك يتفض��Dل ب��أنDه ل��و ظه��رت ف الظ��اهر
Dف إيان إنسان إل uا لن تكون سببا Dم الوتى وحشر الشياء فإنDآيات عظيمة مثل نزول اللئكة وتكل 
 إذا أرادت الرادة الليDة إيانه وكانت مشيئة ال جلD جلله سبباu ف هدايته ففي هذه الال ما ف��ائدة
58-57النعام:  67  
68 133طه:    
69 111-109النعام:    
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 طلب العجزة وم��ا أهي�Dة خ��وارق الع��ادات ف ال�دليل والبه�ان. نع�م إنD ال ج�لD جلل�ه ق�د أودع هداي��ة
 عباده ف الكتاب وقرDر شفاء القل�وب ف ال�وحي الس�ماوي ولك��نD الل�ق الهلء يلتمس��ون الداي��ة م�ن

Dم����واطن الض����للة ويرج����ون الش����فاء م����ن موجب����ات اللك والف����رق بي الي����وم والم����س ه����و أنDالن����اسن  
 ب�المس ك��انوا يتش��رDفون ف حض�ور خ�ات الن�بيDي علي�ه الص��Dلة والس��لم ويس��معون أمث�ال ه�ذه الجوب��ة
 عن���د طلبه���م العج���زات أم���ا الن���اس الي���وم فه���م جالس���ون ف بي���وتم وف بلده���م البعي���دة ويتوقDع���ون م���ن
Dر عليه���م مش���اقDت عرفت���م آثاره���ا وفهمت���م فوائده���ا وي���وف���Dص���احب الم���ر أن يرس���ل إليه���م العج���زات ال 

 السفر ونفقات الطريق.

:uك� ال��ذ�ي ق��وله ج�ل ذك�ره وتع��الت عظمت��ه: "ومنه��ا م��ا ن�زل ف س��ورة النع��ام أيض��ا��	ن	ز  ق��د� ن��ع�ل��م	 إ�ن��ه	 ل�ي�ح�
ن� ق��ب�ل����ك� د	ون�.  و�ل�ق����د� ك	���ذ*ب�ت� ر	س	���لÙ م���� ب	ون�ك� و�ل�ك����ن� الظ����ال�م�ي� ب�آي����ات� الل����ه� ي��ح���� ذ*  ي��ق	ول	���ون� ف����إ�ن��ه	م� ل� ي	ك����
ن� ن��ب�����إ� اء�ك� م����� ات� الل�����ه� و�ل�ق�����د� ج����� ل�م����� ر	ن�ا و�ل� م	ب�����د*ل� ل�ك� ب	وا و�أ	وذ	وا ح�ت����� أ�ت�����اه	م� ن�ص����� ب��ر	وا ع�ل�����ى م�����ا ك	����ذ*  ف�ص�����
�ر�ض� أ�و� س	���ل�مuا ف���� ت�ط�ع�ت� أ�ن� ت��ب�ت�غ����ي� ن��ف�ق���uا ف���� ال� ب�	ر� ع�ل�ي����ك� إ�ع�ر�اض	���ه	م� ف����إ�ن� اس���� ان� ك� ل�ي�.  و�إ�ن� ك����  ال�م	ر�س����

  وسبب نزول هذه70"الس�م�اء� ف��ت�أ�ت�ي��ه	م� ب�آي�ةr و�ل�و� ش�اء� الل�ه	 ل��م�ع�ه	م� ع�ل�ى ال�	د�ى ف�ل� ت�ك	ون�ن� م�ن� ال��اه�ل�ي�
 الي���ة الكري��ة ه��و أنD رس��ول ال وخ��ات الن���بيDي علي���ه وعل��ى آل��ه آلف التحي��Dة والثن���اء ق��د أح��اطت ب��ه
م ك��انوا يعت��بون الق��رآن ��Dة إع��راض الع��داء لن Dالح��زان الش��ديدة م��ن ك��ثرة إقتاح��ات أه��ل ال��وى وش��د 
 الي���د ش����عراu وإف����تاءu وك����انوا يش����يحون ب���أوجههم ع���ن قب����ول أعظ���م دلي���ل إل���ي ويرح����ون قلب����ه الب����ارك

اع�رr م��ن	��ون�بالكلم��ات الارح��ة أمث��ال ق��ولم "    وك��انوا ف ك��لD ي��وم يق��تحون آي��ة71"أئ�ن��Dا ل�ت���ار�ك	و آل��ت��ن���ا ل�ش���
 ويطلب��ون معج��زة بي��ث ظه��رت آث��ار الح��زان عل��ى وجه��ه الب��ارك وتض��وDعت روائح الل م��ن وجن��ات
 حاله فن�زلت ف الال ورقاء الروح المي من غصون سدرة العليDي وتغنDت بذا اللحن القدسي وب��ذه

Dل والستقرار وهذه الي��ات النازل��ة تعن أنDة وأمرت حضرته بالصب واللد والتحمDالنغمة اللكوتيDالن  
 ل يريد هدايتهم بسبب كبيائهم ونوتم وظلمهم وشرورهم ول يري�د أن يزي�Dن رؤوس��هم ب�العزDة البدي��Dة
ي��ن Dجلله يرم التكب Dية قد جرت على أن ال جلDة ف الظهورات الكلDة الليDالسن Dبسبب اليان لن 
 والغرورين من نعمة الداية جزاء أعمالم ويزيDن رؤوس التواضعي وأنقياء القلوب بت��اج الي��ان وش��رف
 الذعان. وهذه سنDة ال ولن تد لا تبديلu. ولو يفكDر أولو البصائر قليلu ف هذه اليات الكرية وف
م يطDلعون على مرات��ب إبتع��اد الل��ق ع��ن Dجلله فيها فإن Dذي أودعه ال جلDمقدار التهديد والتوبيخ ال 
 الق��ائق لنD الي��ات العظيم��ة ال��Dت ق��دDر ال ف ظه��ور واح��د منه��ا إهلك��اu وإفن��اءu للقب��ائل ووب��Dخ وه��دDد
35-33النعام:  70  
36الصافات:  71  
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 طالبيها قد صار الهلء من الناس نتيجة سوء تربية العلماء والرؤس��اء ينس��بون ص��دورها إل ك��لD ش��يخ
 حش��Dاش ويتوقDع��ون ظهوره��ا م��ن ق��درة ك��لD ق��ذرr م��ن الوب��اش ولك��ن م��ا الف��ائدة وق��د إعت��اد الن��اس عل��ى
 قراءة القرآن الكري دون فهمه والبهجة بأوهامهم وأباطيلهم؟ وهذه الال نفسها علم��ة م��ن علم��ات

 يوم الظهور وإمارة من إمارات يوم النشور.

ن� "ومنه��ا ف س��ورة البق��رة: ل�ك� ق���ال� ال���ذ�ين� م��� ذ� ل*م	ن���ا الل���ه	 أ�و� ت�أ�ت�ين���ا آي���ةÙ ك���  و�ق���ال� ال���ذ�ين� ل� ي��ع�ل�م	��ون� ل���و�ل� ي	ك�
   وقول الكفDار ف هذه الية يرتبط72"ق��ب�ل�ه�م� م�ث�ل� ق��و�ل��م� ت�ش�اب��ه�ت� ق�	ل	وب�	ه	م� ق�د� ب��ي��ن�ا اليات ل�ق�و�مr ي	وق�ن	ون�

 ) م��ن س�فر ال�روج م�ن أس��فار الت��وراة القدDس��ة وال��Dت ج�اء فيه��ا أنD ال20) و (19با ورد ف الب��اب (
 تع���ال كل��Dم بن إس���رائيل ف برDي���ة س���يناء وأظه���ر ل���م آي���ات ب���اهرة ومعج���زات ظ���اهرة ول���ذا ك���ان اليه���ود
د نبي��Dاu فلم���اذا ل يكلDمن���ا ال أو يظه��ر لن��ا معج��زة لنفه��م حقيقت���ه ولن���ؤمن ب��ه؟ ��Dيقول��ون: "ل���و ك��ان مم 

Dل ف الواب عليهم بأنDفيتفضDار ف السابق قد ق�الوا مث�ل ه��ذا الق�ول وبس��بب ه��ذه الوه��ام لنDالكف  
Dيؤمنوا بالنبياء وقد تشابت قلوبم وتاثلت اعتاض��ات ه�م. والواق��ع إنDهنDة ف��إن�Dالنس��ان ل��و نظ�ر بدق  

Dيشاهد بأنDبنوع واحد من الشبهات فيقول آخره��م نف��سن uثون دائماDالعارضي لظاهر أمر ال  يتشب  
 ما قال أوDلم ويسي متأخرهم على ال�درب ال�Dذي س�ار في��ه متق��دDمهم كم�ا س�نبيD ذل�ك بص��ورة مفص��Dلة

 إن شاء ال ف غضون الباث القادمة.

ن���ا أ�ل� ن�	ؤ�م�ن� ل�ر�س	��ولr ح�ت�� ي�أ�ت�ي��ن���ا ب�ق	ر�ب���انr ت���أ�ك	ل	ه	  "ومنها ف سورة آل عمران:  ال�ذ�ين� ق�ال	وا إ�ن� الل�ه� ع�ه�د� إ�ل�ي��
ن� ق��ب�ل���ي ب�ال�ب��ي�*ن���ات� و�ب�ال���ذ�ي ق�	ل�ت	��م� ف�ل���م� ق��ت��ل�ت	م	��وه	م� إ�ن� ك	ن�ت	��م� ص���اد�ق�ي�  ف����إ�ن� اء�ك	م� ر	س	��لÙ م���  الن���ار	 ق	��ل� ق���د� ج���

  وسبب ن�زول ه��ذه الي�ة73"ك�ذ�ب	وك� ف��ق�د� ك	ذ*ب� ر	س	لÙ م�ن� ق��ب�ل�ك� ج�اء	وا ب�ال�ب��ي�*ن�ات� و�الز5ب	ر� و�ال�ك�ت�اب� ال�م	ن�ي�
Dالباركة هو أنDة والثناءنDي عليه وآله أطيب التحيDفوا بضور رسول ال وخات النبيDمن اليهود تشر uقوما  

 وعرض��وا أنD ال عه��د إلين��ا أن ل ن��ؤمن لرس��ول إلD أن يأتين��ا بقرب��ان تن���زل علي��ه ن�ار م��ن الس�ماء فتحرق��ه
 وتكون هذه العجزة بن�زول الن��ار دليلu عل��ى قب��ول القرب��ان وعل�ى ص�دق النب��وDة وك�ان إق��تاح اليه�ود ه��ذا
 مبني��Dاu عل��ى حكاي��ة قرب��ان هابي��ل إب��ن آدم علي��ه الس��لم وعل��ى حادث��ة ماكم��ة إيلي��Dا الن��بD (إلي��اس) م��ع

 ) م��ن كت��اب الل��وك الوDل م��ن كت��ب الت��وراة أنD إيلي��Dا علي��ه18النبي��اء ال��وثنيDي. فق��د ج��اء ف الفص��ل (
 السلم قد تعاه��د م�ع أنبي��اء بع��ل أح��د أوث��ان مدين��ة الس��امرة أن يذب��ح ك�لD منهم��ا ذبيح��ة يض��عها عل��ى
 مذبح ال ويسألونه تعال أن ين��زل ن�اراu م�ن الس�ماء عل�ى ذبيح�ة الص��ادق وي�رق قرب�انه وأخياu وفق�اu ل��ا
118البقرة:  72   
73 183آل عمران:    
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ا طل�ب اليه��ود ه�ذه �Dورف��ض قرب�ان أنبي��اء بع�ل وأظه��ر ك�ذبم فلم Dا الن��ب�Dهو الس��طور ق�ب��ل� ال قرب��ان إيلي 
 العج��زة م��ن رس��ول ال علي��ه الس��لم ق��ال ال تع��ال ف ال��واب عليه��م ق��ل لق��د ج��اءتكم البين��ات من
 س����ابقاu وج����اءتكم ه����ذه العج����زة فل����و كنت����م ص����ادقي ف إي����انكم بج����رDد ظه����ور تل����ك العج����زة فلم����اذا
 قتلتم���وهم؟ وإن ل أعل���م م���اذا ك���ان يق���ول جن���اب ش���يخ الس���لم ل���و ش���اهد ه���ذا ال���واب ف كت���اب
 اليقان الشريف؟ وكم كان غضبه شديداu بيث لن يرغب أبداu ف النظر إل كتاب اليق��ان؟ لن ه�ذا
 الواب لليهود مثل جواب حضرة الباب العظم لشخص مسلم ياطبه قائلu "لو كنت� أنت اله��دي
 الوع��ود لش��ققت لن��ا القم��ر كم��ا ه��و م��أثور ع��ن رس��ول ال" فيجيب��ه حض��رة الب��اب العظ��م ق��ائلu "لق��د
 سبق أن جاءتك رسل من قبلي بثل هذه العجزة فلماذا قتلتهم إن كنت صادقاu؟" ول شكD أنD ذلك
 الشخص يتحيD لدى ساع هذا الواب ويقول "ل أنا كنت ف زم��ن النبي��اء الس��ابقي ول أن��ا أنك��رت
 رس��التهم ح��ت أس��تحقD ه��ذا الل��وم ول الرس��ول علي��ه الس��لم ال��Dذي ن	س��بت إلي��ه معج��زة إنش��قاق القم��ر
 كان قد ق	تل حت تص�حD تم�ة القت��ل بق�Dي فكي��ف ينطب��ق ه��ذا ال��واب عل�ى س�ؤال؟ وب��أيD دلي�ل أ	دان
 بذنبr عمله غيي قبل ألف ومائت سنة؟" وك��ذلك يط�ابق ه��ذا الث��ال ج��واب رس�ول ال علي��ه الص��Dلة
 والسلم لليهود: لنDه قد مضى أكثر من ألف وخسمائة سنة بي زمان إلياس النبD عليه السلم وبي
 رسول ال وخات النبيDي عليه الصDلة والس��لم ول ي��دو�ن ف أي تاري��خ أنD إلي��اس الن��بD علي��ه الس��لم ق�د

Dإستشهد بل إنDإل يومن��ا ه��ذا ويعت��ب اليه�ودن rب��اق Dه ح�ي��Dفقون على أنDاليهود والنصارى والسلمي مت  
 جيعهم إلياس نبيDاu صادقاu ونبD حقD من ج�انب ال س�بحانه وتع�ال ول�ذا ل�ا ن�زل ال��واب لليه�ود عل�ى

Dت لحظتموها أطلق المي�ع ألس��نة الع��تاض  وق��الوا بص��راحة "ي�ا للعج��ب إنن��ا م��ا كنDهذه الصورة ال�Dان 
 نسب إلينا تكذيب حضرته وردDه. ول هو بقتول حت تصحD تم��ة القت��ل ولي	ف زمان إيليDا النبD حت ي	

Dكن��Dم��نن Dن��ب Dذ ب��ذه ال��رائم ول ن��ن بنكري��ن أي  ا ف زم��ان س��ائر النبي��اء ال��Dذين إستش��هدوا ح��ت نؤاخ���
 النبي��اء الس�لف ح�ت ينطب�ق علين�ا أيD إنتق�اد ماث�ل وك�لD م�ا نري�ده الن ه��و معج�زة تي�Dز الن�بD الص�ادق

 خ���ذ ب���ذنوب الق���دمي ونكل���Dف بالي���ان ب���دون مش���اهدةاع���ن الك���اذب نراه���ا فن���ؤمن. فب���أيD دلي���ل نؤ
 معج���زة؟" وأخياu ل مف���رD لض���رة ش���يخ الس���لم إلD أن يم���ل ألف���اظ ال���وت والي���اة والبع���ث والرج���ع
 والس���ماء والنج���وم وغيه���ا مم���ل الع���ان النازل���ة ف كت���اب اليق���ان الش���ريف ح���ت يطDل���ع عل���ى الع���ان
 البديع��ة ف آي�ات الق��رآن الي��د والكت��اب المي��د. وح��ت يس��تطيع دف�ع اعتاض��ات  اليه��ود وس�ائر الل��ل

ث���ل	الخ��رى وبعك��س ذل��ك ي��د نفس��ه ع��اجزاu ع��ن الجاب��ة عل��ى اعتاض��ات  الج��انب "  ول ي�	ن�ب*ئ	ك� م�
  جاع��ة ك��بية م��ن بن إس��رائيل ق��د دخل��ت الي��ومنD  ولع��لD حض��رة ش��يخ الس��لم ق��د س��ع أن74D"خ�ب�ي���

14فاطر:  74  
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س���ة وبس���بب إذعان���ا ل���ذا الم���ر الق���دس إع���تفت بقي���Dة رس���الة عيس���ى علي���ه الس���لم Dش���ريعة ال القد 
 ورس��الة رس��ول ال وخ��ات الن��بيDي علي��ه الص��Dلة والس��لم. أفلي��س الس��بب ف ذل��ك غي إدراكه��م مع��ان

Dس�ة؟ ف��إمتلكوا الق��درة عل�ى ح�لDاللفاظ الختومة بواس��طة كت�اب اليق��ان الش�ريف وس�ائر الل��واح القد 
لوا إل البه��ان القيق��ي للنبي��اء والرس��ل ح��ت ص��ارت الص��دور ال��Dت ��Dة وتوص��Dغ���وامض الكلم��ات اللي 
ة ال��دى عليه��م ��Dي وأئمDد خ��ات الن��بي ��Dرة ومل��ؤة ببغ��ض عيس��ى علي��ه الس��لم ومم Dك��انت مظلم��ة ومك��د 
 أطيب التحيDة والثناء عامرة اليوم بب هذه الن��وار القدDس��ة ومن��وDرة ب�الولء إليه��ا وص�ارت اللس�نة ال�Dت
ة الي��وم ب�دحهم وثن��ائهم وه��ذا قلي��ل ��Dة متن��Dكانت ناطقة بالنكار والعتاض  على هذه الظاهر اللي 

 ف�ل�م��ن آث��ار أل��واح ه��ذا الظه��ور العظ��م ال��Dذي ظه��ر ف الع��ال [وس��وف تظه��ر آثاره��ا أش��دD وأق��وى] "
 .75"ي�ص	د�ن�ك� ع�ن��ه�ا م�ن� ل� ي�	ؤ�م�ن	 ب��ا و�ات��ب�ع� ه�و�اه	 ف��ت��ر�د�ى

��� م	وس���ى أ�و�ل����  "ومنه��ا ف س��ورة القص��ص: ث���ل� م���ا أ	وت� ��� م� ن� ع�ن���د�ن�ا ق���ال	وا ل���و�ل� أ	وت� اء�ه	م	 ال����ق5 م��� ا ج���  ف��ل�م���
ن� ع�ن���د� ر�ان� ت�ظ�اه�ر�ا و�ق�ال	وا إ�ن�ا ب�ك	لÍ ك�اف�ر	ون�.  ق	ل� ف�أ�ت	وا ب�ك�ت���ابr م��� ح� � م	وس�ى م�ن� ق��ب�ل	 ق�ال	وا س� ف	ر	وا ب��ا أ	وت�  ي�ك�

ا أ�ت�ب�ع���ه	 إ�ن� ك	ن�ت	��م� ص��اد�ق�ي� ن��ه	م�� د�ى م� "  أي "رس��ول ال" علي��ه76"الل�ه� ه	و� أ�ه�� Dال��ق" Dومعن الي��ة ه��و إن   
Dار كانوا يقولون "لو أنDالكف Dعطي موسى" أي أن	عط ما أ	السلم لا جاءهم من عندنا قالوا "لاذا ل ي 
 ممDداu نبD من جانب ال لاذا ل ت	عط له العجزات الDت أعطيت لوسى مثل فلق البحر وتبديل العص��ا
 حيDة واليد البيضاء والدخان وإهلك فرعون؟" وغي ذلك من الوهام الDت يؤمن با اليهود وغيهم من

Dلة والسلم، ولكنDي عليه الصDذين ل يؤمنون برسول ال وخات النبيDالDال تعال أج��ابم بق��وله ل��م:ن  
 "أل تكفروا بعجزات موسى الDت أوتيه��ا قبل�ك وقلت�م ب��اطلن تعاون�ا؟" ث أم�ر ال رس�وله علي�ه الص��Dلة

Dوالسلم أن قل لم يأتوا بكت��اب أه��دى م�ن كت��اب موس��ى ح�ت أتDبع��ه إن كنت��م ص�ادقي. وه��ذه الي��ةت 
ار إعتض���وا عل��ى رس��ول ال ق��ائلي: "إن ك��ان نبي��Dاu فلم��اذا ل ي	ع��ط م��ا أ	عط��ي ��Dالكف Dصرس��حة عل��ى أن 
 موس��ى م��ن العج��زات؟" فأج��ابم حض��رته: "ب��ا أنك��م كفرت بعج��زات موس��ى فل��م يب��ق لك��م ح��قD ف
م عل���ى الكت���اب ال���Dذي يه���دي ���Dطل���ب معج���زة أخ���رى من" ومنعه���م ب���ذلك م���ن طل���ب العج���زات ودل 

Dم يش��هدون بأنفس��هم ب��أن Dالع��الي. ول��و أنص��ف أه��ل ه��ذا الزم��ان ف��إنDواح��د منه��م قدس��ع ب��أذنهن Dك��ل  
Dم��ن العتض��ي عل��ى ه��ذا الظه��ور العظ��م نف��س ه��ذه الع��تاض ات  ول ي��زال يس��مع ب��أنDص��احبن  

16طه:  75  
28-27القصص:  76  
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 هذا المر لو كان الهدي الوعود فلماذا ل يأت بعجزات مث�ل معج�زات رس��ول ال وعيس��ى وموس��ى
�و�ل	ون�عليهم السلم؟ " ل� ال�  .77"ف��ل�ي�أ�ت�ن�ا ب�آي�ةr ك�م�ا أ	ر�س�

اء	" ومنه��ا ف س��ورة الرDع��د: ل5 م���ن� ي�ش��� ن� ر�ب*��ه� ق	��ل� إ�ن� الل���ه� ي	ض���  و�ي��ق	��ول	 ال���ذ�ين� ك�ف���ر	وا ل���و�ل� أ	ن���ز�ل� ع�ل�ي���ه� آي���ةÙ م���
ر� الل�ه� ت�ط�م�ئ�ن5 ال�ق	ل	وب	 ر� الل�ه� أ�ل� ب�ذ�ك� .  ال�ذ�ين� آم�ن	وا و�ت�ط�م�ئ�ن5 ق�	ل	وب�	ه	م� ب�ذ�ك� د�ي إ�ل�ي�ه� م�ن� أ�ن�اب� .78"و�ي��ه�

ن���ةÙ"   ف س��ورة بن إس��رائيل:  و �ر�ض� ي��ن�ب	وع��uا.  أ�و� ت�ك	��ون� ل���ك� ج� ن� ال� ر� ل�ن���ا م���  و�ق���ال	وا ل���ن� ن�	ؤ�م�ن� ل���ك� ح�ت�� ت��ف�ج	��

� فuا أ�و� ت��أ�ت� ن��ا ك�س�� ت� ع�ل�ي�� ا ز�ع�م��� ق�ط� الس��م�اء� ك�م�� ي�uا.  أ�و� ت	س�� ل���ا ت��ف�ج� ل� ار� خ� �ن��ه�� ر� ال�  م�ن� ن��يلr و�ع�ن�بr ف��ت�	ف�ج*�
ر	فr أ�و� ت��ر�ق�ى ف� الس�م�اء� و�ل�ن� ن�	ؤ�م�ن� ل�ر	ق�ي*ك� ح�ت� ت�	ن��ز*ل� .  أ�و� ي�ك	ون� ل�ك� ب��ي�تÙ م�ن� ز	خ� uئ�ك�ة� ق�ب�يل  ب�الل�ه� و�ال�م�ل�

uول��	ا ر�سuر ل� ك	ن����ت	 إ�ل� ب�ش��� ر�ؤ	ه	 ق	��ل� س	��ب�ح�ان� ر�ب*�� ه��� ن���ا ك�ت�اب��uا ن��ق����  . وه���ذه الي��ة تعن إنن ل أدDع غي79"ع�ل�ي��
 البشريDة والرسالة، فالبشريDة ل تستلزم الق��درة عل��ى إتي��ان ه��ذه الم��ور كم��ا أنD الرس��الة ل تس��تلزم إظه��ار

 خوارق العادات.
Dح ب��أنDه��ا يص��رDأمث��ال ه��ذه الي��ات ك��ثي ف الق��رآن الكري وكل Dه��ذا وإنDي علي��هنDرس��ول ال وخ��ات الن��بي  

ب أب��داu ط��الب العج�زات. ول��و فتDش�تم جي��ع  وآله آلف التحي��Dة والثن��اء ل يقب��ل بإقتاح��ات الق��وم ول ي	��
 الق��رآن الي��د ل��ا وج��دت آي��ة ت��دلD عل��ى أن��Dه اس��تدلD بعج��زة غي الق��رآن أو أج��اب إقتاح��اu إق��تحه علي��ه
 الق��وم. نع��م لق��د إس��تدلD بع��ض العلم��اء ف إثب��ات معج��زات خ��ات الن��بيDي علي��ه الص��Dلة والس��لم بآي��ة
 إنش��قاق القم��ر وبآي��ة الخب��ار بإنتص��ار ال��روم عل��ى إي��ران.  وواض��ح ل��دى أه��ل العل��م والدراك إنD ه��ذا
 الستدلل  ليس بنافع هن��ا أب��داu لنD أه��ل البه��اء ل ي��ذكرون أب��داu معج��زات خ�ات النبي��اء كم��ا ص�رDحنا
 ب��ذلك ف بداي��ة الفص��ل ولك��نD بثن��ا ي��دور ح��ول أنD العج��زات ليس��ت فيه��ا دلل��ة مس��تقلDة ف إثب��ات
 صدق ادDعاء  النبوDة وحول كون رسول ال ل يستدلD بالعجزات ف إثب��ات حقيDت��ه ول يت��جD أب��داu بغلب��ة

ن� ر�ب*��ه�الروم وكلDما نادى الكفDار ق�ائلي: "   ف�إنDه حض��رته ل يتمس�Dك ب��دليل وبره��ان80"ل���و�ل ي�أت�ين���ا ب�آي���ةr م���
 غي القرآن اليد.وقد تسDك بعض العلماء ببعض الحاديث والرواي��ات ف إثب��ات العج��زات، وجوابن��ا
اu ك��ذلك لنD ال��ديث النب���وي يك���ون مقب��ولu إذا ل يتن���اقض م��ع الق���رآن الي��د ف���إذا Dعليه��م واض��ح ج��د 

Dوق���د ثب���ت ف ه���ذا الفص���ل أن الق���رآن الي���د ق���د رف���ض ك���ل uه مرف���وض حتم���اDن���اقض الق���رآن الي���د ف���إن 
 القتحات الاصDة بالعجزات وإعتب ظهور العجزات بل طلبها سبباu ف إزدي�اد الش�كD والري��ب ومن��ذرة

5النبياء:  77  
27الرعد:  78  
93-90السراء:  79  
133طه:  80  

55



بت المم السابقة بعجزات النبي��اء وهلك��ت نتيج��ة تك��ذيبها ل��ذا Dه لا كذDح بأنDبالعذاب واللك وصر 
 ج��دت أح��اديث ت��دلD عل��ىو	ف��إنD تك��ذيبها ورفض��ها منعن��ا ع��ن إتي��ان العج��زات فف��ي ه��ذه ال��ال إن و	

 ظه��ور معج��زة م��ن رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لDم ب��دون إق��تاح الكف��Dار وطلبه��م ف��إنD ذل��ك ال��ديث
 ص��حيح ومواف��ق للق��رآن الكري ون��ن ب��ه مؤمن��ون وإن دلD ال��ديث عل��ى ظه��ور معج��زة بطل��ب الكف��Dار
 وإق��تاحهم ف��إنD ذل��ك ال��ديث موض��وع لن��Dه ي��الف ص��ريح الق��رآن الي��د والكت��اب الكري. وإن ال��Dذي
 عرضناه ف هذا الباب يلئم عامDة طبقات اللق ويستطيع كلD واحد فهمه أما الاصDة من أه��ل العل��م

م يعتقدون أنD معجزات النبياء قد ن	 Dوالفلسفة فإن	ةنDعل�ى الق��و Dم�ا ي�دل Dسبت إليه�م عل��ى العم��وم وك�ل 
 والغلبة الكلDية لروح القدس النازل على قلوب النبياء البارك��ة ف��إنDه ح�قD ومعق��ول وك��لD م��ا ل ي��دلD عل��ى

Dهذا فهو خرافة وموضوع. ولكنDول يس��تطيع إدراكه��ا غي القل��وب الص��افيةن uا Dهذه السألة دقيق��ة ج��د  
 وأول��و العل��وم والع��ارف العالي��ة ويكف��ي أن نق��ول ح��ول غم��وض ودق��Dة فه��م حقيق��ة العج��زات أنD ه��ذه
باكاu للك الل��ل القوي��Dة ومص��يدة لب��وار الم��م الك��بية ودماره��ا ول��و  الس��ألة العض��لة ك��انت ول زال��ت ش���
 تأمDل إنسان بصي ف إنD معجزات كلD رسول مقبولة فقط داخل أمDته ل خارجه�ا لس�تطاع أن يع�رف
 مواقع ظهور العجزات ويفهم أسباب نفيها وإثباتا ف ال��ارج وال��داخل. فمثلu معج��زات موس��ى علي��ه
 السلم، فإنD الزردشتيDي ل يؤمنون با أبداu ويعتبونا جيعاu كذباu وإفتاءu وكذلك معجزات عيسى عليه
 السلم ل يقبلها اليهود مطلقاu ويعتبونا متلقة موض��وعة وك�ذلك معج��زات رس�ول ال ص�لى ال علي�ه
 وآل��ه وس��لDم ل ي��ؤمن ب��ا الزردش��تيDون واليه��ود والنص��ارى ويعتبون��ا م��ن أك��اذيب الس��لمي ول��ذا فلي��س
 من الستبعد أن ل يصدDق السلمون معجزات حضرة باء ال وينكرونا ليتمD فيهم ح��ديث رس��ول ال

اu عليه السلم: " ب� ل	ك	ن� س	ن�ن� م�ن� ق��ب�ل�ك	م� ش� ب�r و�ذ�ر�اعاu ف�ذ�ر�اعاuف�ل�ت�س� ".ش�

 والن بع��د أن إطDلعن��ا عل��ى قيم��ة دلي��ل العج��زات والآخ��ذ ال��Dت تؤخ��ذ علي��ه وكيفي��Dة إجاب��ة الرس��ول علي��ه
 الص���Dلة والس���لم للط���البي للمعج���زات، أع���رض ب���أنD النس���ان ال���Dذي يري���د أن يتمس���Dك ب���العجزات ف
 س��بيل معرف�ة مظ��اهر أم��ر ال ي�دها ف ه��ذا الظه��ور عل��ى أعظ�م مقي��اس وأق��واه وأت��Dه لنD الزم��ان أق��رب
 بن���ا من���ه والوس���ائط معروف���ة أك���ثر وإختب���ار أح���وال ال���رواة أس���هل بلف العج���زات النس���وبة إل س���ائر
 النبي��اء. فبقط��ع النظ��ر ع��ن أنD بيان��اتم تتن��اف وص��دور تل��ك العج��زات كم��ا يتDض��ح م��ن آي��ات الق��رآن
 اليد نرى أنD رواة ه�ذه العج��زات مهول�و الوي��ة وغي مك�ن إختب�ار أح��والم ولي��س هن��اك غي رواي��ات
 رويت عن رواة عديدين وبوسائط مهولة قبلتها كلD أمDة بعد ألف س��نة وألف��ي س��نة وثلث��ة آلف س��نة
 ع�ن حس�ن ظنDه��ا وتقلي��داu للب�اء والج�داد، وق�د نس��ب أه��ل ك�لD م�ذهب م�ع تن��اقض ال��ذاهب وتب��اين
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 الش��ارب لرؤس��اء م��ذهبهم ب��ل لش��ايخ طريقته��م خ��وارق ع��ادات ك��ثية والنقط��ة الواض��حة هن��ا ه��ي أن��Dه
 ليس من المكن أن ي	ظهر ص��احب الم�ر لك�لD ش�خص معج�زة ويي��ب عل�ى الف��ور إق��تاح ك�لD إنس�ان
 لنD عام��ة أف��راد  الن��اس س��وف يتمع��ون ك��لD ي��وم إن ل يك��ن م��ن أج��ل فه��م ال��دين فم��ن أج��ل التف��رDج
 والتس��لية ويطلب��ون ف ك��لD إجتم��اع إظه��ار أم��رr غري��ب ومعج��زة عجيب��ة يقتحون��ا عل��ى ص��احب الم��ر
 وتنقض��ي س��نوات العم��ر ول تنقض��ي مقتح��ات الل��ق ويتب��دDل مل��س النب��وDة والرس��الة إل مس��رح تثي��ل

و�اء�ه	م� ل�ف�س����د�ت� الس����م�او�ات	وألع���اب ويتجل���Dى س���رD الي���ة الكري���ة: "  . ل���ذا فق���د81" و�ل����و� ات��ب����ع� ال�����ق5 أ�ه����
 إقتضت الكمة الليDة ف الزمان الغابرة أنDه كلDما أوقفت أمDة من المم تصديق رسولا البعوث على
 نزول معجزة من السماء وإشتطت ليانا شرط ظهور تلك العجزة كان رؤساء تل��ك الم��Dة يتمع��ون
 ويت��ارون معج��زة م��ن العج��زات العظيم��ة  ويعيDن��ون ميع��اد ي��وم معي��D وي��بون الم��Dة ب��ذلك فعن��د ذل��ك
ة اللي�Dة بالغ��ة �Dمنه��م وعن�د ذل�ك تك��ون الج rظهر لم رس�ول ذل�ك الزم�ان العج��زة الطلوب��ة أم��ام ج�ع	ي 
 عل��ى جي��ع الل��ق كم��ا ه��و ال��ذكور ف الكت��ب الديني��Dة م��ن قص��ص ع��اد وث��ود وفرع��ون وق��د س	��طDرت ف
 جيع السفار كيفيDة ظهور تلك العجزات. ونظراu لوضوح هذه السألة إلتم��س رج��الت الم��Dة البهائي��Dة
 م���راراu م��ن رؤس��اء الدول��ة وعظم��اء الل��Dة ف م��الس الن���اظرة أن يعق���دوا ملس��اu وينظ���روا بنظ��ر النص��اف
 والع��دل ف أوام��ر ه��ذا الظه��ور وإذا انته��ى ب��م الم��ر أخياu إل طل��ب العج��زات فليتDفق��وا وليعلن��وا مث��ل
 الم��م الاض��ية ح��ت يظه��ر ال��قD م��ن الباط��ل ويت��از الث��ابت ع��ن ال��زائل وت��زول الختلف��ات والتفرق��ة م��ن
 بي المDة. ففي إحدى الرات عن��دما ك��انت ش��س ج��ال ال ج�لD جلل��ه مش��رقة ومتلئلئة م��ن أف�ق دار
 الس���لم (بغ���داد) ك���ان يقي���م ف الع���راق الش���يخ عب���د الس���ي الته���د الطهران م���ن علم���اء ه���ذا الق���رن
 المت���ازين بعل��وD ج��اههم وعزDت��م وفخ���امتهم مبعوث���اu م���ن ج���انب الدول���ة اليراني���Dة العلي���Dة لتعمي العتب���ات
uبه وعناده فس��عى س��عياDة أمر ال ونفوذه وغلبته ع�ر�ق� تعصDكت ملحظته لقوDسة ف العراق وقد حرDالقد 
اu بي���اله ال���واهي أن���Dه يس���تطيع إزال���ة أم���ر ال ع���ن طري���ق إث���ارة الفتن���ة والتحري���ض والعارض���ة، ���Dمتوه uحثيث���ا 
uك���بيا uة ملس���ا���Dعق���د ف الكاظمي uوإس���تطاع أن يم���ع ح���وله رؤس���اء ال���دين ف الع���راق ووجه���اءه وأخيا 

 الشيخ الجل� الشيخإجتم��ع في��ه العلم��اء والوجه��اء م��ن النج��ف وك��ربلء والك��اظمي كم��ا دع��ا إلي��ه [
 ] إل ذل��ك الل��س باس��م دع��وته إلمرتضى النصاري أفاض ال على تربته وابل الرحمة والمغفــرة

 وليمة، ولا إنعقد مفلهم وإستقرD كلD واحد ف مكانه من اللس رفع الشيخ عبد الس��ي الس��تار ع��ن
 ه���دفه وأعل���ن بغض���ب البي���ان وج���رأة الن���ان ال���Dت يلكهم���ا وج���وب إب���ادة ه���ذه الفئة الظلوم���ة، فنه���ض
 الش��يخ الج��لD  الش��يخ مرتض���ى النص���اري خارج��اu وكلDم��ا إجته���دوا ف إقن���اعه ب��اللوس ل يرض��ى ب��ل

71المؤمنون:  81  
57



Dإل النج��ف الش��رف. وم��ع أن uاDخرج ف الال من ذلك المع وسافر توDق�دن Dإنتص��ال الش��يخ الج��ل  
Dب وهن ع��زائم أه�ل العم�ائم إلDسبDف�اق س�ائر أعض��ائهلDلكان��ة رئي��س الل�س ولت uم ل ييأس��وا نظ�را �Dأن  

 عل��ى تنفي��ذ مقص��دهم الفاس��د، فق��رDروا بع��د الش��اورة أن يرس��لوا أوDلu أح��د أرب��اب الفض��ل إل الض��ور
 الب��ارك وبع��د أن ينكش��ف مقص��ودهم ويتجل��Dى وع��دهم ووعي��دهم يقوم��ون بإت�ام مقاص��دهم، وإخت��اروا
uموثوق��ا uة الناب وشيخاDبالفضل والعلم وفصاحة اللسان وقو uذي كان معروفاDالل حسن عمو ال uأخيا 
 كاملu ليقوم بمل هذه الرسالة وتنفيذ هذه الهمDة فتوجDه إل بغداد وتش��رDف بالض��ور الب��ارك بتوس��Dط
 زي��ن العاب��دين خ��ان فخ��ر الدول��ة ال��Dذي ك��ان م��ن وجه��اء اليرانيDي وس��اكناu حين��ذاك ف الع��راق وع��رض
ة ال��Dت ج��اء ب��ا م��ن ق�ب��ل العلم��اء فش��رع الم��ال الق��دس الب��ي ف إثب��ات الم��ر الب��ارك للنقط��ة ��Dالهم 
ة للعق��ول جاذب��ة لللب��اب ل تس��تطيع أقلم ه��ذا العب��د الض��عيف وص��ف بلغته��ا ��Dالول ببيان��ات مي 
 وفص��احتها وقوDت��ا ومتانته��ا ب��أتD بي��ان وأكم��ل بره��ان وأثب���ت حقيق��ة الظه��ور الق��دDس بق��الت علمي��Dة
 وبراهي عقليDة ونقليDة فتحيD الل حسن وكان قد شاهد كبار علماء العراق وإيران وأفاضل أه��ل الس��نDة
ت م���ن حس���ن تقري���ر الم���ال الب���ارك يعة وك���ان ه���و نفس���ه فاض���لu نري���راu وخطيب���اu ل نظي ل���ه وب	��� ���Dوالش 
 ورش���اقة بي���انه وق���وDة دليل���ه ومتان���ة بره���انه ول ي���د جواب���اu غي أن يع���رض ف ناي���ة الض���وع أن���Dه ل يك���ن
 والقD يقال تص��وDر بي��ان أت��D وأكم��ل م�ن ه��ذا الحتج�اج   م��ن حي�ث العل��م والبه��ان ولك��نD حض��رتكم
 تعرف��ون ح�ال العلم��اء إذ ل يكتف��وا بالبيان��ات العلمي��Dة وال��دلئل القرآني��Dة وطلب��وا معج��زة س��اويDة وإح��دى
ل: "ليجتمع��وا حض��راتم ويطلب��وا معج�زة م�ن العج��زات ويتفDق��وا ��Dخوارق الع��ادات فم�اذا أجيبه�م؟ فتفض 
 عليه���ا ح���ت يظهره���ا ل���م ال ج���لD جلل���ه وب���ا تنفص���م حب���ائل التس���ويف والنك���ار لرب���اب الك���ابرة
 والس��تكبار ". فبع��د أن س��ع الل حس��ن ه��ذا ال��واب رج��ع إل الكاظمي��Dة وع��رض ف مم��ع العلم��اء
 ش�رحاu ل��ا س��عه ورآه ف الض��ر الب��ارك والوع��د الب��ارك بإظه��ار العج��زة وع��رض ل��م بالص��راحة إنD الم��ر
 لي��س كم��ا س��عوا ب��ه أو وف��ق م��ا يتص��وDرونه وم��ن الحس��ن خت��م ه��ذه الس��ألة وفق��اu للمحب��Dة والنص��اف
 وسدD أبواب العاندة والشاحنة الDت ل فائدة منها. ولكنD مراتب الكبي��اء والتجب��D حرف��ت العلم�اء ع�ن
 الطريق الستقيم وشرع الشيخ عبد الس�ي ب�اللجوء إل أرب�اب الس�لطة الظ�الي ظن��Dاu من�ه ب��أنD معارض�ة
ل بالوس����اوس الدنيوي����Dة ����Dة وتوسDأم����ر ال أم����ر س����هل ويس����ي، وص����رف النظ����ر ع����ن طل����ب معج����زة س����اوي 

ته عـــبرة للنـــاظرين وموعظـــةوالدس����ائس السياس����يDة [  فخـــابت آمـــاله وحبطـــت أعمـــاله وبقيـــت قص�ـــ
 ].وذكرى للمتبص�رين
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 ) هجري����ة ح����وادث جس����يمة عم����Dت جي����ع أن����اء الملك����ة1300ه����ذا وق����د ح����دثت ف إي����ران س����نة (
 وتعرDضت الطائفة البهائيDة بل ذنب إل أنواع من الضطهاد والبس ف كلD بل�دة ومنه��ا طه��ران حي�ث
 أمر ولD العهد (كامران ميزا) الDذي كان يشغل منصب وزارة الربيDة والاكم العسكري الع��ام لطه��ران
 ومازندران بإلقاء القبض على جعr من أهل البهاء وحبسهم وكان فيه�م أربع��ة م��ن أه�ل العل��م والفض��ل
د آب�ادي الي�زدي �Dد رض�ا ب�ن مم �Dال ومن هؤلء الربعة جناب اليزا ممDار والعمDوكان الباقون من التج 

Dه. ول��و أنDبإس��تقامته وبك��ب س�ن uذي ك��ان معروف�اDالDالعه��د ك�ان ف البداي��ة إص�لح ال�الن �Dمقص�ود ول  
 وإسكات مفاسد أرباب العناد ولكنDه تب�دDل ش�يئاu فش�يئاu بس��بب قي�ام الفقه��اء ومعاض�دة الرؤس��اء وك�ثرة
 التش���ويقات اللكي���Dة وإحاط���ة التس���ويلت النفس���يDة فإش���تدD الم���ر وأدDى هي���اج زواب���ع التعص���Dب إل أن
 يص��رف العظم��اء النDظ��ر ع��ن خي الدول��ة والل��Dة وإل أن يعق��د كب��ار الرج��ال الع��زم عل��ى إستئص��ال ه��ذه
 الفئة الظلومة وعلى التشبث بكلD الوسائل والدسائس لجراء مقاصدهم الفاسدة الس��تحيلة. وك��انت
 تنعق�����د ف تل�����ك الوق�����ات م�����راراu ف مق�����ر الكوم�����ة م�����الس للمن�����اظرة ي�����ري فيه�����ا أن�����واع الس�����تدلل
م يتمس��Dكون أوDلu بالض��رورات الديني��Dة والذهبي���Dة ف ��Dوالحتج��اج   وم��ن ال��ألوف م��ن ع��ادات الق��وم أن 
 مق��ام العارض��ة والحتج��اج   وعن��دما يس��معون جواب��اu مس��كناu وي��رون أنفس��هم ع��اجزين أذلء ف إقام��ة
 الدليل والبه��ان يلج��أون إل طل�ب العج��زات وإق��تاح خ��وارق الع�ادات وعن��دما ي	غلب��ون ك�ذلك ف ه��ذا
لون ب���آخر براهي أه���ل العل���م والع���دوان وه���و قت���ل الظل���ومي وحب���س الس���اكي. وهك���ذا ���Dراع يتوس���Dالص 
لة إل طل��ب العج��زات. فع��رض أك��ابر ��Dإنته��ت م��الس الن��اظرة بع��د من��اظرات طويل��ة ومناقش��ات مفص 

Dه��ذا نع��م الطل��وب وأن Dاء بالج��اع ال��واب ب��أن��DالحبDنDالس��بيل مفت��وح وأن Dوس��ائل الطل��ب ب��البقن  
uوالبي��د ف منته��ى الس��هولة وم��ا دام��ت ش��س القيق��ة مش��رقة والوج��ود الق��دس لظه��ر أم��ر ال موج��ودا 
 فم�ا أب��دع أن يتDف��ق علم�اء الل�Dة وأمن��اء الدول�ة ويت��اروا معج�زة م�ن العج��زات وآي��ة م�ن الي�ات العظيم�ة
Dض��ح ال��قDم��ن الض��ور الب��ارك إظه��ار العج��زة ح��ت يت uا��Dوي��بوا أه��ل طه��ران ث يطلب��وا برقي uن��وا يوم��اDويعي 
 وي��زول الختلف م��ن بي الل��Dة. وف ي��وم م��ن أي��Dام ال��الس ال��ذكور طل��ب المي الك��بي حض��ور ه��ذا
 العب��د إل ذل��ك الل��س ال��Dذي ك��ان يش��هده ج��ع م��ن أولي��اء الم��ر وكب��ار الملك��ة. وبع��د أن أذن المي
د رض��ا الي��زدي يق��ول لن��ا أنك��م إذا ��Dه نوي وقال: "يا أب��ا الفض��ل! إن اليزا ممDالكبي ل باللوس توج 

Dأن Dول ش��ك uا��Dنوها وأعلنوا وإسألوا من الض��ر الق��دس برقيDتريدون أية معجزة فعيDنDج��ل Dال��ق Dجلل��هل  
 س��يجيب ه��ذا الس��ؤال وس��يظهر ويكش��ف ق��درته عل��ى الم��Dة وإن ل تظه��ر العج��زة عل��ى ف��رض ال��ال

Dعل��ى الطائف��ة البابي��ة ف جي��ع ال��دن" فعرض��ت ف ال��واب: "إن Dف��إنن أس��اعدكم وأعل��ن ال��ردDجن��ابن  
 اليزا ممDد رضا اليزدي ول شكD معروف ف مضر المي بص�دقه وإس��تقامته ف أم�ر ال ول ش�كD أن�Dه
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 واثق من حصول العجزة حت وعدكم بثل هذا التأكيد والتش��ديد ول يط�ر بب��اله أدن ش��كD أو ت��ردDد"
 فأجابن المي قائلu: "وأنت ماذا تقول ف هذا الوضوع؟ وماذا تشي علينا؟" فعرض��ت "إن أس��أل م��ا
 هو سبب تردDدكم؟ وما هو سبب إنتظاركم؟ فأنتم ف جيع الالس تتمسDكون بالعجزات بعد إنقطاع
 جيع وسائل البحث وتقولون بص��ورة متواص��لة ب��أنD ه��ذا الظه�ور ل�و ك�ان ظه��ور الوع��ود فلم��اذا ل ي�أت
 بعج�زة؟ والن ت��رون رؤس�اء ه�ذا الم�ر حاض�رين بث�ل ه��ذا النح�و م�ن الس��تقامة ويع��دونكم بإظهاره��ا
 فما سبب إنتظاركم وما الانع لديكم؟ لعمر ال قد أتDوا الجDة عليكم وبيدهم وس��ائل قوي��Dة وقوي��ة ف
ة والبهان وأنت��م تغفل��ون ول ترع��ون ج�انب ال�زم ف ه�ذه الم��ور الطية م�ن أج�ل ق�وم تعت�بونم Dالج 
 ف القيق��ة أل��دD أع��داء الدول��ة" ث ج��رت بينن��ا أح��اديث ه��ي ع��بة وحية لول اللب��اب ومش��رحها هن��ا
 يناف الختصار ومنها إنن عرضت قائلu: "يا مولي ل تظنDوا أن الب��س والقت��ل ين��ع نف��وذ ه��ذا الم��ر

Dة ل يكن تغييها بالنع والزجر. ولو نظرت بإمعان لوجدت أنDالعقائد الديني DلنDقتل النف��وس ف ه�ذان  
ة الن���ع ص���ارت س���بباu ف إزدي���اد تفح���Dص الل���ق Dش���د Dلزي���ادة إش���تهاره وإح���تامه وإن uالم���ر ص���ار س���ببا 
كوا بوس��ائل الع��دل والنص��اف وأنظ��روا ف ��Dوإستفس��ارهم. ف��إن أردت خي الن��اس وخي أنفس��كم فتمس 
 هذا الم��ر بنظ�ر التحقي��ق ل بنظ�ر العان��دة فيبق��ى ف ص�فحات التاري��خ لك�م ذك�ر حس��ن وإس��م طي��ب
بي السالفي". وخلصة الق��ول فق�د عرض��ت ك��ثياu م�ن أمث�ال Dكم ما قيل ف وصف الكذDقال بق	ول ي 
 هذه النصائح ولكنD رسوخ السد ومعاندة رؤساء الدين وهجوم ال��واجس والتص��وDرات الوهي��Dة ص�ارت
 مانعاu دون مشاهدة العواقب ودون النصائح إل أن ط��وى رب��ك الق�دير ذل�ك البس��اط وت��رك التص��وDرات
ه بالظلم والضطهاد ول Dه ل نفوذ المر اللي يكن صدDدة وهي أنDة مبتورة وبقيت القيقة الؤكDالوهي 

ذكر هذه الوادث والقصص يكن موه وزواله من متون الكتب والسجلت.

Dة ال ج�ل �Dت حج�Dذي بن���زوله ت�Dدليل وأكمل بره��ان م�ن جي�ع م��ا عرض��ته ه��و ل�وح الس��لطان ال Dأت Dوإن 
 جلل��ه عل��ى الم��Dة الس��لميDة وس	��دDت عل��ى وج��ه أف��راد  ه��ذه الم��Dة ط��رق النك��ار والعت��ذار م��ن جي��ع

 ) هجري��ة1286الوج��وه وبع��د أن ن��زل ه��ذا الكت��اب الب��ارك م��ن القل��م العل��ى ف مدين��ة أدرن��ة س��نة (
 أ	رسل إل شاه إيران بي�د حض�رة ب�ديع وبص��ورة ص�رية إلتم�س حض�رته م�ن الس��لطان أن يص�در الرادة
 السلطانيDة بإحضار العلماء العلم وبضور الشاه تري الناظرة مع مظهر أمر ال وليكشفوا جيع ما
 ف مكنونات قلوبم حت يتDضح الطريق اللي وينكشف سبيل الداية. وبعد أن إستلم السلطان هذا

Dمه إل علماء طهران ولكنDالكتاب سلDه وش�وخ أن��وفهم وخ��وفهم م�ن ال��ذلنن��Dكبياء أصحاب التفق  
Dومن ظهور عجزهم ف اليدان حال دون ص��دور الم��ر الس��لطان ودون كش��ف الق��ائق الس��تورة. وإن 
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 كتاب السلطان موجود ف أكثر عواصم آسيا وأوروبDا مطوطا ومطبوعاu ومنتش��راu وق��د إش��تهرت حادث��ة
 إستشهاد الرسول الامل لكتاب السلطان ف أكثر البلد.

 وأم�ــا المعجــزات الخصوصــي�ة والبي�نــات اللهي�ــة والخبــار عــن المــور التيــة المصــر�ح بهــا فــي[
 اللــواح المقد�ســة فهــي أكــثر مــن أن ت?حصــى فــي هــذا المختصــر ومــن أراد العلــم بهــا والط�لع

 ولنختم هــذا الفصــل بتلوة آيـات الــذكر الحكيـم والســفر، عليها فليطلبها من مكانها ومراجعها
ز�اب	 م�ن� ب��ي�ن�ه�م� ف��و�ي�لÙ ل�ل�ذ�ين� ك�ف�ر	وا م�ن� ":]الكريم حيث قال جل� ذكره وجل�ت عظمته �ح� ت��ل�ف� ال�  ف�اخ�

.  و�أ�ن���ذ�ر�ه	م� ي��و�م� ��rب�ي	م rل ر� ي��و�م� ي�أ�ت	ون��ن���ا ل�ك���ن� الظ���ال�م	ون� ال�ي��و�م� ف��� ض���ل� .  أ�س����ع� ب����م� و�أ�ب�ص��� rع�ظ�ي��م rه�د� ي��و�م  م�ش���
ل�ةr و�ه	م� ل� ي�	ؤ�م�ن	ون� �م�ر	 و�ه	م� ف� غ�ف� ي� ال� ر�ة� إ�ذ� ق	ض�   .82"ال��س�

 هذا وقد إنتهينا من بيان الدلDة والباهي بكلD اختصار وما عرضناه يكف��ي النف��وس النص��فة. وإن أراد
Dة لن��Dلة الس��تدلل ي��Dفيمكن��ه الرج��وع إل كت��ب ه��ذه الفئة الفص uوتفص��يل uأك��ثر بس��طا uالنس��ان بث��ا 
ة عل�ى المي��ع بك�م ��Dت الج�Dتبت على أث�ر التم��اس رؤس�اء الل��ل الوج��ودة وق�د ت	دة قد كDرسائل متعد 

ع�ى إل ك�ت�اب�����االي���ة الكري���ة "  . ويس���تطيع النس���ان أن يفه���م ق���وDة أدل���Dة ه���ذه الطائف���ة83"ك	���ل5 أم���Dةr ت	���د�
 وبراهينها التامDة حينما يقوم بإثبات حقيقة دينه للجانب ف مقام الحتجاج   وإقامة الباهي ويطلع

  على مواضع النتقاد والعتاض  وأسباب توقف جيع المم وإعتاضها.

 وخلص��ة الق��ول ل��ا ت��D البح��ث ف بي��ان الدل��Dة نش��رع الن ف ت��أليف البح��ث الث��ان ف ال��واب عل��ى
 شبهات شيخ السلم بصورة مفصDلة وسوف نذكر نفس عباراته بالرغم من أن ذلك ي��ؤدDي إل ط��ول
 البح��ث ولكن��Dه يفي��د ف��ائدة أت��D إذ إنD الث��ر ي��دلD عل��ى ال��ؤثDر ويوض��ح لرب��اب البص��ائر والدراك مق��دار

 ونســأل ال تعــالى أن يجعــل أعمالنــا خالصــة لــوجهه الكريــممعرف��ة ك��لD نف��س ف الس��ائل الديني��Dة [
].ه هو الرؤوف العطوف الغفور الرحيمن�ويثب�ت أقدامنا على صراطه المستقيم ونهجه القويم إن�

      

*******************

39-37مريم:  82  
28الجاثية:  83  
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المبحث الثاني
ويشمل على ثمانية أبواب

كلD باب ف الواب على شبهة من شبهات شيخ السلم

ملحظة:
Dه ل��و وردت خلل البح��ث عب��ارة أنDقب��ل ش��روع البح��ث أع��رض ب��أنDة أون��Dال��وس أو اليه��ود أو البوذي  

 النود قالوا كذا وأعتقدوا بك��ذا ف��إنD مقص��ودنا ه��و التمثي��ل ل الهان��ة لنD أه��ل البه��اء كم�ا ش�رحناه ف
 غض��ون بثن��ا ف دلي��ل التقري��ر يعت��بون أص��ول جي��ع الدي��ان الوج��ودة ش��رائع إلي��Dة ول��ذا فه��م يتمون��ا
 جيعها ويجDدونا عدا ال��ذاهب النش��عبة م�ن ه�ذه الدي��ان وال��Dت يعتبون�ا نت�اج أغ��راض دنيوي��Dة وأفك�ار
يان�ة ويض��رD ب��اليئة الجتماعي��Dة البش�ريDة Dظه��ور ه��ذه ال��ذاهب والختلف��ات ين�اف أص�ل الد Dة وإنDسياس��ي 
 وس��وف نش��رح ه��ذه الس��ألة الغامض��ة ف غض��ون أجوبتن��ا وس��وف نكش��ف بع��ون ال تع��ال الف��رق بي

 الثار الدينيDة والثار الذهبيDة.
                                    

في الجواب على الشبهة الولى من شبهات شيخ السلم.
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   ب بــل إستشــهد  ل�ــ  ة فلمــاذا لــم يتغل�  ي�ــ  ه لــو كــان مقــام المهدي�  ن�ــ  . الشــبهة فــي ســؤاله عــن مقــام الــداعي أن�  1
   ة؟  ي�  بالمظلومي�

كتب جناب الشيخ ما يلي:
 "من القDق أنDه ل شيئ موجود بغي ظهور تلDي الس��لطان القيق��ي. وإن جي��ع المكن��ات والخلوق��ات
 تنطق بظهور ذلك النور العنوي ويسمDون ذلك التجلDي العام. ولكنD الثابت والقDق ه��و أن هن��اك م��ن
 بي التجلDي��ات الرض��ية ت��لÍ خ��اص للن��وع النس��ان وهن��اك ت��لÍ أخ��صD وأكم��ل لظ��اهر ش��س القيق��ة
ا مق��ام إش��عاع الن��وار الزلي��Dة ��Dة ف��وق مرتب��ة المام��ة لنDمق��ام النب��و Dوه��و ظه��ور النبي��اء والولي��اء. ولك��ن 
 ب���دون واس���طة بش���ريDة بينم��ا تأخ��ذ مرتب��ة المام���ة الفي���ض م��ن الب���دأ الفي���Dاض ع��ن طري��ق الوس��يط. إذن
 فالش��خص ال��Dذي ي��دDعي الظهري��Dة إم��ا أن تك��ون ل��ديه مرتب��ة النب���وDة أو مرتب��ة المام��ة. وبن��اءu عل��ى ه��ذا
 نس���أل ه���ذا الس����ؤال بكم���ال الت����وقي والح���تام: أيD ه���ذين الق����امي يت���صD بالؤس����Dس الوDل (الس���يDد
 الباب) وأيDهما يتصD بالكمDل أو الؤس��Dس الث�ان (جن�اب البه��اء)؟ ف�إن ك��ان مق��ام الس�يDد الب��اب مق��ام
ر س��طح ��Dوأن يطه uوباطنا uة ظاهراDه يب أن تكون له الغلبة التامDلب ف حي أن	هر وغ	ة فلماذا قDالهدوي 
ة ت��اه ه��ذه الش��بهة وه��ذا النق��د فلي��س �Dالرض من ظلم�ة الظل�م والكف��ر؟ أم��ا ذك�ر أح��وال فاجع��ة الئم 

Dبتغل Dوعد يص uه ليس هناك أبداDلن uصحيحاDلDبهم وسيطرتم بل العكس من ذلك هناك أخبار ت��ص 
ع م��راراu م�ن لس�ان خ�ات النبي��اء ف ه�ذا الب��اب وذل�كس	مظلوميDة وإستشهاد كلD واحد منهم كما س	  س	

 على العكس من الخبار الكثية والح��اديث الت��واترة بق�Dه م�ن غلبت�ه التام��Dة وس��يطرته الش��املة بلف
 حال الئمDة الDذين سبقوه".

   م إمامــاu وجوابنــا  أ  ن يكــون نبي�ــاu   أ   الداعي يجــب   ن�  ن�  أ  الشيخ ومناظره في   اختلف   . في بيان 2
                                                                  على ذلك:

Dة بي جن�اب الش�يخ ومن��اظره ح�ول ه�ذه الس��ألة لنDل م�رDلقد إرتفعت عاصفة الناظرة والخاصمة لو 
Dلص�طلحات ع��وام الش��يعة أن uوفق�ا Dالشيخ ظ�نDه��ون Dة وه��ذا يعن أن الن�بDع م�ن النب��وDرتب��ة المام��ة تتف�ر  

 الش��خص ال��Dذي يكتس��ب الفي��ض م��ن الب��دأ الفي��Dاض بينم��ا الم��ام ه��و الش��خص ال��Dذي يكتس��ب ه��ذه
Dم��ة أن Dفإستنتج جنابه من ه��ذه القد Dالفيوضات بواسطة النبDمظه�ر أم��ر ال ي��ب أن يوص��ف بأح��دن  

Dتب��تي بإعتق�اد أه��ل البه��اء تت��صDالر Dع من هذه السألة س��ؤاله: أيDا المامة وتفرDة وإمDا النبوDالوصفي إم 
  الرDتبت���انيDم���ال الق���دس الب���ي ج���لD ذكره���ا وع���زD إس���هما وأيDلبالنقط���ة الول وأيDهم���ا تت���صD بال
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م��ة Dبنيت��م ه��ذه القد rأس��اس Dعل��ى أي :uعيان؟ فكت��ب جن��اب من��اظره حي الجاب��ة عل��ى س��ؤاله ق��ائل Dي��د 
Dعي المام���ة ف حي أنDة أو أن ي���دDعي النب���وDة أم���ا أن ي���د���Dعي الظهريDم���د Dب���أنDه���ذا الس���تنتاج وه���ذهن  

  مظه��ر م��ن الظ��اهريDأ	ث���رت ع��ن أيDأ	القدDمة ليست مذكورة أبداu ف أيD كت��اب م��ن الكت��ب اللي��Dة ول 
د مه��دي كلباس��ي ال��Dذي س��أله ��Dد ممDس��ؤال جن��اب الش��يخ ه��ذا يش��به س��ؤال الس��ي Dة؟ وق��ال ب��أنDالقدس��ي 
 م���ن حض���رة العل���ى ف مل���س معتم���د الدول���ة ح���اكم أص���فهان حي ق���ال: "ه���ل أن���ت مته���د أم أن���ت
 مقلDد؟" فغضب حضرة الشيخ غضباu شديداu من ه��ذا النDق��د وإن�رف ف رس�الته الثاني��ة ع�ن مس�تلزمات
 الداب ال���Dت راعاه���ا ف رس���الته الول وب���دلD م���ن الجاب���ة وف���ق القاع���دة العلمي���Dة إكتف���ي بالكلم���ات
 الش��بيDة والكناي��ات الغليظ��ة ال��Dت يص��رف ك��اتب ه��ذه الرس��الة النظ��ر ع��ن ذكره��ا حفظ��اu لق��ام الكتاب��ة
ليل والبه���ان بكتاب���ة ه���ذه العب���ارة: "وه���ذه Dع���ن ال���د uوالطاب���ة، وبع���د التطوي���ل والتفص���يل إكتف���ي ب���دل 

            حقيقة ل يستطيع إنكارها أحد من أتباع مذهب".
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  ة:  ي�  ن ل يظهر بالمظلومي�  أ   القائم يجب   ن�  ن�  إ  إليه الشيخ بقوله   استند   . في بيان ما 3

Dوحيث أنDمقصود هذا العبد ليس الادلة والنتقام ف الكلم ب�ل مقص��ودي بي��ان القيق��ة ل��ذا ف�إنن  
 أع��ود إل م��واطن ه��ذه اللف��اظ ح��ت تتDض��ح مع��ان ه��ذه اللف��اظ وأم��اكن إس��تعمالا وينكش��ف أس��اس
ة وبطلن الطرفي وإعتدالما أو طغيانما. ومن الواضح لدى أول العلم أنD ه��ذه الس��ألة ليس��ت Dصح 
 م�����ن الس�����ائل الفلس�����فيDة أو الرياض�����يDة أو الفلكي�����Dة ال�����Dت يك�����ن الس�����تدلل  عليه�����ا ب�����الباهي العقلي�����Dة
 وبالقياس���ات النطقي���Dة أو بالدل���Dة الس���يDة ب���ل ه���ي مب���احث لفظي���Dة ت	ع���رف ص���حDة إس���تعمالا أو س���قم
 إستعمالا من الصحف السماويDة والكتب اللغوي��Dة. وعن��دما ننظ�ر إل الق��رآن الي��د ن��د بص��ورة ص�رية

DأنDجلل���ه أطل���ق كلم���ة (الم���ام) عل���ى النبي���اء أول الع���زم فق���د أطلقه���ا عل���ى إبراهي���م علي���هن Dال ج���ل  
اتr ف��أ�ت��ه	ن� ق���ال� إ�ن*� ج�اع�ل	��ك� ل�لن��اس�السلم ف الية الكرية قوله تع��ال: " ل�م�� ي��م� ر�ب��5ه	 ب�ك�  و�إ�ذ� اب��ت��ل��ى إ�ب��ر�اه�

د�ي الظ��ال�م�ي�  . ب�ل وأطلقه��ا عل��ى الكت��ب الس��ماويDة ف ق��وله84" إ�م�امuا ق�ال� و�م�ن� ذ	ر*ي�ت� ق�ال� ل� ي��ن�ال	 ع�ه�
   كما أطلقها على رؤساء الكفDار وعل��ى العلم�اء ال�Dذين85" و�م�ن� ق��ب�ل�ه� ك�ت�اب	 م	وس�ى إ�م�امuا و�ر�ح��ةuتعال "

ع	ون� إ�ل�� الن��ار�يضلDون الناس حيث ق�ال تع�ال ش��أنه: " ةu ي���د�    وق��د ترج�م علم�اء اللغ��ة86"و�ج�ع�ل�ن��اه	م� أ�ئ�م��
دة فق��د ق��ال البس��تان ف قاموس��ه (مي��ط الي��ط): "الم��ام م��ن ي��ؤتD ب��ه Dكلم��ة (الم��ام) إل مع��ان متع��د 
 أي ي	قت�دى ب�ه م�ن رئي��سr أو غيه ذك�راu ك�ان أو أن��ثى ومن�ه: "ق��امت الم��ام وس�طهنD" والم��ام ف كت��ب
 العقول الفخر	 وف كتب الصول إمام الرمي وعند التكلDمي خليفة رسول ال ف إقامة ال��دين وعن��د
رين وغيه���م مص���حف م���ن الص���احف ال���Dت نس���خها ���Dاء والفسDث أو الش���يخ وعن���د الق���رDثي ال���دDال���د 

uالص��حابة ب��أمر عثم��ان" إل أن ق��ال: "والم��ام أيض��اuبن والص��قع م��ن الرضا	عل��ى البن��اء في Dد   الي��ط ي	�
  والطريق وقيDم المر الصلح له والقرآن والنبD والليفة وقائد الند ... إل آخر قوله".

Dفهم ما سبق أن	فيDكلمة (الم�ام) ق�د ن 	إطلق ه��ذه الكلم�ةأ Dطلق��ت عل�ى النبي��اء عليه�م الس�لم وإن 
 بص����ورة خاص����Dة وفق����اu لص����طلح ق����ومr م����ن الن����اس ب����أنDه ن����ائب الرس����ول وتقيي����د الن����اظر البه����ائي ب����ذا
 الصطلح أمر مبنD على بن�اءr فاس�د وعل�ى أس�اس ل قواع��د ل�ه ويش��به تام�اu كم�ا ق�ال الن��اظر البه��ائي

 سؤال السيDد كلباسي من النقطة الول عزD إسه العلى "هل أنت متهد أم أنت مقلDد؟".
ا م��ا كتب��ه جن��اب الش��يخ ف عب��ارته: "فالش��خص ال��Dذي ي��دDعي الظهري��Dة إم��ا أن تك��ون ل��ديه مرتب��ة ��Dوأم 
 النب��وDة أو مرتب��ة المام��ة وه��ذه حقيق��ة ل يس��تطيع إنكاره��ا أح��د م��ن أتب��اع م��ذهب"  ف��إنDه كلم عجي��ب
123البقرة:   84  
17هود:  85  
41القصص:  86  
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اu ب��دD ذات��ه. أفليس��ت عقي��دة ك��لD ق��وم مث��ل ه��ذه العقي��دة فيم��ا بي ق��ومهم؟ وه��ل إذا س��أل الع��ال Dج��د 
Dي���ا أي" :uاليه���ودي ق���ومه ق���ائلDه���ا اليه���ود ه���ل يك���ن مي���ئ ص���احب ش���ريعة جدي���دة بع���د موس���ى علي���هي 

Dالسلم؟"  فأيDيواف��ق مرام��ه وه��و "كل"ي uه س�وف يس�مع جواب��ا��Dأن Dج��واب س�وف يس�معه؟ ول ش��ك  
 ولو سأل السيDد ممDد مهدي كلباسي كذلك من جي��ع أه�ال أص��فهان ق�ائلu: "أيDه�ا الن��اس أفل ي��ب
 أن يكون الشخص مقلداu أو مته�داu؟" ف��أيD ج��واب س��وف يس��معه؟ أفهلD يقول��ون بالج�اع "إنD ه�ذه
 الس��ألة م��ن الب��ديهيDات وإنD ثبوت�ا وص��حDتها م�ن قبي��ل الوDلي�Dات؟" أم��ا العاق��ل ف��إنDه يفه��م مبل�غ س�خف

Dة  ويع��رف مبل�غ جهل�ه. وإن��Dة والهدوي��Dعي مقام القائميDهذا السؤال من شخص يدDذين�Dه�ذا الث��ال ال  
 عرضناه إنا هو من قبيل حلD السائل وفقاu للقواعد العلميDة ووفقاu لا يواف��ق أذواق أرب��اب الفئدة النية
Dإل ه�ذا النظ�ر العل��ى وحي�ث أن uعلى ه�ذه الرتب��ة العلي�ا ون��اظرا uلعاDوأملي أن يكون حضرة الشيخ مط 

 ل ال��دين ف أي��Dام ظه��ور مظ��اهر أم��ر ال يلب��س لباس��اu جدي��داu وتتج��دDد وتتب��دDل جي��ع الش��ياء م��نالع��
 ش���رائع وآداب وع���وائد وس���نن وألق���اب، ل���ذا ف���إنD الس���م اء الس���ن واللق���اب العلي���ا ال���Dت يت���ص ب���ا
د ك���ذلك فمثلu بن���و إس���رائيل ال���Dذين ك���انوا موع���ودين بظه���ور الس���يح وال���Dذين ل Dمظ���اهر أم���ر ال تتج���د 
 يطلقوا على ذلك الوعود المود غي كلمة (السيح) ول ينسبون لضرته أبداu مقام الش��ارعيDة والرس��الة
 لا طلعت شس جال عيسى من أفق الراضي القدDسة ل تعت أبداu بألقاب اليهود الزعومة ول تطل��ق
 على حضرته بي النصارى تلك الصطلحات الDت كانت متداولة بي بن إسرائيل كمصطلحات النبوDة
.uت ل يعه��دها اليه��ود أب��دا��Dة "كلمة ال" و "روح ال" الDوالنيابة، بل إشتهر حضرته باللقاب السماوي 
 وكذلك المر ف رسول ال صلى ال عليه وسلDم فقد ل	قDب بلقبه الكري وإسه العظيم "خ�ات النبي��اء"
 أو "خات النبيDي" وهو لقب ل يطر أب��داu بب��ال اليه��ود والنص��ارى. وص�ار ي	ع��رف ب�ذا الس�م  وك��ذلك
 الم����ر ف ظه����ور النقط����ة الول فف����ي الي ال����Dذي ل يك����ن الس����لمون يعرف����ون غي لق����ب "الق����ائم" و

Dاله��دي" إش��تهر حض��رته ب��أمر ال وب��إذنه باللق��اب الفخم��ة "الب��اب" و "النقط��ة الول" و "ال��رب"Dب 
 العل�����ى". وأتب�����اع حض�����رته ل يس�����مون وج�����وده الق�����دDس بغي ه�����ذه اللق�����اب ول يص�����فونه بأوص�����اف
 "المامة" و "النبوDة" ول تزال هذه اللقاب الكرية تشتهر ف العال يوماu بعد ي��وم وتنتش��ر ول يس��تطيع

 .87"س	ن�ة� الل�ه� ال�ت� ق�د� خ�ل�ت� م�ن� ق��ب�ل	 و�ل�ن� ت��د� ل�س	ن�ة� الل�ه� ت��ب�د�يلuأحد منعها أو دفعها "

Dالنقطة الول والمال البي ع��ز Dعاء  أهل البهاء ف حقDاد Dضح ما ذكرناه أنDوحيث إتDإس�هما ه��وز  
Dمقامهما مقام الهدوي DأنDيDة والقائميDأشرع الن بالجابة على كلمات جن�اب الش�يخي Dة فإنDة والشارعي 

 ال�Dت ق�ال فيه�ا: "ف��إن ك��ان مق��ام الس��يDد الب��اب مق��ام الهدوي��Dة فلم�اذا ق	ه�ر وغ	ل��ب ف حي أن��Dه ي��ب أن
23الفتح:  87  
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 أما ذكر أح��واليكون له الغلبة التDامة ظاهراu وباطناu وأن يطهDر سطح الرض من ظلمة الظلم والكفر. 
 فاجعة الئمDة تاه هذه الش��بهة وه��ذا النق��د فلي��س ص�حيحاu لن��Dه لي��س هن��اك أب��داu وع��د ي�صD بتغلبه��م

عس	وسيطرتم بل العكس من ذلك هناك أخبار تصD مظلوميDة وإستشهاد كلD واحد منه�م كم�ا س	��  س	
 م���راراu م��ن لس��ان خ��ات النبي���اء ف ه��ذا الب��اب وذل��ك عل��ى العك���س م��ن الخب��ار الك���ثية والح��اديث
ا كتب��ه حض��رة �Dذين س��بقوه". فم�م��Dة ال ��Dة وسيطرته الشاملة بلف حال الئمDه من غلبته التامDالتواترة بق 
ريفة. وعن��دما ننظ��ر إل الح��اديث نش��اهد الم��ر عل��ى ��Dمس��تنده ه��و الح��اديث الش Dفه��م أن	يخ ي��Dالش� 

 عكس ما كتبه الشDيخ وظنDه.

  . في بيان أن� الحاديث تدل� على أن� القائم الموعود سيظهر بالمظلومي�ة الكبرى:  4

 فهناك أحاديث كثية وردت صرية ف مظلوميDة القائم الوعود وقتل أصحابه وسفك دمائهم الط��اهرة
 وإحراق أجسادهم الطيDبة وقد أخب رسول ال وخات النبيDي وأئمDة الدى عليهم الف التحيDة والبهاء
 بظهور إمتحانات ش�ديدة عن��د ظه��ور الق��ائم وب��ورود مص��اعب جس�يمة ومص��ائب ك��ثية عل��ى حض�رته
 وعل��ى أولي��ائه وأنD فق��راء الرض س��وف يؤمن��ون ب��ه وس��وف يع��رض ع��ن ج��اله الني الم��راء والوجه��اء
 ويشدD الفقهاء والعلماء أواصر المDة ف عدائه ويتDفق أرباب التجبD والكبياء على ماربة ذلك الوع��ود
 الوت��ور الفري��د الوحي��د فتص��بغ الرض ب��دماء أص��حابه الس��فوكة ويرتف��ع أني عي��الم وحني أطف��الم ف
 أك���ثر القط���ار وخلص���ة الق���ول فف���ي أي���Dام ظه���وره ترج��ع جي���ع ال���وادث ال���Dت نزل���ت ف الي���Dام الاض���ية

 فإستمعوتفوق الصاعب والشدائد النازلة على حضرته ما نزل من الش��دائد عل��ى النبي��اء الس��ابقي [
uمنها لعل�ك تهتدي إلى الحق� وتت�خذ إلى رب�ك سبيل uلنتلو عليك شطرا .[
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  صحاب حضرته:  أ  ة القائم و  ي�  . في ذكر الحاديث الواردة حول مظلومي�  5

  س�عت أب�ا عب��دال (علي��همنها ما رواه اللسي ف كتابه (بار النوار) عن فضيل بن يسار أنDه قال: "
ب��ل�ه	 ر�س	�ول	 ال (ص��ل�ى الالس�لم) يق�ول: "  ت��ق� دD م���ا إس�� ل��ة� الن��اس� أش�� ن� ج�ه� ت	ق�ب�ل م�� ن��ا إذ�ا ق��ام� إس���  إن� ق�ائ�م�

ل�ي�ة�  إن� ر�س	ول� ال (ص�ل�ى ال ع�ل�ي�ه� و�آل�ه�"، قلت: وكيف ذاك؟  قال:" ع�ل�ي�ه� و�آل�ه� و�س�ل�م�) م�ن� ج	ه�ال� ال��اه�
ن���ا إذ�ا ق���ام� ان� و�ال�ش���ب� ال�م�ن�ح	وت���ة�، و�إن� ق�ائ�م� ار�ة� و�الص��5خ	ور� و�الع�ي��د� ل�م�) أت���ى الن���اس� و�ه	��م� ي��ع�ب���د	ون� ال�ج���  و�س���

ل	ه	"، ث ق��ال: "أت���ى الن���اس� و�ك	ل5ه	��م� ي��ت���أو�ل	 ع�ل�ي���ه� ك�ت���اب� ال و�ي��ت���ج5 ع�ل�ي���ه� ب���ه� م� ع���د� خ	ل	ن� ع�ل�ي�ه���  أم���ا وال ل�ي���د�
خ	ل	 ال����ر5 و�ال�ق���ر5 ا ي���د� و�ف� ب�	ي	��وت��م� ك�م���  ". وه��ذا ال��ديث يعن أنD أم��ره الب��ارك س��وف ينف��ذ وس��وف ل��نج���

اu أنD علم��اء العص��ر وفقه��اء الزم��ان Dة. ومن الواضح جدDك بالشبهات العلميDة والتمسDتنعه الرسائل الردي 
 الDذين يعتبهم الناس واجب الطاع��ة ويعت��بون إج�راء أوامره��م عل��ى العمي�اء م�ن الف�روض الديني��Dة ل�و ق�ام

Dأن Dه���ؤلء العلم���اء والرؤس���اء عل���ى العارض���ة فل ش���كDسيص���در منه���م م���ن الش���رور والشراس���ة م���ا لن  
 يصدر من كفDار الاهليDة وسوف تتجل�Dى منه��م قس��وة قل��ب ل تظه��ر م�ن التوحDش��ي ف أفريقي��ا خاص��Dة
 حينم���ا يك���ون ه���ؤلء الرؤس���اء متDص���في بمي���ع الوص���اف ال���دنيئة الرذيل���ة ومش���هورين بص���ال الس���د
 واله��ل وح��بD الرئاس��ة وقس��وة القل��ب والتكب��D والعجرف��ة وال��دنائة كم��ا تفض��Dل رس��ول ال وخ��ات الن��بيDي

 طيب التحيDة والثناء ف الديث التال الDذي رواه اللسي عليه الرحة ف وصف علماء هذاأعليه وآله 
 س�ي�أت� ز�م�انÙ ع�ل�ى أم�ت� ل ي��ب��ق�ى م�ن� الق	ر�آن� إلD ر�س�	ه	 و�ل م�ن� الس�لم� إلD إس�	ه	 ي	س�م�و�ن� ب���ه� و�ه	��م�الزمان: "

اء� ت����ت� ر5 الف	ق�ه��� اء	 ذ�ل���ك� الز�م���ان� أش��� ن� ال�	��دى. ف�	ق�ه��� ر�ابÙ م��� ي� خ���
د	ه	م� ع���ام�ر�ةÙ و�ه��� اج� ن���ه	. م�س���  أب��ع���د	 الن���اس� م�

ن�ة	 و�إل�ي�ه�م� ت��ع	ود	 ن��ه	م� خ�ر�ج�ت� الف�ت�� ".ظ�ل* الس�م�اء� م�

ر	 أي��Dوب�ومنه��ا م��ا ورد ف كت��اب الك��اف ف أوص��اف الق��ائم: " ب�� اء	 ع�يس���ى و�ص��� ال	 م	وس���ى و�ب��ه���  ع�ل�ي���ه� ك�م���
ت��ل	ون� و�ي	�ر�ق	ون� و�ي�ك	ون	��ون� ي��ل�م� ف��ي�	ق� ل�ي�اؤه	 ف ز�م�ان�ه� ت��ت��ه�اد�ى ر	ؤوس	ه	م� ك�م�ا ت��ت��ه�اد�ى ر	ؤوس	 الت�5ر�ك� و�الد�  ف��ي	ذ�ل5 أو�
ل�ي���ائ�ي ل�ئ�ك� ح�ق��Dاu أو� ائ�ه�م� أو� ب�غ	 الر�ض	 ب���د�م�ائ�ه�م� و�ي��ف�ش	��وا الو�ي���ل	 و�الر�ن���ة	 ف ن�س��� ل�ي��� ت	ص��� ائ�ف�ي� م�ر�ع	��وب�ي� و�ج�  خ���

�rن�د�س ن��ةr ح� ل� ف�ت�� أد�ف��ع	 ب���م� ك��
88

ف	 ال�ز�لز�ل	 و�أد�ف��ع	 الص��ار� ش��  و�ب���م� أك�
م� ص���ل�و�ات	89   و�الغ�لل� أول�ئ�ك� ع�ل�ي�ه��

ت�د	ون  ". وهذا الديث هو (لوح فاطمة) ومن الح��اديث القدس��يDةال م�ن� ر�ب*�م� و�ر�ح��ةÙ و�أول�ئ�ك� ه	م	 ال�م	ه�
 العتبة القبولة فزيDن الشيخ الكلين عليه الرحة كتابه (الكاف) بذكر هذا الديث وقد نط��ق رس��ول ال
 بالبشارة الواردة فيه على لس�ان ال ج�لD جلل�ه وقرن��ه باس�م فاطم��ة عليه��ا الس�لم وحي��ث أنD مض�امي

) الحندس = الليل الشديد الظلمة. ج حنادس وهي ثلث ليال مظلمة من آخر كل شهر152المنجد ص ( 88  
) المفرد الصر11المنجد ص ( 89  = ... 
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��Dه��ذا ال��ديث الش��ريف الاصDة الص��ائب ال��واردة عل��ى الق��ائم الوع��ود وأولي��اء تل��ك الطلع��ة،ص��Dة بكيفي 
 طلعة العبود، قد تقDقت بكمال الوضوح والتطبيق ف هذا الظهور العظ��م بي��ث أنD رؤوس الش��هداء

 رس��لت ف واقع��ة ت��بيز كه��دايا وق	طع��ت أجس��اد الظل��ومي ف مازن��دران وأص��فهان وي��زد وخراس��انأ	ق��د 
 حرق��ت وإح��رDت الرض ب��دمائهم وأرتف��ع حني الطف��ال وأني العي��ال ولأ	وس��ائر بلد إي��ران إرب��اu إرب��اu و

ة هجوم الشرار ومراقبتهم وقد س	جDلت جي��ع ه��ذه ال��وادث Dيبق للخيار والبرار مكان أمي من شد 
 ف كتب التاريخ داخل إيران وخارجها لتشهد على شراس��ة الع��داء ومظلومي��Dة وحقي��Dة الولي��اء وص��دق
 وعود أئمDة الدى ولذا فإنD هذا العبد ل يذكر تفاصيل هذه الوادث العجيب��ة الدهش��ة وإكتف��ي ب��ذا

القدر رعاية للختصار وأحيل القارئ لزيد الطDلع إل الكتب التارييDة.

ي� الق��ائم وأخلق��ه ف مل��Dد الغيب��ة م��ن مل��Dدات (ب��ار الن��وار) ع��ن  ومنه��ا م��ا رواه اللس��ي ف ب��اب س���
م يقول��ون إنD اله��دي ل��و ق��ام لس��تقامت ل��ه الم��ور ��Dال ق��ال قل��ت لب جعفرعلي��ه الس��لم إن��Dبش��ي النب 

جم���ة	 دم فق���ال: " ت��ق�ام�ت�عف���واu ول ي	ه���رق م� س���� واu ل� دr ع�ف���� ح��� ت��ق�ام�ت� ل� ي ب�ي����د�ه� ل����و� إس����  ك�لD و�ال���Dذ�ي ن��ف�س����
ي ب�ي����د�ه� ن��س����ح	 ن�����ن	 و�أن��ت	���م� الع����ر�ق� ه� ك�لD و�ال����ذ�ي ن��ف�س���� ه���� ي����ت� ر	ب����اع�ي�ت	ه	 و�ش	���ج� ف و�ج� ي���� ا	د�م�  ل�ر�س	���ول� ال ح�

" ث مسح وجهه.و�الع�ل�ق�

 ومنها ما رواه اللسي أيضاu ف البحار عن مفضDل أنDه ق��ال: قل��ت لب عب��دال علي��ه الس��لم إن أرج��و
" أن يكون أمره ف سهولة فق�ال: " ل� ال���ق* ل���وق�الل ي�ك	��ون	 ذ�ل��ك� ح�ت�D ت��س��ح	وا الع��ر�ق� و�الع�ل��ق�   "إن� أه��

rد�ة ان	وا ف ش�  "  وهذا الديث يعن أنD أمر القائم مثل أمر سائر النبياء والرس��لي والولي��اءي��ز�ال	وا م	ن�ذ	 ك�
ة والصعوبة وسوف يسح أولياؤه مثل الشهداء السDابقي الع��رق وال��دDم م��ن Dبي سيكون قرين الشدDوالقر 

وجوههم.

 ومنه��ا م��ا رواه اللس��ي علي��ه الرح��ة ف كت��ابه (ب��ار الن��وار) ف ب��اب التمحي��ص ع��ن ال��بزنطي ع��ن أب
 أم�ا وال ل ي�ك	ون	 الDذ�ي ت�	�دDون� ع�ل�ي���ه� أع�ي�	ن�ك	��م� ح�ت��D ت��ي��ز	وا و�ت��ح�ص	��وا و�ح�ت�Dالسن عليه السلم أنDه قال "

ر� ق���ى م�ن�ك	��م� إلD الن���د� د	وا م�ن�ك	��م� و�ي��ع�ل���م�" ث تل "ل ي��ب�� ب�ت	م� أن� ت�	ت��ر�ك	��وا و�ل���ا ي��ع�ل���م� ال	�� ال��Dذ�ين ج�اه���  أم� ح�س���
 . ومقص��ود الم��ام م��ن تلوة الي��ة الكري��ة ه��و تن��بيه ال��بزنطي إل أنD ظه��ور الق��ائم الوع��ود90"الص���اب�ر�ين�

 س��وف ل يك��ون وفق��اu لي��ول الل��ق الكاذب��ة وعق��ائدهم الباطل��ة فل��ن يظه��ر ليحك��م ك��لD ش��هوان ملك��ة
Dف ن��زول الص��ائب والبلي��ا ح��ت يت��بي uط��الب ث��روة ناحي��ة ب��ل يك��ون ظه��ور حض��رته س��ببا Dوليمل��ك ك��ل 

142آل عمران:  90  
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 ل	 ال	�ن�ان�ك��ا ك�م��م�و�و�الصادق م�ن الك�اذب ويت�از الص��بور م�ن ال�زوع وليظه�ر مص��داق الي�ة الكري�ة "
 ث�ي����ث�ب�ب�ل��ل��ل�� ال��ز�ز�ي�*ي�*ي	�ي	�ي	�ت� ي	�ت�����ت�ح� ح�ه�ه�ي�����ي�ل�ل�ع� ع�م�م�ت	����ت	ن��ا أن��م�����ى م�ل�����ل�ع� ع�ي�ي�ن�ن�م�م�ؤ�ؤ�م	����م	ل� ال�ر�ر�ذ�ذ�ي�����ي�ل�ل�
 . كما روى اللسي عليه الرحة ف نفس الباب الديث التال عن الرض��ا علي��ه91"ب�ب�ي*ي*ط� الط�ن�ن�م�م�

ر	 ال�� و�ق�ض���اؤه	السلم أنDه قال للبزنطي هذا " ر� ل�ي�س� ي��يئ	 ع�ل�ى م�ا ي	ر�يد	 الن�اس	 إن����ا ه	��و� أم��� ا الم�  ".إنD ه�ذ�
 لعم��ر ال إنD كلم الم���ام علي���ه الس���لم ه���ذا يكف���ي النس���ان الل���بيب ال���درك وينب���Dه إل عظم���ة الوعي���د

ر�ه�الش���ديد ف ق���وله تع���ال: " ف�ح	وا ح�ت���D ي����أت� ال	��� ب����أم�  ر فثD  ولك���ن هيه���ات ل���ه أن ي���ؤث92D"ف����اع�ف	وا و�أص����
 القلوب القاسية أو يزيل المال الباطلة والشبهات الواهية لهل الضلل.

 لومنه��ا م��ا رواه اللس��ي أيض��اu ف ب��اب التمحي��ص ع��ن الس��ن إب��ن عل��ي عليهم��ا الس��لم أن��Dه ق��ال: "
ر	 الDذ�ي ت��ن�ت�ظ�ر	ون� ح�تD ي��ت�ب��رDأ ب��ع�ض	ك	م� م�ن� ب��ع�ضr و�ي��ت��ف�ل	 ب��ع�ض	ك	م� ف و	ج	وه� ب��ع�ضr و�ح�ت��D ي��ل�ع���ن�  ي�ك	ون	 الم�

ذ�اب�ي�  ". وم��ن الواض��ح وض�وح الش�مس ف رابع��ة النه��ارب��ع�ض	ك	م� ب��ع�ضاu و�ح�ت�D ي	س��م*ي ب��ع�ض	�ك	م� ب��ع�ض�اu ك��
نن ��Dت ه��ي م��ن الس��Dة التمحي��ص والبتلء الDس��ن Dل��راد الل��ق الهلء ف��إن uالق��ائم ل��و ك��ان يظه��ر وفق��ا Dإن 
 التميDة الليDة لن تتحقDق ولن تظهر ه��ذه ال��وادث المي��زة ال�Dت أش��ار الم��ام إل قلي�ل منه��ا ول��ذا ر	وي

Dف نفس الكتاب وف نفس ه��ذا الب�اب ع�ن ج�ابر العق��ي ع�ن أب جعف�ر علي��ه الس��لم أن�Dه ق�ال قل�تن 
ات� ل ي�ك	��ون	 ف��ر�ج	ن��ا ح�ت�D ت�	غ�ر�ب��ل	�وا  ث��� ت�	غ�ر�ب��ل	��وا ث	�� ت�	غ�ر�ب��ل	�وا ح�ت�Dمت يك��ون فر�ج	ك	�م؟ ق�ال :" ي��ه�� ات� ه� ي��ه��  ه�

ق���ى الص���ف�و	 ر	 و�ي��ب�� د� ه�ب� الك���  ) لل��تاخي وت��دلD عل��ى ثلث إمتحان��ات ف أم��ر ال وم��اثD". وكلم��ة (ثDي���ذ�
 مت	حن اللق أوDل امتحان بظه��ور النقط��ة الول ع��زD إس�ه العل��ى وم��ن بع��دهإأبدع ما تقDقت به. فقد 

 إمت	حنوا مرDة ثانية بظهور الم�ال الق�دس الب��ي ج�لD ذك�ره الس�م ى ح�ت إمت�از ال��بيث ع�ن الطي�ب
 ول��ا س��كت ص��رير القل��م العل��ى ب��إرادة ال��ي الق��دير ورك��د نس��يم اللق��اء وغرب��ت ش��س الم��ال الب��ي
 وأشرق نيD اليثاق ف قطب الفاق ظهر المتح��ان الث��الث والفتت��ان الخي ورفع��ت ي�د الق��درة الس��تار
 عن القاصد الفاسدة للجمع السود وظهرت مكنونات الصدور بإرادة الربD الغيور فتبيD الثابت م��ن
 الزائل وإمتاز القD من الباط�ل وإبتع��د الراس��خ ع�ن ال�تزلزل وإنل��ى وتق�Dق تام�اu مض��مون ذل�ك ال��ديث

الشريف.
 ومنها ما رواه اللسي أيضاu ف البحار ف باب خص�ائص الق�ائم علي��ه الس��لم ع�ن أب��ان ب�ن تغل�ب أن�Dه

ر�ق� و�الغ���ر�ب�ق��ال س��عت أب��ا عب��دال علي��ه الس��لم يق��ول: " ل	 الش��� ا أه��� ر�ت� ر�اي���ة	 ال����ق* ل�ع�ن��ه���     ".إذا� ظ�ه���

179آل عمران:  91  
109البقرة:  92  
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]uع��ن منص��ور ب��ن ح��ازم ع��ن أب عب��دال علي��هومنهــا مــا ورد فــي هــذا الكتــاب وهــذا البــاب أيضــا [ 
ر�ق� و�الغ����ر�ب�الس���لم أن���Dه ق���ال: " ل	 الش���� ا أه���� ر�ت� ر�اي����ة	 ال�����ق* ل�ع�ن��ه����  ". وه���ذا ال���ديث ي���دلD بص���ورة إذا� ظ�ه����

 ص��رية أنD ظه��ور حض��رته يك��ون خلف��اu لعتق��دات جي��ع أه��ل الع��ال وخلف��اu ل��ا يتوقDع��ون بي��ث يك��ون
 موضع اللعنة ويتبDأ من�ه جي�ع أه�ل الع�ال. وم�ا أش��به ه�ذا ال��ديث ب�ا خ�اطب ب�ه عيس��ى علي�ه الس��لم

ا الع���ال��أص��حابه حي ق��ال: " ذ� ت	م� أب��ن���اء� ه��� ن� ب��ع���د�ي ع�ل���ى م	ع���اد�ات�ك	م� لن�ك	��م� ل�س��� ل	 الع���ال�� م��� ي��ق	وم	 أه���  ".س���
 نع��م ل نس��بة بي ط��الب الرDاح��ة وط��الب الش��هادة ول تش��ابه بي أه��ل ال��دنيا وطلب ال��وى إذ علم��ة
 هؤلء التواضع والرحة والرأفة وعلمة أولئك القسوة والعداوة والشونة. برهان هؤلء كلم ال وبره��ان
 أولئك سيوف الشقياء. حرة وجنات هؤلء مصبوغة بدمائهم ونار جبي أولئك ظلمهم البي. بيان
 ه�ؤلء النص��يحة والوعظ��ة وكلم أولئك الف��تاء والك��ذب واللع�ن والس�باب. أج�لD مقاص�د ه�ؤلء بل�وغ
 مرتب��ة الش��هادة وأعظ��م آم��ال أولئك الوص��ول إل الناص��ب والتق��رDب إل أولي��اء الدول��ة. أي��ن ال��ثرى م��ن
ة ال�دى عليه�م �Dت ذكره�ا أئم�Dالثريا وأين الضللة من ال�دى ول�و يرج�ع جن�اب الش�يخ إل العلم��ات ال 
 أطيب التحيDة والثناء ف أوصاف الؤمني وأصحاب الق��ائم الوع��ود ليش��هد بص��دق م��ا عرض��ناه وينج��و
	ضلDة للعقول، فمثلu جاء ف حديث علي إبن مهزيار الDذي سبق لن��ا

 بنفسه من جيع أوهام الغافلي ال
 أن أش���رنا إلي���ه ف الح���اديث ال���واردة ف تعيي م���ل الظه���ور ف فص���ل كيفي���Dة الس���تدلل  بالح���اديث

ان�ة� و�ه	��م�الش��ريفة ف أوص��اف أص��حاب اله��دي الوع��ود: " ت�ك� ائ�ل� الذ�ل���ة� و�الس��� رÙ ي�ط�ل�ع	��ون� ب��خ���  ه	��م� م�ع�ش���
ت��ن�ب�ط	وا ال�د�ين� ف��و�از�ر	وه	 ع�ل��ى . إس��� ل	 الق�ن�اع���ة� و�الع�ت�ص���ام�  ع�ن��د� ال�� ب��ر�ر�ةÙ أع���ز�اء	 ي��ب���ز	ون� ب���أن��ف	سr م	�ت��ل��ةr و�ه	�م� أه��
اع	 الع���ز* ف د�ار� الق���ر�ار� و�ج�ع�ل�ه	��م� م�ل�ه	م� إت*س�� ن��ي�ا ل�ي�ش�� ال� الض���ي�م� ف ال��د	 ت�م�� اد� خ�ص���ه	م� ال	� ب�اح� د� ة� الض��  م	�اه�د�

ن� الع	ق�ب�  ".ع�ل�ى خ�لئ�ق� الص�ب�� ل�ت�ك	ون� ل�	م� الع�اق�ب�ة	 ال�	س�ن و�ك�ر�ام�ة	 ح	س�
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  ة القائم تؤي�دها آيات القرآن:  ي�  . في بيان أن� الحاديث الدال�ة على مظلومي�6

uه الخ��رون دون أن يستش��هدوا أب��دا��Dدها الق��رآن الي��د عل��ى عك��س م��ا ظن��Dت ذكرناه��ا يؤيDوالحاديث ال 
 بش��اهد واح��د م��ن كت��اب ال يؤي��Dد عق��ائدهم الوهوم���ة. لنD ال س���بحانه وتع��ال ق��د ص��رDح ف الق���رآن
ل ف إرس��ال الرس��ل وتش��ريع الش��رائع كم��ا ورد ف س��ورة Dة ال ل��ن تتب��دDس��ن Dالرج��ع كالب��دء وأن Dالي��د أن 

ل�ي��اء�العراف: " ي�اط�ي� أ�و� ل�ة	 إ�ن��ه	�م	 ات����ذ	وا الش�� م	 الض���ل� ق� ع�ل�ي�ه�� أ�ك	م� ت��ع	ود	ون�  ف�ر�يقuا ه�د�ى و�ف�ر�يقuا ح��  ك�م�ا ب�د�
ت���د	ون� ب	ون� أ�ن��ه	��م� م	ه� ن� د	ون� الل���ه� و�ي��س���  . وه��ذه الي��ة ص��رية ب��أنD الن��اس ف أي��Dام الرجع��ة مث��ل أي��Dام93" م���

 ظهور رسول ال متمسDكون بعلمائهم الهلء ويعتبون شياطي النس الDذين طالا ك��انوا قط��Dاع طري��ق
 وسبب ضلل العباد أحبDاءهم ال��Dذين يرج��ون ل�م الي والس��عادة وب��ذه الواس��طة يعرض��ون ع��ن أم��ر ال

ويسبون أنفسهم ف عي الضللة مؤمني ومهتدين.

 ف��ه�ل� ي��ن�ت�ظ�ر	ون� إ�ل� م�ث�ل� أ�ي�ام� ال�ذ�ين� خ�ل�و�ا م�ن� ق��ب�ل�ه�م� ق	ل� ف�ان��ت�ظ�ر	وا إ�ن*��وكذلك قال تعال ف سوة يونس: "
ن��ا ن�	ن��ج� ال�م	�ؤ�م�ن�ي� ل�ك� ح�ق�ïا ع�ل�ي�� ذ� ل�ن�ا و�ال��ذ�ين� آم�ن	��وا ك�� ن� ال�م	ن�ت�ظ�ر�ي�ن�  ث	�� ن�	ن�ج*�ي ر	س	�  . وه��ذه الي��ة94"م�ع�ك	�م� م��

 صرية ف الدللة على أننا يب أن ل ننتظر حدوث شيئ على غي ما س��ارت علي��ه س��نن الظه��ورات
 الس���ابقة وس���وف ل���ن يظه��ر أب���داu ف أي وق���ت غي م���ا ج��رت التجرب���ة علي���ه ف الي���Dام الاض���ية لنD ال
 س��بحانه وتع��ال يق��ول ف ه��ذه الي��ة ه��ل ينتظ��ر ه��ؤلء الق��وم ش��يئاu يظه��ر عل��ى خلف أس��لوب الي��Dام

Dالاض��ية؟ وه��ذا يعن أنDلن��Dة ك��انت عل��ى ه��ذا الن��وال ف معارض��ة مظ��اهر أم��ر ال. ويتفض��Dة الليDالس��ن  
 " وهذا يعن إنD آمالكم ه��ذه ل��ن ق	ل� ف�ان��ت�ظ�ر	وا إ�ن* م�ع�ك	م� م�ن� ال�م	ن�ت�ظ�ر�ين�على سبيل التبكيت والهانة "

 تتحق��Dق أب��داu ف تغيي س��نDته ف إرس��ال الرس��ل وإمتح��ان الل�ق أو يرس��ل مظ��اهر أم��ر ال حس��ب عق��ائد
  .95"س	ن�ة� الل�ه� ال�ت� ق�د� خ�ل�ت� م�ن� ق��ب�ل	 و�ل�ن� ت��د� ل�س	ن�ة� الل�ه� ت��ب�د�يلuاللق وآمالم "

                               
ز�ئ	ون� وكذلك الية الباركة " ت��ه� ان	وا ب���ه� ي�س��� ن� ر�س	��ولr إ�ل� ك��� ا ي���أ�ت�يه�م� م��� ر�ةu ع�ل�ى ال�ع�ب�اد� م���    ص�رية96" ي�ا ح�س�

 ف أن���Dه ل ي��دث أن ظه��ر مظه��ر م��ن مظ��اهر أم��ر ال وم��ا إبتل���ى بإس���تهزاء الش���رار ومعارض��تهم. ول
ا تتعل���Dق ���Dرها ب���دون س���ند بأن ���Dة ف ه���ذه الي���ات يفس���Dإن ه���ذا العب���د م���ع ص���راحة القاص���د اللي Dن���Dتظن 
 بوادث أيDام ظهور القائم الوعود ومعارضة اللق لتلك الطلعة الم��ودة ب�ل ل�و رجعت�م إل مل�Dد الغيب��ة

Dمن كتاب بار النوار للحظتم أنDروا هذه اليات بظه��ور الق��ائمنDة الدي عليهم السلم قد فسDأئم  
30العراف:  93  
102يونس:  94  
23الفتح:  95  
30يس:  96  
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 الوعود. فقد ر	وي ف ذلك اللDد أنD أمي ال��ؤمني علي��ه وعل��ى أولده الط��اهرين ص��لوات ال ق�ال عل��ى
م�من���ب الكوف���ة: " ا ب�ظ	ل�م�ه���� ن��ه���� ل�ق����ه	 م� ي��ع�م�ي خ� ةr ل���� و�ل�ك����ن� ال���� س���� ن� ح	ج����  إع�ل�م	���وا أن� الر�ض� ل ت��ل	���و م����

ا ل�ه��� اخ�ت ب�أه� ة� ال��� ل�س��� ن� ح	ج��� ةu م��� د� اع�ةu و�اح��� ه�م� و�ل���و� خ�ل���ت� الر�ض	 س��� ر�اف�ه�م� ع�ل��ى أن��ف	س���  و�ج	��ور�ه�م� و�إس���
ان� ي	وس	��ف	 ي��ع���ر�ف	 الن���اس� و�ه	��م� ل��ه	 م	ن�ك���ر	ون� ا ك�� ة� ي��ع���ر�ف	 الن���اس� و�ه	��م� ل ي��ع�ر�ف	��ون�ه	 ك�م��  " ث تل:و�ل�ك��ن� ال�	ج��

ز�ئ	ون�" ت��ه� ان	وا ب�ه� ي�س� ر�ةu ع�ل�ى ال�ع�ب�اد� م�ا ي�أ�ت�يه�م� م�ن� ر�س	ولr إ�ل� ك� .97"ي�ا ح�س�

ان	وا ب����ه�"   وج���اء ف س���ورة الج���ر م���ا يط���ابق الي���ة الس���ابقة ق���وله تع���ال: ن� ر�س	���ولr إ�ل� ك���� ا ي����أ�ت�يه�م� م����  و�م����
�و�ل�ي�� ل��ت� س	��ن�ة	 ال� ر�م�ي�  ل� ي�	ؤ�م�ن	ون� ب��ه� و�ق���د� خ� ل	ك	ه	 ف� ق�	ل	وب� ال�م	ج� ل�ك� ن�س� ز�ئ	ون�  ك�ذ� ت��ه�  . وه��ذه الي��ة98"ي�س�

 الكري����ة تعن أنD الغطرس����ة والتكب�����D ومعارض����ة مظ����اهر أم����ر ال ال����Dت ه����ي م����ن س����نن الوDلي وأخلق
 الس���ابقي س���وف ت���ري ف قل���وب الرمي وس���وف يظه���ر م���ن اللحقي م���ا ظه���ر م���ن الس���ابقي م���ن

 وكذلك تدلD الية الكرية على هذه القضيDة دللة صرية ف ق��وله تع��ال:، الشرور والستهزاء والتهكDم
"rد�ث�	م�ن� ر�ب*�م� م rر م�ا ي�أ�ت�يه�م� م�ن� ذ�ك�

ت�م�ع	وه	 و�ه	م� ي��ل�ع�ب	ون� 99 .100"إ�ل� اس�

Dك��ل Dي ب��أنDهذه اليات الكرية نزلت ف القرآن اليد لذا فقد أخ��ب رس��ول ال وخ��ات الن��بي Dوحيث أن 
 بتلى بقل��Dة اله��لي	ما ظهر من المم السابقة سوف يظهر من المDة السلميDة كذلك وإنD دين ال سي	

ي�  وبالغرب��ة عن��د الرج��ع كم��ا إبتل��ى بم��ا عن��د ب��دء الس��لم كم��ا روى اللس��ي علي��ه الرح��ة ف ب��اب س���
 الق��ائم وأخلق��ه ف مل��Dد ب��ار الن��وار ع��ن أب بص��ي أن��Dه ق��ال: قل��ت لب عب��دال علي��ه الس��لم أخ��بن

أ ف�ط	��وب� ل�ل�غ	ر�ب���اء�ع��ن ق��ول أمي ال��ؤمني: " ا ب���د� ي��ع	ود	 غ�ر�يب��اu ك�م��� أ غ�ر�يب��اu و�س��� لم� ب���د�  ي���ا أب���ا"  فق��ال "إن� الس���
أن�ف� د	ع�اءu ج�د�يداu ك�م�ا د�ع�ا ر�س	ول	 ال� ".م	�م�د� إذ�ا ق�ام� الق�ائ�م	 ع�ل�ي�ه� الس�لم	 إس�

Dه���ذا وإنDر�ب����اء� ال���ديث: "ن	وب� ل�ل�غ���	أ ف�ط ا ب����د� ي��ع	ود	 غ�ر�يب���اu ك�م���� أ غ�ر�يب���اu و�س���� لم� ب����د�  "  وال���ديث: "إن� الس����
 uا ب� ل	ك	��م� ش��� ل	ك	ن� س��ن�ن� م���ن� ق��ب�� ب�r و�ذ�ر�اع��اu ف���ذ�ر�اعف�ل�ت�س���  " ح��ديثان إتDف��ق عليهم��ا أه��ل الس��نDة وأه��ل الش��يعةش���

DلنDو�ن	ما ر Dو�نDر�ي�ن لليات الكرية الس��الفة وإنDيا عن رسول ال مفسDمن���زلة ه��ذين ال��ديثي ف الن���زلةن  
الول من الحاديث النبويDة وهي موثوقة لدى أول النهي.

30يس:  97  
13-11الحجر:  98  
) المحدث (مفعول) ما لم يكن معروفاu في كتاب ول سن�ة ول إجماع. جمعه محدثات. والمحدث نقيض القديم116المنجد ( 99 . 
3النبياء:  100  
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   . في بيان التشابه بين أسباب اعتراض المسـلمين عـن القــائم الموعـود وبيــن أســباب إعـراض اليهــود عـن  7
        تين:  م�  المسيح وبيان تشابه العقائد الموهومة لدى هاتين الم�

                    
ر النس��ان البص��ي ف س��بب إع��راض الس�لمي ع�ن الق��ائم الوع��ود وف ش�بهاتم ف ردDه�م تل�ك �Dلو يفك 
 الطلع��ة، طلع��ة العب��ود، ف��إنDه ي��دها مطابق��ة لش��بهات اليه��ود ولس��باب رفض��هم عيس��ى علي��ه الس��لم
 ويص���ل إل ب���ر الع���ان الودع���ة ف كلم���ات الب���رار، لن���Dه كم���ا أنD الس���لمي ينتظ���رون الق���ائم الوع���ود
Dفك���ذلك اليه���ود ك���انوا ينتظ���رون حض���رة الس���يح ول يزال����ون إل يومن���ا ه���ذا ينتظ���رون ظه����وره وكم���ا أن 
 بش��ارات ظه��ور الق��ائم م��ذكورة ف الق��رآن وف أح��اديث آل ال��بيت الط��اهرين فك��ذلك بش��ارات الس��يح
 مس���طورة ف وص���رية ف الت���وراة وف أس���فار أنبي���اء بن إس���رائيل وكم���ا إمت	ح���ن علم���اء الس���لم وإفت	تن���وا

Dة الواردة بقDبكلمة الغلبة التامDح��ن اليه��ود ف ظه��ور عيس��ى علي��ه أطي��بق	الق��ائم الوع��ود فك�ذلك إمت  
 التحيDة والبهاء بكلم�ة الغلب�ة التام��Dة ال�Dت ت�دلD عليه�ا كلم�ة (الس�يح). وق�د غف�ل العلم�اء الس��لمون ع�ن
 العن القيقي لكلمة القدرة والغلبة كما نزل تفسيها ف كتاب اليقان الشريف، وبذا السبب إتDفق��وا

Dجرأة على سفك الدم الطه��ر لض�رة الس�يح. لن DبكلDة تعن مل�كن��Dكلم�ة (الس�يح) ف اللغ�ة العبي  
Dاليه���ود ووارث ع���رش داود، ول���ذا فالبش���ارات ال����واردة ف أس���فار النبي���اء ص���رية ف دللته���ا عل���ى أن 
ر الرض �Dالسيح الوع��ود ي��رث ع��رش داود ويل��ك ص�ولان س�لطنة اليه��ود ويفت��ح الش��رق والغ��رب ويطه 

Dمن الظلم والشرور وينفDا ظهر عيسى عليه أطي��بفDسة على جيع أهل العال. فلمDذ شريعة التوراة القد 
 التحيDة والثن��اء بس�حة الظلومي��Dة الك��بى والفق��ر والس��كنة العظم��ى ونس�خ ف أوDل وهل��ة ش��ريعة الس��بت

Dة وش�ر��Dة اليهودي��Dت كانت أعظم الحك��ام الدينيDوالطلق الDع مله�ا ش��ريعة جدي�دة وآداب جدي�دة ل�ذار 
 إتDف��ق اليه��ود عل��ى تك��ذيب حض��رته معتم��دين عل��ى عق��ائدهم ومطمئنDي إليه��ا وأص���ابوه بظل��م عظي��م
م إعتبوا قتل أصحابه وسفك دم��ائهم س��بب الج��ر والث��واب Dكر ف النيل أن	وبنتهى الهانة، كما ذ 
 ل�دى ال تع�ال وإمت��دDت مظلومي��Dة أتب��اع حض�رته وإبتلئه��م بظل��م الع��داء وش��رورهم م��دDة ثلث�ائة س��نة
ة الديدة عرضة للسفك وأموالم عرض��ة للنه��ب وعي��الم عرض��ة للس��ب Dوكانت دماؤهم خلل هذه الد 

 ) ميلدي��Dة وخ�رج م��ن الديان��ة316حت تش�رDف قس�طنطي الك��بي قيص�ر ال��روم بش��رف النص��رانيDة ع��ام (
 الوثنيDة ونالت الديانة السيحيDة شيئاu من الرDية والراحة واللل.

ر الش�����خص البص�����ي ف ه�����ذه الم�����ور ف�����إنDه يفه�����م س�����رD الي�����ة الكري�����ة: " �����Dم�وعن�����دما يفك	ا ب������د�أك  ك�م������
ل	ك	��م�  ويفه��م ال��ديث: "101"ت��ع	��ود	ون� ل	ك	ن� س��ن�ن� م���ن� ق��ب��  " وي��درك حقيق��ة قي��ام روح ال بع��د ظه��ورل�ت�س���
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 القائم ويطDلع على سبب إع��راض الس�لمي ع�ن الم��ر الل�ي. وم��ا أش��به عق��ائد الش��يعة الاص��Dة بدين��ة
 (جابلقا وجابرصا) بعقيدة اليهود بدينة (بن موسى) ونقول بإياز عنها إنDه جاء ف الية العاشرة م�ن
 الص�حاح التاس��ع والربعي م��ن س�فر التك��وين ف الت��وراة القدDس��ة إنD عص��ا الس�لطنة س��وف ل تس��قط
 م��ن س��للة اليه��ود ح�ت ي��أت ش��يلون الس��يح الوع��ود. وعن��دما زال��ت س�لطنة اليه��ود بع��د ظه��ور الس��يح
 وفت��ح القيص��ر الروم��ان طيط��وس مدين��ة الق��دس الش��ريفة وص��ار أتب��اع حض��رته يس��تدلDون ب��ذه الي��ة م��ن
 التوراة على صدق السيحيDة لذا قال علماء اليهود من أجل إسكات أمتDهم والردD عل�ى أدل��Dة النص��ارى
 أنD ف أقصى أناء العال مدينة كبية ل يرها أحد ويسكنها قوم عظيم من اليهود وملكه��م أح��د أبن��اء
 موس��ى علي��ه الس��لم وإس��م تل��ك الدين���ة (مدين��ة بن موس��ى) وحول��ا ن��ر ك��بي م��ن الرم��ل التح��رDك ل
 يس��تطيع أح��د بس��ببه ال��دخول أو ال��روج منه��ا ويتح��رDك ه��ذا الرم��ل دائم��اu ح��ت ظه��ور الس��يح الوع��ود
 فعن���د ذل���ك تس���كن حرك���ة الرم���ل وت���رج الم���Dة اليهودي���Dة ف ذل���ك الي���وم لتنص���ر حض���رة الس���يح  وتنف���ذ
 الشريعة الوسويDة ف العال بقوDة السيف وب�ذه الراف��ة إعتق��د بن��و إس��رائيل وتقاع��دوا ع��ن الي��ان بض��رة
ة الف وثنمائة س�نة م�ن الش��ريعة اللي��Dة وك�ذلك ق�ام علم�اء الش��يعة بنش�ر مث�ل ه��ذه Dرموا مد	السيح وح 
ة إبن السن العسكري عليهما السلم موج��ود Dحضرة الج Dة البائسة قائلي إنDالوهام بي أفراد  الم 
 الن ف مدين��ة (جابلق��ا) ول��ه أولد ك��ثيون وزوج��ات ك��ثيات ف ه��ذه الدين��ة الوهي��Dة ول��ه فيه��ا جي��وش

DجرDنوا ف كتبهم أح��اديث ك��ثية ورواي��ات عدي��دةرDصى، وقد دو اتا الربيDة الDت ل ت	عدD ول ت	 Dارة لا معد 
 بأنD الشخص الفلن وهو من ثقاة الل��Dة الش��يعيDة ق�د تش�رDف بض�ور الق��ائم ف تل�ك الدين��ة وإنD الع��ال
ة ال ف تل��ك الدين��ة وك��انت ه��ذه ��Dة ق��د ن��ال ش��رف رؤي��ة حجDالفلن م��ن أفاض��ل الش��يعة الثن عش��ري 
 الم��Dة البائس��ة م��دDة أل��ف س��نة تف��رDح نفس��ها ب��ذه الوه��ام والراف��ات ح��ت أزال طل��وع الش��مس الربDاني��Dة
م العل���وم Dة وأثب���ت عل���م الغرافي���ا الديث���ة بطلن ه���ذه الراف���ة وه���دم س���يل تق���د���Dه���ذه الوه���ام الظلماني 

 ].فاعتبروا يا أولي البصاروالعارف بناء (مدينة جابلقا) و (مدينة بن موسى) [
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 . في بيان أن� التوفيق بين الحــاديث يقتضــي تفســير الغلبــة الــواردة فيهــا وفقــاu لتفســير اليقــان8
الشريف بأن�ها غلبة معنوي�ة ل غلبة دنيوي�ة:

 فلمDا تD الطDلع عل��ى أنD هن��اك أح�اديث ك��ثية تؤي��Dدها آي�ات الق��رآن الي��د وت�دلD بص��ورة ص�رية عل��ى
DأنDأم��ر حض��رتهن Dعل��ى أن Dهن��اك أح��اديث ك��ثية ت��دل Dبالظلومي��ة الك��بى كم�ا أن uص��فاDالق��ائم يظه��ر مت  

  والور فلم يبق مفرDممتل بالظلإيفتح العال كلDه وبسببه يل ال تعال العال بالقسط والعدل بعد أن 
روا ألف��اظ الغلب��ة والس��لطنة واليمن���ة والس��يطرة وأمثال��ا ب��ا يط��ابق م��ا ج��اء ف ���Dأن يفس Dله��ل العل��م إل 

Dكت����اب ال م����ن أنDة ون����Dأ الغلب����ة والس����لطنة ال����ذكورة ه����ي غلب����ة وس����لطنة روحانيDنDاليمن����ة والس����يطرةن  
 الذكورة هي هيمنة وسيطرة دينيDة لنك لو فسDرت هذه القدرة والغلبة وأمثالا بالقدرة والغلبة الظاهري��Dة
 ال��Dت ل تك��ن أب��داu مبوب��ة ل��دى ال��قD وأولي��اؤه فإن��ك تع��تض ب��ذا عل��ى ك��ثي م��ن الح��اديث الص��رية
رها بالغلب��ة والس��لطنة والس��يطرة الروحاني��Dة ��Dة الق��ائم والؤي���دة بآي��ات الق��رآن الي��د بينم��ا ل��و تفس��Dبظلومي 
rوأبل��غ بي��ان rلا جاء ف اليقان الشريف ف أحسن قول uة وفقاDت هي من السنن الليDة الDواليمنة الديني 

Dفإنك ل ترفض ول تعتض على أيDت ساريDمن هذه الحاديث الشريفة بل تراعي القاعدة ال rواحد  
 عليه��ا أفاض��ل العلم��اء ف التوفي��ق بي الح��اديث وجعه��ا والتوحي��د بينه��ا. وه��ذا الكلم ال��Dذي نعرض��ه
 هو من باب الاملة وتوسيع نطاق الدلDة والتكلDم بلسان القوم حت يفهم أه��ل الدراك أنD العارض��ي
 ل��ذا الم��ر العظ��م ق��د نس��وا قواع��دهم العلمي��Dة وذهل��وا ع��ن قواع��دهم الص��ليDة. وإلD ف��إنD أه��ل البه��اء
 مستغنون عن هذه الدلDة الواهية وبراء من ه��ذه الب��ال البالي��ة ب�ل ي��رون ال��قD ج�لD جلل��ه غالب��اu بنفس��ه
 ويعرف��ون الكلم��ة اللي��Dة ناف��ذة ب��ذاتا ول ي��رون ظه��ور ال��قD متاج��اu لغي ال��قD ج��لD جلل��ه ول يس��بون
 الؤي���د بش��ديد الق��وى فقياu إل مص��ائد أه��ل ال��وى. فمثلu ل��و يلح��ظ أرب��اب البص��ية أنD كلم��ة حض��رة
 عيس���ى القدDس���ة فتح���ت أوروب���Dا بنفوذه���ا ال���ذات ل بش���هادة الت���وراة ل���ا وإنD رس���ول ال ص���لى ال علي���ه
م Dة الق���رآن ل بش���هادة الت���وراة والني���ل ف���إنDة وإي���ران وتركس���تان وأفريقي���ا بق���و���Dم فت���ح الزي���رة العربيDوس���ل 

Dة وينتبه���ون إل أن���Dة الكلم���ة الليDيطلع���ون عل���ى ق���وDش���يئ. ولك���نن Dع���ن ك���ل ���Dص���احب الظه���ور غن  
 هيهات أن يرى كلD أعمش هذه النقاط الدقيقة أو يشاهد كلD أخفش هذه القائق الفيDة.

ة ��Dب الئم��Dبتغل Dيت��ص uوع��دا uج��رأة: "لي��س هن��اك أب��دا Dوم��ن العجي��ب أن يكت��ب جن��اب الش��يخ وبك��ل 
ن�ا ل�	��م� الغ���ال�ب	ون� إن�عليهم السلم"، ول أعلم بأيD دليل ل تش��مل الي��ة الكري�ة " ة102"ج	ن���د� ��Dح�ال أئم   

 ال��دى؟ ألي��س ف ه��ذه الي��ة وع��د ص��ريح بغلب��ة الن��د الل��ي غلب��ة تام��Dة؟ أو ه��ل هن��اك حس��ب عقي��دة
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 جناب الشيخ جند ف الس��لم أه�دى وأق��وى وأول منه��م؟ أو ه�ل ظ��نD جن�اب الش�يخ أنD الح�اديث
 أكثر إعتباراu من القرآن ف�رأى نفس�ه غي مت�اج إل الكت�اب الل��ي؟ أو ه�ل أج�از لنفس�ه عل��ى خلف

 إجاع العلماء التمسDك بأحاديث تالف صريح القرآن؟

 ول عج��ب م��ن ذل��ك أنD جن��اب الش��يخ ل ي��ذكر ش��يئاu ع��ن ه��ذه الي��ة البارك��ة م��ع أنD الم��ال الق��دس
 الب���ي ع���زD إس���ه العل���ى إس���تدلD ف كت���اب اليق���ان الش���ريف بنف���س ه���ذه الي���ة ف بي���ان معن الغلب���ة

Dة وأثبت أنDوالسلطنة القيقيDد الش��هداءنDس��ي Dة والغلبة تنطبق بأحسن وجه ف ح�قDهذه السلطنة والقو  
Dجناب الشيخ أن Dة والثناء. وظنDعليه آلف التحيDنDه ل ي��بي��Dة ولكن��Dة الدنيوي��Dالغلبة هي الغلبة الظاهري  

ة ال�دى. أفلي�س ال�قD ف ه�ذه ال�ال م�ع الن��اظر البه��ائي أن ي��أمره �Dس��بب إنص��راف ه��ذه الي��ة ع�ن أئم 
بالرجوع لطالعة اليقان الشريف مرDة ثانية ويؤكDد عليه بإعادة النظر وإرجاع البصر كرDتي؟

ل�ن�ا و�ال���ذ�ين� آم�ن	��وا ف��� ال��ي���اة�وق��د ق��ال ال تع��ال ف مق��ام آخ��ر م��ا يط��ابق الي��ة ال��ذكورة: "  إ�ن���ا ل�ن��ن�ص	��ر	 ر	س	��
ه�اد	 �ش� ن��ي�ا و�ي��و�م� ي��ق	وم	 ال� ة103"الد5 ��Dالنبياء والرس��لي والئم Dوهذه الية الباركة صرية ف الدللة على أن  

 والؤمني كلDهم منصورون ف هذه الدنيا بالنصرة الليDة وغالبون بالغلبة الروحانيDة وف هذه ال��ال لي��س
يرج والعياذ بال أئمDة الدى م��ن ص�فوف الندي��Dة والي��ان أو يعت��ب الوع��ود  لناب الشيخ مفرD إمDا أن 	
دة ب��أداة التوكي��د (إن�Dا) أو يعت��ب النص��رة والغلب��ة وأمثال��ا �Dا مؤك �Dة ال��واردة ف ه��ذه الي�ة ناقص��ة م�ع أنDاللي 

uة الدى نصرةDأئم Dالواردة بقuةuوغلبة uَuةuةDروحاني uَuللتفس��ي الن�ازل ف كت�ابة uلكلمة ال وفقا uونفوذا uَ 
اليقان الشريف.

  . في بيان معنى الحديث المتواتر وفي إثبات خطأ جناب الشيخ في ادعائه   9
بورود أحاديث متواترة كثيرة:

   وأعجب من هذا كلDه أن يدDعي جناب الشيخ وجود أحاديث ك��ثية مت��واترة وه��ذا العب��د متحي��D م��اذا
 يقول وماذا يكتب ليوض�ح حقيق��ة ال��ال ول يك��ون س��بباu ف غض��به. لنن ل��و أق��ول أن��Dه ل يفه��م معن
 الديث التواتر فأدDعى ادDعاء  ل أساس له مثل هذا الدDعاء  فإنD ذلك يكون سبباu ف إنزعاج خاطره
 وف غضبه ولو أقول أنDه فهم معن الديث التواتر ومع ذلك إدDعى مثل هذا الدDعاء  فإنDن أكون ق��د
 نسبت له الغالطة والك��ذب وه��ذا أيض�اu ي�الف ش��أن الكتاب��ة وآداب الص�حافة ول�ذا فلي��س هن�اك م�ن
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 مف��رD إلD أن أوض��ح ف ه��ذا ال��ال معن ال��ديث الت��واتر وأت��رك الك��م عل��ى جن��اب الش��يخ إل أرب��اب
 العلم والنصاف وأقول:

 ل يفي على مطالعي هذه الصفحات أنD علماء السلم يعتبون الب ال��Dذي ين��بئ بق��ول ق��اله رس��ول
 ال صلى ال عليه وسلDم أو فعل فعله أو تقرير قرDره حديثاu نبوياu ش��ريفاu. وزاد عل��ى ه��ذا علم��اء الش��يعة
 فأضافوا إل ذلك كلD قولr قاله الئمDة عليهم السلم وكلD فعلr فعلوه وكلD تقري��رr ق��رDروه. إذن فال��ديث
ة ال��دى عليه��م ��Dخب يب بقول وفعل وتقرير م��ن رس��ول ال وم��ن أئم Dبإصطلح علماء الشيعة هو كل 
ة ال��دى إنتقل��ت إل الن��اس ��Dام رس��ول ال وأئم��Dه��ذه الخب��ار بع��د إنقض��اء أي Dالس��لم. وم��ن الواض��ح أن 
 بطريق ال�رDواة. فف�ي ه��ذه ال�ال ق�ال العلم�اء إذا ك�ان ع�دد ال��رواة ل�ديث ك��ثيون ج��دDاu بي�ث يس�تحيل
ع أل�ف إنس��ان  تواطؤهم وإتDفاقهم على الكذب فإنD ذلك ال�ديث يس�مDى ح�ديثاu مت��واتراu. فمثلu ل��و س	�
 يروون خباu ول ير أحدهم الخر ول يتDفق��وا فيم�ا بينه��م عل��ى روايت��ه فل ش�كD أنD ه��ذا ال�ب يك��ون م��ن
 الدلDة القطعيDة. أما لو كان عدد رواة الديث قليلu إل درجة ل يستحيل معها إتDفاقهم على الكذب
 فإنD هذا الب يسمDى خب آحاد. وخب الحاد يفي��د الظ�نD ويعت��ب م��ن الدل��Dة الظني��Dة م��ا ل تؤي��Dده قرين��ة

ة u ف الس�ائل الص��وليD قطعيDة خارجيDة. وقد �Dخ�ب الح�اد لي��س حج Dفق علم�اء الش��يعة عل�ى أنDإتDة ولي 
 يكن الستدلل  به ما ل تؤيDده آية من آيات القرآن الDذي هو من الدلDة القطعيDة. فلمDا إتDضح لك��م
 الن معن ال���ديث الت���واتر أع���رض أنD علم���اء الس���لم م���ن الس���نDة والش���يعة ق���د إتDفق���وا عل���ى ش���رطي

خب� عنه أم��راu مس��وماu ك��أنفالشرط الوDلللتحقDق من صحDة الديث التواتر: (
	
 ) هو أن يكون المر ال

Dبأن uيروي ألف إنسان أو خسمائة إنسان أو مائة إنسان خباDلة والس��لم ق��الن��Dرسول ال عليه الص  
.uلة والس��لم فع��ل ه��ذا الفع��ل فيك��ون ه��ذا ال��ديث مت��واترا��Dه علي��ه الص��Dذي س��عناه أو إن��Dه��ذا الكلم ال 
 أما لو روى مائة ألف إنسان خباu عن أمرr غي مسوس ب��ل أم��رr عقل��ي كص��فات ال عي ذات��ه أو غي
 ذاته أو أنD رتبة النبوDة أعظم أم رتبة الرسالة أو أنD المام واجب العصمة أو غي واجبها فإنD هذا الب
 الروي يكون حديثاu متواتر وغي قطعي لنD تطر5ق الطأ إل المور العقليDة أكثر من تطرDقه إل الم��ور
ية، وه��ذا الش��رط ق��د إتDف��ق علي��ه جي��ع العلم��اء واعت��بوا وج��ود ه��ذا الش��رط لزم��اu لتحق��Dق الت��واتر. ��Dالس 

 ) ه��و أن� يبل��غ ع��دد ال��رواة ف جي��ع الطبق��ات ح��دD الت��واتر. إذ م��ن العل��وم أنD أه��ل ه��ذاالش��رط الث��ان(
 الزم��ان ل يتش��رDفوا بالض��ور بي ي��دي رس��ول ال ول يس��معوا ب��آذانم ق��وله ول ب��دD أن يك��ون ال��ب ق��د
 وصل إليهم بطرقr عشرة أو أكثر ول بدD إذاu أن تبلغ هذه الطرق ح�دD الت��واتر. مث��ال ذل��ك م��ائة إنس��ان
 ل ير أحدهم الخر ول يتفDقوا فيما بينهم على رواية حديثr رووه عن مائة إنسان آخ��ر غي مت��واطئي
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ة ال��دى فف��ي ه�ذه ��Dك�ذلك رووه ع�ن م�ائة إنس��ان غيه��م ح�ت تص�ل روايته��م إل رس��ول ال أو إل أئم 
 الص���ورة يثب��ت الت���واتر ويك���ون ال��ب قطعي��Dاu ولك��ن ل��و روى م��ائة إنس��ان خ��باu ع��ن خس��ة أش��خاص أو
uذل��ك ال��ب ل يك��ون ح��ديثا Dأن Dم فل ش��كDعش��رة أش��خاص رووه ع��ن رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��ل 
 متواتراu ول قطعياu لنDه لي�س م�ن الس�تحيل أن يتDف�ق خس�ة أش��خاص أو عش�رة أش�خاص عل��ى الك�ذب
 أو يتواطئوا على رواية ل أساس لا م��ن الص�حDة. وخلص��ة الق��ول أنD ه��ذين ه�ا الش��رطان الل��ذان إتDف��ق

 جيع العلماء بالجاع على وجوب تقDقهما ف الديث التواتر وقد راعوا فيهما منتهى الدقة.

 إذاu ل���ا ت���D الطDلع عل���ى معن ال���ديث الت���واتر يك���ن أن نعل���م أنD جن���اب الش���يخ يس���تطيع ف إثب���ات
 م��دعاه أن� ي��أت ب��ديث مت���واتر واح��د بل��غ جي��ع طبق��ات روات���ه رتب���ة الت���واتر ح��ت وص��لوا ب��ديثهم إل
rه ل يس��تطيع ذل��ك. أق��ول أن ي��أت ب��ديث مت��واتر واح��د��Dة ال��دى عليه��م الس��لم أو أن ��Dرس��ول ال وأئم 
 فكي��ف بأح��اديث ك��ثية مت��واترة إدDعاه��ا إلD الله��م أن يك��ون ال��ديث ال��Dذي يتص��وDره م��ن أمث��ال مراث��ي
 ال��وهري ومقب��ل وأمثالم��ا أو م��ا يتص��وDره م��ن كت��ب منش��دي الراث��ي ال��Dت يظنDه��ا ح��ديثاu مت��واتراu. ون��ن
 نص��رف النظ��ر ع��ن جي�ع الط��الب الديني��Dة ل��و يس��تطيع جن�اب الش��يخ أن ي��أت ب��ديث واح��د مت��واتر ف
 إثب��ات مس��ألة واح��دة م��ن الس��ائل الص��وليDة ل��ذهب أه��ل الس��نDة والماع��ة أو ف إثب��ات مس��ألة واح��دة
 من السائل الصوليDة لذهب التشيDع مثل أنD السن بن علي العس��كري عليهم�ا الس��لم ك�ان ل�ه ول�د.

Dفلو يأتينا بديث واحد عن ذلك فإنDة نظره.نDنا نقبل جيع مطالبه ونعتف ونذعن بدق 

د ب��ن الس��ن علي��ه الس��لم ��Dول��و ينظ��ر النس��ان البص��ي إل الح��اديث ال��واردة ح��ول ميلد حض��رة مم 
 والDت إليها يرجع بن�اء م��ذهب الش��يعة ل�يش�اهد بك�لD وض�وح أنD جاع�ة الش��يعة إكتف��ت ف الي�ان بث�ل
م إعتم��دوا عل��ى ��Dب��ديث روت��ه إم��رأة واح��دة ورواه خ��ادم مه��ول الوي��ة ول�يش��اهد أن Dه��ذا البح��ث اله��م 
 مث��ل ه��ذا ال��ديث الض��عيف الوحي��د ف مس��ألة المام��ة ال��Dت ه��ي م��ن الس��ائل الص��وليDة وم��ن الب��احث
 العتق�اد ي��Dة ال�Dت ل م�ال لغي ال��باهي القطعي��Dة ف إثبات�ا وق�د فرDح��وا قل�وبم بالعق��ائد الواهي��ة م�ن قبي��ل
 جابلقا وسرداب سامراء وبقاء المام فيه ألف س�نة ح�ت ش��تDت إش��راق ش�س الع��ارف تل�ك الظلم�ات

 ألــم يــأن لهــم أن يســتيقظوا مــن رقــدتهم وينتبهــوا مــن غفلتهــم وينشــطوا مــن عقــالهمالالك���ة. [
 ويرجعوا إلى عقولهم ويتفك�روا في عواقبهم وقد مضت مــن قبلهــم المثلت ونزلــت فــي إنــذارهم

؟]آيات باهرات
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   ة  ي�ــ  ه لو كان المقصــود مــن الغلبــة هــو الغلبــة المعنوي�ــة التدريجي�  ن�  . في نقل عبارة الشيخ بأن�  10
  نا نرى هذا النوع من الغلبة موجوداu أيضاu في المذاهب والديان الباطلة:  ن�  فإن�

كتب جناب الشيخ ما يلي ف رسالته الول:
 "ل��و ك��ان القص��ود م��ن الغلب��ة كم��ا أش��ار إلي��ه كت��اب اليق���ان ه��و الغلب��ة الباطني���ة والعنوي���Dة ال��Dت تظه��ر
د اللق ففي هذه الصورة إننا نشاهد ه��ذا الن��وع م��ن الغلب��ة ف Dحسب إستعداد الكوان والزمان وتد 
 الدي���ان وال���ذاهب الباطل���ة ال���Dت بقي���ت س���ني طويل���ة وإرتق���ت ووج���دت رواج���اu بت���وال الي���Dام وتلح���ق
 الزمان بالرغم م�ن أنD مؤسDس��يها ك��انوا ف زم��انم حس��ب الظ�اهر مغل��وبي ومقه��ورين كم�ا يع��رف ه��ذا
 أرب�اب التاري��خ والعل�م. وك�ذلك تض�حية أتب�اع الس��يDد الب��اب ب��أموالم وأرواحه��م ف س�بيله وص�ب الس�يDد
 نفسه وإستقامته ليست دليلu على حقيDته لنن��ا نش�اهد بش��هادة جي�ع التواري��خ أنD النس��ان الراس��خ ف
 عقيدته مهما كانت عقي��دته باطل�ة وس��خيفة يف��دي م�اله وأولده وروح��ه ل ف س��بيل إنس��ان كام�ل ب��ل
 ف سبيل شجرة أو حج�ر ص�نعه بنفس�ه. وفض�لu ع�ن ه��ذا ل�و ك��ان ه�ذا ال�دليل ص�حيحاu ومقب��ولu فأنن��ا
 نستطيع أن نقول: أيها الناس لاذا ل تتفكDرون بفداء أتباع معاوية ويزي��د ب��أموالم وأرواحه��م وأولده��م
 ف س���بيل حقDه���م وحقي���Dة عقي���دتم؟ وه���ل م���ن المك���ن أن يك���ون ك���لD أولئك الن���اس ف طري���ق الهال���ة
 والضلل؟ فلو قيل أنD ذلك وقع لرDد الهواء النفسيDة ومط�امع ال��ال وال��اه واللل فإن�Dا نق�ول ك�ذلك

 كيف نعرف أنD هذا أيضاu ليس عاديDاu أو بريئاu من هذه الدوافع؟

 والوض��ح م��ن ه��ذا أنن��ا نق��ول ل��و نادان��ا إنس��ان م��ن ال��وثنيDي بن��داء ع��ام ق��ائلu: أيته��ا الم��Dة الس��لميDة
 وأيتها المDة السيحيDة وأيتها المDة اليهوديDة ويا أصحاب الذاهب الختلفة لاذا أنتم ف طري��ق الض��لل
 ول���اذا ل تس���يون ف س���بيل ال���قD الس���تقيم؟ أفل ت���رون ق���درة أه���ل الوث����ان الي���وم عل���ى الرض؟ أفل
ا نفوس��نا �Dة عل��ى وج��ه الرض تس��اوي ف ع�دد نفوس��ها وف قوت��Dه ليست هناك بينكم من أمDتعلمون أن 
 وقوتDن���ا؟ فف���ي الص���ي عن���دنا الي���وم أربعم���ائة ملي���ون نس���مة ولي���س ه���ذا إلD م���ن الغلب���ة الباطني���ة الكامل���ة
 والس��يطرة العنوي��Dة الش��املة ال��Dت ك��انت ف مؤسDس��نا النفي��س وال��Dذي أث��Dرت كلم��اته الق��Dة يوم��اu فيوم��اu ف
 القل��وب ونف��ذت فيه��ا ح��ت وص��لنا إل ه��ذه الدرج��ة."  ف��الن ل��و ك��ان القص��ود بالغلب��ة والس��لطنة ه��و
د الل�ق والزم��ان فإنن�ا نل��زم بقي��Dة ال�دين ال��وثن Dام وبتج�د��Dى ب�رور اليDت تتجلDة الDالغلبة والسلطنة العنوي 

  وفضلu عن هذا ف��إنD ك��ثيين،]والحال أن� بطلن هذا الدين أظهر من الشمس وأبين من المس[
 ف العصور السابقة إدDعوا مقام الهدويDة وآم��ن بك�لD واح��د منه��م ف زم��انه خل�ق ك�ثي وف��دوه ب��أرواحهم
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 ولكنD عاقبة كلD واحد منهم كانت مثل عاقبة السيDد الباب وقد ق	تلوا كما ورد تفص��يل ذل��ك ف تاري��خ
 إبن خلدون وغيه. إذن فبأيD دليل وبرهان ي	عرف كذب إدDعائهم وصدق ادDعاء  هذا؟"

 ولا إنتهت كلمات جناب الشيخ ف رس��الته الول إل ه�ذا الق��ام أج�اب علي��ه من��اظره البه��ائي بكلم
 متص��ر ومفي��د ق��ائلu: إنD عب��ادة الوث��ان وس��ائر ال��ذاهب الباطل��ة م��ذاهب سياس��يDة ظه��رت وتظه��ر ف
 الديان الليDة ول تنهدم الديان الليDة بظهور الذاهب السياسيDة فيها والفارق بي القD والباط��ل ه��و

ةu ط�ي*ب���ةuبق��اء ال��قD وثب��اته وزوال الباط��ل وفن��اؤه بك��م الي��ة البارك��ة: " ل�م��� ي���ف� ض���ر�ب� الل��ه	 م�ث�لu ك�  أ�ل���� ت��ر� ك�
ا ف��� الس���م�اء� ا ث���اب�تÙ و�ف��ر�ع	ه��� ل	ه�  . وجن��اب الش��يخ ال��Dذي ل يرض��ى بالي��ة الكري��ة104"ك�ش���ج�ر�ةr ط�ي*ب���ةr أ�ص���

 فارقاu بي القD والباطل كان عليه على القل أن يبيD الفارق الDذي يراه بي القD والباطل ولكن��Dه ب��دون
 أن يفهم مقصود مناظره قام ف رسالته الثانية بكتابة أربع أو خس صفحات ملؤة بالكلم��ات الش��نة
 والهان��ات الارج�ة ع�ن الداب النس��انيDة وال��Dت ل�ن يل�وDث ه�ذا العب��د قلم�ه بنقله�ا ث أع�اد م�ا كتب�ه ف

رسالته الول من الشبهات فكرDرها ف رسالته الثانية وهذه هي كلماته ف رسالته الثانية:

Dالعتق��دين ب�ا ف ك��ل Dة وإن��Dة والذهبي��Dم�ن العق��ائد الديني uوأش��كال uهن��اك ف الع�ال أنواع��ا Dوأن��ا أق��ول أن" 
 زمان ومكان يقومون بقتضيات العبادة فيها نظراu لرسوخ عقائدهم القلبيDة واستحكامها وينفق��ون دون
 ب��لr أم���والم وأرواحه���م وأولده���م ف س���بيل ال���دفاع ع���ن ذل���ك ال��دين أو الافظ���ة علي��ه أو التق���رDب إل
 العبود الDذي اتذوه ف دينهم. ف��ارجعوا مثلu إل التاري�خ الع��ام للع�ال واق��رأوا ال�ديانات والش��رائع الوثني��Dة
م بنوا تاثيل ومسDمات اعتبوه��ا ش��فعاء ل�م ف ي��وم ال�زاء وه��م علوة عل��ى الس�جود والتعظي��م Dتروا أن 
 وتق��دي القرابي اليواني��Dة يق��دDمون أطف��الم الع��زDاء قربان��اu أم�ام ت�اثيلهم الص��امتة ال�Dت ص��نعوها بأي�ديهم.
 وقد حدث أخياu حينما كان ينقل الصنم من معبد إل آخر ف الصي بوقار وإجلل أن انبى بضعة
 أشخاص من الؤمني به فناموا ف طريق تلك العربة وت��ت عجلت�ا الديدي�Dة الثقيل��ة وف��دوا ب��أرواحهم
 العزيزة معبودهم الباطل. إذاu لو ك��ان ف��داء ال��روح دليلu عل��ى حقي��Dة ال�دين فعن��دئذr يثب��ت بعلمه�م حقي��Dة

Dال�دين ال��وثن. وخلص��ة الق��ول إنDت ح�دثت ف الع��ال نش��أت م�نن��Dة ال��Dة والذهبي��Dجي�ع ال��روب الديني  
 العقيدة الراسخة الDت كان يتحلDى با كلD واحد من الؤمني بتل�ك الدي��ان وي��رى نفس�ه حق�Dاu والخري�ن
 باطلu ويبهن ادDعاء ه بصورة فعليDة بفداء الال والروح والولد ولكن ل تثبت بذا الفداء حقي��Dة ه��ذا
 أو ذاك أب��داu لنD أعم��ال ك��لD فرق��ة تاث��ل أعم��ال الفرق��ة الخ��رى. فل��و ك��ان عم��ل	 أح��دهم دلي��ل حقيDت��ه
 فعمل	 الخر أيضاu يكون دليل حقيDته. إذاu فهناك قولÙ صحيح يثبت صحDة وبطلن تلك العقي��دة ال��Dت
24ابراهيم:  104  
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 بعث���ت عل��ى مث��ل ه���ذا العم��ل وذل��ك الق���ول وح��ده ه���و البه���ان الب��اهر وال���دليل الق���اهر ولي��س أعم��ال
Dدين والعتق��دين. ول يفه��م الن���اظر الس��كي ح��ت الن أن��DالقلDنDة ك���انوا يعتق���دون ب���أن��Dرؤس��اء بن أمي  

 عدم بيعة حضرة سيDد الشهداء ليزي��د ب��ن معاوي��ة ه��ي مالف��ة لل�دين وس��بب لختلف كلم�ة ال وح�ت
م والعي��اذ ب��ال س��Dوا حض��رته عاص��ياu وخارج��اu عل��ى الق��انون وب��ذه العقي��دة الباطل��ة حس��بوا أنD مارب��ة ��Dأن 
 حض��رته واجب��ة. ول يف��ي أنD أغل��ب الخ��الفي والاه��دين ك��انوا ل يعلم��ون حقيق��ة الم��ر ول يعرف��ون

Dيص��ل uد الش��هداء ف ي��وم عاش��وراء ل�ا ك��ان قائم��اDة هذا أو ذاك. أل تسمعوا أن س�يDحقيDي خ�اطبه أح�دل 
 الرؤس��اء ق��ائلu "ي��ا حس��ي ل��اذا تص��لDي ف��إنD ربD الع��الي ل��ن يقب��ل أب��داu ص��لتك؟". أفل ت��رون كي��ف
 ك���انت عقي���دة ه���ذا الرئي���س؟ أل يك���ن يعل���م أنD حيل���ة عم���رو ب���ن الع���اص ف موقع���ة ص���فDي بتحكي���م
 حكمي صارت سبباu لنكوص خلق ك��ثي ع��ن م��ول ال��وال وأمي ال��ؤمني وخروجه��م علي�ه ح��ت اعت��بوا

Dة والذهبي��Dوق��امت ف ال��ال معرك��ة النه��روان. وهن��اك آلف الفج��ائع الديني uوالعي��اذ ب��ال حض��رته ك��افرا�Dةي 
 س���واء ف الس���لم أو ف الس���يحيDة أو ف اليهودي���Dة اعت���ب ك���لD فري���ق فيه���ا نفس���ه مق���Dاu ومص���لحاu واعت���ب
 الفري���ق القاب���ل ل���ه ب���اطلu فاس���داu. ففرق���ة الفرس���ان وفرق���ة الزوي���ت الس���يحيDة ال���Dت نش���أت ب���أمر الباب���ا
 وبتحريضه نظراu لعتقادهم بقيDة مذهبهم وطريقتهم ل يتكوا ميداناu من اليادين الDت سلكها الع��ذبون
ين من اليهود والنص��ارى والس�لمي ل يس��لكوه ول��و ك��انوا يلق��ون ض�حاياهم البائس��ي ف Dلتعذيب الرتد 
 الن���ار م���رDة واح���دة لك���ان ذل��ك فض���لu وإحس��اناu منه���م ولكنDه���م ك���انوا يرقون���ا بص���ورة تدريي��ة ك��اللحم
Dه ل يرض��ى ب��ذا الق��در م��ن التع��ذيب ولك��نDف��إن uا��Dفظ uك��ل� ظ��ال مهم��ا ك��ان قاس��يا Dالش��وي. وبنظ��ري إن 
م الرقيق����ة إل قل����وب م����ن الدي����د والف����ولذ ه����و عقي����دتم بقي����Dة م����ذهبهم وببطلن  ال����Dذي ب����دDل قل����وب�
 وخسران الطرف القابل لم، وهذه العقي��دة ق�د رس�خت ف قل��وبم ب��أمر حض�رة الباب��ا وه��و ال�الس ف
 مكان عيسى عليه السلم وهو الغفDار لكلD الذنوب. وخلصة القول إنD م��ن القب��ول ب��ل م��ن الب��ديهي
 ل��دى أرب��اب البص��ية أنD ش��رحنا وتطويلن��ا اقتض��اه خل��ط	 الن��اظر ال��زو*ر. والن أس��أل الن��اظر ال��زو*ر ه��ذا
 السؤال: ما الف��رق ف الظ��اهر بي عم��ل ال��وثن ال�Dذي يف��دي بروح��ه وبأطف��اله الع��زاء ف س��بيل التق��رDب
 إل معب��وده الباط��ل ورج��اء ش��فاعته وبي ف��داء س��ليمان خ��ان واليزا قرب��ان أرواحه��م ف س��بيل العقي��دة
 الDت اتذوها وبقوDة إيانم با؟ فكلها ص�ادق ف ق��وله حس��ب الظ��اهر وكله��ا يس��تحقD ال��دح والثن��اء

 عتق����دت	 بقيDت����ه إل درج���ة ف����ديت	 بنفس����ي ف س����بيله. ولك����نDالنD كلu منهم���ا يق����ول دين ح���قD وق����د 
 التحقي��ق ف أيDهم��ا ك��ان ف طري��ق ال��قD وأيDهم��ا ف طري��ق الض��Dلل ه��و ال��دليل الق��اهر والبه��ان الب��اهر
 الميDز. ولذا قلت	 إنD فداء أتباع السيDد الباب لرواحهم وأموالم وصب السيDد الباب نفس��ه واس��تقامته
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 ليس��ت ب��دليل عل��ى حقيDت��ه وك��ذلك بطلن عقي��دته مهم��ا ك��انت كيفي��Dة إع��دامه معروف��ة ب��آلف أن��واع
ل�ك� م�ن� هل�ك� ع�ن� ب��ي�*ن�ةالتعذيب فل يكن قبولا ما دامت بالدليل والبهان " .105"ل�ي��ه�

ــدين اللهــي بالمــذاهب الباطلــة11  . فــي الجابــة علــى جنــاب الشــيخ وإثبــات بطلن تمثيــل ال
وبيان معنى الدين ومعنى المذهب والفرق بينهما:

 إنD خلصة تط�ويلت الش��يخ المل�Dة ه��ي مس��ألة م�ا ه�و الف��ارق بي ال�قD والباط��ل وق��وله إنD ف�داء ال��ال
rودلي��ل rك��اف rيت��اج إل بره��ان Dالدين ال��ق Dوبطلن الباطل وإن Dة القDعلى حقي uوالروح ل يكون دليل 

. وب��دلu م��ن أن� يق��وم جن��اب الش��يخ نفس��ه ببي��ان ه��ذا الف��ارق وه��ذا البه��ان ويري��ح ج��اعته أش��غل� rواف 
 نفسه بسائل ليست موضع الختلف، وأطال الكلم فيها فجعلها بثاu عقيماu. ولو أنن��ا أوض��حنا ف
 القالة الول برهان القD والفارق بي القD والباطل بصورة ظ��اهرة وب��اهرة ومكش��وفة وم�ع ذل�ك س��نقوم
ة وتوض���يحاu للمس���ألة ببي���ان الف���رق بي داعي���ة ال���قD وداعي���ة ���Dللحج uة ثاني���ة تكميلDته م���رDب���ول ال وق���و 

Dت طال��ا رفعه��ا الك��ذ��Dالباط��ل ونوض��ح بطلن قياس��ات الش��يخ الDةذ ��Dه��م. وبع��د إت��ام الجDبون عل��ى أكف 
 نذكر س��بب إط��الته ف كلم��ه ال�Dذي ك�ان مث�ل لي�ال الش�تاء الظلم�ة الب�اردة الطويل�ة ف المت�داد. وقب�ل
 بيان الفارق نبيD معن الدين ومعن الذهب ونبيD الف��رق بي الش��رائع والدي��ان وبي الط	��ر	ق وال��ذاهب

Dن��ة م��ن الم��ر ويطDة انتش��ار ال��ذاهب ف الدي��ان ح��ت يك��ون ط��البو القيق��ة عل��ى بي��Dونوض��ح كيفيDلع��واط 
  على القياسات الفاسدة وعلى تليط وتزوير كلD إنسان فنقول:

 إعل�م أيه��ا الن��اظر إل ص��فحات ه��ذه الص��حيفة إنD ال��دين عب��ارة ع��ن الش��رائع والق��واني ال��Dت تن���زل عل��ى
Dأح��د أف��راد  البش��ر ب��وحي س��اوي ووض��ع إل��ي وت��ؤدDةد��Dة ف الم��Dة والدنيوي��Dي إل انتظ��ام الم��ور الروحاني 

ا وق��درة ��Dة وأمثال��ا. وم��ن خ��واص الديان��ة قوتDة والديان��ة الس��لميDة والديان��ة النص��رانيDمث��ل الديان��ة الوس��وي 
دة ف ظ���ل كلم���ة واح���دة وربطه���م Dنف���وذ كلمته���ا وجعه���ا وتأليفه���ا بي الم���م الختلف���ة والعناص���ر التع���د 

 م�نانش��عبت برباط الخوDة الديني�Dة والامع��ة اللDي�ة. أم�ا ال��ذاهب فه�ي عب��ارة ع�ن الط�رق والش��وارع ال�Dت 
 تل���ك الدي���ان بس���بب الغ����راض السياس���يDة أو الختلف���ات العلمي���Dة وأساس���ها ال���Dذي تق���وم علي���ه ه���و

 دDعاؤه����ا ن����زول وح����ي س����اوي وآي����ات إلي����Dة وأمث����ال ال����ذاهباالس����ائل العلمي����Dة والراء الجتهادي����ة ل 

Dة وأمث��ال م��ذاهب القرDة وغيها ف الديانة السيحيDة والبوتستانيDة والرثوذكسيDالكاثوليكيDيرDائي والرب��اني 
 ف الديان��ة الوس��ويDة وأمث��ال م��ذاهب المامي��Dة والس��م اعيلي��Dة والزيدي��Dة وأه��ل الس��نDة وغيه��ا ف ال��ذاهب
 الس���لميDة. وم���ن خ���واص ال���ذاهب التفري���ق والتش���تيت للم���Dة التDح���دة والض���عف والنلل وإح���داث
42النفال:  105  
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 ال��روب الهلي��Dة ودخ��ول الب��دع واله��واء والعب��ادات الباطل��ة غي الساس��يDة وإن��ا س��نذكر فيم��ا يل��ي م��ن
 نش��عاب ال��ذاهب فيه��ا ح��ت ينتب��ه ك�لD ط��الب وت��زولاالصفحات كيفي��Dة تش�ريع الدي��ان الثلث��ة وس��بب 

 شبهات أرباب الرتياب والتشكيك.
                            

                                               
. في بيان كيفي�ة تفر�ق الديانة الموسوي�ة إلى مذاهب مختلفة:12
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Dبن إس���رائيل ل��ا ن���وا م��ن عبودي Dومم���ل ذل��ك أن��Dة فراعن���ة مص��ر بس���بب ظه���ور موس���ى علي���ه الس���لمي 
ة أربعمائة وخسي سنة Dة والطمئنان انتظمت أمورهم مدDسة بالعزDونزول التوراة وسكنوا الراضي القد 
 عل��ى ي��د رؤس��ائهم ال��Dذين ك���انوا ينتخب��ونم باس��م (القض��اة) إل أن جل��س ش��اؤول م��ن س��بط بني���امي
يه الق���رآن الي���د باس��م ط���الوت عل���ى س��رير الل���ك، فتب���دDل منص���ب القض���اة النتخ���بي إل Dذي يس��م���Dوال 
 ع��رش اللكي��Dة الوراثي��Dة وبع��د مقت��ل ش��اؤول كم��ا ج��اء تفص��يله ف أس��فار العه��د الق��دي أص��بح داود علي��ه
 السلم من سبط يهوذا ملكاu على بن إس��رائيل ب�أمر ال تب��ارك وتع��ال ث انتق��ل الل�ك إل ابن��ه الرش��د
ة على أحس��ن م��ا يك��ون م��ن النتظ��ام وف Dسليمان عليه السلم. وكانت أمور بن إسرائيل ف هذه الد 
 منته��ى الق��وDة وك��انت الي��ادي متDفق��ة ف نص��رة بعض��ها وكلم��ة الم��Dة متDح��دة وهيبته��ا مكين��ة راس��خة ف
ا ت��وفD س��ليمان علي��ه الس��لم اختلف��ت الم��Dة ��Dقل��وب الل��وك ال��اورين أمث��ال م��وآب وأدوم ومص��ر. فلم 
 فجعلت عشرة	 أسباط من بن إسرائيل (ياربعام بن نباط) من نس�ل يوس��ف علي��ه الس��لم ملك��اu عليه��ا

 ع��ل س��بطا يه��وذا وبني��امي (رحبع��ام أب��ن س��ليمان) ملك��اu عليه��م، وك��ان ه��ذا ب��دء اختلف بنجبينم��ا 
 إس���رائيل وانقس���مت الديان���ة اليهودي���Dة إل م���ذهبي ك���بيين واش���تعلت ن���ار ال���رب والقت���ال بي الطرفي
 وتب��دDلت ق��وDتم إل ض��عف وس��طوتم إل انلل وتوحي��دهم إل ش��رك. ف��إنD ياربع��ام ماف��ة ذه��اب بن
 إسرائيل ف كلD سنة للحجD ولتقدي القرب��ان الق��دDس إل مدين��ة الق��دس الش��ريفة عاص��مة مل��وك آل داود
 وماف���ة ان���راف قل���وبم إل رحبع���ام ب���ن س���ليمان ف���تزول ب���ذلك س���لطنة آل أفرائي���م، ل���ذا فق���د بن ف
 عاص�مته (الس�امرة) الس��ماة بالعبي�Dة (ش�وم�رون) م�ذباu وأق��ام في�ه عجلي م�ن ال��ذهب ومن��ع الن�اس م�ن
 ال���جD إل مدين���ة الق���دس الش���ريفة ومن���ع الذب���ح ف مذب���ح س���ليمان فاعت���اد بن���و إس���رائيل عل���ى تق���ديس

Dالعجلي الذهبيDدواع��ي الن��افرة والخاص��مة بي مل��وكي uفش��يئا uي وابتلوا ب��احتام التماثي��ل ورس��خت ش��يئا 
 أفرائي���م ومل���وك يه���وذا ح���ت انقطع���ت رواب���ط اللف���ة بي الطرفي ونش���بت ال���روب الهلي���Dة والنازع���ات
 الذهبي��Dة بي الطرفي وفق��اu ل��ا تتح��دDث ب��ه أس��فار العه��د الق��دي القدDس��ة وتق��رDب ك��لD واح��د م��ن مل��وك
 يهوذا وإسرائيل طلباu للق��وDة والنص��ر عل��ى خص�مه إل مل��وك الفينيقيDي والص��ريDي ال��Dذين ك��انوا مش��هورين
 حين��ذاك ب�دنيDتهم وق�وDتم وش��وكتهم وغ��زارة علمه�م ورق��يD ص��ناعتهم واقتبس��وا ع�اداتم الخالف��ة لش��ريعة
 التوراة. ومن أجل التق��رDب ل��ذه الم��م وتغل��Dب بعض��هم عل��ى البع��ض الخ�ر وض��عوا ف معاب��دهم أوث��ان

 تDعظ����وا ب����واعظاعش����توت وبع����ل ومول����ك ول ينتص����حوا بنص����ائح أنبي����اء بن إس����رائيل ومقدDس����يهم ول 
Dبي حت تغلDالنقطعي والقرDنقرض��ت س��لطنةاب ملوك أشور على إفرائيم وش��ومرون بالغض��ب الل��ي ول 

 هذه السللة من بن إسرائيل ول تزال إل اليوم بقيDة من بقايا الس�امريDي س�اكنة ف بلد ن�ابلس الش�ام
 ولم معبد ف جبل (جزري) للعبادة. والسامريDون يعتقدون بأسفار التوراة المسة ولكنDهم ل يعتقدون
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 ببقيDة أسفار أنبياء بن إس��رائيل. وبع��د انق��راض بن أفرائي��م بقي��ت الس��لطنة ض��عيفة ف بي��ت يه��وذا ح�ت
ة على أيدي ملوك بابل وابتلوا بع�د الع��زDة والش��وكة بالس��ى والذل�Dة. وبع��د س�بعي Dبعد مد uأنقرضوا أيضا 
 س��نة م��ن الس��ر ف باب��ل ن��وا بفض��ل مل��وك إي��ران م��ن أس��ر باب��ل ورجع��وا م��رDة أخ��رى إل مدين��ة الق��دس
 الش��ريفة ب��العزة والطمئن��ان وف ه��ذه ال��رDة انقس��موا إل ش��يع وم��ذاهب أخ��رى نتيج��ة اختلطه��م بأه��ل
 بابل ومصر الDت كانت ف تلك الوقات مشهورة بدنيDتها وسعة معارفها وظهرت شيع (الفرDيس��يDي) و
 (الص��دDوقيDي) و (الس���ينيDون) و (الش���يابوتيDون) وق��د وردت الش���ارة ف الني���ل  الق���دDس إل بعض���هم
 وذ	ك��رت أح��والم بالتفص��يل ف تاري��خ يوس��يفوس الع��بي وفيل��و. وق��د ظن��Dت ه��ذه الش��يع والف��رق نفس��ها

حافظة لقيقة شريعة التوراة واعتبت غيها باطلة مبتدعة.

 وف هذه الثناء ظهر عيسى عليه آلف التحيDة والثناء ودعي أمDة اليهود إل الش��ريعة الدي��دة والس��نن
 البديع��ة ولك�نD اليه��ود تس��Dكوا بالض��روريات الديني��Dة وب��أنD الس�يح ي�ب أن يظه�ر بس�لطنة ظ��اهرة وي�رث
بوا حض��رته واعت��بوا ذل��ك الوج��ود الق��دس بهله��م Dتن��وا ب��ذا وك��ذ	ته ففDع��رش داود وت��اجه وش��وكته وق��و 

ïض��ال uوض��للم مفتي��اïةلDح��ت نزل��ت فيه��م كلم��ة الع��ذاب وبع��د أن س��كنوا مدين��ة الق��دس الش��ريفة م��د  
 أربعم���ائة وثلثي س���نة تفرDق���وا وتش���تDتوا بتغل���ب القيص���ر الروم���ان طيط���وس عليه���م وازداد ه���ذا التش���تDت
 بظهور السلم إل أن أصبحوا حت يومنا هذا مشت�تي ف الشرق والغرب ومنفورين. وق�د بق��ي القلي�ل
 م���ن م���ذهب (القرDائي) وم���ذهب (الرب���DانيDي) ع���بة للمتبص���Dرين. وطائف���ة القرDائي ت���ؤمن بأس���فار العه���د
 القدي ولكنDها ل تعتقد بالتلمود وبالتقاليد والتفاسي بينما طائف��ة الرب��DانيDي بع��د إذعان��ا لس��فار العه��د
Dالقدي تدور عبادتا ومعارفها حول تفاسي التلمود وتعتمد على آراء علماء اليهود. وم��ن العجي��ب أن 
 أمي الؤمني عليه السلم ق�د ص�رDح ف إح�دى خطب�ه البليغ��ة ف ن�ج البلغ��ة ب�وادث بداي��ة وناي��ة بن
 إس���رائيل وح���ذDر الم���Dة الس���لميDة م���ن التفرق���ة والختلف والزبي���Dة وال���ذاهب وتقلي���د اليه���ود ومعان���دة
 حضرة الوعود. ولو وجدنا الق��ام مقتض��ياu ف غض��ون ه�ذا الكت��اب فس�وف ن�درج تل�ك الطب�ة الكري�ة
ة ال���دى ق���د أخ���بوا ب���ذه ���Dأئم Dقي ح���ت يع���رف أه���ل البص���ية أنDونق���وم بتجته���ا ذك���رى وموعظ���ة للمت 
 الوادث وكش��فوا ع��واقب الم��Dة الس��لميDة، ولك��ن هيه�ات أن ت�ؤثDر ه�ذه النص��ائح ف القل��وب القاس��ية

م�ع	 الص	م� الد5ع�اء�أو تؤدDي إل إنتباه وعبة أرباب العتوD والنكار " تس� �و�ت�ى و�ل 	
م�ع	 ال تس� .106"ف�إن�ك� ل 	

  نتشار الديانة النصراني�ة وتفر�قها  إلى مذاهب مختلفة:  إ  . في بيان كيفي�ة 13
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Dقه��ا إل م��ذاهب، فمجم��ل ذل��ك أنDة وتفرDة إنتش��ار الديان��ة النص��راني��Dأم��ا كيفي��DنDه ل��Dا ص��عد عيس��ى علي��هل 
 أطي��ب التحي��Dة والبه��اء إل الرفي��ق العل��ى بظل��م اليه��ود ك��ان ع��دد ال��ؤمني ب��ه حين��ذاك م��ا يق��ارب ال��ائة
 والعش��رين شخص��اu وق��د ق��ام اليه��ود ال��Dذين ك��انوا ف تل��ك الي��Dام ت��ت حك��م بيلط��س ال��وال الروم��ان
 بنته��ى الض��طهاد والذى عل��ى معارض��ة أص��حاب حض��رته إل أن ش��رب ك��أس الش��هادة إس��تيفانوس
 ويعق����وب إب����ن زي����دي ويعق����وب الب����ار بك����م علم����اء اليه����ود والرؤس����اء بش����كل فجي����ع. وأخياu تش����تDت
 أصحاب حضرته إل الدن والطراف خوفاu م�ن اليه��ود وق�ام علم�اء اليه��ود ع�ن طري�ق الرس�ل والراس��لة
م���وا أولئك Dي وإتDالس���يحي Dم���ن مدين���ة الق���دس الش���ريفة أورش���ليم بتحري���ض س���ائر البلد والمال���ك ض���د 
 الظلومي الDذين ك��انوا ل يض��مرون لليه�ود غي خيه�م وص��لحهم بفس�اد العقي��دة وبالرغب��ة بالس��تيلء
موهم بذه التهم الش��نيعة ل�دى ولة البلد وأم��راء الروم��ان إل أن� ن�زل الغض��ب الل�ي Dعلى الكم وإت 
 عل���ى اليه���ود. فبع���د س���بعي س���نة م���ن ميلد الس���يح هج���م طيط���وس القيص���ر الروم���ان عل���ى الراض���ي
 القدDسة وأذلD اليهود وشتDتهم وقتل ما يزيد على الليون من يهود مدينة القدس الشريفة وه��دم الدين��ة.
 وزادت ه��ذه الادث�ة ف تش��تDت الس��يحيDي أيض��اu، فتش��تDت أتب�اع عيس��ى علي�ه الس��لم ال��Dذين ك��انوا أقل�Dة
 وأذل���Dة ف جي���ع البلد ال����اورة والبعي���دة، ولكنDه���م ق���اموا بك���لD ه���Dة وإخلص عل���ى تبلي���غ أم���ر حض���رة
 السيح. ولا بدأ المر البارك السيحي ينفذ إل داخل المDة الرومانيDة الوثني��Dة إتDف��ق علم��اء الرDوم��ان م��ع
م��وا أولئك الظل��ومي أم��ام القياص��رة ورج��ال الدول��ة ب��أنواع الته��م والفس��اد. ول��ا أم��ر Dعلم��اء اليه��ود وإت 
uا وه��ي مدين��ة روم��ا العظيم��ة حينم��ا ك��ان س��كرانا��Dالقيص��ر الروم��ان نيون الظ��ال ب��إحراق عاص��مة أوروب 
 فأحرق مث�ل تل�ك الدين��ة الك��بية ف س�اعة س�كرr جنوني��Dة وألق��ى ف الص��باح تم�ة ه�ذا ال�ادث الش�نيع
 على جاعة السيحيDي الص��غية ف روم�ا إبت	لي��ت تل�ك الفئة الظلوم��ة ب��أنواع الع��ذاب والض�طهاد. وم�ن

Dالع���روف ل���دى النص���ارى أن بط���رس وب���ولس ش���ربا ك���أس الش���هادة ف العاص���مة روم���ا وص���عدا إل مق���ر 
 التق��ديس والرفي��ق العل��ى م��ن ف��وق أع��واد الص��ليب. وانته��ى الم��ر أخياu بالم��Dة النص��رانيDة نتيج��ة ظل��م
م ل ي��دوا ف أن��اء تل��ك الملك��ة الفس��يحة مق��ر أم��ن r يعيش��ون في��ه فالتج��أ أك��ثرهم إل ��Dة إل أن��Dالوثني 
غلوا بعب��ادة ال. ومعل��وم ل��دى الم��Dة  ش��عاب الب��ال والق��رى النائي��ة ع��ن العواص��م ولذوا بالرهباني��Dة وش	��
 النصرانيDة أيضاu أنD هذه المDة إبت	لي��ت بظل�م الوثني��Dة م��دDة ثلثم�ائة س��نة فتعرDض�ت خلل�ا عش�رات ال��رDات
 إل القت��ل الع��ام ب��أمر القياص��رة الرهي��ب وج��رت أن��ار دم��اء أولئك البائس��ي ولك��نD كلم��ة ال إنتص��رت
 ب��الرDغم م��ن ك��لD ه��ذه الظ��ال وزاد ع��دد ه��ذه الم��Dة يوم��اu بع��د ي��وم إل أن� إهت��دى قس��طنطي الك��بي ف
 أواخر القرن الثالث بنور الداية وتشرDف بإعتناق الديان��ة النص��رانيDة. وف أوائل الق��رن الراب��ع أعل�ن حري��Dة
 النص��ارى وق��ام بك�لD ه��ة عل��ى إعلء كلم�ة النص��رانيDة وه��دم الديان��ة الوثني��Dة. ومن��ذ بداي��ة إنتش��ار الديان��ة
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 الس��يحيDة ف أوروب��Dا وآس��يا وأفريقي��ا ك��ان ال��ب العظ��م ف روم��ا رئيس��اu لمي��ع الس��اقفة وتش��رDف بلق��ب
 البابا وإدDعى وراثته لقام خلفة بطرس الرسول. ولا إنتقل  قسطنطي الك��بي م��ن مدين��ة روم��ا العظيم��ة

Dذها عاص��مة ل��ه من��ح أس��قف إس��تنبول ك��ل ��Dت ت��دعى الي��وم باس��م إس��تنبول وإت��Dإل مدين��ة (بيزنطي��ة) ال 
 إحتام ورعاية وعزة وسلطة وأوله شرف كلD عناية وتوجDهr وإعتبارr ح��ت ل ي�د أس��قف إس��تنبول نفس��ه
 م���باu عل���ى إطاع���ة ال���ب العظ���م ف روم���ا ب���ل إعت���ب جي���ع أس���اقفة أورش���ليم والس����كندريDة وأنطاكي���ة
 وبيزنطية وروما متساوين وصارت هذه النقطة ف الخي سبب إنشقاق الكنيسة الشرقيDة عن الكنيس���ة
 الغربي���Dة وص���ارت س���بباu إل إنقس���ام الس���يحيDة إل م���ذهبي ك���بيين: الكاثولي���ك والرث���وذكس. وف ه���ذا
ة قس��طنطي الك��بي وش��جاعته إل مال��ك آس��يا وأفريقي��ا. فمثلu إنتقل��ت ��Dة بمDالق��رن إنتش��رت الس��يحي 
 ملكة أرمينيا من الديانة الوثنيDة إل الديانة السيحيDة بواسطة كريكوريوس بن أنك�س بس��اعدة تيي��دات
 وإعتنقت ملكة كرجستان السيحيDة بواسطة إمرأة. وتشرDفت مالك (تراقيا) و (ميسياوداسيا) ف شال
 شرقي الروملي وبلغاريا بإعتناق السيحيDة. وف أفريقية إعتنقت ملكة البشة الديان��ة الس�يحيDة بواس��طة
 (فرومن���تيوس) ال���Dذي س��افر م��ن مص��ر إليه���ا وص���ارت تابع���ة لكنيس���ة الس���كندريDة. وف الق���رون الخية
 حينم����ا ظه����ر النش�����قاق بي الكن�����ائس الش����رقيDة والكن�����ائس الغربي�����Dة إتبع�����ت أغل����ب المال����ك أس����قف
 القس��طنطينيDة وال��ذهب الرثوذكس��ي م��ا ع��دا كنيس��ة أرميني��ا. وف الق��رن الث��الث والراب��ع حص��لت بع��ض
 الختلفات العلميDة بي رؤساء الس��يحيDة وص��ارت س�بباu إل إنقس�ام الكن��ائس وإنش��قاق العق��ائد وأه��م
 هذه النشقاقات الDت يسمDيها السيحيDون الرطقات أي البدع إنشقاق (الدوناتيDي) و (السيس��يليDي).

 ) ميلدي���Dة وحص���ل اختلف بي311ومم���ل ذل���ك أن أس���قف قرطاجن���ة (منس���وريوس) ت���وفD س���نة (
 أساقفة (قرطاجنة) و (نوميدية) ف تعيي أسقف مكانه وقد تطوDر هذا الختلف إل عداوة ومنازع��ة
زن��ة ول يتحق��Dق الص��لح بس��عي قس��طنطي الك��بي ورؤس��اء القياص��رة  بي الطرفي وج��رت وق��ائع دموي��Dة م	
Dواح��د الخ�ر بفس��اد العقي��دة ول يك��ن ه��ذا الختلف ق��د أص�لح حي ظه��ر اختلف أش��د Dم ك��ل ��Dوإت 
 وأصعب وهو اختلف (آريوس) و (الورثوذكس) ح��ول الق��انيم الثلث��ة. ومم��ل ه��ذا الختلف ه��و
 أنD علماء اللهوت كانوا حت أوائل القرن الرابع يبحثون مسألة الق��انيم الثلث��ة: (الب والب��ن وارDوح
 القدس) الDت هي من السائل الهمDة ف الديانة السيحيDة بثاu موجزاu وكانوا يعلDمون الناس بصورة مملة
 أنD أقن��وم الب��ن ف أقن��وم الب مث��ل العق��ل ف النس��ان وأنD ال��روح الق��دس ه��و الق��وDة اللي��Dة الفاعل��ة ف
 هذين القنومي، ول يزيدوا الشرح ف ه��ذه الس��ألة وك��انوا يقنع��ون الن��اس ب�ذا الج��ال ح��ت ق�ام الق��س
 (آريوس) وكان رجلu ميفاu ذلق اللسان فردD على تعليمات أسقف السكندريDة الDذي كان يعل��Dم الن��اس
uي��اDكل uأقن��وم الب�ن متل�ف إختلف�ا Dوأعل��ن أن uَ uورتب��ة uوذات�ا uبصورة ممل�ة تس��اوي الق�انيم الثلث��ة ج��وهرا 
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 من حيث الوهر مع أقنوم الب ول يص�در ج��وهر الب��ن ف البداي��ة إلD م�ن ج�وهر الب وه��و أش��رف
 الخلوقات وهو بثابة آلة إستعملها الله الب ف إياد الع��ال الي��ول وجعل��ه الص��Dادر الوDل والواس��طة
 الول بي الالق والخلوقات. ولا إش��تهرت تعليم��ات (آري��وس) وإعتنقه��ا خل�ق ك��ثي ح�دث بي الل��Dة
 إنشقاق كبي لنD هذا التعليم يناف عقيدة الب العظم وعقيدة معظم الس��اقفة ال��Dذين ك��انوا يعت��بون
 جوهر البن مساويا لوهر الب من كلD الهات فتح��وDلت الن��اظرات العلمي��Dة إل خص��ومات مذهبي��Dة
 إنتهت أخياu بتكفي بعضهم البعض الخر وتريه وطرده وكان قسطنطي الكبي ف بداية الم��ر يعت��ب
 أنD ه��ذه الس��ألة طفيف��ة ولكن��Dه ل��ا وج��د العاقب��ة وخيم��ة كت��ب رس��الة ودDي��ة للت��آخي بي الطرفي وأمره��م
 ب���الودDة والئتلف وت���رك العن���اد والختلف. ولك���نD ه���ذه النص���ائح ل تنف���ع ف رف���ع العائل���ة ب���ل إزداد
 الختلف والتنافر يوماu فيوماu وإنتشر الياج والضطراب ف جي�ع المال�ك فإض�طرD القيص��ر الك��بي إل

 ) ميلدي��Dة. وهك��ذا ع	ق��د الم��ع النيق��اوي325الم��ر بإجتم��اع جي��ع الس��اقفة ف مدين��ة نيقي��ة س��نة (
 الش��هي ال��Dذي ه��و (الم��ع الس��كون الوDل) ف الديان��ة النص��رانيDة والك��ان ال��Dذي في��ه تأسDس��ت العقي��دة
 الديني����Dة الك����بى ف ه����ذا ال����دين، وبع����د الن����اظرة والادل����ة إتDف����ق الس����اقفة ف ه����ذا الم����ع عل����ى تري
 (آريوس) وحكموا بطرد ونفي (أوبليكوم) وإجبار أتباعه على ترك تعاليم آريوس واللتح��اق بالكنيس��ة
uة. وف ه��ذا الم��ع ص��در الك��م الص��ريح بتس��اوي أقن��وم الب��ن م��ع أقن��وم الب الل��ه ذات��اDالرثوذكس��ي 
. ولو أنD هذه السألة قد ح	لDت بإنعقاد المع النيقاوي ولكنD مسألة كيفي��Dة إنبث��اق u وكرامة uورتبة وفعل 
 أقن��وم الب��ن م��ن أقن��وم الب ق��د ط	رح��ت أم��ام الق�س��س ورج��ال الس��يحيDة وأخياu ص��ارت ه��ذه الس��ألة
د الذاهب إل يومن��ا ه��ذا. وف ه��ذا الق��رن ظه��رت فيم��ا ع��دا ش��يعة Dسبب إنقسام الكنائس وسبب تعد 
 آريوس شيع ص�غية وك��بية أخ�رى بس��بب الختلف�ات العلمي�Dة بي النص�ارى وس��بDبت إنقلب�ات داخ�ل
 اللDة وشرح كلD واحدة من هذه العقائد مدون بصورة مفصلة ف كتاب تاري��خ الكنيس��ة ت��أليف يعق��وب
 مردوك المريكان وغيه من أفاضل الؤرDخي وهي كلDها مشهورة بي جهور الناس م��ن الع��ال والاه��ل
 باسم (الفرق السيحيDة). وف القرن الرابع أنكر أسقف اللذقيDة (أيولين��اريس الص�غر) ناس��وت الس�يح
 وأعلن ألوهيDته الطلقة وكان رجلu فاض��لu وع��دوDاu للريوس��يDي فإنتش�رت تعليم��اته ف أك��ثر بلد الش��رق.

 ) ميلدي���Dة وه���و381ل���ذا ص���در الم���ر اللك���ي م���ن (ثيودوس���يوس) بعق���د الم���ع القس���طنطين س���نة (
 (المع السكون الثان) وقد إجتمع ف هذا المع مائة وعشرون أسقفاu وحكموا على حقيDة الق��انيم
 الثلث��ة ف إل��ه واح��د وط��ردوا (أيولين��اريس الص��غر) وحرDم��وه. وف الق��رن ال��امس ظه��رت ف الس��يحيDة
 الفرق��ة (النس��طوريDة) وس���بب ظهوره���ا ه��و أنD عيس��ى علي���ه الس���لم ك��ان يس��مDي نفس��ه ف الني��ل م��رDة
 (بإبن ال) و أخرى (ب�إبن النس��ان) ل�ذا ص�ار التوفي��ق بي ه��ذين الق��امي أو التفري��ق بينهم��ا س��بباu ف
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 ة وبلد الشرق عيس��ى علي��ه الس��لم ح��ائزاuيDعتب علماء سوريDإة بي النصارى ويDختلفات مكيDإحدوث 
م �Dع م��ن ه��ذا أنDة فتف��رDة والبشريDة أي اللوهيDة والشيئة الناسوتيDلطبيعتي ومشيئتي وهي الشيئة اللهوتي 
 كانوا يسمDون مري العذراء مرDة باسم (أم ال) ومرDة باس��م (أم الس��يح) بينم��ا إعت��ب علم��اء الس��كندريDة
م ص��اروا يس��مDون مري ��Dع م��ن ه��ذا أنDعلى طبيع��ة واح��دة فتف��ر uوالكنائس التابعة لا حضرة السيح حائزا 
 الع���ذراء باس���م (أم الل���ه) ول يي���زوا تس���ميتها باس���م (أم الس���يح). ول���ا ك���ان (نس���طوريوس) الس���قف
 الس��وري رجلu عظيم��اu وفص��يحاu ول يستص��وب تس��مية مري الع��ذراء باس��م (أم الل��ه) خلف��اu للس��وريDي
 والشرقيDي وك��ان يه�ر ف ال�امع والكن��ائس بعقي��دته ه�ذه ل�ذا ه�اج علم�اء القس��طنطينيDة ورهبان�ا وك��ان
شى أن تنتهي الادلت العلميDة إل حرب دمويDة قأصدر القيصر الرومان (ثيودوسيوس الثان) أمره  ي	

 جتم��اع (مم��ع أفس��س) وه��و (الم��ع الس��كون الث��الث) وق��د حك��م ف ه��ذاإ) ميلدي��Dة ب431س��نة (
 المع بطرد (نس�طوريوس) وتري�ه. وم��ع أن ه��ذا الك�م ق�د ن�	ف*�ذ بص��ورة ص�ارمة قاس�ية لك�نD ش��يعته ل
 تضمحل بل إنتشر مذهب النسطوريDة بهود (برصوماس) وبس��اعدة (فيوز) ش��اه إي��ران ف بلد إي��ران
 والع���راق. وحي���ث ظه���رت ف الق���رن ال���امس إختلف���ات أخ���رى بي القس���س والرهب���ان بنتيج���ة إنتش���ار

Dمذهب النسطوريDنت فرق منها فرق��ة (أفيتخ��وس)يDوف ع��ام (ة تكو .uش��ديدا u451 ال��ت س��ببت هياج��ا( 
 وبرس��وم وتعليم��ات مارس��يانس إنعق��د "مم��ع خلكي��دون" ال��ذي أص��بح "الم��ع الس��كون الراب��ع"، وف
 ه���ذا الم���ع أ	ق���رDت ص���ياغة الباب���ا لي���و للنظ���ام الكليوس���ي كم���ا أ	ق���رD ط���رد ديكوس���كوروس وأف���تيخوس،
 وك��ذلك ال��دDعي العارض��ي للح��ب العظ��م. وف ه��ذا الق��رن أيض��اu ظه��ر م��ذهب اليعقوبي��Dة م��ن ال��دDعي
uب ب���البادعي. وك����ان ج���و يعق����وب راهب����ا���Dبالش����يئة الواح����دة، وه����ذا ال����ذهب أعلن���ه ج���و يعق����وب اللق 

Dة، ف��أنعش ف ك��لDعل��ى الق��دام إل ال��دن الك��بى الش��رقي uس جه��ده ونش��اطه س��ائراDولكن��ه ك��ر uمتواض��عا 
 مدين���ة قل���وب أتب���اع م���ذهب الش���يئة الواح���دة، وإس���تطاع بفص���احته وبلغت���ه أن يؤس���Dس عقي���دة ه���ذا
 الذهب ف قلوب السيحي ف برD الشام وبلد ما بي النهرين وأرمينية ومصر والنوبة والبشة وغيه��ا.
رر ثب��اته. وف الق��رن الس��ادس اليلدي نف�ذت الديان��ة ��Dبإسه وتق uة معروفاDوأصبح بذلك مذهب اليعقوبي 
 الس���يحيDة ف بع���ض البل���دان الوروبي���Dه ال���ت ك���انت ح���ت ذل���ك الق���رن باقي���ة عل���ى وثنيDته���ا مث���ل بريطاني���ا
 وصكص��ون وبع��ض مال��ك آس��يا الواقع��ة عل��ى س��واحل البح��ر الس��ود ون��ر ال��دانوب. وبع��د أن ق��ويت

 ف ع��املم��ع الس��كون ال��امس" الش��يع وال��ذاهب ال��ذكورة ف ال��داخل ش	��كDل ب��أمر جوس��تنيانس "ال
 . وق��د ص�در ف ه��ذا الم�ع حكم�اu ض�دD أوري�انس، م��ا زرع ب��ذور التن��افر والكراهي��ة بي أس��قف553

د، وال��ت أدDت إل هي��اجr ش��ديدr جع��ل Dة وأس��قف روم��ا (أي ال��ب العظ��م الروم��ان) التش��دDالقس��طنطيني 
 الس��يحيDةأك��ثر ال��ؤرDخي للكنيس��ة يعت��بوا ذل��ك الق��رن بداي��ة ظه��ور الختلف والنش��قاق ف الديان��ة 
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 وقيام مذهب يونان ومذهب لتين أو بعبارة أخرى الذهب الرثوذكسي وال��ذهب الك��اثوليكي. وف
 ) ظه����رت الديان����ة القدDس����ة الس����لميDة، ومن����ذ ذل����ك609أوائل الق����رن الس����ابع اليلدي، أعن ع����ام (

 س��يلن منح��دران ش��ديدا الري��ان ويق��اوم ك��لDالس��يحيDة تتص��ادما كال��وقت ب��دأت ال��ديانتي الس��لميDة و
 ) م��ن680منهما الخر بأقصى أنواع العن��ف ف أقط�ار شاس��عة م�ن آس��يا وأوروب��ا وأفريقي�ا. وف ع��ام (

 ذل��ك الق��رن، وب��أمر م��ن قس��طنطي فوغون��اطوس وال��ب العظ��م، إنعق��د "الم��ع الس��ادس الس��كون"
 وص��در الك��م ض��دD أص��حاب الش��يئة الواح��دة. وف الق��رن الث��امن اليلدي ظه��ر الختلف ف طريق��ة

 . وكلمة أيقون��ة ف اللغ��ة اليوناني��Dة تعن الص��ورة، وتعن التمث��ال ف اللغ��ةالسيحيDيعبادة اليقونات بي 
 العربي�Dة. ومتص��ر ه��ذه ال��وادث العجيب��ة أن��ه بع�د إي��ان قس��طنطي الك��بي ح�اول قياص��رة روم��ا وأس��اقفة
ة تط��بيق ال��دين ونش��ر الش��ريعة الس��يحيDة بي الل��ل والقب��ائل الوثني��Dة، ��Dورهب��ان ذل��ك الزم��ان وبكم��ال الم 
 وعن ذلك كتب الؤرDخ الشهور يوحنDا لورنس: "إنD أكثر البشDرين من القبائل وأهل الرياف ف البح��ر
 السود وجبال قوقاز وقبائل أخرى أصبحوا راضي بتبديل الصور والتماثيل القدية الت كانت عن��دهم
يس��ي والش��هداء. وه��ذه القب��ائل ال��ت ك��انت معروف��ة قبلu بالب��داوة والت��وحDش وقل��Dة Dبص��ور عيس��ى والقد 
 العارف والدنيDة ل ترى ف تغيي الصور تأثياu على مصلحتها وذلك إرضاءu لقياصرة روما". ومن جه��ة
 أخ���رى إل���تزم أفاض���ل النص���ارى بالص���مت حي���ال ه���ذه الص���ور والتماثي���ل باعتباره���ا ت���ذكDر ب���آلم حض���رة
 الس���يح ومص���ائبه والش���دائد ال���ت وردت عل���ى أولي���اء ال���دين الس���يحي، ح���ت أص���بحت عب���ادة الص���ور
 والتماثي��ل ف الديان��ة الس��يحيDة أم��راu مش��هوراu ودخل��ت ج��ع الكن��ائس. وحي ظه��رت الديان��ة الس��لميDة
 ق���ام رؤس���اء مس���لمي م���ع علم���اء م���ن اليه���ود والنص���ارى بإنتق���اد عب���ادة اليقون���ات وإعتبوه���ا كعب���ادة

 )، أص��در الل��ك اليون��ان فيليبك��وس م��ن ب��اردانس، وب��أمر البطري��رك712الوث��ان. ول��ذلك، ف ع��ام (
 يوحنDا، حكماu بإزالة الصور من كنيسة آيا صوفيا كم�ا أم�ر الم�ع الس��كون الس�ادس بحوه�ا. ول�ذلك

 ف روما حكمه بإرتداد اللك اليونان وإعتبه خارجاu عن ال��دين الس��يحي وحك��مأصدر الب العظم 
يس بطرس وإنتهت هذه الفئة بلع اللك اليون��ان م��ن عرش�ه. Dبوضع صور جيع الامع ف كنيسة القد 
 ولك��نD ه��ذه الفتن��ة ع��ادت فإش��تدDت ف عه��د (لي��ون اليص��وري) ال��Dذي ك��ان مش��هوراu بش��جاعته ف��أدDت
 الفتن���ة إل نش���وب ح���روب دموي���Dة ف الم���Dة لنD ه���ذا الل���ك بس���بب تقري���ع الس���لمي واليه���ود الش���ديد
 وخوفاu من أن تؤدDي عبادة التماثيل شيئاu فشيئاu إل ظه��ور الب��دع والراف��ات اليوناني��Dة القدي��ة ف الديان��ة

يس���ي م���ن726الس���يحيDة أص���در س���نة ( Dبح���و جي���ع تاثي���ل الش���هداء والقد uعام���ا uة حكم���ا���Dميلدي ( 
 الكنائس ما عدا تثال السيح على الصليب ولذا إشتعلت ن��ار ال��رب بي أف�راد  الم��Dة وت��دDد القت��ال
 ف ج��زر الرخبي���ل وبع���دها إنتق���ل إل إيطالي���ا وذل��ك لنD عام���Dة الل���Dة بس���ب الع���ادة ال���Dت إعتادوه���ا ف
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 عب��ادة الص��ور والتماثي��ل رأوا ف إزالته��ا مالف��ة للديان��ة بينم��ا الرؤس��اء والكهن��ة ك��انوا م��دفوعي بالنفع��ة
اu عن دي�ن الس��يحيDة وط��ردوا س��فراءه Dت يكسبونا من بقاء الصور والتماثيل واعتبوا اللك مرتدDة الDالادي 
 م��ن بلد إيطالي��ا. فع��زم الل��ك ل��ذلك عل��ى مارب��ة ال��ب العظ��م. ونظ���راu ل��وادث الش��رق وج��د نفس��ه
 ع���اجزاu ع���ن ال���رب فع���اقب ف س���اعة غض���به عاب���دي الص���ور والتماثي���ل عقاب���اu ص���ارماu وع���زل أس���قف
 القسطنطينيDة (جرمانوس) لنDه كان يب التماثيل وعيD مكانه (أنسطاسيوس) لنصب السقفيDة وأمر
 ب���إحراق جي���ع التماثي���ل ومعاقب���ة وتع���ذيب مب���D اليقون����ات وك���انت نتيج���ة ه���ذه الش���دDة والقس����وة أن
 إنقس��مت الل��Dة النص��رانيDة إل قس��مي (أيكون��ودول) أي العاب��دين للص��ور والتماثي��ل، و(أيكونوم��اكي)
 أي الطDمي للصور والتماثيل. وعندما ق	تل اللك (ليون) مسموماu بدسائس زوجته (أيرين) وكان إبنه
 (قس��طنطي) ص��غياu تقل��Dدت أيرين وص��اية الع��رش ونص��رت مب��D اليقون��ات وبت��دابي ه��ذه ال��رأة إنعق��د

 ) أس��قفاu وحكم��وا350) ميلديDة وإجتمع فيه (786(المع السكون السابع) ف مدينة نيقية سنة (
 فيه بواز عبادة التماثيل. وف أثناء هذه الروب الهليDة والصومات الدمويDة الDت إمت��دDت م��دDة طويل��ة
 بي السيحيDي وك��انت خلل�ا ك�لD فرق�ة تعت��ب الفرق�ة الخ�رى ك�افرة ومش��ركة ظه�ر اختلف جدي�د بي
 اللDة ف كيفي��Dة إنبث��اق ال�روح الق�دس م�ن الب�ن والب بينم�ا ك��انت الفرق�ة اليوناني��Dة تعتق��د بإنبث�اق ال�روح
ة طويل��ة ح�ت أص��بحت س��ببا أخ�ر لنفص��ال Dالق��دس م��ن الب وح�ده. ودام��ت ه�ذه النازع��ة أيض��ا م��د 
الكن���ائس الش���رقيDة ع���ن الكن���ائس الغربي���Dة وف الق���رن التاس���ع أم���ر الل���ك الك���دون (باس���يليوس) س���نة (

 س��قفاuأ) 318) ميلديDة بإنعقاد (المع الس��كون الث�امن) ف مدين��ة القس��طنطينيDة وق��د حض�ر (869
Dوحكم��وا ض��دDي يعت��بوندDاليون��اني Dالعتق��دين بالش��يئة الواح��دة وض��د النكري��ن لعب��ادة التماثي��ل ولك��ن  

 ) ميلدي����Dة برئاس����ة (فوتي����وس) ه����و (الم����ع879الم����ع ال����Dذي ع	ق����د ف ه����ذه الدين����ة نفس����ها س����نة (
 الس����كون الث����امن) وق����د حك����م في����ه بع����دم إق����رار مط����اليب الباب����ا وم����ع أنD الديان����ة الس����يحيDة إبتلي����ت
 بإنش��قاقات وب��دع داخلي��Dة أخ��رى أمث��ال كيفي��Dة عب��ادة التماثي��ل وحي��ازة ال��ذخائر يعن عظ��ام القديس��ي

Dة ولكن��Dة حربي��Dوجثثه��م وش��فاعتها كم��ا إبتلي��ت بجم��ات خارجيDه��ا إنتص��رت ف الق��رن التاس��ع والق��رنن 
 العاشر على الوثنيDة ف بقيDة مالك أوروبDا مثل الر وبولن��دا وأقس��ام روس��يا ال��Dت ك��انت ح��ت ذل��ك الي
 عل���ى ديانات���ا الوثني����Dة وأدخلته���ا ف حظية ال���دين الس���يحي. وف أواخ���ر الق����رن ال���ادي عش���ر ش����بDت
 ال���روب الص���ليبيDة بي الس���لمي والس���يحيDي وك���ان س���ببها س���فر الراه���ب الفرنس���ي بط���رس أرميط���ة أي
س��ة ف مدين��ة الق��دس الش��ريفة، ووج��د بزعم��ه النص��ارى يع��ام�لون ف Dبط��رس الناس��ك لزي��ارة البق��اع القد 
 فلسطي بنتهى الذلD والتحقي. فلمDا رجع إل أوروبDا قام بماس شديد بتحريض ال��ب العظ��م ال��Dذي
 كان يسيطر على أغلب ملوك أوروبDا سيطرة مطلقة على ماربة السلمي وإنقاذ الراضي القدDسة من
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 بي أي��ديهم. وق��د خلق��ت تريض��ات ه��ذا الراه��ب الناس��ك هياج��اu وإض��طراباu عجي��بي ف أوروب��Dا وإتDف��ق

Dت���ر Dورد rا عل���ى مارب���ة الس���لمي. وبع���د أخ���ذ���Dجي���ع مل���وك أوروبD1096ك الي���ش الس���يحي س���نة (ر( 
اه المال���ك الس���لميDة وإس���تعدD مل���وك الش���ام ال���Dذين ك���انوا مش���هورين أيض���اu بش���جاعتهم ���Dة بإت���Dميلدي 

Dت الع����ارك ف بلد س����وريDة للح����رب والطغي����ان. وق����د إس����تمرDالعس����كريDة قرني وج����رتي Dة وفلس����طي م����د 
 خللا أنار من الدماء وفن��ت أنف��س ل يع��رف ع��دDتا إلD ال. وأخياu ت��رDرت البلد القدDس��ة بش��جاعة
ة م�ائت س��نة س�احة ح�رب وم��دDة Dص�لح ال�دين الي��وب وبس��الة الل��ك الظ�اهر بيس بع�د أن� ك��انت م��د 
 س��بعي س��نة عاص��مة الملك��ة الس��يحيDة ف الراض��ي القدDس��ة. ول ي	س��مع خلل ه��اتي ال��ائت س��نة ف
 داخل السيحيDة غي الناظرات والخاصمات الدمويDة حول عب��ادة التماثي��ل وح��ول العش��اء الرب��Dان وه��ل

ل فيه البز والم�ر حقيق��ة إل جس�د الس�يح. وف س�نة ( Dة إنعق��د (الم�ع التاس��ع1123يتبد�Dميلدي ( 
 ) إنعق��د (الم��ع العاش��ر الس��كون) ف1139الس��كون) ف مدين��ة روم��ا ف قص��ر لت��ران. وف س��نة (

 قصر لتران أيضاu وف ه�ذين المعي ج�رت ال�ذاكرة ح�ول ح�قD الم��باطور ف إنتخ�اب ال�ب العظ�م
اد الكن����ائس الغربي����Dة والش����رقيDة أي ال����ذهب الك����اثوليكي اللتين وال����ذهب الرثوذوكس����ي ����Dة إت����Dوكيفي 

 ) ميلدي����Dة إنعق����د (الم����ع ال����ادي عش����ر الس���كون) ت����ت رئاس����ة ال���ب1179اليون���ان. وف س����نة (
 العظم اسكندر الثالث ف قصر لتران أيضا وقد ثبت ف هذا المع إستقلل كنيس��ة روم��ا والس��لطة

 ) ميلدي��Dة إنعق��د (الم��ع الث��ان عش��ر الس��كون) ك��ذلك ف مدين��ة1215الطلق��ة للباب��ا.  وف س��نة (
) إنعق����د (الم���ع الث���الث عش���ر الس���كون) ف مدين����ة لي���ونس. وف س����نة (1245روم���ا.  وف س���نة (

 ) إنعق��د (الم��ع الراب��ع عش��ر الس��كون) ف مدين��ة لي��ون وج��رت ال��ذاكرة ف ه��ذه ال��امع عل��ى1274
اد كنائس روما والكنائس اللتينيDة وف س�نة ( Dإنعق��د (الم�ع ال�امس عش�ر1311الغلب حول إت ( 

 ) إنعق�د (الم�ع الس�ادس عش�ر الس�كون) ف1418-1414السكون) ف مدينة في�ان. وف س��نة (
 ) إنعق��د (الم��ع الس�ابع عش�ر الس��كون) ف مدين��ة ب�ازل1439-1430مدينة كنستانس وف سنة (

اد الكنائس الش��رقيDةتDتDإوف هذا المع جرت الذاكرة حول إصلح الحزاب الفرنسيDة واليطاليDة و Dت 
 ) إنعقد (المع الثامن عشر السكون) ف روما ف قصر لتران1517-1412والغربيDة.  وف سنة (

 ) إنعقد (الم�ع التلس�ع عش�ر الس��كون) ف مدين�ة ترن��ت وك�ان1545بأمر الب العظم. وف سنة (
 هذا آخر الامع السكونيDة، وه��ذه ال��امع ال�Dت ذكرناه��ا عل�ى ال��تتيب ك�انت م�ن جه�ة س�بب ح�دوث
 الذاهب والنشقاقات ف الديانة النصرانيDة كما ك��انت م��ن جه��ة أخ�رى س��بب إنتظ��ام النظم�ة الديني��Dة
 السيحيDة. وخلل هذه القرون بلغ��ت س�لطة ال��ب العظ�م إل أعل��ى من��زلة م��ن الق��وDة واليب��ة ورس��خت
 م��افته ف قل��وب الل��وك والم��راء ف أوروب��Dا. وبع��د إنته��اء ال��روب الص��ليبيDة ل ي��دث ف ب��ر الس��يحيDة
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 غي ح���دوث م����ذاهب متلف���ة.  وك���ان معظمه���ا ي���دور ح���ول مقاوم����ة س���لطة ال���ب العظ���م الطلق���ة.
 ومعظ���م ه���ذه ال���ذاهب ك���ان ي���ارب الرهب���ان ال���دومينيكيDي ال���Dذين ك���انوا ب���أمر ال���ب العظ���م يع���ذDبون
 ويرق��ون ويقتل��ون ك��لD م��ن ك��ان ي��رج ع��ن س��لطته.  وق��د ك��انت أعم��ال ه��ؤلء الرهب��ان س��ببا لس��تعداد
 الع��ال الس��يحي لاب��ة تغييات ك��بية في��ه إل أن ق��ام ل��وثر السكس��ون الش��هور م��ن مدين��ة إيس��كي ف
 الق��رن الس��ادس عش��ر وأس��Dس ال��ذهب البوتس��تانت النيل��ي ال��Dذي م��ا الطق��وس الارج��ة ع��ن الني��ل
س مث���ل الع����تاف بس���لطة ال���ب العظ���م الطلق���ة وغف����ران الطاي���ا والص����وم وعب���ادة اليقون����ات Dالق���د 
 والحتفالت الزائدة ولبس البدلت وأمثالا. ولو أنD قيام هذا الرجل الDذي نشأ راهباu صغياu ث أصبح
 مصلحاu كبياu كان ف البداية سبب فت داخليDة وحروب أهلي��Dة إلD أن��Dه أدDى إل ح�دوث تغييات ك�بى
 ف عال الديانة النصرانيDة. فتنوDرت القطار السيحيDة بأنوار العلوم والتمدDن أوDلu بسبب إقتباسها العل��وم
 م���ن الس���لمي ف الن���دلس وثاني���اu بس���عى الطائف���ة البوتس���تانيDة النيلي���Dة ح���ت إنقش���عت غي���وم اله���ل
uة ورس���وخاDال���ذهب البوتس���تانت النيل���ي ف الق���رن الس���ابع عش���ر والث���امن عش���ر ق���و Dش وإش���تدDوالت���وح 
 وصار من الذاهب الكبية حت الوقت الاضر. وما ذكرناه بصورة مملة يفهم أنD الذاهب النص��رانيDة
 حت الوقت الاضر وهو أواخر الق��رن التاس��ع عش�ر ه�ي: ال��ذهب الك��اثوليكي وال��ذهب الرثوذكس��ي
 وال���ذهب البوتس���تانت وال���ذهب اليعق���وب وال���ذهب النس���طوري وال���ذهب ال���ارون وال���ذهب اللك���ان.

Dأم���DمDة الش���عب مث���ل القب���اط والس���ريان والكل���دان والرم���ن والحب���اش فإن���Dا بقيDا تابع���ة للم���ذاهبن ���Dن 
 الذكورة.

                           
ة نشـــــــــــــــــــــــــــــــوء المـــــــــــــــــــــــــــــــذاهب فـــــــــــــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــــــــــــلم:14 ـــــــــــــــــــــــــــــــ . فـــــــــــــــــــــــــــــــي كيفي�

uلDر أوDة والبه��اء م�ن أف�ق البطح�اء ون��و��Dه ل�ا أش��رق ج�ال خ�ات النبي��اء علي��ه الف التحي��Dوممل ذل�ك أن 
ة الكرDم��ة والدين��ة الن��وDرة ب��أنوار الديان��ة اللي��Dة وف ��Dة ثلث عش��رة س��نة قل��وب ع��دد م��ن أه��ال مك Dم��د 

Dة ت���وف ���Dأواخ���ر إق���امته علي���ه الس���لم ف مكDذي ك���ان ال���ارس الك���بيف���Dأب���و ط���الب ب���ن عب���د الطل���ب ال  
 لرسول ال والزعيم العظيم لقبيلة بن هاشم فإتDفق كفDار مكDة الDذين ك��انوا أم��راء الع��رب عل��ى قتل��ه علي��ه
 السلم ول تكن لهل اليان قوDة لراسته من شر أول البغضاء لذا فقد قام رس��ول ال وخ��ات الن��بيDي
ة إل الدين��ة بعه��دr م��ن أش��راف الدين��ة وق��ام فيه��ا ب��دعوة القب��ائل العربي��Dة إل الش��ريعة ��Dب��الجرة م��ن مك 
 السلميDة. وقد حدث ف السنة الثاني��ة م��ن الج��رة أن ج��رت أوDل معرك��ة بين��ه علي��ه الس��لم وبي كف��Dار
 قري��ش ف موقع��ة (ب��در) وش��لت النص��رة اللي��Dة جي��ش الس��لمي وق	ت��ل ف ه��ذه الوقع��ة ع��دد ك��بي م��ن
 قريش كان بينه�م أرب�ع وعش��رون رجلu م�ن ص�ناديد قري�ش. وف الس��نة الثالث��ة م�ن الج�رة وقع�ت موقع��ة
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) وفيه��ا إنكس��ر جي��ش الس��لمي وإستش��هد س��بعون م��ن ص��حابة رس��ول ال منه��م الم��زة س��يDد  (أح	��د�
 الشهداء. وف السنة الثامنة م��ن الج�رة وقع��ت (موقع��ة س�ؤتة) وب��دأت ال��رب بي الس��لمي والنص��ارى
 وف ه���ذه الوقع���ة إستش���هد م���ن كب���ار الص���حابة زي���د ب���ن حارث���ة وجعف���ر ب���ن أب ط���الب اللق���Dب ب���ذي
ة ��Dتح��ت مك	ار، كم��ا إستش��هد عب��دال ب��ن رواح��ة. وف ه��ذه الس��نة ف��Dالن��احي، أو بلق��ب جعف��ر الطي 
ار قري���ش ملج���أ وملذ إلD إعلن ط���اعتهم للش���ريعة الس���لميDة ودخ���ولم ف ���Dم���ة ول يب���ق أم���ام كفDالكر 

Dوا باس���م (الطلق���اء) وباس���م (الؤل���Dجي���ش الس���لمي وسDف���ة قل���وبم). وف الس���نة التاس���عة والعاش���رة م���نل 
ة والدينة خضوعها وإس�لمها. وف أوائل الس��نة الادي��ة عش�ر ك�انت Dالجرة أعلنت القبائل اليطة بك 
 وف���اة رس���ول ال وخ���ات الن���بيDي علي���ه وآل���ه اطي���ب التحي���Dة والبه���اء وبوف���اته ف	تح���ت أب���واب الختلف���ات
 والتفرق��ة عل��ى وج��ه الس��لمي. ومم��ل ذل��ك أن��Dه ل��ا ل��ق رس��ول ال ب��الرفيق العل��ى ل تتأس��Dس اللف��ة
 ال��Dت ه��ي أعظ��م أس��اسr لق���وام الم��Dة وتربي���ة بن��اء الل��Dة حس��ب تنص���يص رس��ول ال ول حس��ب ش��ورى
 ورض�اء العم��وم ب�ل تأسDس��ت عل��ى العك��س م��ن ذل��ك عل�ى النافس��ة. وكم��ا ه��و م��دوDن ف كت��ب التاري��خ
 تقرDرت اللفة فلتة إل عبدال ب�ن أب قحاف�ة الع��روف ب�أب بك��ر وك��ان م�ن كب�ار الص��حابة وم��ن أوائل
 السلمي فكان إنتخابه سبباu ف تذمDر وعدم رضاء بعض أكابر الصحابة وبصورة خاصDة أمي ال��ؤمني

Dباللفة وبتول Dذي كان يرى نفسه أحقDعلي بن أب طالب عليه السلم الDة بسبب قرابتهلDأمر الم Dل 
 لرس��ول ال ولس��بقه ف الس��لم وأعم��اله وعلم��ه ورفعت��ه. ولك��نD أك��ابر الص��حابة م��ن اله��اجرين الوDلي
 والنصار ل�ا ش��اهدوا إرت�داد أك�ثر القب��ائل العربي��Dة ع�ن الس��لم بع��د وف�اة خ�ات النبي�اء وإمتن��اعهم ع�ن

Dة ورأوا نص��رة الس��لم أه��مDة ومنافعهم الذاتيDحوا حفظ السلم على أغراضهم الشخصيDأداء الزكاة رج 
ار ل��ذا فق��د نب��ذوا ت��ذمDرهم ��Dب نص��رة الكفDالختلف يس��ب Dل��وفهم م��ن أن uفريض��ة م��ن فرائض��هم. ونظ��را 
دوا ��Dول ي��اهروا بخ��الفتهم عل��ى إنتخ��ابه ب��ل إت uي وع��دم رض��ائهم عل��ى إنتخ��اب أب بك��ر جانب��اDالس��ر 
 وإتDفق��وا بك�لD ت��آزر عل�ى إعلء كلم�ة الس��لم وإرج��اع أه��ل ال��ردDة إل ش��ريعة س��يDد الن��ام وإس��تول دي�ن
 الس���لم خلل س���نت خلف���ة الليف���ة الوDل بالس���يف عل���ى الزي���رة العربي���Dة كلDه���ا وعل���ى بع���ض أج���زاء
 س��وريDة. وف أي��Dام الليف��ة الث��ان إس��تولت الي��وش الس��لميDة عل��ى الع��راق وس��وريDة ومص��ر وإي��ران ح��ت
 ح���دود خراس���ان. وعن���دما ط	ع���ن الليف���ة الث���ان حي ص���لة الص���بح ف مس���جد الرس���ول بطعن���ة فيوز
 ال��ديلمي وج	ع��ل أم��ر	 اللف��ة ش��ورى بي س��تDة م��ن كب��ار الص��حابة ع��ادت ف ه��ذه الش��ورى النافس��ات
 القدية وإزدادت النافرات القلبيDة بي الرؤساء وعهدت اللفة على كلD ح��ال إل الليف��ة الث��الث ذي
Dة م�ن أقرب��ائه. ول��و أن��Dالنورين فع�ز�ل� كبار الصحابة وعهد برئاسة الي��وش وولي��ة البلد إل كب�ار بن أمي 
 الفتوح����ات الس����لميDة إس����تمرDت أي����Dام خلفت����ه إل أواس����ط إفريقي����ة وأن����اء إي����ران لك����نD ظل����م بن أمي����Dة
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 وخروجهم التطرDف على سية اللفاء الراشدين أدDى إل تذمDر الناس فتوجDهت أخياu وفود م��ن البص��رة
 والكوف���ة ومص��ر إل الدين���ة الن���ورة تطل��ب ع��زل ال��ولة وتع��رض مطالبه��ا عل��ى الليف��ة الث��الث وتتوس���Dل
 بكبار الصحابة ليشفعوا لم لدى الليف��ة ف طلبه��م الص�لح وإزال��ة مفاس��د الك��م. وم��ن بي ال�Dذين
لوا إليه��م أمي ال��ؤمني عل��ي ب��ن أب ط��الب علي��ه الس��لم ف��ذهب ذات ي��وم إل لق��اء ذي الن��ورين ��Dتوس 
 إس���تجابة لطل���ب كب���ار الص���حابة ورؤس���اء الوف���ود وخ���اطبه ب���ذه الطاب���ة البليغ���ة ال���Dت ق���ال فيه���ا علي���ه

ي�ئاuالسلم: " . م���ا أع���ر�ف	 ش��� ن��ه	م�. و�ال� م�ا أد�ر�ي م�ا أق	ول� ل�ك� ف�ر	ون� ب��ي��ن�ك� و�ب��ي�� ت�س�  إن� الن�اس� و�ر�ائ�ي و�ق�د� إس�
	��ك� ع�ن���ه	 و�ل ب� ي�ئr ف��ن	خ� ن�اك� إل ش��� ب��ق� ا ن��ع�ل���م	. م���ا س��� ي�ئr ل ت��ع�ر�ف	��ه	. إن���ك� ل�ت��ع�ل���م� م��� ل	��ه	 و�ل أد	ل��5ك� ع�ل���ى ش���  ت��ه�
ن�ا و�م��ا ب�� ا ص��ح� ب�ت� ر�س	�ول� ال�� ك�م�� ع�ن�ا و�ص���ح� ا س���  خ�ل�و�ن�ا ب�ش�ي�ئr ف��ن	ب��ل*غ�ك�ه	. و�ق�د� ر�أي�ت� ك�م�ا ر�أي��ن�ا و�س��ع�ت� ك�م��

ل�م� ن���ك� و�أن���ت� أق��ر�ب	 إل ر�س	�ول� ال�� ص��لDى ال	� ع�ل�ي��ه� و�س�� ل� ال��ق* م�  إب�ن	 ق	ح�اف�ة� و�ل إب��ن	 ال�ط��اب� أو�ل�� ب�ع�م��
ن� ا ت�	ب�ص���ر	 م��� ك� ف�إن���ك� و�ال��� م��� ر�ه� م���ا ل���� ي��ن���ال ف���ال� ال��� ف ن��ف�س��� ه� ن� ص��� ا و�ق���د� ن�ل���ت� م��� ن��ه	م��� مr م� يج�ة	 ر�ح���  و�ش���
ةÙ. ف���اع�ل�م� إن� أف�ض���ل� الن���اس� ع�ن���د� ح�ةÙ و�إن� أع�لم� ال��د�ين� ق�ائ�م��� لr و�إن� الط	��ر	ق� ل�و�اض��� ن� ج�ه���  ع�م���ى و�ل ت	عل���م	 م���
uَ م��ه	ول�ةu و�إن� الس5ن�ن� ل�ن��ي�*ر�ةÙ ل��ا أع�لمÙ و�إن� uع�ة  ال� إم�امÙ ع�اد�لÙ ه	د�ي� و�ه�د�ى ف�أق�ام� س	ن�ة u م�ع�ل	وم�ةu و�أم�ات� ب�د�

ي�� ائ�رÙ ض���ل� و�ض	��ل� ف�أم���ات� س	��ن�ةu م��أخ	وذ�ةu و�أح� ر� الن���اس� ع�ن���د� ال�� إم���امÙ ج��  الب���د�ع� ل�ظ��اه�ر�ةÙ ل���ا أع�لمÙ. و�إن� ش��

ع�ةu م�ت��ر	وك�ةu. و�إن* س��ع�ت	 ر�س	ول� ال� ص�لDى ال	 ع�ل�ي�ه� و�آل�ه� ي��ق	ول	 ي�	ؤ�ت�ى ي��و�م� الق�ي�ام�ة� ب�الم���ام� ال��ائ�ر� و�ل�ي���س�  ب�د�
ا. و�إن*��� ا ت����د	ور	 الر5ح����ى ث	���� ي��ر�ت�ب����ط	 ف ق��ع�ر�ه���� ا ك�م���� ن����م� ف��ي����د	ور	 ف�يه���� يÙ و�ل ع����از�زÙ في�	ل�ق����ى ف ن����ار� ج�ه�  م�ع����ه	 ن�ص����
ت���ح	 ذ�ه� الم���ة� إم���امÙ ي�	ف� ت��ل	 ف ه��� : ي�	ق� ان� ي�	ق���ال	 . ف���إن�ه	 ك��� ت	��ول� ذ�ه� الم���ة� ال�م�ق� د	ك� ال��� أن� ل ت�ك	��ون� إم���ام� ه���  أ	ن�ش���
ن� ا ف�ل ي��ب�ص	��ر	ون� ال��ق� م�� 	�� ف�يه�� ا و�ي�	ث�ب���ت	 الف�ت� ا ع�ل�ي��ه��� َ	 و�الق�ت�ال	 إل ي��و�م� الق�ي�ام���ة� وي�	ل�ب��س	 أم	ور	ه���  ع�ل�ي��ه�ا الق�ت�ل	
ار� ب��ع��د� ر�و�ان� س��يق�ة u ل�ي�س	��وق�ك� ح�ي���ث	 ش�� ا م�ر�ح�اu. ف�ل ت�ك	��ون�ن� ل�م���  الب�اط�ل�. ي�	وج	ون� ف�يه�ا م�و�جاu و�ي��ر�ح	ون� ف�يه���

ر� ".ج�لل� الس*ن* و�ت��ق�ض*ي الع	م�

 ومقص��ودي م��ن ه��ذه الطب��ة الش��ريفة ه��و أن يفه��م أه��ل البص��ية إنD عقي��دة الص��حابة رض��ي ال عنه��م
 بعضهم بقD البع��ض الخ�ر ك�انت عل��ى ه��ذه الص��ورة وه��ذا م�ا يعتق��ده الس��لمون عام�Dة بقDه�م وبع��دها
 يتDضح سبب الختلفات السلميDة ويتDضح بأنD الختلفات الاضرة جيعها مهما كان إس��ها تتن��اف
 م���ع أس���اس العقي���دة الس���لميDة النقي���Dة. ول تثم���ر ش���فاعة كب���ار الص���حابة ل���دى ذي الن���ورين ول ينتف���ع
 بنص����ائحهم ول رض����يت الوف����ود ب����الرجوع إل أوطان����ا، وأخياu إتDفق����ت عل����ى خلع����ه ول����ا إبتع����د كب����ار

 ه�دت بع��دع	الصحابة عنه انتهى المر بقتله وظهر ما أراده ال تعال بع��د ظه��ور الفت لنD اللف��ة ع	
 مقتل ذي النورين إل أمي الؤمني علي بن أب طالب عليه السلم فدبDت الواجس إل القلوب ورأى
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م مق��Dون باللف�ة �Dف��ة قل�وبم أنDذين ك�ان أك�ثرهم م�ن الطلق�اء وم�ن الؤلDكبار الصحابة وأمراء العرب ال 
 ولئق��ون للوص��ول إل قي��ادة الم��Dة وخاص��ة معاوي��ة ب��ن أب س��فيان م�ن أم��راء بن أمي��Dة ال��Dذين ك��انت ل��م
 ص���لة قراب���ة ش���ديدة ببن هاش���م ول���م ع���داوة ش���ديدة أيض���اu معه���م وك���انوا دائم���اu يرفع���ون راي���ة النخ���وة
 والعص���بيDة الاهلي���Dة ومع���اداة آل ال���بيت الط���اهرين. وك���ان معاوي���ة زعي���م ق���ومه وأمي ق���بيلته يت���از ب���دهائه
 وعلم��ه ب��الدارة والسياس��ة. وك��ان والي��اu عل��ى بلد الش��ام س��ني عدي��دة ول��ه جي��ش ك��بي ويي��ط ب��ه ق��ادة
 أكفDاء، وكانت مواقع بدر وأح	د والح��زاب ال�Dت فيه��ا ق	ت�ل الك��ثيون م��ن بن أمي��Dة بس��يف أمي ال��ؤمني
 علي بن أب طالب تزD ف نفسه ويضمر ف قلب�ه ع�داء دفين�اu راس�خاu يل ج��وانه ل�ذا ل يط��أطئ رأس��ه

 ستيلء عل��ى اللف��ة ب��ل ص��مDم أنلللفة أمي الؤمني بعد أن شاهد ما لديه من وسائل الكم وال
Dولكن uا���Dل ينق���اد للخليف���ة م���ا دام حي���Dذي ك���ان يتل���كن���Dع بذريع���ة ليخ���الف أمي ال���ؤمني الDه ص���ار يت���ذر 

 جللة وهيمنة ووقاراu ليعلن عليه الرب. فلمDا خرج طلحة والزبي من الدينة إل مكDة وإتDفق��وا فيه��ا م��ع
م��وا أمي ال��ؤمني عل�ي ب�ن أب ط�الب علي�ه الس��لمتDتDإعائشة أمD الؤمني ومع بعض أمراء بن أمي�Dة و Dت 

 برض��ائه ع��ن مقت��ل ذي الن��ورين وأج��ازوا م��اربته مط��البي ب��دم عثم��ان، انته��ى الم��ر إل موقع��ة الم��ل
 الدوDنة ف كتب التاريخ. وقد إنتهت هذه الادثة العجيبة والعركة السلميDة الDت كانت فاتة ال��روب
 الهلي���Dة بي الس���لمي بقت���ل طلح���ة والزبي وإنتص���ار أمي ال���ؤمني علي���ه الس���لم. وبع���د إنته���اء معرك���ة

 ة الطالب��ة ب�دم عثم��ان وأعل��ن مقاص��ده ف مالف��ة أمي ال��ؤمني أش�دD م�اي��المل رفع معاوية ف الش��ام را
 أعلنه طلحة والزبي، فإتDفق أمراء الشام العروف��ون بنخ�وتم وق�وتم وص��لبتهم عل�ى مارب�ة أمي ال��ؤمني
 وخرج��وا بي��ش ع��دده حس��ب أص��حD الرواي��ات تس��عون أل��ف مقات��ل م��ن الش��ام ن��و الع��راق وج��ع أمي
 الؤمني جيشاu يرأسه كبار اصحابه وأهل الي�ان ال��Dذي ك��ان جلDه�م م��ن ص��حابة رس��ول ال وإس��تعدDت
 هذه اليوش لوض العركة وإصطدم هذان البحران الزاخران ف أطراف ص�فDي وه��و مك��ان بي الش��ام
 والعراق. ولكنD رجال السلمي الDذين إجتمعوا ف هذا الكان ل يرضوا بشروع القت��ال ماف��ة أن يك��ون
 في���ه زوال الس���لم وإنتص���ار الج���انب وفن���اء الع���رب وإكتف���وا بتب���ادل الرس���ائل وبالناوش���ات العس���كريDة
 الطفيفة وإستمرDت الال خسة أشهر على هذا النوال ول يد الطرف�ان طريق��اu للص�لح ونف��ذ ص�بها
 وخاصDة عندما إستشهد من كبار الصحابة رجال أمثال عمار بن ياسر وذي الشهادتي كما قت��ل م��ن
 رج���ال معاوي���ة وكب���ار أم���رائه أمث���ال عبي���دال ب���ن عم���ر وش���رحبيل ب���ن ذي القلع وص���رعتهم الغ���راض
 الشخص���يDة والقاص���د الموي���Dة م���ا زادت ف الحق���اد الدفين���ة وإنس���دD ب���اب الص���لح نائي���Dاu ح���ت وقع���ت
 العركة العظيمة الDت يسمDيها الؤرDخون بليل�ة الري�ر وقت��ل ف ه�ذه العرك��ة الك��بى س�بع وثلث��ون ألف��اu م�ن
 الطرفي فض��جDت النف��وس وس��ئمت القل��وب ه��ذه ال��زرة وق��رDروا الدن��ة أربع��ة أش��هر ح��ت تظه��ر نتيج��ة
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 التحكيم. وف هذه الشهر الربعة أظه��ر كب�ار الزه��اد وق��رDاء الق��رآن إش��ئزازهم م��ن ال�رب واعت��بوا أمي
 الؤمني عليه السلم س��بباu ف اختلف كلم��ة الس��لمي وإره��اق ال�دماء ال��بيئة ونس��بوا إلي��ه وإل معاوي��ة

����Dوإل ذي الن����ورين أس����باب ظه����ور ه����ذه الفاس����د و خاصDة عن����دما انته����ى أم����ر التحكي����م إل س����بيلص 
اك الع���راق مارب���ة أمي ال���ؤمني وك���ان أغلبه���م ���Dلح. ل���ذا أج���از نس���Dالحتي���ال ل س���بيل الص���دق والص 
 ج��اهلu بلي��داu وبع��د الخ��ذ وال��ردD وقع��ت موقع��ة النه��روان وفيه��ا ق	ت��ل أيض��اu م��ا يق��ارب الربع��ة آلف م��ن
 الع��رب وأمرائه��م. وه��ذه الوقع��ة زادت م��ن غلظ��ة القل��وب وف وس��ائل الختلف ح��ت ك��ان إستش��هاد
 أمي الؤمني عليه السلم ف السنة الثلثي من وفاة الرس��ول الطابق��ة للس��نة الربعي م��ن هجرت��ه علي��ه
 الصDلة والسلم  فجزعت قل�وب أحب��ائه جزع��اu ش�ديداu. وم��ا ذكرن��اه يتDض�ح أنD ب�ذور ثلث��ة إختلف��ات
 عظيم���ة ق���د ب���ذرت ف تل���ك الديق���ة الغن���Dاء والش���ريعة البيض���اء وإس���تعدDت الامع���ة الس���لميDة لظه���ور
 ثلث إنشقاقات كبية. ومنشأ كلD هذه الختلفات هو كيفيDة تأسيس اللفة والطمع ف بلوغ مق��ام
 السلطنة والمارة. ف�إنD جاع�ة ك�بية م�ن رؤس�اء الس�لمي إعت��بوا اللف�ة منحص�رة ب��أمي ال��ؤمني عل��ي

 بن���صD الن���بD المام���ة ل���ن يت���ولD ش���ؤونب���ن أب ط���الب وأولده بس���بب قرابته���م وأثبت���وا حقDه���م باللف���ة 
 ، وق��د س	��Dيت ه��ذه الفرق��ة فيم��ا بع��د باس��م (الش��يعة)، بينم��ا عه��دت جاع��ة ك��بيةالس��لمي م��ن بع��ده

 أخ��رى أم��ر اللف��ة إل أه��ل ال��لD والعق��د وإل إتDف��اق وإج��اع الم��Dة وق��د س	��Dيت ه��ذه الفرق��ة فيم��ا بع��د
 باس��م (أه��ل الس��نDة والماع��ة) بينم��ا ل ت��ر جاع��ة ك��بية إنس��اناu يس��تحقD اللف��ة ول يعت��بوا أح��داu بع��د
 الش��يخي يس��تحقD اللف��ة وق��الوا: "ل ح	ك��م� إلD ل" واعت��بوا ف نف��س ال��وقت مارب��ة أه��ل الس��تبداد

 خياu بع�د إستش�هادأنف�س اله�اد وأه��م الف��رائض وق�د س	�Dيت ه�ذه الفرق��ة فيم�ا بع�د باس�م (ال�وارج). و
ن��ت ل��ه Dأمي الؤمني عليه السلم ومصالة المام السن عليه السلم إنتقلت اللف��ة إل معاوي��ة وتك 

Dة ل��ن يس��تقر��Dاللف��ة الموي Dب��دهائه وسياس��ته أن uذي كان مش��هوراDالمور. وقد لحظ معاوية الDأمره��ار  
 ول ب��دD أن ترج��ع إن� ع��اجلu أو آجلu إل آل ال��بيت الط��اهرين نظ��راu لفض��ائلهم الب��اهرة الظ��اهرة عليه��م
 السلم ونظراu لقرابته��م م��ن رس��ول ال علي��ه الص��Dلة والس��لم ل��ذا ق�ام بتقري��ب أع��داء آل ال��بيت وإبع��اد
 أحب�Dائهم م��ن الناص��ب والم��ارات وأم��ر جاع��ة بوض��ع أح�اديث كاذب��ة ع�ن رس��ول ال ونس��بة أم��ور غي
ر قل��وب الس��لمي منه��م وأمره��م ك��ذلك ��Dلئق��ة إل أمي ال��ؤمني عل��ي ب��ن أب ط��الب وأولده ح��ت تتنف 
 بوضع أحاديث ف فضائل غيهم لذا راجت سوق إختلق النفاق وإنتش��رت بي الس��لمي أح��اديث
 موض��وعة متلف��ة رواه��ا البع��ض حب��Dاu للم��ال وتقرDب��اu للم��ويDي ورواه��ا آخ��رون بس��بب التق��وى والزه��د وق��د
 رووا ما سعوه حقDاu وصدقاu ففتح باب الديث وإنصرفت الوجوه عن البيD القيق��ي والنص��وص بك��م

���ح��ديث رس��ول ال علي��ه الص��Dلة والس��لم: "  "، وص��ار س��بD أمي ال��ؤمني عل��يإن�D ت���ار�ك	 ف�يك	��م� الث��ق�ل�ي�
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 ب���ن أب ط���الب علي���ه الس���لم م���ن أعل���ى الن���ابر س	���نDة مألوف���ة. وبلغ���ت الفتوح���ات الس���لميDة ف خلف���ة
 معاوية شرقاu إل جيحون وغرباu إل القيوان وتوفD معاوي��ة ف س��نة الس�تDي م�ن الج�رة وإنتقل��ت اللف�ة
 إل يزيد وحدثت الادثة الائلة بإستشهاد سيDد الشهداء عليه أطي��ب التحي��Dة والثن��اء. وق��د زادت ه��ذه
 الادث��ة الليم��ة ف تن��افر القل��وب وإنش��قاق الم��Dة لنD مث��ل ه��ذه الادث��ة الش��نيعة ل ت��دث ف أي��Dة أم��Dة
 من المم السابقة حيث كان ورود آل ال��بيت الط��اهرين إل الش��ام مفج��وعي عي��داu لبن أمي��Dة وإزدان��ت
 دمشق بأسباب الزينة وهنDأ المويDون بعضهم بعضاu. وف خلف��ة يزي��د دارت رؤوس الش��هداء ف س��وريDة

Dيزيد وكان إبنه معاوية الثان يت��ب Dمن مدينة إل مدينة وكانوا ينعون دفنها. ولا توفDأ م�ن أفع��ال وال��دهب 
 وأقربائه تنحDى ع�ن اللف�ة وظه��رت م�ن جدي�د قلق�ل وإض��طرابات بس��بب تعيي خليف��ة جدي�د ف�إتDفق
 أهال الرمي على خلفة عبدال بن الزبي وإستولوا عل��ى الزي��رة العربي��Dة والع��راق وإختل��ف أه��ل الش��ام
ة إل العراق الختار بن أب عبيدة الثقفي ودعا أهل Dحول تعيي الليفة. وف هذه الثناء جاء من مك 
د ب��ن عل��ي الع��روف ب��إبن النفي��Dة ودع��اهم إل ��Dالع��راق الش��هورين ب��ولئهم لل ال��بيت إل خلف��ة مم 
 الث��أر للش��هداء وإس��تول عل��ى الكوف��ة وبلد م��ا بي النهري��ن ح��ت ح��دود آذربيج��ان وقت��ل إثني وث��اني

Dي. وبع��د حك��م س��تDد الش��هداء وم��ن أنص��ار الم��ويDم��ن قتل��ة س��ي uألف��اDت	س��نوات ق 	ت��ل ف حرب��ه م��عق 
 مصعب بن الزبي. وبعد وفاة الليفة مروان بن الك��م إتDف��ق أه��ل الش�ام عل��ى خلف�ة إبن��ه عب��د الل��ك.
 وكان عبد اللك أعظم اللفاء المويDي وإنتصروا أوDلu على مصعب ب�ن الزبي وبع��د مقتل��ه إنتص��ر عل��ى
 عب��دال ب��ن الزبي. وتوط��Dدت اللف��ة الس��لميDة ف بي��ت بن أمي��Dة وم��ع أنD ال��رب ك��انت مس��تمرDة بي

Dي لكنDالوارج والمويDاة الي��ومنDالندلس الس��م uحدود فرغانة وغربا uة بلغت شرقاDالفتوحات السلمي  
 ام إنقسم آل البيت الDذين ك��انوا مه�اني مظل��ومي عل��ى أي��دي أم��راء بن أمي��DةيDيDلبأسبانيا. وف هذه ال

Dد ب�ن النفي �Dمم Dد الش��هداء م�ن ح�قDإل فرقتي: فرقة رأت اللفة بعد إستشهاد س�ي�Dة وم�ن بع��ده م�ني 
Dد بن النفيDأب هاشم بن مم Dحق�DيDة ورأت الفرق�ة الثاني��ة أنDعل�ي ب�ن الس�ي علي��هن Dالمام��ة م�ن ح�ق  

ه الليف��ة الم��وي ل��ه إس��تدعى ��Dذي دس��Dال Dبالس�م Dالس��لم. ول��ا رج��ع أب��و هاش��م م�ن بلد الش��ام وأح��س 
 علي بن عبدال بن عباس من أشراف بن هاشم وإختلى ب��ه وق�ال ل��ه أن��Dه س�ع م�ن ج�ده العظي��م عل��ي

Dبن أب طالب عليه الس��لم أنDي عل�ى ي�دهمنDاللف�ة تنتق��ل إل أولد العب��اس وينق��رض حك�م الم��وي  
Dمن بده على اللفة وأوصاه بكتمان المر وإت uاDوجعله وصيDاذ اليطة والزم وأمره بإرسال الدعاةت Dت 

 والنوDاب إل خراس�ان. وم�ن ه�ذا النش��قاق ظه��رت خلف�ة بن العب��اس الك�بى. أم�ا ال�Dذين ك��انوا ي��رون
 ه الس��لم فق��د إختلف��وا أيض��اu بع��د وف��اته علي��ه الس��لم فجماع��ةي��اللف��ة م��ن ح��قD عل��ي ب��ن الس��ي عل

Dرأت أنDزي���د ب���ن عل���ي ب���ن الس���ي علن Dي��� اللف���ة م���ن ح���قDه الس���لم لن���Dبي الش���رافن uه ك���ان مت���ازا 
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 العل��ويDي بش��جاعته وش���هامته وتق��واه. وم��ن ه��ذه الماع��ة نش��أ م��ذهب الزيدي��Dة بينم��ا أرس��ل عل��ي ب��ن
Dد ب�ن النفي �Dة أب هاش�م ب�ن ممDلوصي uعبدال بن العباس وفقا�Dللة جاع��ة م�ن أول الكياس��ة وال��زم إي 

ل��وا Dة. وق��د تمDخراس��ان لل��دعوة لل ال��بيت دون تعيي إس��م الم��ام ب��ل ال��دعوة لتأس��يس خلف��ة هاش��ي 
uدع��وتم إنتش��رت يوم��ا Dي ص��نوف الع��ذاب م��ن القت��ل والب��س والنف��ي ولك��نDم��ن ولة خراس��ان الم��وي 
 فيوماu نظراu لظلم بن أميDة ونظراu لبD الناس أقرباء النبD عليه السلم حت إناز لل��دعوة أك��ثر رج��الت
 خراس�ان. وك��ان أب�و مس�لم ال��روزي الرس�ان رئي�س ال��دعاة ف خراس��ان ب�أمر إبراهي��م الم��ام وك��ان وال
 الليف��ة عل��ى الش��رق نص��ر ب��ن س��يDار وك��انت الح��وال ف دمش��ق مض��طربة بس��بب الش��احنات الن���زاريDة
 واليماني��Dة ولقت��ل الولي��د ب��ن يزي��د ب��ن عب��د الل��ك ل��ذا إغتن��م أب��و مس��لم ال��روزي الراس��ان الفرص��ة وك��ان

 ة ف مدينة م��رو وإس��تول عل��ىيD) هجري139Dمشهوراu بزمه وقدرته وحنكته وأعلن الدعوة جهاراu سنة (
��Dي وخاصDعاص��مة خراس��ان وح��ارب الم��راء الم��ويDار وال خراس��ان وإنتص��ر ف جي��عصDة نص��ر ب��ن س��ي 

 العارك. وبعد أن إستول على جيع خراسان وجه الق��وDاد ن�و الس��تيلء عل��ى الع��راق وق��د إنتص��ر عل��ى
 الم���ويDي ف جي���ع البه���ات كم���ا ه���و مس���طور ف جي���ع كت���ب التاري���خ. وبع���د هزي���ة وال الم���ويDي ف
 الع����راق يزي����د ب���ن ه����بية إس����تولوا عل����ى الكوف����ة عاص���مة الع����راق. وف ص���باح المع���ة الث����ان عش���ر م���ن

د ب���ن عل���ي ب���ن عب���دالي���D) هجري132D(ش���هر ... س���نة  ���Dة جل���س عل���ى ع���رش اللف���ة عب���دال ب���ن مم 
Dي وقد أرسل عمDل اللفاء العباسيDاح وهو أوDب بالسفDالعباس اللقDه (عبدال ب��ن عل��ي) لارب��ة م��روانم 

د اللق��Dب بالم��ار آخ��ر اللف��اء الم��ويDي. وإن��زم م��روان ق��رب ال��زاب أم��ام جي��وش عب��دال ب��ننب�� ��Dمم  
 عل���ي وأخياu ق	ت���ل ف بوص���ي إح���دى ق���رى مص���ر وبقتل���ه زال���ت اللف���ة الموي���Dة م���ن المال���ك الش���رقيDة

Dبم uست ف الندلس غرباDوتأسDب بال��داخل.م��Dة عبد الرحن بن معاوية ب��ن هش��ام ب��ن عب��د الل��ك اللق 
Dوف ه��ذا ال��وقت ك��انت الي��وش وقادت��ا معروف��ة ببDيبDه��ا آل ال��بيت فرس��خ ف قل��وب الس��ادات العل��وي 

Dأم��ر الطالب��ة باللف��ة وب��رزت م��ن أش��رافهم دواع��ي الطالب��ة ب��قDلوا إلق��Dبن العب��اس توص Dالوراث��ة لن  
 اللف��ة بقرابته��م إل الرس��ول علي��ه الص��Dلة والس��لم وك��ان العلوي��Dون يعت��بون قرابته��م أق��رب وحقDه��م ف
 اللفة أول خاصة وقد إمتاز أك�ثر الش��راف العل�ويDي ب�العلم والفض��ل والش�جاعة والتق��وى. ل�ذا فق�د

 تل أك�ثرهم ف حرب�م م�ع بن العب��اس أمث�الق	طالب الكثيون منهم باللفة ف القرن الثان الجري وق	
د وإبراهي���م أولد عب���دال ب���ن الس���ن ب���ن عل���ي ب���ن أب ط���الب ال���Dذين خرج���ا أي���Dام خلف���ة النص���ور ���Dمم 
ة الفرق���ة (الزيدي���Dة). ول���ا إش���تدD اللف ح���ول اللف���ة بي ���Dالعباس���ي ون���ال رتب���ة الش���هادة وه���ا م���ن أئم 
 العل���ويDي والعباس���يDي وإش���تدD ح���بD الن���اس لل ال���بيت وك���ان النص���ور ش���بيهاu لعاوي���ة بال���دهاء وب���الدارة
 والسياس���ة فش���اهد م���ن الص���لحة الش���ادة بفض���ائل الش���يخي وترجيحه���ا عل���ى فض���ائل أه���ل ال���بيت.
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Dلعي على التواري��خ أنDومعروف لدى الطDلفض��ائل الش�يخين uمه اللف�ة منك��راDالنص��ور ك�ان قب�ل تس�ل  
 وراوي��اu لن��اقب آل ال��بيت ولكن��Dه بع�د وص�وله إل اللف�ة إض�طرD إل التغاض��ي ع�ن عقي�دته القلبي��Dة وق�ال

ن� أن�يوم����اu ف ملس����ه: " ر�قع�����ن� ع�ل�ل�و� و�م�م�ه�ه�ف�وف�ن	����ن	أ	أ	و�ي و�ف�����ف�ن�وال لرغ�م�����  م�ي�����م�ت��ن� ت��ن�����ن�ب� ب�م�م�ه�����ه�ي�ي�ل�ل�ع�ل�
 "، وكان الليفة الوDل من بن تي�م والليفة الثان من بن عديD فظهرت من أج��ليDد�د�ع	ن� ع	ن�ن�ب�ب�و�و�

Dي. ول���و أنDي والعل���ويDة من���اظرات إنته���ت إل أن���ار م���ن ال���دماء بي العباس���يDة الس���لمي���Dه���ذا ف المDن 
 الك����ثيين م����ن الس���ادات العل����ويDي ق���د إستش����هدوا إلD أن���م ل ييأس����وا إل أن تأسDس����ت خلف���ة علوي����Dة
ة ف الق��رن الث��ان والث��الث والراب��ع الج��ري ظه��ور ��Dة. وم��ن ال��وادث الهمDووقف��ت ت��اه اللف��ة العباس��ي 
 نتائج الختلفات الس��ابقة بتش�كيل م��ذاهب متلف�ة أص��وليDة وفروعي��Dة وك�ذلك إنتش�ار الع��ارف والعل��وم
 بي الم���Dة الس���لميDة وك���ذلك إنقس���ام اللف���ة إل ثلث���ة أموي���Dة وعباس���يDة وعلوي���Dة وك���ذلك ظه���ور دول
 مستقلDة تعتف بسيادة اللفة العربي�Dة. وك��ذلك ظه��ور التص��وDف والط��رائق ال�Dت ه��ي عن��د العقلء بثاب��ة

 الشلل الDذي يصيب جسم الديان الليDة.
                

Dأم��Dةم��Dة وظه��ور الختلف��ات العلميDة ظه��ور نت��ائج الختلف��ات الس��ابقة باس��م ال���ذاهب الص��لي��Dا كيفي 
 باس��م التش��يDع وال��ذاهب الفرعي��Dة فتفص��يل ذل��ك ه��و أن��ه ل��ا ش��اع الت��أليف وتص��نيف الكت��ب ف الق��رن
 الوDل وأوائل القرن الث�ان بي الم��Dة الس��لميDة ل ت��ؤثDر الختلف��ات الس��ابقة إل ح�دD ك��بي ف إنش��قاق
 الم��Dة ول يك��ن هن��اك ذك�ر للش��يعة أو الس��نDة أو غيه��ا ب�ل ك��انوا يس��مDون ال��Dذين يص��رون اللف��ة ب��أمي
�Dة باس�م (مب��Dع��ون اللف��ة إل إج��اع الم  الؤمني وأولده باسم (مبD آل البيت) ويس��مDون ال��Dذين ي	رج�
 الش��يخي) ويس��مDون ال��Dذين ل يع��تفون باللف��ة الموي��Dة ول باللف��ة الاش��يDة باس��م (ال��وارج) ولك��ن
 عن��دما راج��ت العل��وم والفلس��فة ف القرني الث��ان والث��الث وإنتش��ر الت��أليف والتص��نيف وس��Dع ك��لD واح��د
 م���ن أرب���اب الع����ارف ب���اب الن����اظرة ووض����عوا لتوض���يح مقاص���دهم ولس����هولة التع����بي ع���ن آرائه���م وآراء

Dم��الفيهم أس��اء مي��Dةي��Dالش��يخي والق��ائلي باللف��ة ع��ن طري��ق إج��اع الم ��Dفات مبDزة، فتج��د ف مص��ن 
Dب��الب uم��اDكم��ا ت��د إس��م (الرواف��ض) تك (ة والماع��ةDأه��ل الس��ن) إس��مDي لل ال��بيت. ويقاب��ل ه��ذا فب 

���Dع���ن مب uآل ال���بيت إس���م (ش���يعة أه���ل ال���بيت) كم���ا ت���د إس���م (النواص���ب) تع����بيا ���Dفات مبDمص���ن 
 الش����يخي. ل����ذا ظه����رت الختلف����ات الذهبي����Dة ف الس����لم بتس����مية الل����ل والنح����ل وإنقس����م ال����دين
 الس��لمي الواح��د إل ف��رق عدي��دة. ويتDض��ح م��ا عرض��ناه س��ابقاu أنD جاع��ة الش��يعة بع��د ش��هادة س��يDد
د ب��ن النفي��Dة ف اللف��ة وه��ذه الفرق��ة كم��ا ذكرن��ا ��Dمم Dالش��هداء إنقس��مت إل فرق��تي، فرق��ة رأت ح��ق 
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 أدDت إل تأس��يس اللف��ة العباس��يDة واض�محلDت ف تي��Dار الس��نDة والماع��ة ب��دهاء النص��ور والفرق��ة الثاني��ة
 ال���Dت رأت المام���ة م���ن ح���قD عل���ي ب���ن الس���ي علي���ه الس���لم إنقس���مت بوف���اته إل قس���مي قس���م رأى
 اللف��ة م��ن ح��قD زي��د إب��ن عل��ي ب��ن الس��ي وع	رف��وا باس��م الش��يعة الزيدي��Dة وظه��ر منه��م أم��راء حكم��وا
 مازندران وطبستان سني طويل��ة منه�م الس�ن ب�ن زي�د العل�وي الش��هور بال��داعي الك��بي ال�Dذي إس�تول

 ة وعل����ى ي����ده دخ���ل أه���لي���D) هجري279Dعل����ى طبس����تان ف الق����رن الث����الث الج���ري وق����د ت���وفD س����نة (
 طبستان ف ال�دين الس��لمي وك��انوا قب�ل ذل�ك ب�اقي عل��ى ال�دين الزردش�ت فتش��رDفوا بالي�ان بالس��لم
 وب���بD آل ال���بيت وثبت���وا عل���ى حبDه���م لل ال���بيت ب���الرغم م���ن س���لطة العباس���يDي وك���ان م���ذهب الزيدي���Dة
 منتش��راu ف مازن��دران ح��ت ظه��ور الص��فويDي وبظه��ورهم غ��رب ن��م الزيدي��Dة ف مازن��دران وطل��ع ف بلد
ة وأم��راء الرمي الش��ريفي م��ن أتب��اع م��ذهب الزيدي��Dة والقس��م ��Dاليم��ن إل يومن��ا ه��ذا ويعت��ب ش��رفاء مك 

Dالث��ان م��ن الش��يعة بع��د وف��اة عل��ي ب��ن الس��ي علي��ه الس��لم رأى اللف��ة م��ن ح��قDد الب��اقر وبع��دق ��Dمم  
Dإبن��ه جعف��ر الص��ادق، ولكن Dوف��اة حض��رته م��ن ح��قDه��م إنقس��موا بع��د وف��اة الص��ادق إل فرق��تي وس��ببن 

Dذل���ك كم���ا ج���اء ف بع���ض الخب���ار أنDنDجعف���ر الص���ادق أوص���ى بالمام���ة إل إبن���ه إس���اعيل ول���ا ت���وف  
 إس��اعيل ف أي��Dام حي��اة وال��ده العظي��م أوص��ى جعف��ر الص��ادق بالمام��ة إل إبن��ه موس��ى ب��ن جعف��ر علي��ه

Dجعف��ر الص��ادق إنقس��مت الش��يعة بع��د وف��اته إل فرق��تي: فرق��ة ق��الت ب��أن Dا ت��وف ��Dالس��لم فلمDنDالن��ص  
 الوDل للمامة كان من حقD إساعيل ومن بعده إل إبنه ممDد بن إساعيل وإنتشرت دع��وة ه��ذه الفرق��ة
ة أب عب��دال الش��يعي ال��Dذي ك��ان ��Dة ف الغ��رب بم��Dف بلد الغ��رب إل أن ظه��رت اللف��ة الس��م اعيلي 

 ة في���D) هجري296Dرجلu مق���داماu وش���جاعاu وبع���د ح���روب ش���ديدة جل���س عل���ى ع���رش اللف���ة س���نة (
د ب��ن إس��اعيل ب��ن جعف��ر ��Dد ب��ن عب��دال ب��ن ميم��ون ب��ن مم ��Dد عبي��دال ب��ن مم ��Dمال��ك أفريقي��ة أب��و مم 
 الص����ادق علي����ه الس����لم وتع����اظمت ه����ذه اللف����ة ش����يئاu فش����يئاu ح����ت إمت����دت غرب����اu إل جزي����رة ص����قلية
 وساردينا ف أوروبDا وشرقاu إل مصر والشام ومكDة الكرDمة. وعندما فتح القائد الكبي جوهر بلد مصر

 ) هجريDة وضمDها إل اللفة العلويDة إنتقلت العاصمة من مدينة الهديDة إل مدينة الق��اهرة356سنة (
Dعاص��مة اللف��ة الفاطمي��Dذي ه���و أك��ب وأش��هري��Dي فيه��ا ال��امع الزه��ر الDة. وم��ن آث��ار اللف��اء العل��وي 

uع��ام تقص��ده عش��رات الل��وف م��ن طلب العل��م والب��احثي. وفيه��ا أيض��ا Dالوام��ع ف الس��لم وف ك��ل 
 مشهد رأس السي عليه السلم الDذي يطوفه عامDة السلمي إل يومن��ا ه��ذا. ول��ا ت��وفD الستنص��ر ب��ال

 ة بع��د أن دام��ت خلفت��ه س��تDي س��نة إنقس��مت الس��م اعيلي��Dة إلي��D) هجري487Dالس��م اعيل��ي س��نة (
 قس��مي قس��م إتDف��ق عل��ى جع��ل المام��ة ف ول��ده أب القاس��م أح��د ب��ن الس��تعلي ب��ال وه��م أه��ل مص��ر
 والغ��رب واليم��ن، وقس��م ف إي��ران س	��Dوا بل��وك الب��ال وإتDفق��وا عل��ى جع��ل المام��ة ف ول��ده الخ��ر ن��زار.
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��Dوه��ذا القس��م سDسDاه مؤرDوف س��نة (ر .(ةDاللح��دة الص��باحي) ة بفرق��ةDهجري��ة إنقرض��ت567خ��و الس��ن ( 
 اللف�ة العلوي��Dة ف مص�ر عل��ى ي�د ص�لح ال�دين الي�وب بع��د وف�اة العاض�د ل�دين ال كم�ا إنقرض��ت ف

  إمارة بلد قهستان ك��انت ح�تنD) هجريDة على يد هولكو، ولكن655Dإيران الدولة الصباحيDة سنة (
 س�لطنة (ش�اهرخ كورك��ان) بي��د الص��باحيDي وإل يومن��ا ه��ذا ن�د الس�م اعيلي��Dة ف بلد قهس��تان وكزم��ان
 وأغلبهم يسكنون بلد الند. وسلسلة المامة باقية ح�ت يومن��ا ه��ذا ف عائل�ة ش��اه خلي��ل ال وأولده.
 وم��ن الس��م اعيلي��Dة ف مص��ر طائف��ة البه��رة ف الن��د وه��م معروف��ون بس��ن س��لوكهم وتق��واهم وتس��Dكهم
 بالشريعة. وأمDا الDذين جعلوا المامة بعد وفاة جعفر الص��ادق علي��ه الس��لم م��ن ح�قD موس��ى ب�ن جعف�ر
م�و�ن� بي الس��لمي باس��م  علسه السلم ومن بعده من حقD أبنائه فيعتفون بإمامة إثن عشر إماماu وي	س���
ة ب��ن الس��ن علي��ه الس��لم وت��ؤمن براف��ات جابلق��ا ��Dة الج��Dالثن عش��رية. وه��ذه الطائف��ة ت��ؤمن بقائمي 

 ) سنة فرق كثية260وجابرصا والدينة الضراء. وظهرت خلل حياة الئمDة الطاهرين الDت إمتدت (
ن��ت أس��اؤها ف كت��ب الل��ل والنح��ل والتواري��خ. وبع��د زم��ن قلي��ل إلتحق��ت بالش��يع الس��ابقة ال��ذكورة. Dو	د 

Dوس���بب ذل���ك إنDواح���د م���ن س���ادات أه���ل ال���بيت خ���رج يط���الب باللف���ة ن Dت ح���وله جاع���ةإ ك���ل���Dلتف 
 إع��تفت بإم��امته ول��ا ل يص��ل عل��ى اللف��ة ك��انت تتلش��ى فرقت��ه ف تي��ارات س��ائر ال��ذاهب. وك��ذلك

Dإل أن uه��ا ت��زول بس��رعة نظ��راDة ال��دى ولكن ��Dواحد م��ن أئم Dتصل مثل هذه الختلفات عند وفاة كلDن 
 أساسها مبنD على شبهات الوصاية وأمثالا من الشبهات.

DأمDمDة والماعة فحيث أنDا أهل السنDن على اللف��ة الغالب��ة الظ��اهرة وعل�ى خلف�ة اللف�اءن	مذهبهم ب  
Dض إل الختلف���ات ولكنDم���ذهبهم ل يتع���ر Dالراش���دين ف���إن���DنDه إنش���قDدة حينم���اقDة متع���د���Dإل ف���رق علمي  

 إنتش��ر عل��م النط��ق وال��دليDات الس��مDى بعل��م الكلم ف القرني الث��ان والث��الث فظه��رت ف��رق الش��اعرة
 والعتزل��ة والكرامي��Dة وغيه��ا وق��امت منازع��ات ك��بية ح��ول مس��ائل طفيف��ة وإنقس��مت إل ش��يع متع��دDدة

Dزالت هذه الختلفات بم uوأخيا��DمDة أب منص��ور الاتري��دي وإم��ام الرمي ال��وبين وغيه��ا وإس��تقرDتر 
عقائد أهل التسنDن على ميزان واحد مسطور ف عقائد (النسفي).

 أم��ا فرق��ة ال��وارج فق��د إنقس��مت أي��Dام اللف��ة الموي��Dة واللف��ة العباس��يDة إل م��ذاهب متع��دDدة بس��بب
 إختلفات طفيفة ظهرت فيها. وكانت أكب هذه الف��رق ف الخي فرق�ة الباظي�Dة. وجي�ع ف�رق ال��وارج
 تسي على قاعدة "ح�بD الش�يخي والت��بأ م�ن الص�هرين" ومنه�م ف الغ��رب جاع��ة ك��بية إل يومن��ا ه�ذا
 راسخة ف مذهبها. وف الشرق جاعة من الوارج مستقلة مركزها مدينة مسقط على الليج الفارسي

 إنD أمي مس�قط متمس�Dكوأميهم إمام مسقط. وكم�ا كت�ب اليزا عب�داللطيف الشوش��تي ف ت�اريه: "
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 ". وكانت الذاهب والفرق السلميDة منحصرة ف ما ذكرناهبالشريعة وموصوف بسن السية والعدالة
د ب��ن ��Dة وإش��تهر ف الق��رن الاض��ي. وإج��ال ذل��ك أن مم��Dح��ت ظه��ر ف الق��رون الخية م��ذهب الوهابي 
 عبد الوهاب أح�د علم�اء الس��لم وفض��لئهم الن��ابي وال��Dذي تتلم�ذ عل��ى م��ذهب أب حنيف��ة النعم��ان

Dبن ثابت النتش��ر ف الع��راق وبلد الش�ام وغيه��ا ل�ا ش�اهد مب�Dته��م ق�دبDة أه��ل ال��ذاهب لرؤس�ائهم وأئم 
 بلغت حدD الغلوD والتفريط قام بتأسيس مذهب جديد أساسه أنD عبادة غي ال تعال ورجاء الدد من��ه

Dشرك وأنDنDول�ذا ف�إن uول ض�را uنفع��ا uه�م عب�اد ال تع�ال ول يس��تطيعون أب�داDة كل ��Dالنبياء والرسل والئم  
 نداء يا رسول ال ويا شيخ عبدالقادر ويا عليD ويا حسي أو أمثال�ا ن��داءات ش��رك وإنD تعظي��م القب��ور

Dوالش��اهد ش��رك وه��ي ف مص��اف عب��ادة الوث��ان وإنDةنDالف��رائض الس��لمي Dال��رب م��ع الش��ركي أه��م  
 حت ي�	ع�ب�د� ال تعال وحده. فلمDا أسDس هذا الذهب الDذي زعم بأنDه السلم خالياu من الشوائب دع��ا
 القبائل العربيDة إليه، وإستجاب لدعوته أمي ند إبن سعود الشهور بشجاعته وكرمه وبساعدته إنتش��ر

 ة ودخل�����ت ف ظل�����Dه قب�����ائل الحس�����اء والبحري�����ني�����D) هجري1171Dه�����ذا ال�����ذهب ف بلد ن�����د س�����نة (
.uكري��ا uوالقطيف. وبعد وفاة إبن سعود قام إبنه عبدالعزيز بنشر هذا الذهب وكان مث��ل وال��ده ش��جاعا 
 وبع��د قلي��ل م��ن الزم��ن إنتش��ر إل الرمي الش��ريفي وإل بلد اليم��ن والع��راق. وحي��ث أن��ه ي�عت��ب ال��Dذين
ة والدين���ة وك���ربلء ���Dغي لئق���ة عن���د فتح���ه مك uكب���ت أم���ورا	س���ة مش���ركي فق���د إرت Dي���تمون العتب���ات القد 
 والنج��ف وأق��ام فتوح��اته عل��ى القس��وة والش��دDة ول يرح��م نفس��اu وأخياu إنطف��أت ن��ار فتوح��اته بش��جاعة
 إبراهيم باشا خديويD مصر وإكتفي بإمارة ن�د ول ي�زال أه�ال ن�د والدرعي��Dة ب�اقي عل�ى ه�ذا ال��ذهب

 إل يومنا هذا وهو مسوب ف عداد الذاهب الساسيDة.

 وبع��د أن إتDض��حت كيفي��Dة إنش��عاب ال��ذاهب م�ن حي��ث الص��ول نق��ول إنD إنش�عابا م��ن حي��ث الف��روع
د ال����ذاهب Dة والماع����ة  وتع����دDة بي أه����ل الس����ن����Dة والنبلي����Dة والالكيDة والش����افعي����Dد ال����ذاهب النفي Dوتع����د 
 العفري��Dة بي المامي��Dة والس��م اعيلي��Dة أم��ر واض��ح ل��دى العلم��اء ول يت��اج إل تفص��يل لن��ه حينم��ا ل
 ت	سأل الحكام الليDة من البيD القيقي لا وي	رجع إل إستنباط أهل الجته��اد فيه��ا وإل أخ��ذ أعظ��م
 الحك���ام م���ن الح���اديث ال���Dت د	وDن���ت ف الق���رن الث���الث والراب���ع فل ب���دD أن ينته���ي الم���ر إل اختلف
uذي هو عماد الدين والركن العظم للعدالة وي��ؤول الم��ر أخياDالقضاء ال Dد الذاهب ويتل Dالراء وتعدuا 

 إل حالة المDة الDت يراها الن كلD بصي.

 أم��ا كيفي��Dة إنتش��ار العل��وم والع��ارف ف البداي��ة ث ظه��ور التص��وDف وإنش��قاق الم��Dة الس��لميDة إل ف��رق
 ص����وفيDة وهب����وط الع����ارف والعل����وم ف الخي فمجم����ل ذل����ك أن����ه ل����ا إتDس����عت الفتوح����ات الس����لميDة
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ة اللف���اء العباس���يDي ف بغ���داد وجه���ود اللف���اء الم���ويDي ف الن���دلس ���Dة بم���Dس���ت اللف���ة العربيDوتأس 
 وبس���اعي اللف���اء الف���اطميDي ف مص���ر وج���دت الع���ارف س���وقاu ثقافي���Dة ك���بية وراج���ت أس���واق الفن���ون
 وت	رج��ت إل اللغ��ة العربي��Dة كت��ب فلس��فة اليون��ان والروم��ان ومص��ر والكل��دانيDي. وش��يDد الل��وك والم��راء

Dف كب�ار ال��ؤل�Dمدارس عظيمة وبذلوا أقص��ى اله�ود ف تعظي�م أه�ل العل�م وتبجيله�م وتش��ويقهم وألDفيل 
 ف العل��وم التنوDع��ة كالفلس��فة والط��بD والفل��ك والرياض��يDات والغرافي��ة وف عل��وم الدب مؤلDف��ات نفيس��ة
 وتن��وDرت جي�ع المال�ك والبلد الس��لميDة م�ن الش��رق إل الغ��رب ب��أنوار العل��وم، ولك��ن وي�ا للس�ف ل
 تك���د تنم���و أش���جار الع���ارف الباس���قة حديث���ة الغ���رس إلD ونب���ت ش���وك الزه���د ف حديق���ة الل���Dة البيض���اء

Dذي يصيب العض��اء الس��الة ف ك��لDذي هو بثابة الشلل الDف الDة مرض التصوDة السلميDوإعتى الم 
غل الك���ثيون باس���م الرياض���ة النفس���يDة م والنتص���ارات والنف���وذ. وش	��� Dة فيحرمه���ا م���ن النش���اط والتق���د ���Dأم 
Dف. ول��و أن��Dوتصفية النفس بأذكار وعبادات زائدة وجذبوا قلوب اللوك والسلطي ن��و الزه��د والتقش 
 بعض الرجال العظام ظهروا من هذه الفرقة وأناروا والقD يقال قلوب جع ك��بي ب��أنوار القيق��ة التجلDي��ة

DلكنDنDة لDالكثري Dا كانت عابدة للهوى ل للهدى وطالب��ة للرئاس��ة ل للديان��ة ل��ذا فق�د ق��امت ب��إختاعل 
 عب��ادات باطل��ة وتأس��يس مص��طلحات خارج��ة ع��ن الديان��ة وج��ذبت بختل��ف الدس��ائس قل��وب الل��وك
 نوها حت ف��ت��ر�ت� هDة اللوك ف نشر العلوم وتبدDل نشر العلوم إل عبوديDة الشايخ فغربت أنوار الع��دل
 ش����يئاu فش����يئاu وإس����تولت ظلل التص����وDف وظه����رت ف����رق ك����ثية أمث����ال الش����اذليDة والنقش����بنديDة والقادري����Dة

  واللليDة والوسيDة وغيها بي أهل التشيDع وإعتبت ك��لDنعمة اللهيDةوالشتيDة بي أهل التسنDن وفرق 
 واح���دة م���ن ه���ذه الف���رق ش���يخها الغ���وث العظ���م والظه���ر الت���D ومرك���ز دائرة الوج���ود وحقيق���ة العب���ود
 ووصفوه بالهدويDة النوعيDة. وقد صرDح الشاعر الولوي جلل الدين البلخي العروف بالرومي ف دي��وانه
rَ ح��ت ي��وم القيام��ة وه��و اله��دي وه��و rدور ول ق��ائم والمتح��ان ج��ار Dب��ا ترجت��ه: "إذن فهن��اك ف ك��ل 

uس��واء Dه��و ذل��ك ال��ول Dال��ادي ي��ا أيه��ا الط��الب للس��بيل وه��و الظ��اهر وه��و الب��اطن فالم��ام الق��ائم ال��ي 
". وإنته��ت عاقب��ة حس�ن ظ�نD الل��وك والم��راء بش�ايخ الص��وفيDة Dأكان م��ن نس�ل عم�ر أم م��ن نس��ل عل�ي 
ة ف اله����ام العالي����ة ����Dورؤس����ائها ومرتاض����يها والن�����زوين ف تكاياه����ا إل درج����ة ص����اروا يطلب����ون منه����م الم 
 ويكتف���ون بت���وجDههم ع���ن بل���وغ ال���آرب والقاص���د الس���امية وي���رون فتوح���اتم معلDق���ة ب���إرادتم ومش���يئتهم
 وحاي����ة الس����لطان مم����ود س����بكتكي وأب����و بك����ر ب����ن س����عود الزنك����ي ال����ذكورة ف التاري����خ م����ن الن����وادر
 الض��حكة ومنه��ا ينتب��ه العاق��ل إل م��واطن إفتت��ان الم��Dة الطيDب��ة ويطDل��ع عل��ى م��دى إن��داع النف��وس ب��ذه
 الفع����ال. وق�����د ك�����ان الس�����بب ف إعتق�����اد بع�����ض الرؤس�����اء والش�����ايخ بالهدوي�����Dة النوعي�����Dة وج�����ود بع�����ض
ة ال��دى عليه��م الس��لم ول يفهم��وا حقيق��ة القص��ود فيه��ا ب��ل ��Dالح��اديث والخب��ار ع��ن رس��ول ال وأئم 
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 تسDكوا با من أجل الوصول إل مقاصدهم الفاسدة ورفعوها عالياu ملوDحي با مث��ل ال��ديث الش��هور
 " وخطب��ة أميإن� ف أم���ت م	كل�م	��ون�"م��ن م��ات ول يع��رف إم��ام زم��انه م��ات ميت��ة الاهلي��Dة" وال��ديث "

	ج�ت���ه�الؤمني عليه السلم ف الكوفة الDت سبق لنا ذكرها: " ن� ق���ائ�مr ل��� ب�  "إع�ل�م	��وا أن� الر�ض� ل ت��ل	��و م���
ذوا أمث��ال ه��ذه الح��اديث وس��يلة لدDع��اء  الهدوي��Dة النوعي��Dة وب��أنواع الرياض��ات الكاذب��ة الخالف��ة ��Dفإت 
uق��ون ك��ذلك كتب��اDف والزه��د وكت��ب التملDة ج��ذبوا قل��وب الن��اس ن��و التص��وDس��ة الس��لميDللش��ريعة القد 
 ك���ثية ف من���اقب ه���ؤلء الش���ايخ وكرام���اتم ح���ت ت���وجDهت الم���م كلDه���ا ن���و التص���وDف وإنتقل���ت م���ن
 الدرسة إل الانقاه كما إنتقلت إل قصور السلطنة جاع��ات م��ن الانق��اه وقف��زت عل��ى أريك��ة الك��م
 من سجDادة العبادة مثل سللة الغلة العليD اللهيDة الDذين حكم��وا ف الق��رون الوس��طى بواس��طة الس��يDد
 ممDد الشعش�ع م�ن تلم��ذة أح�د ب�ن فه�د ال�ل�Dي عل�ى خوزس��تان وال��ويزة وشوش��ت وم��ا جاوره��ا وظل��Dوا
 مس��تقلDي ح��ت ظه��ور الدول��ة الص��فويDة، وك��ان تأس��يس الدول��ة الص��فويDة عل��ى ه��ذا الن��وال أيض��اu وك��ذلك
 دول����ة اللثDمي والوح����دDين ف الغ����رب ال����Dذين يعت����بون كب����ار الاه����دين والرابطي ف الم����Dة الس����لميDة
د ��Dس��ت عل��ى ه��ذا الس��اس. وعن��دما ق��ام ممDت تأس��Dد أح��د ب��ن عب��دال الس��ودان ال ��Dوك��ذلك دول��ة مم 

 ) هجري��Dة وك��ان م��ن كب��ار مش��ايخ الص��وفيDة ف الغ��رب وإنتص��ر ف1298أح��د ه��ذا ف رمض��ان س��نة (
مت��ه إنكل��تا ف جرائده��ا بتهم��ة ادDع��اء  النب��وDة وتش��ريع Dي والنكلي��ز إتDة عل��ى الص��ري��Dأك��ثر مع��اركه الربي 
 ديانة جديدة حت تغيض عليه قل�وب الس�لمي والم��راء والل��وك والعلم�اء وتن�ع إتDس��اع نف��وذ حركت��ه ف
 أفريقي��ة ولكن��Dه وه��و الع��روف بفراس��ته وذك��ائه أوض��ح ف منش��وره ال��دوDن ف كت��ب التاري��خ أس��اس ه��ذه

 الكيدة وأعلن أنD مقصود ثورته هو حفظ الوطن والدين السلمي من إعتدائات النكليز.

 وخلص��ة الق��ول فق��د ظه��رت ف الم��Dة الس��لميDة بنتيج��ة إس��تمرار الختلف��ات وك��ثرة الش��عب والط��رق
 والذاهب عبادات باطلة وبدع من قبيل الذكار وضرب ال�دفوف والرق��ص والغ��ان ف التكاي��ا والزواي��ا
 وأك���ل الي���Dات والف���اعي والزج���اج والص���بDي ف الحتف���الت بالوالي���د عن���د أه���ل التس���نن وبالس���بايات
 والتش��ابه وتثي��ل الش��هداء وض��رب الص��دور وتش��كيل الس��يات وض��رب ال��رؤوس بالقلم��ات (الن��اجر)

Dع��ال أن Dوتلوات الراث��ي وتلوات الزي��ارات وأمثال��ا عن��د أه��ل التش��يع. وم��ن العل��وم ل��دى ك��لDه��ذهن  
 العبادات ما كانت موجودة ف صدر السلم ول تقرDها الشريعة النبويDة ول يرد ف الكتاب والسنDة ذكر
 ل��ا أو خ��ب عنه��ا أو تويزه��ا ب��ل وض��عت م��ن أج��ل جل��ب القل��وب وتص��يص ال��ذاهب ب��ا أو ذك��رى
 الوادث السابقة وصار الناس يعملون با أملu بالثواب والشفاعة حت انتهى المر إل أن صار إقبال
 الن��اس إل ه��ذه العم��ال أك��ثر م��ن إقب��الم إل الف��رائض والس��نن ب��ل كم��ا يتDض��ح لك��لD منص��ف وكم��ا
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 أخب عنه الديث الصحيح أنه ل يبق من أصول الفرائض والسنن السلميDة إلD إسها ول من الق��رآن
 اليد إلD تلوت��ه دون فهم�ه وت��وجDهت أنظ�ار الن�اس تام�اu ن�و ه��ذه الب�دع الوبق��ة وص�رفت هDته��ا عليه��ا

يوماu بعد يوم.

Dفمم���DمDة بأه���ل التس���نDا عرض���ناه ظه���ر إنص���ار ال���ذاهب الس���لميDة والش���يعةنDن وبالش���يعة الثن عش���ري 
 الزيدي��Dة والش��يعة الس�م اعيلي��Dة والش��يعة الموي��Dة وال��وارج الباظي��Dة وبالفرق��ة الوهابي��Dة م��ن حي��ث الص��ول

 لعفري��Dة وإنص��ارها م��ناوإنص��ارها م��ن حي��ث الف��روع ب��ذاهب النفي��Dة والالكي��Dة والش��افعيDة والنبلي��Dة و
 حيث الطرق ب�ش	ع�ب الصوفيDة. وكما إتDفقت جيع الذاهب اليهوديDة الختلفة على مسألة واحدة وه��ي
 أن موس��ى علي��ه الس��لم آخ��ر مش��رDع وأن ش��ريعة الت��وراة آخ��ر الش��رائع اللي��Dة وإن��م ل يع��تفون  بش��رDع
rجدي���د rأو ج����اءوا بكت����اب rجدي���دة rعي أص���حاب ال����ذاهب بش����ريعةDغي موس����ى علي���ه الس����لم ول ي����د 
 فك��ذلك إتDفق��ت جي��ع ال��ذاهب الس��يحيDة الختلف��ة ال��Dت ش��رحناها باتي��Dة عيس��ى علي��ه الس��لم وكت��اب
 الني���ل ول يعتق����دون بش���ريعة جدي���دة أو كت���اب جدي���د وك���ذلك إتDفق����ت جي���ع ال����ذاهب الس����لميDة
 الختلف��ة بالج��اع عل��ى حقي��Dة الق��رآن الي��د وخاتي��ة الرس��ول الكري وجيعه��ا تنتظ��ر اله��دي الوع��ود ول
ة ورؤس���اء ال���ذاهب ومش���ايخ الط���رق بكت���اب س���اوي غي الق���رآن ���Dواح���د م���ن اللف���اء والئم Dي���ؤمن أي 

اليد.

Dوكم����ا ذكرن����اه إنDظه����ور الختلف����ات وح����دوث ال�����ذاهب ك����ان نتيج����ة اختلف الراء ف الس����ائلن  
 العلمي��Dة. ول��و نظرت ف كت��ب الن��ود والبوذي��Dة لرأيت��م أنD الختلف��ات ف تل��ك الدي��ان تش��به إختلف��ات
 اليهود والنص��ارى والس�لمي ولرأيت�م ظه��ور العب�ادات الباطل��ة ف أدي�ان الص�ي والن��د مث�ل ظه��ور الب��دع
 ف الدي��ان ال��Dت ش��رحناها ولش��اهدت أنD تت��ابع ال��وادث والدوار ف جي��ع الش��رائع والدي��ان ق��د ج��رى

Dة تش�ريع الدي�ان وح�دوث ال��ذاهب لكن��Dالديث ق�د ط�ال بن�ا ف كيفي Dعلى نج واحد. ولو أن�Dه ك�انن 
Dت��ه لنDلهي uمن��ه نظ��را Dل مف��ر uأم��راDة بين��Dة الع��ارف ف بلد الش��رق وخاص��Dهب��وط مس��توى العل��م وقل  

 السلمي قد بلغ إل درجة صاروا ول خب ل�م ع�ن ال�وادث الاض��ية ال�Dت ه��ي م�رآة الم��ور التي��ة فه�م
 ل يعرف��ون عل��ى الغل��ب الف��رق بي ال��دين وال��ذهب ولي��س ل��م إطDلع ع��ن س��بب ح��دوث ال��ذاهب
 ولذا تراهم اليوم فرقاu ومذاهب خلف ما ن�ى عن��ه الق��رآن الي��د وتعت��ب ك�لD فرق�ة نفس��ها حق�Dاu وغيه��ا
uة ول��ذا ك��ان لزام��ا��Dة النوعي��Dوفية ودع��اة الهدوي��Dون ظه��ور اله��دي الوع��ود كأح�د مش��ايخ الص��Dويظن uب��اطل 
 علين���ا إيض���اح كيفي���Dة إنش���قاق ال���ذاهب والط���رق ل�بي���ان الف���رق بينه���ا ول�فه���م ش���بهة ش��يخ الس���لم ح��ت

يتDضح لكم الفرق بي القD والباطل.
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ــة الديني�ــة التدريجي�15    ة والتضــحية بالمــال  ي�ــ  . رجــوع إلــى الجــواب علــى عبــارة الشــيخ بــأن� الغلب
                     وبــالروح ليسـت بــدليل لنهــا موجــودة أيضــاu فـي المــذاهب والديــان الباطلـة:

DلDة إنشقاقها وحدوث الذاهب فيها نع��ودلDلع على سبيل الجال على أصول الديان وكيفيDالط Dا ت 
 الن إل ال��واب عل��ى إنتق��اد جن��اب الش��يخ وخلص��ة إنتق��اده أن��ه ل��و ك��ان دلي��ل أه��ل البه��اء ه��و نف��وذ

الدين وغلبته أو فداء الرواح والموال فإننا ند مثل هذا ف الذاهب والديان الباطلة.
 

Dوخلص��ة ال��واب علي��ه إن��Dة الباطل��ةنDه إذا ك��ان الش��يخ يقي��س ه��ذا الم��ر العظ��م بال��ذاهب الس��لمي 
uجدي��دا uع� أح��دهم ظه��وراDة ل ي��دDرؤس��اء ال��ذاهب الس��لمي Dه��ذا قي��اس م��ع الف��ارق لن D(بزعم��ه) ف��إن 
 وكتاباu جديداu وشريعةu جديدةu ب��ل كلDه�م يفتخ�ر باس�م الس��لم وكلDه�م ي��دDعي نص��رة ش��ريعة س��يDد الن��ام

 وخات النبيDي.

 ول����ا إطDلعت����م ف بثن����ا ل����دليل التقري����ر أنD ال تع����ال وع����د ب����أن يح����و ال����دعوة الكاذب����ة ويع����ل نفوذه����ا
ن��ه	مس�تحيل u بك�م الي��ة الكري�ة: " ن���ه	 ب��ال�ي�م�ي�  ث	�� ل�ق�ط�ع�ن��ا م� ن�ا م� ذ� �خ��� �ق�او�ي��ل�  ل� ن��ا ب��ع���ض� ال�  و�ل���و� ت��ق��و�ل� ع�ل�ي��

  والي��ة الكري�ة:108"أ�م� ل�	م� ش	ر�ك�اء	 ش�ر�ع	وا ل�	م� م�ن� ال�د*ين� م��ا ل��� ي��أ�ذ�ن� ب��ه� الل��ه	 والية الكرية: "107"ال�و�ت�ي�
"uوقا	ة أو109"إن� الب�اط�ل� ك�ان� ز�هDبدون إذن ال تع�ال مق��ام الش��ارعي uعي كذباDفل يستطيع إنسان أن يد  

 يش���رDع ش���ريعة جدي���دة أو يق���ول كلم���اu ينس���به إل ال ج���لD جلل���ه ويس���مDيه وحي���اu س���اوياu وإنD رؤس���اء
 ال��ذاهب الس��لميDة كم�ا رأي��ت ل ي��دDعوا ال��وحي الس��ماوي ول إعت��بوا كت�ابم س�اويDاu ول ش��رDعوا ش��ريعة

 نDنDإجدي����دة ب����ل ك����انت إختلف����اتم ف كيفي����Dة تأس����يس اللف����ة الس����لميDة أو ف مس����ائل علمي����Dة. و
 ع��وا الهدوي��Dة م�ن رؤس��اء الط��رق والش��ايخ الص��وفيDة إن�ا إدDع��وا الهدوي��Dة النوعي��Dة لدDدDإالش��خاص ال�Dذين 

 مق��ام الش��ارعيDة أو تش��ريع ديان��ة جدي��دة كم��ا رأي��ت م��ن ش��عر الول���وي جلل ال��دين الروم��ي ف كت��ابه
 الثنوي بل إنD جيع الفرق الصوفيDة مع أنم يعتبون رؤساءهم قطب المكان ومهدي الزم��ان والغ��وث

 العظم فإنم كلDهم ينتظرون ظهور الهدي الوعود ويذعنون بأصالة ذلك الظهر اللي وبربوبيDته.

44الحاقة:  107  
21الشورى:  108  
81السراء:  109  
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 وم��ا ذكرن��اه ي	فه��م أنD بق��اء ونف��وذ ك��لD م��ذهب م��ن ال��ذاهب الس��لميDة إن��ا ه��و ف القيق��ة بق��اء أص��ل
 الدين السلمي ونفوذه وغلبته. ول يأتوا بأمر جديدr يغاير الشريعة النبويDة. وكتابم كلDهم القرآن اليد
 وشريعتهم كلDهم شريعة خات النبيDي سواء أكانت اللفة من حقD الصديق أو حقD الرتضى وسواء أن
 إنته��ت المام��ة إل إس��اعيل ب��ن جعف��ر أو إل موس��ى ب��ن جعف��ر علي��ه الس��لم. إذن فق��د إتDض��ح لول
 الدراي��ة والبص��ية أنD قي��اس ه��ذا الم��ر العظ��م بال��ذاهب الس��لميDة الختلف��ة قي��اس باط��ل وغي منطب��ق
 ب���ل ناش���ئ ع���ن ع���دم العل���م والطلع الك���اف بق���ائق الش���ريعة وبكيفي���Dة إنش���عاب ال���ذاهب وتفرDقه���ا.

 زين��ة التواري��خ) و (مقال��ة الل��Dة) و (جن��ات(والش��خص ال��Dذي يأخ��ذ علم��ه ف ه��ذه الس��ائل م��ن كت��اب 
 الل��ود) وأمثال��ا وال��Dذي ل يستفس��ر م��ن علم��اء ال��ذاهب بع��د إنته��ائه م��ن التحقي��ق الكام��ل ف كتبه��م
 العت���بة ل عج���ب أن يت���ورDط ف الوه���ام ويبتل���ي ب���ذه الش���بهات الواهي���ة. وه���ذا العب���د بع���د أن ط���الع
 الكت����ب التاريي����Dة العت����بة ف ال����ذاهب والدي����ان مطالع����ة دقيق����ة مث����ل (كت����اب الل����ل والنح����ل) للم����ام
 الشهرس�����تان وه�����و أش�����هر الؤلDف�����ات ف ه�����ذا الوض�����وع و (كت�����اب الس�����عودي) للعق�����دي و (سوس�����نة

Dة كت���اب (دبس���تان ال���ذاهب) ف���إنDس���ليمان) للطرابلس���ي وف الفارس���يDنuفي أحيان���اDكب���ار ال���ؤل Dه وج���د أن 
 يتكلDم���ون ع���ن بقي���Dة ال���ذاهب بلف الواق���ع س���واءu أك���ان ذل���ك علم���ا منه���م أو س���هواu منه���م وينس���ب

 باu غي لئق��ة ل�ذا ف��إنD ه��ذا العب��د ل يكتف��ي بالعتم��اد عل��ى متوي��اتس�س�ن�بعضهم إل البعض الخر ن�
 الكتب وحدها بل أن��ه ف أي��Dام س��فره يقاب�ل جي��ع الدي��ان وال��ذاهب ويس��تمع لعق��ائد ك�لD واح��دة منه��ا
 من أفاضل تلك المDة حت يتوصDل إل حقائق عقائد ك��لD أم��Dة ول يعتم��د عل��ى ظن��ونه وأوه��امه وحي��ث
 أنD هذا اليوم يوم إنتشار العارف وإخ��تاق أن��وار الدني��Dة ك�لD الف��اق ف�إنD ه��ذا العب��د ل يكت��ب ش��يئاu ف

Dفاته ورسائله مDمؤلDا يستوجب انتقادات  أرباب الرأي السداد.م 
                        

   عت كل�هــــا بــــإذن ال ول يســــتوجب وجــــود  ر�  ر�  ش?   الديــــان الموجــــودة قــــد ش?ــــ  ن�  ن�  أ  . فــــي بيــــان 16
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان:  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاهب المختلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بطلن أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الدي

 أمDا قياس جناب الشيخ هذا المر العظم بال�ديانات الوثني��Dة ال�Dت يعتق��دها بزعم�ه باطل�ة فجوابن��ا علي�ه
 خ�ون فيم�ا بع�د باس�مرDاها الؤرDسD أص�ول ال�ديانات ال�Dت س�DنDنDلواضح كم�ا ش�رحناه ف دلي�ل التقري��ر ل

Dجلل��ه وإن Dه��ا ب��اذن ال ج��لDعت كلDر��	ة إن��ا ش��Dة واليهي��Dة مث��ل الص��ابئي والبوذي��Dال��ديانات الوثنيDعب��ادةن  
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 التماثي���ل فيه���ا م���ن الب���دع ال���Dت دخل���ت ال���دين الل���ي ع���ن طري���ق علم���ائه وفلس���فته لل���ذكرى أو من���افع
DوهيDة.ي

 ل�ك	��ل* أ	م���ةrي��ا أيDه��ا الن��اس، ي��ا أه��ل النص��اف إنD ال ج��لD جلل��ه يتفض��Dل بن��داء جه��وري يي��ط الع��ال: "
ر� �م�� ك	وه	 ف�ل� ي�	ن�از�ع	ن�ك� ف� ال�    وجن�اب الش�يخ يتص��وDر أنD ديان�ة الص�ي كاذب�ة110"ج�ع�ل�ن�ا م�ن�س�كuا ه	م� ن�اس�

. أفه�ل أه�ل الص�ي ال�Dذين ه�م بق��ول الش�يخ نفس�ه أربعم��ائة ملي��ون نس�مة ل Dوش��ارعها لي�س عل�ى ح�ق 
 "؟ وه��ل جاع��ة الن��ود ال��Dذين يس��بهم الؤرDخ��ون م��ائة وس��تي مليون��اuل�ك	��ل* أم���ةrي��دخلون ض��من كلم��ة "

ن إحص���اؤهم عل���ى وج��ه ��Dذين ه���م لك���ثرة ع���ددهم ل يك���Dة الDليس���ت مس���وبة م��ن الم���م؟ وه���ل الفتش���ي 
 التحقي��ق ليس��ت مس��وبة م��ن الم��م؟ وه��ل الزردش��تيDة دي��ن الف��رس الوائل وأكاس��رة العج��م ي��ب ع��دم
 إدخالا بي المم؟ والم��ر العجي��ب هن��ا ه��و أنD ال تع�ال ف نف��س س��ورة ال�ج ال�Dت إستش��هدنا بالي��ة

م� ال�السابقة منها أنزل آية أخرى أيضاu بقوله: "  . ولو رجعتم111"و�ل�ك	ل* أم�ةr ج�ع�ل�نا م�ن�س�كاu ل�ي�ذ�ك	روا إس�
 إل القرآن اليد لرأيتم أنD ال جلD جلل��ه ص��رDح ف مواض��ع ك��ثية أن��ه ش�رDع لك�لD أم��Dة ش��ريعة وأرس��ل ف
 ك��لD ق��وم رس��ولu وف ك��لD زم��ان فت��ح أب��واب العناي��ة عل��ى الص��الي ف تل��ك الم��م. ويكف��ي أن يع��رف
 أرباب الدراية أنD تشريع الشرائع وإبقاء الديان وبسط الناسك ليست ف يد ق��درة أح��د غي ي��د ق��درة
 ال جل��Dت عظمت��ه وجل��Dت ق��درته وتكف��ي أص��حاب القل��وب النية الي��ة الكري��ة النية ف س��ورة النح��ل

د�ى الل���ه	ق��وله تع��ال: " ن��ه	��م� م���ن� ه��� ت�ن�ب	��وا الط���اغ	وت� ف�م�  و�ل�ق���د� ب��ع�ث��ن���ا ف��� ك	��ل* أ	م���ةr ر�س	��ولu أ�ن� ا	ع�ب	��د	وا الل���ه� و�اج�
ذ*ب�ي� ان� ع�اق�ب���ة	 ال�م	ك��� ي���ف� ك��� �ر�ض� ف���ان�ظ	ر	وا ك� ي	وا ف��� ال� ل�ة	 ف�س��� ن��ه	��م� م���ن� ح�ق���ت� ع�ل�ي���ه� الض���ل�  . وه��ذه112"و�م�

 الكلم��ات البارك��ة الص��رية تؤي��Dد البح��ث الس��ابق ف أنD ال ج��لD جلل��ه فت��ح أب��واب عن��ايته عل��ى وج��ه
 جيع المم على حدÍ سواء ول يهمل قوماu أبداu. وف هذا كفاية للمتبص��Dرين وموعظ��ة للمتDقي. نع��م م��ا
 ل ش���كD في���ه أنD عب����ادة الوث����ان وإح����تام التماثي���ل عب����ادات باطل����ة ولك����نD دخول���ا ف الديان����ة البوذي����Dة
 والندي��Dة يش��به العب��ادات الباطل��ة ال��Dت دخل��ت ف الم��Dة الس��لميDة والم��Dة اليهودي��Dة ول تك��ن ف أس��اس

عت برور الزمن من أجل ذكرى الوادث الاضية وإحتام رؤساء الدين. الشريعة الليDة ولكنDها إخت	
                                                               

ـــان الوثني�ـــة قـــد و?جـــدت أيضـــاu فـــي الســـلم:  ي  ن� البـــدع فـــ  إ  . فـــي بيـــان 17 ـــادات فـــي الدي    العب

68الحج:  110  
68الحج:  111  
36النحل:  112  
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 وأمDا ما كتبه جناب الشيخ ف أنه "حدث أخياu حينما كان ي	نقل الصنم من معبد إل آخ�ر ف الص��ي
 بوق��ار وإجلل أن إن��بى بض��عة أش��خاص م��ن ال��ؤمني ب��ه فن��اموا ف طري��ق تل��ك العرب��ة وت��ت عجلت�ا
 الديديDة الثقيلة وفدوا بأرواحهم العزيزة معبودهم الباطل". لو أنD جن�اب الش��يخ ف ي��وم عاش��وراء ك��ان
 ف ي��زد حاض��راu وي��رى أه��ال البل��د وح��ت بع��ض رج��ال الكوم��ة معه��م متمعي ف مي��دان مس��جد مي
 جغم���ان وع���ددهم عش���رة الف ش���خص وه���م ينقل���ون نل���ة عظيم���ة بك���لD وق���ار وإجلل م���ن الي���دان
 ال��ذكور إل مي��دان الش��اه ف��أنه ل ي��د فرق��اu أب��داu بي عم��ل أه��ل الص��ي وه��ذه الب��دع. والنخل��ة العظيم��ة
 هذه عبارة عن هيك��ل مرب��Dع ق�د بن��وه م�ن الش��ب ط�ول ض�لعه عش��رة أمت�ار وإرتف��اعه عش�رون م��تاu وق�د
ات �Dة عليه�م الس��لم وينقل��ونه وس�ط إزدح�ام عظي�م م�ن الن�اس م�ع تلوة أش�عار وترن �Dن��وه بص��ور الئمDزي 
 وتس��بيحات. وف أي��Dام عاش��وراء يزيDن��ون جي��ع التكاي��ا ب��أنواع الزين��ة م��ن الص��ور والتماثي��ل ويتم��ع الئات
 والل����وف جاع����ات جاع����ات لبس����ي الكف����ان وق����د جرح����وا رؤوس����هم بالقام����ات (الن����اجر) وي����وت
 الكثيون من هذه الراحات. وخلصة الق��ول ل�و أنD جن�اب الش�يخ ي�رى ه�ذه الش��اهد بعينه��ا ف�إنه ل
 ين��دهش أب��داu م��ن أعم��ال أه��ل الص��ي ويش��اهد خط��أ أه��ل الص��ي ثواب��اu له��ل الص��واب. وك��ذلك ل��و
 يضر ف مصر إحتفالت الواليد النبويDة ويرى الشايخ فإنه يطDلع على أمور قبيحة مدثة كثية ويفه��م
 كيفيDة دخول العبادات الباطلة ف الديان الليDة ويريح نفسه ويرين��ا م��ن كتاب��ة ه��ذه الوض��وعات ال��Dت
 ه��ي م��ن الب��ديهيDات عن��د أه��ل العل��م. وم��ع أن��ه ل ي��ض بع��د	 أك��ثر م��ن أل��ف وثلثم��ائة س��نة عل��ى نش��وء
 الس��لم ول يص��ل خلل��ا م��ا حص��ل ف الديان��ة البوذي��Dة والندي��Dة بع��د ثلث��ة الف س��نة م��ن نش��وئها.
عت أمثال هذه الختاعات فلو ل يظهر قائم  ومع ذلك إبت	دعت ف السلم أمثال هذه البدع وإخت	
 آل ممDد وإمتدD أجل السلم إل ألفي وثلث��ة آلف س�نة ل�رأى إل أيD ح�دD تنتش�ر العب��ادات الباطل��ة

 ويتحقDق فيها معن الوثنيDة بأكمل الوجوه.

 وقد كتب جناب الشيخ: "إنD حدوث هذه الوادث هو من نتائج رسوخ العقائد ل من نتائج ص��حDة
  نع���م لي���س هن���اك م���ن ش���كD ف أنD الثب���وت والس���تقامة ت���اه الص���ائب م���ن نت���ائج،ال���دلئل وال���باهي"

 ال�Dت ت�D العتق��اد  ب�ا م�ن دون دلي�لالعق��ائد التقليدي��Dة الراس��خة العقائد الراسخة ولكن هن��اك ف�رق بي 
 ورس���خت ف القل���ب عل���ى م���رور الزم���ان م���ن س���اعها م���ن الب���اء والج���داد وأص���حاب ال���ذهب وبي

 الDت يبذل الؤمن با أقصى الساعي ولن يذعن أبداu بصحDتها ما ل يفه��مالعقائد الكسبيDة الجتهادية 
 دليلها الDذي تستند إليه. ولن يتجرDد من قميص دينه السابق الDذي يرى خلعه أصعب من ك��لD ص��عب

ن�ا آب�اء�ن����ا ع�ل���ى أم����ةr و�إن����ا ع�ل����ىول���ذا نزل���ت الي���ة الكري��ة ف ح��قD العق���ائد التقليدي���Dة الوراثي���Dة: " د�  إن���Dا و�ج����
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ت�د	ون� د	وا  كم�ا نزل�ت الي��ة الكري�ة ف ح�قD العق�ائد الكس��بيDة الجتهادي�Dة: "113"آث�اره�م� ل�م	ق�  ال�Dذين� ج�اه���
د�ي��ن��ه	م� س	ب�	ل�ن�ا  من الهتدي.لD حت يعرف أهل البصية الفرق ويعلموا الضال114D"ف�ين�ا ل�ن��ه�

 وهذه القصDة الDت نسبها جناب الشيخ خطأ u إل أهل الصي هي ف القيقة ليست ف الص��ي ب��ل ف
 الن��د لنD ع��ادة الن��ود ف مدين��ة (جك��ن ن��ات) ك��انت ف نق��ل الص��نم ال��ذكور بالس��لوب ال��Dذي كتب��ه

Dالش�يخ ف ي��وم خ�اصDوم��ن مك��ان إل مك��ان ويف�دي البع��ض أرواحه��م ت�ت عجلت�ه وه��ذا الص��نمص  
 تث��ال لح��د أنبي��اء الن��ود ال��Dذي ظه��ر بي أولئك الق��وم ويعت��به أه��ل الن��د بن���زلة أح��د النبي��اء ومظ��اهر
 أمر ال. ونن ل نناقش جن�اب الش�يخ ل�اذا جع�ل الن��د ص�يناu ولك�نD مقص��ودنا ه�و بي��ان تش�ابه الم�م
 وتاثل الديان ل بيان جهل هذا أو ذاك لن الDذي ل يعرف الفرق بي دم الشهداء ودم الشقياء ل

عجب إن� ل يفرDق الشمال عن اليمي أو الند عن الصي.

   ها ل تستطيع رد� شبهات المم فــي دينهــا بخلف  ن�  اu فإن�  ق�  . في بيان أن� كل� أم�ة تنكر ديناu حق�18
                                                    أهـــل اليمـــان القـــادرون علـــى دفــع كــل� شـــبهة:

Dا م��ا كتب��ه جن�اب الش�يخ: "والوض��ح م�ن ه�ذا أن ��DوأمDنDن�ا نق�ول ل�و نادان�ا إنس��ان م�ن ال��وثنيDي بن��داء ع�امي 
Dأي :uق���ائلDيDة وأيDة الس���يحي���Dة وأيته���ا المDة الس���لمي���Dته���ا المDة وي���ا أص���حاب ال���ذاهبي���Dة اليهودي���Dته���ا الم 

 الختلف��ة ل��اذا أنت��م ف طري��ق الض��لل ول��اذا ل تس��يون ف س��بيل ال��قD الس��تقيم؟ أفل ت��رون ق��درة أه��ل
 الوثان اليوم على الرض؟ أفل تعلمون أنه ليست هناك بينكم من أمDة على وج��ه الرض تس��اوي ف
Dن��ا؟ فف�ي الص��ي عن�دنا الي��وم أربعم��ائة ملي��ون نس�مة ولي��س ه�ذا إلDا نفوس��نا وقوت �Dعدد نفوسها وف قوت 
 م��ن الغلب��ة الباطني��Dة الكامل��ة والس��يطرة العنوي���Dة الش��املة ال��Dت ك��انت ف مؤسDس��نا النفي��س وال��Dذي أث��Dرت

كلماته القDة يوماu فيوماu ف القلوب ونفذت فيها حت وصلنا إل هذه الدرجة."
                                                                   

 وموجز مقصود جناب الشيخ أنه لو كان دليل الدين هو نفوذه وبقاؤه فإنD الوثنيDة تستدلD عل��ى حقي��Dة
 دينها بذا الدليل وتردD علينا به فم�اذا نق��ول ف ال��واب عليه��ا؟ ل��ذا ف�إنD ه��ذا العب��د يع��رض ف خ�دمته

Dفصيح أن rوضوح وبصوت عال DبكلDوج��ه م��نن Dإعطاء جواب لم ول تستطيع بأي uك ل تستطيع أبدا 
Dت��ك لنDالوج��وه إثب��ات بطلن��م وإثب��ات حقي��DنDحق uة أنك��رت دين��ا��Dه م��ن الس��تحيل عل��ى أم��Dأن تثب��تق uا 

 حقي��Dة دينه��ا. وإن سأش��رح ه��ذه الس��ألة ح��ت يتDض��ح ه��ذا الوض��وع لط��العي ه��ذه الوراق. ت	��رى م��اذا

23الزخرف:  113  
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 س��يقول جن��اب الش��يخ ف ال��واب عل��ى الص��ينيDي؟ إن��ه س��يقول ل��م إنD دينك��م باط��ل ب��دليل إح��تامكم
 الصنام وبدليل عباداتكم الباطلة. فل شكD أنم س��يقولون لن�اب الش�يخ: إنD ه�ذه العب��ادات الباطل�ة
 موجودة بصورة أقبح ف دينكم. أل ير جناب الش��يخ وأل يس�مع أنD ولة الدول��ة الروس��يDة وأمراءه��ا ق�د
 منعوا هذه العبادات ف عشق آباد وبلد القفقاس لنا تالف الدنيDة والنسانيDة وع��اتبوا مرتك�ب ه�ذه
 الش���نائع؟ ول���و يق���ول جن���اب الش���يخ للص���ينيDي إنD دينن���ا ح���قD ب���دليل أنD نبيDن���ا عن���ده معج���زات ظ���اهرة
Dس���يقولون ل��ه ف ال��واب إن (ع��اء  الش��يخ ه��ذاDاد Dالق��رآن الكري ي��رد Dالنظ��ر ع��ن أن Dبغ��ض) ونDفالص��يني 
 أنبياءنا عن��دهم معج�زات أيض�اu وإذا ل يص�دDق جن�اب الش�يخ ول ش�اهد كت��ب البوذي��Dة والن��ود فليج�ع
 على القلD إل كتاب (دبستان الذاهب) ويرى فيه عقيدة النود والزردشتيDي ف معجزات أئمDة دينه��م
 ورؤس��ائهم. ول���و يق���ول جن��اب الش���يخ للص���ينيDي إنD دينن���ا ح��قD ب��دليل أنن���ا نل��ك كت��اب الق���رآن الي���د
 فسيقولون له نفس هذا الكلم بأنD الكتب السماويDة موجودة ف ديننا أيضاu. ولو يقول ل��م ب��أنD دينن��ا
 وكتابنا يتوي على شرائع أدبيDة تؤدDي إل تربية المDة وتدDنا فسيجيب الصينيDون إنD كتب كونفشيوس
 الش���رع الص���ين العظي���م ق��د ترجه���ا العلم��اء إل اللغ���ات الفرنس���يDة والنكليزي���Dة واللاني���Dة وغيه���ا وم���Dدوا
uوج��ه م��ن الوج��وه أن ييبه��م جواب��ا Dة. وخلص��ة الق��ول أن��ه ل يس��تطيع ب��أي��Dش��رائعها وأحكامه��ا الدبي 
 مقنعاu أو يثبت بطلنم وحقيDته اللهم إلD أنه يف�رح قلب��ه ب��القول ال�Dذي ل معن في�ه والدDع��اء  ال��Dذي ل
 دلي��ل يؤي��Dده وه��و ق��وله ف آخ��ر إنتق��اده: " وال��ال أنD بطلن ه��ذا ال��دين أظه��ر م��ن الش��مس وأبي م��ن
 المس"  ول يعرف عل��ى الق��لD أنD بطلن دين��ه عن��دهم أبي م��ن الم��س كم��ا أنD بطلن دينه��م عن��ده
 أظهر من الشمس. نعم هناك دليل واحد مهمD يثبت به علماء السلم حقيDة الدين السلمي لسائر
 الل��ل ويتغلDب��ون ب��ه عل��ى خص��مهم إلD وه��و دلي��ل التقري��ر بغلب��ة الس��لم ونف��وذ الس��لم وبق��اء الس��لم
 ولكن با أنكم أنكرت هذا الظهور العظم وما إعتبت الغلبة والنفوذ دليلu لذا فمن الستحيل عليكم
 بع�د الي��وم أن تس��تطيعوا إثب��ات حقي��Dة دينك��م لس�ائر الل�ل أو تس��تطيعوا أن تعل��وا إنس�اناu ي�ذعن لقيق�ة
ة والبه��ان. ولك��نD ال��وثنيDي ل��و ج��اءوا ب��ذا النتق��اء علين��ا ن��ن أه��ل البه��اء وطلب��وا من��ا ��Dالس��لم بالج 
 ال��واب فإنن��ا س��نقول ف ال��واب "نع��م إنD ال ج��لD جلل��ه ق��د م��ن� عل��ى جي��ع الم��م بإرس��ال الرس��ل
 وإن���زال الكت���ب وبتش���ريع الش���رائع وف��ت����ح� عل���ى ك���لD الم���م بالتس���اوي وم���ن دون تف���اوت س���بيل النج���اح
 والفلح ولكنDك���م حي���ث تركت���م الس���بيل الس���تقيم لط���ول الم���د بك���م ومزجت���م عب���ادة الوث���ان والص���ور
 والتماثيل الDت هي عند ال أقبح من ك��لD قبي�ح بعب��ادته تع�ال وخلطDت�م الس��نن الص�ليDة الس��نة ب��العوائد
د عليه��م ��Dالقبيحة الختعة لذا فقد من� ال تعال بإرسال النبياء والرسلي أمثال موس��ى وعيس��ى ومم 
 ص���لوات ال أجعي وق���ام ك���لD واح���دr منه���م بق���وDة ال عل���ى تطهي قط���ر م���ن أقط���ار الرض م���ن عب���ادة

11



 الوثان ومن الب��دع الباطل��ة وفت��ح عل��ى وج��وه العب��اد ب�اب معرفت��ه وعب��ادته تع�ال وك�لD واح�د منه��م بش�Dر
ر ��Dذي أنت��م ل��ه منتظ��رون وطم��أنم ب��ورود ي��وم ال وي��وم اللك��وت حي يتطه��Dه بظه��ور ذاك الوع��ود ال��Dأمت 
 الع��ال تام��اu عن��د ظه��ور ذل��ك الوج��ود الب��ارك م��ن عب��ادة الوث��ان وت��زول الب��دع الباطل��ة وتتب��دDل ع��داوة
 الم��م وإختلفات��ا بالب��Dة والتDف��اق ولق��د آن الوان لتحق��Dق ه��ذه الوع��ود وظه��ر ذلك��م الوج��ود الب��ارك.
ة وأدل��Dة الظه��ورات الس��ابقة وإنD نف��وذ ��Dت��ه عي حج Dبره��انه ه��و عي بره��ان النبي��اء الس��ابقي وحج Dوإن 

ت��ه أق��وى ودليل��ه أت��D وس��بيله أق��وم [ Dحج Dل مـانعوغلب��ة أم��ره يط��ابق نف��وذ وغلب��ة الش��رائع الاض��ية ب��ل إن 
تــه ول مقــاوم لنفــوذ أمــره ة ال قــد أتتهــم بغتــة فل يســتطيعون،لحكمــه ول رادع لحج�   تلــك حج�ــ

."]رد�ها ول هم ي?نص<رون
                                                                         

  ن تثبـــــت حقي�ـــــة أهلهـــــا:  أ  ل البليـــــا يمكنهـــــا   م�ـــــ   شـــــهادة الشـــــهداء وتحم�  ن�  ن�  أ  . فـــــي إثبـــــات 19

 ن بعد أن إتDضحت الوضوعات السابقة أشرع بالكلم حول هذه الس�ألة: إنD ال�قD ج�لD جلل�هلوال
 ف كت���اب اليق���ان الش���ريف إعت���ب ش���هادة الش���هداء دليلu عل���ى ص���دق الي���ان وبرهان���اu عل���ى ص���دقه
ته وجن��اب الش��يخ ينك��ر ه��ذا ال��دليل ول ي��رى ف ش��هادة الش��هداء دليلu يثب��ت حقيDته��م. وي��رى Dوص��ح 
 فداء الرواح والال والس��تقامة ف الص��ائب غي مثم�رة وبعب��ارة أوض�ح يعت��ب الستش�هاد الفعل��ي ال�Dذي
uوأكمل جيع أنواع الش��هادات ش��يئا Dذي هو عند أول البصائر أتDتكفي كلمة الشهيد لبيان معانيه وال 
 كأن ل يكن. وهذا العبد ل يتكلDم ف هذا القام ف معن الشهادة وعلوDها وسوDها ورفعته��ا ول يبس��ط
 البحث بإقامة الدليل ال�ل�Dي لن�ه اذا ل تك�ف العان��د الك��ابر ك�لD البيان��ات الرش��يقة والعب��ارات الرش��يقة
 اللطيف��ة ال��Dت نزل��ت ف كت��اب اليق��ان الش��ريف ف ف��وائد دم��اء الش��هداء وآثاره��ا ول تس��كته فم��ا عس��ى
 ه��ذا العب��د أن يق��ول أو يكت��ب؟ ل��ذلك أغ��ضD النظ��ر ع��ن ال��دليل ال�ل��Dي وأش��رع بإقام��ة ال��دليل اللزام��ي
 وأع��رض ف خدم��ة أه��ل النص��اف إنD ال��قD ج��لD جلل��ه إس��تدلD ف الق��رآن الي��د عل��ى ص��دق ادDع��اء

ةr إن� ه	��و� إلD ن���ذ�يرÙ م	ب�ي��رسوله الكري بذه الية: " ���َ Dَ Dن ب�ه�م� م�ن� ج�    وكيفي��Dة115"أو�ل�� ي��ت��ف�ك�ر	وا ما ب�صاح�
 الستدلل  اللي ف هذه الية هو أنD ال تعال يعن "ل يفكDر الكف��Dار إنD رس��ول ال في��ه جن��ون أي
 أنD النس����ان العاق���ل ل يع���رDض نفس����ه للخط���ر أب���داu ول ي����دDعي ادDع���اء  ي���ؤدDي إل ع���داء جي���ع الل���ق
 وإعراض��هم وهي��اجهم إذاu فرس��ول ال م��ع إمتلك��ه كام��ل عقل��ه ق��د تم��Dل ك��لD الش��قة والخط��ار وجع��ل
 الناس حت أقرباءه أعداء له وهذا دلي�ل عل�ى ص�دق ق�وله أن�ه مرس�ل وم��أمور م�ن ال تع�ال ول مف�ر� ل�ه
 من تمDل هذه الشقة الDت تفوق طاقة البشر". والن أطلب النصاف من أهل البصية وأقول م��ا ه��و
184العراف:  115  
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ل الش��قDة �Dالفرق الن بي استدلل القرآن اليد هذا واستدلل كتاب اليق��ان الش�ريف؟ ف�إن ك�ان تم 
ل الش���قDة والستش���هاد ���Dإنص���اف ل يك���ون تم Dة رس���ول ال فب���أي���Dعل���ى حقي uب���دون الستش���هاد دليل 
 برهاناu على صدق ادDعاء  حضرة الباب العظم؟ أفلو كان جناب الش��يخ موج��وداu ف زم��ان رس��ول ال
ل الش��قDة والبلء ل ��Dف��داء ال��روح وال��ال وتم Dأل يك��ن ينتق��ده بنف��س ه��ذا النتق��اد؟ وألي��س إنتق��اده ب��أن 
ل أص�حاب ال��ذاهب الباطل��ة أمثال��ا- إنتق��اد ينطب��ق ��Dعاء  - بالنظر لتحمDعلى صدق الد uن دليلDيكو 

على القرآن اليد؟ فاعتبوا يا أهل النصاف.
                                                        

 وم��ن عج��ائب أح��وال رؤس��اء الس��لمي ف ه��ذه الس��نوات الخية أن��م ل ي	ش��علوا أب��داu ن��اراu إلD وأظل��م
ة ��Dوأص��اب قب��ل ال��دف ص��دور أئم Dإل uش��يئ أف��ق الس��لم الني ول يرم��وا س��هما Dوقب��ل ك��ل uلDدخان��ا أو 

 الدى الطاهرين ول ت	رم قنبلة من مدافع الدفاع إلD وهدمت أوDلu ركناu من أركان السلم العظيم.

 وورد ف إنيل متD الصحاح العاش��ر أنD حض�رة الس�يح تفض��Dل لتلمي��ذه ال�Dذين أرس�لهم لتبش�ي دع��وته
 لليه���ود: "ه���ا أن���ا أرس���لكم كغن���مr ف وس���ط ذئاب فكون���وا حكم���اء كالي���Dات وبس���طاء كالم���ام ولك���ن
 إحذروا م�ن الن�اس لن�م سيس��لDمونكم إل م�الس وف م�امعهم يل�دونكم وت	س��اقون أم��ام ولة ومل��وك

 Dر بأنDحضرة عيسى عليه السلم قد قر Dمن أجلي شهادة لم وللمم"  فتلحظون أنDأص��حابهسجل  
 وجل��دهم وحبس��هم ش��اهد حقيDته��م ودلي��ل ص��دق دينه��م فكي��ف ل يك��ون حب��س وأس��ر وقت��ل النقط��ة
 الول والم��ال الق��دس الب��ي ع��زD إس��هما وآلف النف��وس م��ن ال��ؤمني ب��م دلي��ل حقيDته��م وش��اهد
 صدق قولم؟ ومهما كان الشيخ فاق��داu للبص��ية ول يس��تطيع فه�م معن الش��هادة وإدراك الث�ار الب��اهرة
 لل��دماء الس��فوكة ف س��بيل ال ف��إنه يس��تطيع عل��ى الق��لD أن يفه��م إنD قت��ل غي ال��ؤمني كزراع��ة ب��ذور
rَ ولك��نD ش��هادة أه��ل الي��ان وب��ذلم أم��والم rأث��ر Dإل إنب��ات ول��ن ينت��ج عنه��ا أي uي أب��داDفاس��دة ل ت��ؤد 

ائ�ة	وأرواحه���م ف س���بيل الرح���ن كزراع���ة ب���ذور طيDب���ة ت���ؤدDي إل ظه���ور " ن�ب�	ل�ةr م���� ن�اب�ل� ف���� ك	���ل* س	��� ب�ع� س����  س����
rل��و ف��دى عش��رة أو م��ائة نف��س ب��ل ل��و116"ح�ب���ة uة ومثل��Dوه��ي تنت��ج زي��ادة ال��ؤمني وغلب��ة الكلم��ة اللي   

 ف��دى م��ائة أل��ف نف��س م��ن ال��وثنيDي أنفس��هم ت��ت العجلت الديدي��Dة أو ف��دى مث��ل ذل��ك الع��دد م��ن
 الس���لمي أنفس���هم ف ج���رح ال���رؤوس بالقام���ات (الن���اجر) ف م���امع التع���ازي ف ش���هر م���رDم ف���إنه ل���ن
 ي��دخل أح��داu ف دينه��م ول��ن ي��زداد ع��ددهم أب��داu ب��ل ي��ؤدDي ذل��ك إل فق��دان تل��ك النف��وس م��ن هيئته��م
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 الجتماعي��Dة وعل��ى العك��س م��ن ذل��ك أه��ل الي��ان ف��إنD ش��هادة نف��س واح��دة ت��ؤدDي إل إنتب��اه نف��وس
عÙ ع�ل�يم�كثية وتزيد ف عداد أهل اليان واليقان "  .117"وال	 ي	ضاع�ف	 ل�م�ن� ي�شاء	 وال	 واس�

   ســـــــــــــــواء:  د�   المــــــــــــــــذاهب المختلفــــــــــــــــة كل�هــــــــــــــــا علــــــــــــــــى حــــــــــــــــد�  ن�  ن�  أ  . فــــــــــــــــي بيــــــــــــــــان 20

 وم��ن الوض���وعات ال��Dت تس��تلزم الت���دقيق والتأم���ل الوض���وع الت��ال وه��و: عن��دما ق��ال الن���اظر البه���ائي ف
 ج��واب الش��يخ "إنD ال���ذاهب الباطل���ة ف الع��ال ق��د و	ج��دت وإض��محلDت" ف���إعتب جن��اب الش��يخ ه���ذا
uمض�محل uليالته الباطلة وقاس هذا الم�ر العظ�م ك�ذلك بال��ذاهب الباطل�ة وإعت��به أم��را uالقول مثبتا 
 قب���ل إض���محلله وأطل���ق لس���انه بالش���كر ل وح���ده ق���ائلu "الم���د ل ال���Dذي أج���رى ال���قD عل���ى لس���ان

 ش��يخ إنD بطلن ف��رق الس��م اعيلي��Dة أوي��ا الص��م وأثب��ت ب��دليله م��ا ن��دDعي ثب��وته ووق��وعه" فنق��ول ب��ل 
 الكيس���انيDة أو الزيدي���Dة ل يك���ن م���ن أج���ل إس���اعيليDتها أو زي���ديDتها أو كيس���انيDتها ب���ل م���ن أج���ل تفرDقه���ا

ءr إ�ن��اوإختلفها وتشعDبها بكم الية الكرية: " ن��ه	م� ف� ش�ي� ي��عuا ل�س�ت� م� ان	وا ش�  إ�ن� ال�ذ�ين� ف��ر�ق	وا د�ين��ه	م� و�ك�
ع�ل	��ون� ان	وا ي��ف� ن� ال��ذ�ين� و�ل والي��ة البارك�ة: "118"أ�م�ر	ه	م� إ�ل�� الل��ه� ث	�� ي�	ن�ب*ئ�	ه	�م� ب���ا ك��� ر�ك�ي�.  م�� ن� ال�م	ش��  ت�ك	ون	��وا م��

ي�ه�م� ف�ر�ح	��ون� ز�بr ب���ا ل���د� ي��عuا ك	ل5 ح� ان	وا ش�    فق�د ح	رم��ت م�ن القيق��ة الامع��ة ودخل��ت119"ف��ر�ق	وا د�ين��ه	م� و�ك�
 ف مص��اف الح��زاب والف��رق ال��ت ن�ى ال ج��لD جلل��ه عنه��ا. وجي��ع الف��رق الس��لميDة ش��ريكة ف ه��ذا
 الكم وتدخل ف مصاف الفرق الختلف�ة س��واء أك��انت ش��يعيDة أو إس�اعيليDة أو زيدي��Dة أو غيه��ا. وم��ن
 أجل هذا فإننا أهل البهاء نعتب جيع الفرق السلميDة بأيD إسم سDيت ما دامت معتفة بوحدانيDة ال
 تع��ال وخاض��عة لنب���وDة خ��ات النبي���اء وعامل��ة بأحك���ام الق���رآن الي��د جيعه���ا ح��ت ظه��ور النقط���ة الول
uَ تت كلمة السلم وإنD ن��اة أو ع��دم ن��اة ك�لD ف��رد م�ن أتب��اع uد داخلةDذي هو ظهور قائم آل ممDال 
 تلك الفرق أمر يع�ود إل حك�م الظه�ر الوع��ود. وخلص�ة القص��ود إنD س��بب بطلن الف��رق الكيس��انيDة
 وغيها هو لرDد تفرDقها وإختلفها وهذا أمر يشتك في��ه المي�ع ب��دون تيي�ز أو تص��يص لنD ال تع��ال
 خاطب رسوله الكري ف الية الس�ابقة الول ال�Dت يعن ب�ا ان ال�Dذين يفرDق��ون دينه�م ش�يعاu وط��وائف ل
 نص��يب ل��م من��ك وإنD أمره��م يع��ود إل ال وس��وف ي��بهم تع��ال ب��ا ك��انوا يفعل��ون. وف الي��ة الس��ابقة

Dوط��وائف ك��ل uق��وا دينه��م وك��انوا ش��يعاDذين فر��Dة: "أن ل تكون��وا م��ن الش��ركي الDة الس��لمي��Dي��اطب الم 
Dطائفة مبتهجة با عندها". ويفهم أه��ل البص��ية م�ن ص�ريح ه�اتي الي�تي الل�تي ل تقبلن التأوي��ل أن 

Dفرق��ة تعت��ب نفس��ها حق Dك��ل��Dدي��ة الامع��ة وف ع��دادقDإن��ا ه��ي مروم��ة م��ن القيق��ة الم uوغيه��ا ب��اطل uا 
261البقرة:   117  
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 الحزاب الذكورة ف الية لنD الديانة السلميDة هي حقيقة جامعة نوراني��Dة نزل��ت بكامله��ا عل��ى خ��ات
 النبياء عليه وآله أطيب التحيDة والبهاء وقد أبلغها عليه السلم لكلD النام ول يكن لح�د ح��ت زم��ان

Dة وإختلفها. وك��لDة من سننها ول يكن لحد إذن ف تفرقة المDن	ف تغيي س Dظهور القائم الوعود حق 
 من يس��بDب التفرق��ة والختلف م��روم م�ن إدراك القيق��ة وي�دخل ف مص��اف الح��زاب ال��ردودة. وه��ذا
 م��ا ك��ان يقص��ده الع��ارف الب��الغ بق��وله ش��عراu متج��اu: "أع��ذر الثني والس��بعي مل��Dة ف حرب��ا فيم��ا بينه��ا
 فإن��ا ل��ا ل ت��ر القيق��ة س��ارت ف طري��ق القص��ص اليالي��Dة" إذاu إتDض��ح بع��د ه��ذا أنD جن��اب الش��يخ ل

uَ ليالته الفاسدة وإبتهج بعد ذلك بسراب أوهامه. uيفهم عبارة الناظر البهائي وإعتبها مثبتة

ـــدعوة21 ـــتي وعـــد ال تعـــالى بإبطالهـــا هـــو ال ـــة ال� ـــدعوة الباطل ـــان أن� المقصـــود مـــن ال  . فـــي بي
ة وليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاهب المنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبة:  المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقل�

 نعم إنD من المور التDفق عليها هو أنD الدDعي الصادقي والدDعي الك��اذبي ك��انوا موج��ودين ف ال��دنيا
 وسيكونون. والقصود بالدDعي الكاذبي ليس رؤساء الذاهب الختلفة أمثال الزيديDة أو الس�م اعيلي��Dة
 أو الكيس����انيDة أو غيه����ا لنD ال����ذاهب كم����ا علم����ت متس����اوية جيعه����ا وإنD رؤس����اء ال����ذاهب ل ي����دDع
 أحدهم ادDعاء  مستقلu ول يدDع أح��دهم وحي��اu س�اويDاu ب�ل القص��ود بال��دعي الك��اذب ه��و ال�Dذي ي��دDعي
 ادDع��اء  مس��تقلu ب��دون إذن ال وي��دDعي ن��زول ال��وحي الل��ي ويش��رDع ش��ريعة جدي��دة مس��تقلDة فف��ي ه��ذه
عي الص��ادق عل��ى الن��اس ويظل��م فض��اء الم��ر ب��دخان الش��بهات ال��Dذي ين��ع رؤي��ة Dال��ال يش��تبه أم��ر ال��د 
 أهل الرتياب وينفتح ب�اب الش��بهة والتش��كيك عل��ى مص��راعيه. ول��و أنD أمث��ال ه��ؤلء الن��اس موج��ودون
 ف كلD زمان كما تعلن ذل��ك التواري��خ ولك�نD ظه��ور ه��ؤلء ال��دDعي الك��اذبي يك��ثر ف زم��ان الظه��ورات
 القDة الليDة ويؤدDي وجودهم إل ظلمة أفق المر كما ظه�ر (ت�ورا) الس��وري و(يه�ودا) الليل�ي ف ق�رن
 عيس���ى علي���ه الس���لم وإدDع���ى النب���وDة والرس���الة مس���يلمة الك���ذاب وطليح���ة الس���دي وس���جاج ف زم���ان
 ظهور خات النبياء. وإدDعى مقام الظهور الكل��Dي ف ه��ذا الق��رن جاع��ة ك�ثية م��ن قبي�ل الس��يDد ع�لDو� ف

Dالعراق والاج الل هاشم بن الرحوم فاضل النراقي وأحد الكرمان والفDاش اليزدي وغيهم.ف 

 وسبب ظهور هؤلء الشخاص هو أنD بعض الغرورين إعتب تش�ريع الش��رائع م�ن نت��اج العق��ول البش��ريDة
 وظنD مقام التشريع أمراu سهلu وظنD القD تعال غافلu ذاهلu وتصوDر مظاهر أم��ر ال مث��ل أنفس��هم ل��ذا
 ق���اموا بالدDع��اء  وظن���Dوا بعق���ولم الناقص��ة أن��م يس���تطيعون أن يؤسDس���وا ش���ريعة، وفتح���وا لن��اب الش��يخ
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 وأمثاله طريق النتقاد والشبهات على المر اللي والداعي القيق�ي. ولك��ن حاش�ا ث�D حاش�ا أن ت��تك
 القدرة الليDة باطلu يغلب وينتصر أو كلمة كاذبة تنفذ وتبق��ى خس��ي أو أربعي س��نة ب��ل ح��ت وعش��ر
 سنوات. وخلصة القول لا ك�ان ف عل�م ال ظه��ور أش��خاص م�ن ه�ذا الن��وع ي�ؤدDي إل إرتي��اب الل�ق
 وإل إمتح��انم وتحيص��هم والتميي��ز بي ال��بيث والطي��Dب ول��ذا فق��د أخ��ب تع��ال ف الكت��ب الس��ماويDة
 بث��ل ه��ذه ال��وادث وبي��D بطريق��ة التمثي��ل والتص��ريح الف��ارق بي ال��قD والباط��ل كم��ا ذكرن��اه ف البح��ث

الوDل ف مقالة الدلDة بكلD وضوح.
                    

. فــــي بيــــان أن� المظلومي�ــــة والنفــــي والتشــــتيت ليســــت دليــــل البطلن بــــل دليــــل الحقي�ــــة:22

 عجب من ك�لD ش��يئ وأوض��ح دلي�ل عل�ى قل�Dة عل�م جن�اب الش�يخ بالدي��ان وال��ذاهب ب�ل الح�اديثأو
 والخبار بل القرآن والتفسي هو أنه إعتب شهادة النقطة الول وتش��تDت أص��حابه دليلu عل��ى بطلن��ه،
 وق�اس أم�ر الظه�ور الكل��Dي الدي�د بال��ذاهب التفرDق��ة وإعت��ب الستش�هاد والقت��ل والس��ر وال��رق والص��ب
 ف البلي��ا ال��Dت ه��ي دلي��ل حقيDت��ه برهان��اu عل��ى بطلن��م فنق��ول ي��ا جن��اب الش��يخ أل ي��رد ف الق��رآن إن

ل�ة	الرج�ع مث��ل الب�دء بك�م الي�ة الكري�ة: " م	 الض���ل� ق� ع�ل�ي�ه�� د�ى و�ف�ر�يق��uا ح�� أ�ك	م� ت��ع	��ود	ون�  ف�ر�يق��uا ه�� ا ب��د�  ك�م��
ت����د	ون� ب	ون� أ�ن��ه	���م� م	ه� ن� د	ون� الل����ه� و�ي��س���� ل�ي����اء� م���� ي�اط�ي� أ�و�    فك���ذلك ت���دDدت الظ���ال120"إ�ن��ه	���م	 ات�����ذ	وا الش����

يات السابقة ف ظهور القائم الوعود بكم وإجازة شياطي النس وعلماء هذا العهد. وأل يرد Dوالتعد 
 ف ال��ديث التف��Dق علي��ه بي أه��ل التش��يDع والتس��نDن ب��أنD ك��لD م��ا وق��ع ف الم��م الس��ابقة س��يقع ف الم��Dة
 السلميDة كذلك ويتحقDق؟ وأل يتفرDق أصحاب عيسى عليه السلم ف جيع البلد بعد ص��عود ذل��ك
 الم��ال العب��ود م��ن ظل��م اليه��ود وابتل��وا ف ك��لD بل��د عل��ى ي��د اليه��ود والروم��ان ب��الظلم والقت��ل والب��س
ة ثلثم��ائة س��نة عل��ى نش��ر الم��ر الل��ي بنهاي��ة الذل��Dة والتش��تDت؟ وأل ي��رد ف الني��ل Dوالس��ر وق��اموا م��د 
 القدDس أنD أمثال هذه الوادث بل أشدD س��تحدث ف أي��Dام الن���زول الث��ان لض��رته وتع��ود آث��ار الب��دء ف
 الرجع؟ وأل يرد ف الحاديث الكثية أنD أصحاب القائم سي	ذلDون وسوف يبتلي أتباعه بالقتل والرق

  مظاهر الشيطان ويلعنونم ويطردون�م؟  نع��م ي��ا س�يDدي الش��يخ لق�د ق�اليسبهموأنواع الظال وسوف 
ن� ق�ب�ل���ه� ال�ع���ذ�اب	ال تع��ال: " uَ وتش��تDل��D وانD ك��لD م��ا ت��راه ذل121D"ل���ه	 ب���ابÙ ب���اط�ن	ه	 ف�ي��ه� الر�ح����ة	 و�ظ���اه�ر	ه	 م��� uةDتuتا 

Dفإن uوقتل uوس���بيا uوط���رداDن���ا ن���راه عي الرح���ة والنعم���ة والس���عادة والداي���ة ونعت���به س���بب نف���وذ أم���ر ال فن 

29العراف:  120  
13الحديد:  121  
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ة وإنD هذه القائق ل Dالبصائر الني Dهذا القام العال ل تراه إل Dالدنيا والبلوغ إل أنفس الرغائب ولكن 
يدركها كلD متوهDم مكفوف البصر ورحم ال الكاتب الدريسي حيث قال:

ب	نا إذا ق	لن����������������ا ب	لين�����������������ا           ب��ل�ي�ن�����������������ا إو� ي������������������روم	 القل�����������������ب	 ل�ين�����������������ا     أت��س�����������������
م	 ال���������������د�واهي  ت�ح��������������� د� ن��ق� ين��������������ا   ن��ع���������������م� ل�ل�م�ج��������������� لÙ أن��������������Dا د	ه�   وي��س���������������ب	 خ�ام���������������

 Ùط�������������وب	ه�������������ا خ	ه�ر �َ نا ف��ن�ق� ل�������������ا ق�ر�ين�������������ا    ت	ناوش	�������������     ت��������������رى لي��������������ث� الع�ري�������������ن �
لم	 إن������������Dا   ا والس������������� واءÙ ح�ر�ب	������������ ن�ت�ها ه	������������ديناسÙاسÙن�������������أ	ن�أ	           س�������������  ق��ب�������������ل� ه	������������د�

 
rقل�ب إل ح��بيب 	لق��د وهب��ت" :uوإستمع إل نشيد الديب الش��يازي ف ه��ذا الق��ام حي��ث يق��ول متج�ا 
 يقتل العشاق مرضيÍ ف سجاياه وممودr ف خصاله ولقد غنD منصور فوق أعواد الش��نقة ه��ذه النكت��ة

البديعة: ل تسأل من الشافعي أمثال هذه السائل".

 وقد علم أولو الن?هى أن� المصائب والرزايا في سبيل ال بحــر� مــو�اج وأوقيــانوس� متلطــم ع<جــاج[
 يفــر منــه بنــو الــدنيا ول يتقــر�ب إليــه أهــل الهــوى ول يصــل إلــى شـواطئه إل� أهــل البهــاء أصــحاب
ــه بمهجهــم  الســفينة الحمــراء والرايــة المقد�ســة البيضــاء ال�ــذين نصــروا ال بــدمائهم وأعلــوا كلمت
 ونفوســـهم وحي�ـــروا الملـــل فـــي مـــوارد الشـــدائد بســـكونهم وقرارهـــم وأدهشـــوا المـــم فـــي هجـــوم
 الخطوب بثبوتهم وإصطبارهم كما أخبر عنهم الحسن بن علي عليهما السلم في حــديث علــي

زيار بقوله م�ل�ه	م� إت*س�اع	 الع�ز* ف د�ار� الق�ر�ار� ":بن م<ه] ن��ي�ا ل�ي�ش� ت�م�ال� الض�ي�م� ف الد	 ".]خ�ص�ه	م ال باح�

. في بيان أن� جناب الشيخ لق�ب مناظره بلقب منافق ومخادع:23

��Dض��حت ه��ذه الس��ائل بص��ورة مفصDوبع��د أن إتDإلة وصDم الن ف مس��ألة أن��Dع��ن الباط��ل نتكل Dمت��از ال��ق 
 جناب الشيخ سDى مناظره منافقاu ومادعاu. وهذا العبد ل�يحار عندما يفكDر ما هي اليلة والديعة الDت
 إحت��ال ب��ا جن��اب الن���اظر عل��ى جن��اب الش��يخ غي الخ��ادع بي��ث أخرج��ه ع��ن منه��ج الدب الق���وي
 وأج����به عل����ى كتاب����ة ه����ذا ال����راء وال����ذيان؟ لنD أه����ل البه����اء مش����هورون ل����دى كاف����Dة الل����ل بالص����دق
 والخلص ومعروف��ون ف جي�ع البلد بالن���زاهة والس��تقامة ويكف��ي لثب�ات ه��ذه ال��دعوى أنD ش�هادتم
امهم ف أق��والم �Dمقبولة ف دوائر الكوم��ة وم�الس القض�اء ب��دون قس�م ويي وه��ذا دلي�ل عل�ى ع�دم إت 
 وب�قي���ت	 ف حية م���ن أم���ر ه���ذه الته���م إل أنD ع���ثرت عل���ى الس���رD ف ذل���ك ف الص���حيفة الثامن���ة عش���رة
 والتاسعة عشرة من رسالة جناب الشيخ الطبوعة وإطDلعت على أسباب هذه التهمة ب�ل ه�ذا الف�تاء.
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 وإج��ال ذل��ك أن��ه ق��د ن��زل ف كت��اب اليق��ان الش��ريف ف معن الغلب��ة والنص��رة أنD القص��ود بالغلب��ة ه��ذ
 نف���وذ كلم���ة ال مغلب���ة أم���ر ال والحاط���ة الروحاني���Dة والس���لطنة الديني���Dة ال���Dت ه���ي دائم���اu م���ن خص���ائص
 النبياء والرسلي ومظاهر أمر حضرة ربD العالي. وليس الغلبة الظاهريDة والسلطنة الدنيوي��Dة وفتوح��ات
Dد الش��هداء وش��هادة حض��رته وب��أنDة س��ي��Dل لثب��ات ه��ذا العن بالستش��هاد وبظلومي��Dالبلد. وق��د تفض 

ن�احضرته مع كونه من أعظم النود الليDة وأنه موعود بالغلبة وبالنصرة بكم الي��ة الكري��ة: "  إن� ج	ن���د�
  ومع هذا فقد نال رتبة الشهادة بنته��ى الظلومي��Dة ولك��نD ه��ذه الظلومي��Dة ص�ارت ل��دى122"ل�	م� الغ�ال�ب	ون�

 أهل البصية دليلu على السلطنة القيقيDة الليDة وصارت ف العال سبباu ف إثب�ات كلم�ة ال وق��وDة دي�ن
 ال ورسوخه وإتDضح وتلDى العن اللي القصود بغلب�ة أم�ر ال. وق�د أج�اب جن�اب الش�يخ ف رس��الته
 الول ف عبارته الDت نقلنا نصDها إنD القتل� ليس دليل القيDة وإنD فداء الال وال��روح والص��ب والس��تقامة
uتل��وا أيض��ا	جاع��ة ك��ثية م�ن أتب��اع معاوي��ة ويزي�د ق�د ق Dع�اء  لنDعل�ى ص�دق الد uف البليا ليست برهان��ا 
 كم��ا أنD ال���وثنيDي وأص��حاب ال���ذاهب الباطل���ة يب���ذلون ف س��بيل مقاص��دهم ال��ال وال��روح ول يبخل���ون
 بك��لD تض��حية ف ه��ذا الس��بيل ول��ذا ل يك��ن الق��ول ب��أنD ه��ذه الش��ياء دلي��ل القي��Dة ب��ل يس��تلزم إثب��ات
 القيDة دليلu ظ��اهراu وبرهان��اu ق�اهراu. ول��و أنD مقص��ود جن�اب الش��يخ ه��و ف غاي��ة الوض�وح وه��و يري�د دف�ع
 دليل شهادة النقطة الول ومظلوميDته عن حقيDة حضرته ولكنDه غف�ل ع��ن أنD ه��ذه النقط��ة تنته��ي بنف��ي
 دلل��ة ش��هادة س��يDد الش��هداء عل��ى حقي��Dة حض��رته وس��تكون ه��ذه النقط��ة ردDاu ص��رياu عل��ى جي��ع علم��اء
 السلمي ال�Dذين إعت��بوا ش��هادة حض��رته أدلD ال�دلئل عل��ى حقيDت�ه. لنD جي�ع القDقي م�ن علم�اء أه��ل

 دخل��وا ف قل��وب الس��لمي بغ��ض أه��لأي ق��د يDم��ويDل اللف��اء النDنDأالتس��نDن والتش��يDع ق��د إتDفق��وا عل��ى 
 إن�D ت���ار�كÙالبيت الDذين هم مرجع ومآب السلمي بكم ال��ديث الص��حيح التDف��ق علي�ه بي الطرفي: "

��� ك�ت���اب� ال��� و�ع�ت��ر�ت��� دة إعتيادي��Dة وظن��Dواف�يك	��م� الث��ق�ل�ي� ��Dة مؤكDة ال��دى ولعنه��م س��ن ��Dأئم Dوق��د جعل��وا س��ب ." 
م بذا يرمون المDة نائيDاu عن مرجعها القيقي فت	شيح بوجهها عن مبيD الكتاب اللي وتغوصنDنDأ Dن 

 ف الش��رك واله��ل والض��للة لك��نD ش��هادة س��يDد الش��هداء س��بDبت إنتب��اه الم��Dة ويقظته��ا وأثبت��ت ض��للة
 الم��ويDي وحقي��Dة الع��تة الط��اهرة وآوت القيق��ة الس��لميDة إل كه��ف الف��ظ والراس��ة م��ن ي��وم ش��هادة
 حضرته إل يوم القيامة. وحيث أنD جن�اب الش�يخ وش��بهته (ف أنD القت��ل وف�داء ال�روح ل�ن تك��ون دلي�ل
 القيDة) إنتقاد يناف على خط مستقيم هذا الساس الكي وينكر بص��ورة ص�رية دلل��ة الش��هادة عل��ى
 حقي���Dة الش���هيد ل���ذا ق���ام جن���اب الن���اظر البه���ائي ونب���Dه الش���يخ بك���لD أدب إل ه���ذه النقط���ة ق���ائلu "م���ن

 ن يعتب جناب الشيخ ش�هادة الش��هداء ف مص�اف قت�ل الش��قياء ول يع�رف م��ن ف��داء ال�الأالعجيب 

173الصافات:  122  
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Dد الش���هداء واتب���اع يزي���د". وف القيق���ة إنDالطرفي م���ن أص���حاب س���ي Dة وبطلن أي���Dوال���روح دلي���ل حقي 
 الشيخ قد إعتب الدليل القبول لدى كافDة القDقي من العلماء مردوداu. ولا شاهد الش��يخ ه��ذا النتق��اد
 ق��ام الس��داد والس��تحكام وم��ا وج��د نفس��ه ق��ادرا عل��ى ردD ه��ذا الع���تاض  ل��ذا فق��د ل��أ إل الغالط��ة
 وتش��بDث بب��ل الش��ونة وب��ذئ الق��ول س��لح الهلء والغالط��ة س��بيل ف��رار الع��اجزين ع��ن إقام��ة ال��دليل
 والبهان. وإنD هذا العبد يذكر عبارتيهما وي��تك الك��م عليهم��ا بع��د ال��واب إل أرب��اب اللب��اب. فق��د

 كر ف اليقان فداء حضرة سيDد الشهداء ماله وروحه وعي��اله فذ	كتب جناب الناظر البهائي: "لقد ذ	
 سبيل ال وأنD حضرته كان م�ن الن��د الل�ي. ف�الن ج�اء جن�اب الش��يخ وكت��ب ه��ذا النتق��اد عل��ى م�ا
 جاء ف اليقان وهذا يعن أنD تضحية حضرته روح��ه وأرواح أص��حابه ل يك��ن أن نق��ول أن��ا ف س��بيل

م أيضاu قد ضحDوا ف سبيل حقيDتهم. Dة". ث ذكر معاوية ويزيد وأتباعهما بأنDال ودليل على القي 

 وكتب جناب الشيخ: "أت��رون مبل�غ الف�ك والحتي��ال وال��داع ال�Dذي ت�رDأ ب�ه؟ وس�وف أس�Dيه فيم�ا بع�د
 دائماu باسم "الناظر الخادع" لنD عبارات رسالت موجودة وقد شاهدها أولو العرف��ة وعرف��وا ف مقاب��ل

Dشيئ كان إعتاضي لكن DأيDف كلمي بطري��ق الحتي��ال إل ناحي��ة أخ��رى ك��أنننDالناظر الخادع حر  
 ع���رفأقل���ت أنD إعتاض���ي ه���و عل���ى ف���داء حض���رة س���يDد الش���هداء روح���ه وم���اله ف ك���ربلء وك���أنن ل 

 التف���اوت بي أتب���اع حض���رته وأتب���اع يزي���د. ويري���د ب���ذا الحتي���ال وال���داع أن يع���ل نفس���ه م���ن أنص���ار
Dإي uل��م ومنتق���دا uال���ذهب الش���يعي ويعلن مالف���ا��DيDاهم. س��بحان ال إن��Dه ل يج��ل أب���دا حي ينك���ر فن 

Dأه�ل الي�ان ويغي Dف��ق عليه��ا ك�لDت إت�Dات ال�دين الس��لمي الDسبيل عقيدته الس�خيفة ض�روريDه�ا مث�لي Dي 
 خاتي���Dة حض���رة الرس���ول وص���وم ش���هر رمض���ان وال���جD وغيه���ا وبع���د ذل���ك يتظ���اهر بالس���لم وبناص���رة

ر� ال�م	ن��اف�ق�ي� ب���أن� ل�	�م�الذهب الشيعي وهذا القول والس��لوك ه�و ف القيق��ة م�ن ص�فات الن�افقي: "  ب�ش*�
uأل�يم���ا uابا ل�ل� الل����ه	 ف��ل����ن� ت�����د� ل����ه	  "123"ع����ذ� ء� و�م����ن� ي	ض���� ؤ	ل� ء� و�ل� إ�ل���� ه���� ؤ	ل� ���� ذ�ل����ك� ل� إ�ل���� ه���� ب����ذ�ب�ي� ب��ي�  م	ذ�

uة الط��اهرين ب��الحتام بينم��ا يري��د ف124"س�ب�يل ��Dوكذلك يذكر خلل كتابته إس��م حض��رة الرس��ول والئم  
 ي	ر�ي��د	ون� أ�ن� ي	ط�ف�ئ	وا ن	��ور� الل��ه� ب���أ�ف��و�اه�ه�م� و�ي���أ�ب� الل��ه	 إ�ل� أ�ن� ي	ت���م�الباطن هدم دينهم ومذهبهم م�ن أساس��ه "

 إنتهى.125"ن	ور�ه	 و�ل�و� ك�ر�ه� ال�ك�اف�ر	ون�
 نع��م ي���ا ش��يخ إنD ك���لD إنس���ان يفه���م أن���ك كتب���ت إعتاض���ك مقاب���ل البابي���Dة وك���ان مقص���ودك أنD ش���هادة
 حضرة الباب العظم وإنفاق أصحابه أرواحهم وأموالم ليست دليلu على حقيDته ولكنDك غفلت عن

138النساء:  123  
143النساء:  124  
31التوبة:  125  
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 أنD كلم��ك ينطب��ق ك��ذلك عل��ى دلل��ة ش��هادة س��يDد الش��هداء وأص��حابه عل��ى حقيDته��م ب��ل إنD كلم��ك
 اع��تاض عل��ى الق��رآن الي��د كم��ا س��بق ان عرض��نا ف بداي��ة ه��ذه الن��اظرة. فل��و ينظ��ر منص��ف ف الي��ة

و�ت� إ�ن� ك	ن�ت	��م�الكرية: " ن��و	ا ال�م��� ن� د	ون� الن��اس� ف��ت�م� ل�ي��اء	 ل�ل��ه� م�� ت	�م� أ�ن�ك	�م� أ�و� اد	وا إ�ن� ز�ع�م� ا ال��ذ�ين� ه���  ق	�ل� ي��ا أ�ي�5ه��
  ليى بك���لD وض��وح أنD إعتاض���ك ال���Dذي إعتض���ت ب���ه عل���ى اليق���ان ينطب��ق بعين���ه عل��ى126" ص���اد�ق�ي�

 القرآن الي�د. وأس��باب ن�زول ه�ذه الي��ة الكري�ة ه��و أنD اليه��ود ف زم��ان خ�ات النبي��اء ل��ا إفتخ��روا عل�ى
Dأص��حابه ق��ائلي إنDة ل���ذا ن��زل الم���رن���Dس إختص���نا ال بش���ريعة كامل���ة وأولن���ا نعمت���ه الليDن���ا ش���عب مق��د 

 ك�م ل�و ظننت��منD لليه�ود تبكيت��اu ل�م وإثبات��اu لبطلن دع��واهم إنDل�ل�ق	� ق	ن�لرسول ال من ال ج�لD جلل�ه أن�
 أنفسكم أولياء ل من دون الناس فتمنDوا الوت إن كنتم صادقي. فيتDضح من ه��ذا أنD مقص��وده تع��ال
 هو أنD ميزان معرفة أولياء ال من غي أوليائه هو تفضيلهم الوت ف سبيل ال على البقاء بدون إي��ان
 كم��ا ظه��ر م��ن أولي��اء ال أي��ام الظه��ورات الكلDي��ة مث��ل ظه��ور موس��ى وظه��ور عيس��ى عليهم��ا الس��لم.
 والن نسأل أه�ل النص��اف ه�ذا الس�ؤال: ألي��س م��ا كتب��ه جن�اب الش�يخ "ب��أنD ف�داء ال�روح وال��ال لي�س

Dبدليل" يؤلDمقص��ود جن�اب الش�يخ ه��و الع��تاضل Dعل��ى ه��ذه الي��ة الكري�ة أم ل؟  نع�م إن uف إعتاض��ا 
Dعل��ى كت��اب اليق��ان الش��ريف ولك��ن لس��وء ال��ظDد الش��هداء وعل��ىظDإنطب��ق إعتاض��ه عل��ى حض��رة س��ي  

 القرآن وعلى النيل لننا عرضنا من قبل أنD القDقي من علم�اء الس��لم إعت��بوا ش�هادة حض�رة س�يDد
Dي. ولحظتم كذلك ف الق��رآن الي��د أنDة حضرته وبطلن يزيد والمويDته تثبت حقيDالشهداء ومظلومي 
 ال ق��د ق��رDر تن��D ال��وت فارق��اu بي ال��قD والباط��ل. وك��ذلك رأيت��م ف الني��ل الش��ريف أنD عيس��ى علي��ه
 السلم قرDر أنD البس والضطهاد والظلوميDة شاهدÙ على حقيDة أص��حابه. وبن��اءu عل��ى ه��ذا فق�د إتDض��ح
 كالشمس ف رابعة لنهار أنD القD مع مناظر جن�اب الش��يخ ف أنD جن��ابه إعت��ب ش��هادة س��يDد الش��هداء
Dأن uسابقا 	ة. ولذا عرضتDوأصحابه ف مصاف مقتل أتباع يزيد ومعاوية وليس فيهما دليل على القي 
 العارض���ي ل���ذا الظه���ور العظ���م ل يرم���وا قنبل���ة م���ن م���دافع ال���دفاع إلD وه���دمت أوDلu ركن���اu م���ن أرك���ان
ة ال��دى الط��اهرين ��Dوأصاب قبل الدف ص��دور أئم Dمن قوس العتاض  إل uبوا سهماDالسلم ول يصو 
 وهذه السألة واضحة تاماu ول تقب��ل ب��أيD وج�ه م��ن الوج��وه الغالط��ة والش��ونة وب��ذئ الق�وال. وأع��رض
 ف القيقة أنD هذا العبد ل يقص��د ال��دفاع ع��ن الن��اظر البه��ائي أو إل��تزام ج��انبه لنD جن�اب الن��اظر م��ن
 أصحاب العمال والتجارة ل من أهل العلم وأرباب القلم ومن المكن أن يوضح موض��وعاu بأس��لوب
Dولك�ن هيه��ات أن يبق��ى ال�ق uر نفس��ه غالب�اDمتصر ويفسح بذلك مال الغالط��ة لن�اب الش��يخ فيتص�و 
 مس��توراu وي�غل��ب الباط��ل بب��ذئ الق��ول وخش��ن الكلم. ول��ذا أس��أل أه��ل النص��اف: ه��ل يك��ن تس��مية
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 مث��ل ه��ذا الن��اظر مادع��اu بع��د أن أوض��ح بك��لD لط��ف وملح��ة س��خف اع��تاض جن��اب الش��يخ؟ وه��ل
 يوز أن يقال للشخص البهائي الDذي إعتف بدينه بك��لD اس��تقامة وثب��ات مذب��ذباu؟ وق��د كت��ب جن��اب
 الشيخ رسالته بأسلوب خاص بيث ل ي	عرف منها أهو من أهل التسنDن أم من أه��ل التش��يDع ح��ت إذا
 م���ا ا	فح���م م���ن ج���انبr إن���زم إل ال���انب الخ���ر ح���ت أض���طرD من���اظره إل أن يس���أله: "عل���ى أيD طري���ق
 مستقيم أنتم؟". ومع هذا ل ير من مصلحته أن يكتب وينف��ي ع��ن نفس��ه ه��ذا التذب��ذب الظ��اهر وق��د
ة ه��ذا الم��ر قائم��ة عل��ى جي��ع الف��رق وأنD بره��ان الظه��ور الدي��د غ��الب عل��ى الل��ل ��Dحج Dغف��ل ع��ن أن 

 الغابرة.

   ات فــي حيــن  ي�  البابيــة عــدو�ة للســلم ومنكــرة للضــروري�      جنــاب الشــيخ إعتــبر  ن�  . فــي بيــان أن�24
ــــــــــــي الحــــــــــــاديث:  ن�  أن� ة كمــــــــــــا ورد ذلــــــــــــك ف ــــــــــــ     أعــــــــــــداء الســــــــــــلم هــــــــــــم علمــــــــــــاء الم�

 
ا م��ا كتب��ه جن��اب الش��يخ ف "إن أه��ل البه��اء منك��رون للض��روريDات الديني��Dة مث��ل خاتي��Dة رس��ول ال ��Dوأم 
 وخات النبيDي وصوم شهر رمضان والجD وغيه��ا" فحي��ث أنD الجاب��ة عل��ى ه��ذه الس��ألة س��تأت بص��ورة

Dلة حي الجاب�����ة عل�����ى ش�����بهاته وحي�����ث أن �����DمفصDن�����ا س�����وف نثب�����ت بع�����ون ال بص�����ريح آي�����ات الق�����رآنن 
Dالق��ائم الوع���ود يظه��ر بش��ريعة جدي��دة وكت��اب جدي��د وع��دل س��اوي وإن Dوبالح��اديث الص��حيحة أن 

Dك بالضروريDالتمسDيuة عن الق��ائم الوع��ود كم��ا ك��ان س��بباDي هذه الم Dف إعراض متكب uات سيكون سببا 
Dف إعراض اليهود عن عيسى عليه السلم وعن رسول ال عليه السلم لذا فإنDنا سنصرف النظر ع��نن 

 ش��رح ه��ذه الس��ألة ونش��رع الن ف الجاب��ة عل��ى م��ا كتب��ه جن��اب الش��يخ ف "أنD أه��ل البه��اء ي��ذكرون
 رسول ال والئمDة الطاهرين بكلD إحتام ف الظ�اهر ولكنDه��م ف الب��اطن يري��دون ه��دم دينه�م وم��ذهبهم

Dجن��اب الش��يخ ل ينتب��ه ح��ت الن إل أن Dم��ن أساس��ه" فنق��ول: م��ن العجي��ب أن��Dه س��وف ل يبق��ى م��نن 
ن�السلم إلD إسه بكم الديث الصحيح القب��ول عن�د الطرفي: " ي�أت� ز�م��انÙ ع�ل��ى أم�ت�� ل ي��ب�ق��ى م��  س��

ن� الق	��ر�آن	 إلD ر�س�	��ه	 لم� إلD إس�	��ه	 و�ل م���  ". وق��د مض��ى زم��ن طوي��ل ل يب��ق في��ه م��ن ال��دين الس��لميالس���
 ن���ام غي ش���عائر مندرس���ة وأعلم منكDس���ة ومع���ارفلالق���دDس وم���ن البني���ان الرفي���ع ال���Dذي بن���اه س���يDد ال

 مطموس���ة وأحك���ام مقلوب���ة وأط���راف منهوب���ة وق���وDاة مغلوب���ة ح���ت ي���أت الب���ابيDون فيه���دمونه م���ن أساس���ه
  ويرDبونه. فمن ذا الDذي ير*ب الرائب؟ ومن ذا الDذي يسلب رداءu من العاري؟
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 ي��ا أول البص��ار النية! ي��ا أص��حاب القل��وب الدرك��ة! أنظ��روا إل خس��مائة ح��ديث ر	وي��ت ع��ن طري��ق
ة ال��دى بص��ورة ص��رية علم��ات ��Dرس��ول ال وخ��ات النبي��اء وأئم ��Dع وفيه��ا بيDن وأه��ل التش��يDأه��ل التس��ن 
 آخ��ر الزم��ان. وإنD جي��ع أح��وال الم��Dة الس��لميDة وك��لD م��ا ترون��ه الي��وم ب��أعينكم م��ن ض��عف الس��لمي
 ومغل��وبيDتهم وتف��رDق م��ذاهبهم وتش��تDت قل��وبم كل��Dه م��بيD ف ه��ذه الح��اديث. وق��د ص	��رDح ف أك��ثر ه��ذه
 الح���اديث ب���أنD س���بب ض���عف الس���لم وإض���طراب أح���والم ه���م العلم���اء والفقه���اء والرؤس���اء ال���Dذين
 ينحرفون عن سبيل التقوى ويكون هDهم طلب الرئاسة وإكتساب الناص��ب الدنيوي��Dة وع��دم الجتن��اب

 ء	اء	ه���ه�ق�ق�ف�	ف�	عن الشهوات الدنيئة والتقرDب من الظالي. فقد ذكر ف الديث الDذي ذكرنا لكم أوDله: "
 م�م�ه	��������ه	ن��ن��م� م�ء�اء�م�م�س� الس���������ل*ل*ظ��������� ظ�ت�ت�ت����������ت��ت�� ت��ء�اء�ه���������ه�ق�ق�ف	 الف	ر5ر5ش� أش���������ن�ان�م���������م�ز� الز�ك�ك�ل���������ل�ذ�ذ�
".د�ود�ع	ع	ت�� ت��م�م�ه�ه�ي�ي�ل�إل�و� و�ة	ة	ن�ن�ت��ت��ف� الف�ت�ت�ج�ج�ر�ر�خ�خ�

                         
روا فيه�ا قليلu ه��ذا ال��ديث الش�ريف ال�Dذي رواه اللس��ي ��Dت تلي�ق بالس�لمي أن يفك�Dوم�ن الح��اديث ال 

 نص��اري ق��اللعليه الرحة ف باب العلمات من ملDد الغيبة من بار النوار: عن جابر بن عبدال ال
ا قض��ى الن��بD علي��ه الس��لم م��ا ��Dة ال��وداع فلم ��Dم حجDحجج��ت م��ع رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وآل��ه وس��ل 

ض علي���ه م���ن ال���جDت	���فت	إ  اه����ه�ي�5أي�5ع���اu الكعب���ة فل���زم حلق���ة الب���اب ون���ادى برف���ع ص���وته: "دD أت���ى مودDجDت	
ائ�ن	 ف��ل�ي	ب��ل*��غ	جتمع أه��ل الس��جد وأه��ل الس��وق فق��ال: "إ" ف��س�اس�ن���الن�  إس����ع	وا ف���إن* ق���ائ�ل	 م���ا ه	��و� ب��ع���د�ي ك���

ا س��كت م��ن بك��ائه ق�ال: "ش�اه�د�ك	م� غ�ائ�ب�ك	م� Dوا". ث بكى رسول ال حت بكى لبكائه الناس فلم��	إع�ل�م 
ن� ب��ع���د� ن�ةr. ث	��� ي��أت� م�� و�ك� ف�ي�ه� إل أر�ب�ع�ي�� و�م���اء�ة� س��� ث��ل� و�ر�قr ل ش��� ا الي��و�م� ك�م� ذ� �ك	م� ال إن� م�ث��ل	ك	�م� ف ه���  ر�ح�
Ùل�ط�ان��	س Dرى ف�ي��ه� إل��	ل ي �Dل و�ر�ق� ف�ي��ه� ح�ت Ùو�ك  ذ�ل�ك� ش�و�كÙ و�و�ر�قÙ إل م�ائ��ت�� س�ن�ة� ث	D ي�أت� م�ن� ب��ع�د� ذ�ل�ك� ش���
Ùر�أة ä و�ق���حÙ أو� إم���� رÙ أو� ص���ب� ي�خÙ ف���اج� ذ�ابÙ أو� ش��� ال� أو� ف�ق�ي���Ù ك���� ���ä ب��ي���لÙ أو� ع���ال�Ù ر�اغ����بÙ ف ال�م��� ائ�رÙ أو� غ�ن�  ج���

 " ث بك��ى رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وآل��ه فق��ام إلي��ه س��لمان الفارس��ي وق��ال ي��ا رس��ول ال أخبن��ار�ع�ن���اء�
ات�ك	م� و�أظ�ه�ر�ت	����م���ت يك���ون ذل���ك فق���ال: " ب����ت� ق�	ر�ائ	ك	���م� و�ق�ط�ع�ت	���م� ز�ك���� اؤك	م� و�ذ�ه� ل�م�ان� إذ�ا ق��ل����ت� ع	ل�م����  ي����ا س����

ام�ك	م� ك	م� و�الع�ل�����م� ت������ت� أق�����د� ن��ي�ا ف��و�ق� ر	ؤوس����� د�ك	م� و�ج�ع�ل�ت	����م� ال����د	 اج� و�ات	ك	م� ف م�س�����  م	ن�ك�ر�ات�ك	����م� و�ع�ل�����ت� أص�����
م	 ك�ب�ي	ك	��م� ص���غ�ي�ك	م� و�ل ي�	و�ق�*ر	 ص���غ�ي	ك	م� د�يث	ك	م� و�الغ�ي�ب���ة� ف���اك�ه�ت	ك	م� و�ال����ر�ام� غ�ن�يم�ت	ك	��م� و�ل ي��ر�ح��� ذ�ب� ح���  و�الك���
ن�ت�ك	م� ف���إذ�ا ظ��اu ب�أل�س��� ن�ك	��م� ل�ف� ي� ال��د*ين	 ب��ي��

ن�ك	م� و�ب�ق���  ك�ب�ي�ك	م� ف�ع�ن�د� ذ�ل�ك� ت��ن�ز�ل	 الل�ع�ن�ة	 ع�ل�ي�ك	م� و�ي	�ع�ل	 ب�أس	ك	م� ب��ي��
د�يق	 ذ�ل���ك� ف ك�ت���اب� ال��� ار�ة� و�ت�ص��� فاu ب�ال��ج��� خاu أو� ق���ذ� ر�اء� أو� م�س��� ذ�ه� ال��ص���ال� ت��و�ق��ع	��وا الر�ي��ح� ال��م���  ا	وت�يت	��م� ه���

ي��عuا" ن� ت����ت� أ�ر�ج	ل�ك	��م� أ�و� ي��ل�ب�س���ك	م� ش��� ن� ف��و�ق�ك	م� أ�و� م��� ابuا م��� ع���ث� ع�ل�ي�ك	��م� ع���ذ�  ق	��ل� ه	��و� ال�ق���اد�ر	 ع�ل���ى أ�ن� ي��ب��
ق�ه	ون�  ".127"و�ي	ذ�يق� ب��ع�ض�ك	م� ب�أ�س� ب��ع�ضr ان�ظ	ر� ك�ي�ف� ن	ص�ر*ف	 اليات ل�ع�ل�ه	م� ي��ف�

65النعام:  127  
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 وكتب الشيخ حسن العدوي المزاوي من علماء أه��ل الس��نDة والماع��ة ف كت��ابه (مش��ارق الن��وار) ف
 أشراط الساعة الصغرى أي قيام الهدي: "ومنها رفع السافل. قال رسول ال ص�لى ال علي�ه وس�لDم:

 ام���م�و�ا ل	ك�ع� بن� ل	ك�ع r و�ي�ي�ن��ن��د5الد5ب� ب�س�اس�ن� الن�د	د	ع�ع�س�س�أ ن�ون�ك	ك	ي�تD ي�تDتDح� ح�ة	ة	ع�اع�س� الس�م�وم�ق	ق	ت��ل ت��"
 " وق��ال رس��ولم�م�ك	��ك	ب�ب�ر�وا ر�ق	��تD ت�	ل�ق	ت��DتDح� ح�ه	ه	ن���ن�م� م�رäرäش� ش���ه	ه	د�د�ع���ع�ب��ال��Dذي ب��و� إلD و�ل�rل�rل�rال�rع��� ع�ن�ن�م���م�

 اب������ب��ب��ل� ب��ح����� ح�ر�ر�ش�ش�����ع� ع�ة�ة�س�س�����خ��خ��خ��ت� خ��ت�����ت�م�ت� أم�ل�����ل�ع�ع�ف��إذا ف��ال ص����لى ال علي����ه وس����لDم: "
 م����اuن�ن�غ�غ�م� م�ة	ة	ن�����ان�م�الم�و� د	و	لu و�م	م	ن�����ن�غ�غ�م�م�ل� ال�ن�إذا ك����ان�" قي����ل وم����ا ه����ي ي����ا رس����ول ال؟ ق����ال: "ء	لء	ب�الب�
ز�الز�و�و�
ز�
 ت�ت�ع���ع�ف�ف�ت��ت��ر�ار�و� و�ه	اه	ب���ا أب�ف���ف�ج�ج�و�أ	م����ه	 و�أ	ق� ع����ع�و� و�ه	ه	ت���ت�ج�ج�و�و�ز� ز�ل	ل	ج	���ج	ر� الر�ع�اع�ط���أط�و�ر�م��اu و�غ� م�غ�ة	اة	ك���ك�

 ل	ج	��ج	ر�م� الر�ر�ر�ك��أ	ك�أ	 م�م�ل�	��ل�	ل�	ل�	ذ�ذ�ر� أر�م�م�و�و�ق���ق�ل� ال�م	ي��م	ع�ع�ز� ز�ن�ان�ك��ك�و� و�د�د�ج�اج�س�س���م�م�ل� ف ال�ت	ات	و�و�ص�الص�
 ين���ات	ق� الق�ت�ت�ذ�ذ�ت����5ت�5ت�5 وات�5ر	ري���ر	ل�س� ال�ب����ل	ب�و� و�ر	ور	م	���م	ل�	ل�	ل�	 ال�	ت�ت�ب�ب�ر�ش	���ر�و� و�ه�ر*ه�ش�ة � ش����ف����اف�م��م��م��م��
 ي���اuر� ر�ك�ك�ل����ل�ذ� ذ�د�د�ن����ن�ع�وا ع�ب	���ب	ق�ق�ت�ت�ر�ر�ي��ي��ل�ل�ف��ا ف��ل�����ل��ل�� أو�ل��ة�ة�م���� الم�ه�ه�ذ�ذ�ه����ر	 ه�خ����ف	 ول�ع����ن� آخ�ز�از�ع����ع�م�م�ل�ال�و�و�
 ن�ين�د* ال����د*ي��ي��ي������ي��غ�غ�ل� ل�م	م	ل�����ل�ع�وت	ع�ل*����م� الع�"  وف ال����ديث " خس����فاuو�خاu أو�س�س�����م� م�و� أو�ء�راء�ح������ح��ح��ح��
  لل� ال���ن�إن�" وف ال��ديث "م�م�ل�	��ل�	ل�	ل�	ذ�ذ�ر� أر�م�م�و�و�ق���ق�ل� ال�م	ي��م	ع�ع�ز� ز�ن�ان�ك���ك�و� و�م�م�ه	ه	ق	ق	س�اس���ف� ف�د�اد�س�س���و�و�
 ق�ب�����ب�ي�� ي��ل��ل��ل������تD إذا ل��ت����DتDح� ح�ء�اء�م�����م�ل�ل�ع	ع	ل� ال�ت�ت�و�و�ب������ب��ب��ن� ب��ك�����ك�ل�ل�و�اع����اu و�ز�ز�ت�ت�ن�م� إن�ل�����ل�ع�ع�ل�ض	 ال�ب�����ب�ق�ق�ي��ي��
 لDواض�ض�����ف�rَ ف�مrمrل�����ل�ع� ع�ي��ي��ي������ي��غ�غ�ب�وا ب�ت	ت	ف��أف��ف�����الu ف�ه�����اء� ج	ه�س�ؤس�����ر	 ر	س	اس	ن����� الن�ذ�ذ�ت������ت��ت�� إت��ل�	ل�	ل�	ال�	ع�����ع�
 ".لDواض�أض�و�و�

 وخلص��ة الق��ول ل��و إنD ه��ذا العب��د يري��د أن ي��ذكر الح��اديث ال��Dت أدDت إل ض��لل الم��Dة وض��عف الل��Dة
Dوش�رور أص�حاب الرئاس��ة ف�إنDأه�ل البص��ية يس��تطيعونن Dه ي��ب أن يش�تغل بت��أليف كت�اب ض�خم ولك��ن 

Dأن ي���دركوا م���Dالس���لمي وم���ا ه���و س���بب ض���عف ال���دين. ول���و ينظ���ر النس���انم Dا ذكرن���اه م����ن� ه���و ع���دو 
Dعون مبDذين ي��د��Dم�ث��ل ه��ؤلء ال Dالف��احص بنظ��ر دقي��ق ليى بوض��وح أن��Dي كمث��لبDة الس��لم وخ��ات الن��بي 

Dع��ائهم مبDاليه��ود ف أد��Dاليه��ود ق��دب Dفي��ه أن Dم��ا ل ش��ك Dة ش��ريعة الت��وراة وموس��ى علي��ه الس��لم. نع��م إن 
Dخوا ف قلوبم حبDرسDموسى عليه السلم وشريعة التوراة واعت��بوا ع��دم ج��واز نس��خ أحك��ام الت��وراةب  

 أم تغييه��ا م��ن ض�روريDاتم الديني��Dة مث�ل حف��ظ الس��بت والذبيح��ة وح�جD ال��بيت الق��دس والص��وم والعي��اد
ل���ون جي��ع الش���دائد واللم م��ن أج��ل حف��ظ ه��ذه الش���ريعة Dالخصوص���ة وتراه���م ح��ت يومن���ا ه���ذا يتحم 
 ولك��ن ت	��رى ه��ل أنD ه��ذا ال��بD مقب��ول عن��د ال بق��در ذرDة أو يعت��به حب��Dاu حقيقي��Dاu؟ أم إنD ح��بD موس��ى
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 علي��ه الس��لم بص��ورة ص��حيحة ك��ان يلك��ه أتب��اع عيس��ى ال��Dذين رض��وا بتغيي الحك��ام الفرعي��Dة ولكنDه��م
 رسDخوا حبD موسى عليه السلم ف قلوب جيع أهال أوروبDا؟  إذ م��ن الواض��ح أنD جي��ع أه��ال أوروب��Dا
 كانوا وثنيDي قبل ظهور عيسى عليه السلم ول يكن لم إيان بقيDة نبوDة موسى عليه الس��لم ولكنDه��م
قوا عيسى عليه السلم وإعتفوا كذلك بقيDة نبوDة موس��ى Dا صدDة على أوروبDبعد إنتصار الديانة النصراني 
ذوا الت��وراة كتاب��اu م��ن ال واعت��بوا ح��بD موس��ى علي��ه الس��لم وس��يلة للتق��رDب إل ال. وهك��ذا الي��وم ��Dوأت 
 ح�ال م�دDعي مب��Dة الس��لم وح�ال أه�ل البه�اء. ومهم��ا ك�ان الش�خص فاق�داu للبص��ية ول يس�تطيع فه�م
 فوائد كت�اب اليق��ان الش�ريف وه��و مفت��اح معض�لت الكت��ب الس��ماويDة وم�بيD غ��وامض الي��ات اللي��Dة
 ف��إنه يس��تطيع أن يفه��م أنD تلوة نف��س ه��ذا الكت��اب جعل��ت الك��ثيين م��ن الزردش��تيDي ال��Dذين م��ا ك��انوا
د عليه�م الس��لم يؤمن��ون ب�م ودخل��وا جن�Dة الي�ان وهك��ذا جاع��ة ك��ثية �Dيعتق��دون بوس��ى وعيس��ى ومم 
د عليه��م الس��لم بقل��وبم وأرواحه��م ق��د تب��دDلت الي��وم ��Dة عيس��ى ومم��Dذين إم��تزجت كراهي��Dم��ن اليه��ود ال 
 كراهيته��م بالب��Dة وكفره��م بالداي��ة بق��وDة بي��ان كت��اب اليق��ان وص��اروا يهتف��ون ك��الطيور الغ��ردة ب��دلئل

 وذلك فضل ال يــؤتيهوبراهي حقيDة عيسى عليه السلم وخات النبيDي وأئمDة ال��دى عليه��م الس��لم [
 ].م<ن] يشاء

Dضح مDوخلصة القول فقد إتDا عرضناه جوابنا على جيع انتقادات  جناب الشيخ على المر الب��اركم 
 وحضرة الباب العظم وإنكشفت كيفيDة تشريع الديان وإنشقاق الذاهب وحدوث الختلفات ال��Dت
ة العلمي��Dة والتاريي��ة. وق��د ثب��ت أنD أص��ول الدي��ان والش��رائع جيعه��ا ك��انت م��ن ��Dه��ي م��ن الس��ائل الهم 

  باطل��ة ل زال��ت ت��دخل الدي��ان اللي��Dة س��واء أك��انت ه��ذهعÙعÙد�د�ب���عن��د ال وأنD ال��ذاهب الوثني��Dة ه��ي ب�
 ص���نام قب���ل ن���وح علي���ه الس���لم أو بع���د ن���وح م���ن فلس���فة اليون���ان والروم���ان أو م���نلالوثني���Dة وعب���ادة ال

 فضلء إيران وتركس�تان. وك�ذلك إتDض��ح بع��ض مغالط�ات جن�اب الش��يخ عل��ى من��اظره. ول��و ي�ذكر ه��ذا
 العب��د  ف ه��ذه الرس��الة جي��ع مغالط��ات جن��اب الش��يخ عل���ى من���اظره ف��إنD ه���ذه الرس��الة تص��بح بق���ول

  واح���دة منه���ا ذكرناه���ا عل���ى س���بيل الث���ال ك���انت كافي���ة للدلل���ة عل���ىنD" ولك���نDس���بعون من���Dاالثن���وي "
 الغالطات الخ�رى. إذ عن��دما ل يك�ن جن�اب الن�اظر م�ن أه�ل الت��أليف والتحري��ر فق�د أوج�ز مقاص�ده
 ف بي��ان مم��ل ف��إنتهز جن��اب الش��يخ الفرص��ة وإعت���ب ال��ال فس��يحاu وك��ان ذل��ك إح��دى أدل��Dة جهل��ه.
 وحي���ث أنD مقص���ودي لي���س التحكي���م بي الن���اظرين ب���ل مقص���ودي دف���ع انتق���ادات  وش���بهات جن���اب

Dلع��دم وج��ود الفرص��ة الكافي��ة للش��رح والتطوي��ل ف��إن uالش��يخ عل��ى كت��اب اليق��ان الش��ريف ونظ��راDن النن 
 أصرف النظر عن الجابة عل��ى بقي��Dة ش��بهاته عل��ى كت��اب اليق��ان الش�ريف وس��وف أع��ود بع��ون ال ف
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 فرصة أخ�رى أو عن�د طب��ع ه�ذا الكت��اب ف�أعرض بقي��Dة أغلط جن�اب الش�يخ وأجعله�ا ملحق�اu وحاش�ية
   على أصل الكتاب.

*******************

في الجواب على الشبهة الثانية من شبهات شيخ السلم.

ة فــإن�  1    . في بيان الشبهة الثانية ال�تي قــال الشــيخ فيهــا بــأن� اد�عــاء  الجمــال القــدس البهــي لــو كــان النبــو�
هذا يخالف إجماع المسلمين:

Dع��اء  جن��اب البه��اء فل��و فرض��نا أنDوالن لن��أت إل اد" :uكت��ب جن��اب الش��يخ ف رس��الته الول أيض��ا 
 مقام جنابه وادDعاء ه هو النب��وDة فل ش�كD أنD ه��ذا ي�الف جي�ع الم��Dة الس��لميDة لنD النب��وDة ف عقي��دة
 جيع المDة السلميDة قد خ	تمت وهذا يعن أن��Dه س�وف ل�ن ين��زل م�ن ال دي�ن ينس�خ ه��ذا ال�دين. نع�م
ة ت��أويلت يم�ع الوDلي��Dة والخري��Dة ف وج�ود ك�لD واح�د م�ن Dصاحب كتاب اليقان بوجب ع��د Dولو أن 
ا تل�Dي الص��فات اللي��Dة كم�ا يق�ول ف ه�ذه العب�ارة: "ل�و أنD جي�ع النبي��اء ين��ادون Dة لنDالظاهر القدسي 
م جيع��اu ف حك��م ذاتr واح��دة وروحr واح��دةr وأم��رr واح��دr وجيعه��م �Dلن Dه��ذا ح��ق Dي ف��إنDأن��ا خ��ات الن��بي 

  لأوDلuمظه�ر البدئي��Dة والتمي��Dة والوDلي��Dة والخري��Dة والباطني��Dة لتلك�م ال�روح القيقي��Dة روح الرواح"  فنح�ن 
Dهذه الصفة ت��دل Dة للذات القدس لنDة والخريDليDيكون مظهر الصفات الو uشخصا Dبأن uنعتف أبدا 
 عل��ى الص��فة الزلي��Dة والبدي��Dة ل تع��ال وه��ذا يت��صD ب��ذات واح��د وه��و الوDل والخ��ر والظ��اهر والب��اطن

 وثانياuول يستلزم لصدق الظهريDة أن تتمع جيع الصفات الليDة ف وجود الظهر وتتجلDى وتظهر فيه 
م جيعهم مظهر كلD صفات ال فل شكD أنD هذه الظهريDة س��تنتهي ف نقط��ة واح��دة وه��ذا Dلنفرض أن 
Dلي. ولنف���رض أنDواح���د يك���ون دين��ه آخ��ر الدي���ان وكت���ابه آخ��ر كت���ب الو Dه س��وف يظه��ر ن���ب���Dيعن أن 
 شخصاu يظهر ب�ذه الص��فة ويس��تقرD دين��ه وش��ريعته ولك�ن ي�رج بع�د م�دDة ش�خص آخ�ر ي��دDعي الظهري��Dة
 وإدDعاؤه باطل مض ولكنDه يتشبDث بأمث��ال ه��ذه الدل�Dة ويق��ول "أيه��ا الن��اس ل يش��تبه عليك��م الم��ر ف
 أنD الن�بD الس�ابق س�Dى نفس�ه خ�ات الرس�ل ف�إنD ك�لD واح��د من��ا مظه�ر البدئي��Dة والتمي��Dة والوDلي��Dة والخري�Dة
rَ واح����دr"  فف����ي ه����ذه ال����ال rوأم����ر rواح����د rف حك����م ذات واح����دة وروح واح����دة وجس����د uلنن����ا جيع����ا 
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] rباط��ل rك��اذب rَ rع��اء  ش��خصDق ادDم بكلم��ه ونص���دDفالــدليل ال�ــذي يفضــي إلــىيس��توجب أن نس��ل 
uتصديق الكاذب ل يصلح أن يكون دليل.[

   . الجواب علــى شــبهة جنــاب الشــيخ الســالفة وإثبــات أن� اد�عـاء  الجمــال القـدس البهــي  2
ليس إدعاء نبو�ة بل اد�عاء  ظهور الموعود في القرآن وسائر الكتب المقد�سة:

uة وخاص�ةDال تب��ارك وتع�ال ق�د وع�د ف جي�ع الكت��ب الس��ماوي Dأن uلقد عرضنا س�ابقاuف الق��رآن الي��دة  

Dوص��رDن��دائي س��يتفعان ف آخ��ر الزم��ان وس��وف يق��وم ب��أمر ال وج��ودان مبارك��ان وف الح��اديثر Dح أن 
 الص���حيحة البيDن���ة للق���رآن ق���د ع	ب�*ر� ع���ن ظه���ور الوDل عل���ى اختلف الص���طلحات بي أح���اديث أه���ل
 الس��نDة والش��يعة بظه��ور اله��دي أو الق��ائم وع	ب�*ر� ع��ن الظه��ور الث��ان بقي��ام روح ال أو الظه��ور الس��ين.
 في	فهم من هذا بكلD صراحة أنD عقيدة أهل البهاء هي أنD ظهور حضرة باء ال ج��لD ذك��ره وع��زD إس��ه
Dه جناب الشيخ ف أنDما ظن Dهو الظهور الثان الوعود ف القرآن وف الحاديث الصحيحة. ولذا فإن 
 ادDع��اء ه ق��د يك��ون ادDع��اء  نب��وDة فه��و ظ��نD وخي��ال م��ن جن��اب الش��يخ. وك��لD م��ن عاش��ر أه��ل البه��اء أو
 إطDلع على كت��ب ه�ؤلء الق��وم يع�رف ب��أنD ادDع�اء  النب��وDة ل ي�ذكر ف الل��واح القدDس�ة ول ا	طلق��ت كلم�ة
 الن��بD عل��ى ذل��ك الوج��ود الق��دس م��ن لس��ان أح��دr م��ن أه��ل البه��اء. والس��بب ف ذل��ك ه��و م��ا عرض��ناه
 س��ابقاu ف أنD اللق��اب الاص��Dة بظ��اهر أم��ر ال ه��ي ال��Dت يطلقون��ا ه��م بأنفس��هم عل��ى أنفس��هم ل م��ا
 ظنDت��ه الم��م بقDه��م ول م��ا وض��عته مص��طلحاتا الوهي��Dة بقDه��م أمث��ال (كلم��ة ال وروح ال) ف ظه��ور
 عيسى عليه السلم و (الباب العظ�م والنقط��ة الول) و (ب�اء ال والم�ال الب��ي ) ف ه��ذا الظه��ور

 القدس العلى.

3  uفي بيـان بطلن الجمـاع ال�ــذي إد�عــاه الشـيخ وفـي إثبــات أن هــذا الجمـاع كـان دائمــا .   
  :  سبب إضطهاد مظاهر أمر ال

  ه��و النب��وDة فل ش��كD إنD ه��ذا ي��الف جي��عئهكت��ب جن��اب الش��يخ: "ل��و فرض��نا أنD مق��ام جن��ابه وادDع��ا
 المDة السلميDة لن النبوDة ف عقيدة جيع المDة السلميDة قد خ	تمت وهذا يعن أن��Dه س��وف ل��ن ين���زل
 م��ن ال دي��ن ينس��خ ه��ذا ال��دين". مرح��ىu مرح��ىu ل��ذا الس��تدلل ! وه��ل ي	تص��وDر عج��زÙ وض��عفÙ ف��وق
عى مق��ام ش�يخ الس��لم ل يس�تطيع ف إثب�ات عقي��دته الص�ليDة Dف الس��لم وي��د uعالا u رجل Dهذا؟ بأن 
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 أن يستدلD بدليل من الدلDة العقليDة أو بأيDة آيةr من آيات القرآن أو بديث من الحاديث الص��حيحة
بل يستدلD بالجاع الDذي ل ي	عتب ف هذه القامات أبداu دليلu ول ي	قبل لدى التناظرين.

 يا أول البصائر النية والذان الواعي��ة! أل�� يتمس�Dك اليه��ود ف زم��ان ظه��ور عيس��ى علي��ه الس��لم بنف��س
 هذا الجاع ف الردD على حضرته؟ وأل يتمسDك الوس ف الردD على الش��رDعي العظ��ام موس��ى وعيس��ى
د عليه��م الص��Dلة بنف��س ه��ذا الج��اع؟ وأل يعت��ب النص��ارى دينه��م آخ��ر الدي��ان وش��ريعتهم آخ��ر ��Dومم 
 الشرائع وكتابم آخر الكتب، وبالستناد إل نفس هذا الطمئنان حكموا ب��أنD الرس��ول الكري م��الف
 للض��Dروريات الديني��Dة وم��الف لج��اع الم��Dة النص��رانيDة ب��ل م��الف لص��ريح الني��ل الق��دDس؟  وه��ل يلي��ق
 بالعاق���ل بع���د أن رأى الم���م العظيم���ة والل���ل الك���بية تتمس���Dك ب���ذا الب���ل الض���عيف وتن����زل ب���ه ف بئر
ك ب��ذا ال��دليل الباط��ل ويغف��ل ع��ن بش��ارات الكت��اب الكري والن��بD العظي��م ويلح��ق ��Dالض��للة أن يتمس 

بالمم الالكة فوق طريق الراء والظنون الهلكة؟

Dوإن uل أب��داDه��ذا الوب��اء ال��دين الع�ام: "إن� دينن��ا ل�ن يتب�د Dإن Dنعم ل شكDق��دن "uش��ريعتنا ل�ن تنس��خ أب�دا  
Dة الم�م والقب��ائل ولك��ن�Dهذا السبات العميق والكابوس الثقيل ق�د ش�ل كاف Dأحاط بميع الذاهب وإن 

ت	�الي��ة الكري��ة: " ب� ت�ك� وى أن��ف	س���ك	م� إس��� اء�ك	م� ر�س	��ولÙ ب��Dا ل ت��ه��� ا ج���   ت	عل*��م العاق��ل البص��ي ب��أنD 128"أف�ك	ل�م��
 ظهور مظاهر أمر ال ل يأت مطابقاu لهواء المم ورغباتا. وتكفي الطالب كلم��ات بط��رس الرس��ول:

"rيئ�ة� إن�س�ان  ". في	فهم م��ن ه��ذا أن��Dه ل تظه�ر أب��داu أي��Dة نب��وDة طبق��اu لرادة أح�د أوrَنrل�� ت�أت� ن�	ب�	و�ةÙ قط5 ب��ش�
 ميوله. وحيث إتDضح إنD ادDعاء  المال القدس الب��ي ه��و ادDع�اء  ظه��ور الوع��ود ل ادDع��اء  النب��وDة أو

 ليس مب��وراu عل��ى... الوصاية أو النيابة فيمكن التوصل بصراحة  الدليل العقلي إل أنD مظهر أمر ال 
Dإجراء الشريعة السابقة لنDة الطلق��ةن��Dة رتب��ة الس��لطنة الليDرتبة الش��ارعي Dة وإنDهذا القام مقام الشارعي  

 مدDغ��اير وتتف��اوت حس��ب ن��اموس التق��دDتعق��ل تقيي��دها. وحي��ث أنD مقتض��يات الق��رون والجي��ال تي	ل ي	
Dوالرتقاء أو التأخDخDأن Dة للع��ال فل ش��ك��Dة الطبيعيDذي هو من مقتضيات الركة الوهريDر والنطاط ال 

 مظه��ر أم��ر ال والق��ائم ب��إذن ال يش��رDع الش��رائع ويض��ع الس��نن والقواع��د حس��ب مقتض��يات ال��وقت ل
 زمن��ة الس��ابقة أو حس��ب م��ا يواف��ق مي��ول وأه���واء عبي��د ال��وى. وحي��ث أنDلحس��ب م��ا ك��ان يلئم ال

 إدراك هذه الدقائق خارج عن ق�درة البص�ار الكفوف��ة وأنD فه�م الق�ائق ف�وق طاق��ة أص�حاب الحلم
 الض��عيفة فلي��س لعلم��اء ال��وقت س��عة النظ��ر وق��وDة الطيان ف فض��اء الع��ارف ف��وق ه��ذه الرتب��ة ال��Dت فيه��ا
 يستطيعون إستنباط شؤون صاحب المر من الحاديث الاضية وإدراك الرادات الليDة اللحق��ة م��ن

 البشارات السابقة.
87البقرة:  128  
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   . فــي بيــان اليـــات الدال�ـــة علــى أن� مقــام القـــائم الموعــود هــو مقــام الربوبي�ـــة وأن�ـــه  4
سيظهر بشريعة جديدة:

 لذا وبكمال الدب وغاي��ة الح��تام أع�رض ف خدم�ة جن�اب ش�يخ الس��لم ف��أقول ي�ا س�يDدي الش��يخ
 ن��ن وأنت��م ل نل��ب خ��ب ظه��ور الوع��ود م��ن بي��ت آبائن��ا وأج��دادنا ول نلتف��ت إل ض��رورة ت��دDد الع��ال
 ول��زوم الظه��ور الم��ود بفض��ل عقولن��ا ب��ل إنD ال ورس��وله أخبن��ا ب��ذلك وأخ��ذ عه��د ذل��ك ف الكت��اب
 الكري وف الح�������اديث الص�������حيحة. ول�������ذا فم�������ن الحس�������ن الن أن نرج�������ع إل الق�������رآن الكري وإل
 الحاديث الصحيحة ونع�ل حك�م ال ورس��وله أحس�ن فاص�ل بي ال�قD والباط��ل ف ه�ذه الس��ألة ال�Dت
 ه��ي نقط��ة اللف فيم��ا بينن��ا وبينك���م وه��ي أنD ظه��ور الوع���ود ظه��ور نياب��ة وإمام���ة وخلف��ة أم ظه���ور

ي�ئrربوبي���Dة وش���ارعيDة وإص���الة فننظ���ر إل الق���رآن الوص���وف ب���أنDه يت���وي " ي�ان���اu ل�ك	���ل* ش����   وننظ���ر ف129"ت�ب��
 الح��اديث البي*ن��ة للق��رآن لن��رى ه��ل أنD ظه��ور الق��ائم الوع��ود وقي��ام روح ال ه��و م��ن قبي��ل ظه��ور أح��د
ة الدى الطاهرين واللفاء الراشدين الDذين روDج��وا الش��ريعة النبوي��Dة ول تك��ن ل�م الق��درة عل��ى تش�ريع Dأئم 
 ش���رع جدي���د أم إن���Dه م���ن قبي���ل ظه���ور الرس���ول الك���رم وعيس���ى وموس���ى عليه���م الس���لم ال���Dذين ك���انوا

 أصحاب قدرة مطلقة وسلطنة إليDة وكانت لم القدرة على تشريع شرع جديد وإياد أمرr جديد؟

Dه م��ن الواض��ح ل�دى ك�ل�Dر لن صر ف هذا الختصر أو ت	فس��� ا أكثر من أن ت	 Dا آيات القرآن اليد فإنDأم 
 بص��ي ع��ال بالكت��اب أنD ثل��ث الق��رآن عل��ى الق��ل ق��د ن��زل ف ذك��ر ورود ه��ذا الي��وم العظي��م وف آث��ار
 وعلئم هذا الظهور الكري. لذا فإننا نكتفي بتلوة بض��ع آي��ات وني��ل الق��ارئ للطDلع عل��ى الي��ات

 الباقية إل اللواح القدDسة وإل كتب الستدلل الDت ألDفها أهل البهاء.

ة	ف س��ورة البق��رة ق��وله تع��ال: "فمنه��ا  ئ�ك��� ام� و�ال�م�ل� ن� ال�غ�م��� ل� ي��ن�ظ	��ر	ون� إ�ل� أ�ن� ي���أ�ت�ي��ه	م	 الل���ه	 ف��� ظ	ل���لr م���  ه���
	م	ور	 �م�ر	 و�إ�ل� الل�ه� ت�	ر�ج�ع	 ال� ي� ال�    وهذه الية البارك��ة تط�ابق تام�اu م�ا ورد ف الني�ل الق�دDس،130" و�ق	ض�

 م���ن أنD عيس���ى علي���ه الس���لم تفض���Dل ب���أنDه س���وف ين����زل عل���ى س���حاب الس���ماء وسيس���ل ملئكت���ه إل
. وخلص�ة الق�ول ف�إنD ف ه�ذه الي��ة الكري�ة إخب�ار بظه�ور الوع��ود rأقطار الرض بص��وت ص�افور ع�ال 

ه أهل الظنون وفسDروه بأهوائهم. Dبعد الرسول الكري ل كما توه 

89النحل:  129  
210البقرة:  130  
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ة	 ص��فïا ل� ي��ت�ك�ل�م	�ون� إ�ل� م��ن� أ�ذ�ن� ل��ه	 الر�ح���ن	قوله تع�ال: "ومنها ف سورة النبأ  ئ�ك���  ي��و�م� ي��ق	�وم	 ال�ر5وح	 و�ال�م�ل�
  وهذه الية الكرية مثل الي��ة الس��ابقة تن��بئ ك�ذلك ب��ورود ي��وم ال وي��وم ال�ربD ال��Dذي،131" و�ق�ال� ص�و�ابuا

 فيه يقوم روح ال عيسى عليه الس��لم ب�المر الل��ي وتق��وم نف�وس مقدDس��ة عل�ى إعلء أم��ره ول تتكل�Dم
 بغي ما أذن ال.

م�ع	ون� الص���ي�ح�ة�قوله تع�ال: "ومنها ف سورة ق  انr ق�ر�ي��بr  ي��و�م� ي�س��� ن� م�ك��� ت�م�ع� ي��و�م� ي�	ن��اد�ي ال�م	ن��اد�ي م��  و�اس���
.132"ب�ال��ق* ذ�ل�ك� ي��و�م	 ال�	ر	وج�

� ب��ع�ض	 آي�ات� ر�ب*ك�: "ومنها قوله تعال � ر�ب5ك� أ�و� ي�أ�ت� .133"أ�و� ي�أ�ت�
  134"و�ج�اء� ر�ب5ك� و�ال�م�ل�ك	 ص�فïا ص�فïا: "ومنها قوله تعال
135"ي��و�م� ي��ق	وم	 الن�اس	 ل�ر�ب* ال�ع�ال�م�ي�: "ومنها قوله تعال

  
 وخلص�ة الق��ول ف��إنD هن��اك ك�ثي م��ن أمث�ال ه��ذه الي��ات الكري�ة ف الق��رآن الي��د وف جيعه��ا ع	ب�*ر� ع�ن
 الظه��ور الق��ادم بث��ل ه��ذه اللف��اظ العالي��ة والعب��ارات الرفيع��ة وكلDه��ا تص��رDح بس��موD مق��ام الظه��ور الق��ادم
 ورفعت��ه وجلل��ه وب��أنDه أعظ�م م�ن جي�ع الظه��ورات الس��ابقة والش��رائع الاض�ية. وغن�D ع�ن البي��ان أنD ذات

Dة مقدس��ة ع��ن جي��ع م��ا يتعل��Dالغي��ب اللي��Dق بالس��د م��ن ال��روج وال��دخول والص��عود والن���زول والتش��بيهل 
 ج���اء) و (ي���أتيهم ال ول���ذا ف���إنD اللف���اظ الكري���ة: (،والل���ول والعل���وD وال���دنوD والق���رب والبع���د وأمثال���ا

Dرب�Dو(كب (Dأو ي�أت رب�Dعل�ى مي��ئ مظه�ر أم�ر ال وقي�ام روح ال وظه��ور الوع��ود وورودكب Dوغيه�ا ت�دل ( 
 الشارع المود وهذا يصرDح بأنD مثل هذا الظهور العظيم ليس مقامه مقام النيابة واللفة والمامة ب�ل

 هو ظهور كلDي إلي ومقام الشارعيDة الليDة والسلطنة الربDانيDة.

 ومع أنD هذه اليات واللقاب العظيمة تكفي لبيان مقام الوعود فم�ن أج�ل التنص��يص ف ذل�ك الي��وم
د الديان��ة وظه��ور ش��ريعة جدي��دة نزل��ت الي��ة الكري�ة ق��وله تع��ال: " Dالعظي��م عل��ى ت��د	الل���ه 	و�ف*يه�م	ي� rي��و�م�ئ�ذ 

   ومن الواض��ح ك��لD الوض��وح أنD ال��دين ال�Dذي وع��د ب��ه ال الن��اس� ف ه��ذه الي��ة الكري�ة136"د�ين��ه	م	 ال��ق�

37النبأ:  131  
41ق:  132  
158النعام:  133  
22الفجر:  134  
6المطففين:  135  
25النور:  136  
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Dليس الدين السلمي لنDه علي��ه الس��لمن��Dوإن u ك��امل uالدين السلمي نزل ف ظهور رسول ال ن��زول  
 أبلغه إل اللق بل القصود شريعة جديدة تضمن حقوق جي��ع الم��م وتواف��ق مقتض��يات الزم��ان وترف��ع
 الختلف��ات الديني���Dة م��ن بي جي��ع أه���ل الع��ال ح��ت ت��زول ه���ذه الع���داوات والن���افرات والض���غائن ال��Dت
 رس��خت ف ص��دور الم��م بعض��ها ض��د البع��ض الخ��ر وتنب��ت ف أراض��ي القل��وب ب��دل أش��واك الن��افرة

 أزهار الخوDة والبDة الالصة العميقة.

رين وذكــر خطبــة مــن خطــب أميــر المــؤمنين فــي أن�  5    . فــي بيــان إضــطراب تفاســير المفس�ــ
علماء التفسير سوف يحر�فون القرآن الكريم:

 وينبغي كذلك لرباب البصية الDذين أوجDه الكلم إليهم أن يفهموا أنDه كم��ا أنD علم�اء اليه��ود وعلم��اء
روها عل��ى خلف القص��ود الل��ي ال��راد ��Dم فس �Dة أي أنDف��وا بش��ارات الكت��ب الس��ماويDس��ائر الل��ل ق��د حر 
ر �Dد عليهم�ا الس��لم والي��ان بم�ا، فك�ذلك فس �Dة ع��ن عرف��ان عيس��ى ومم��Dب�ا وب�ذا الس��بب منع��وا الم 
 بعض الفسDرين اليات القرآنيDة الليDة بغي مقاصدها الص��ليDة ف��أظل�م� ب��ذلك أف��ق الكت��اب الل��ي الني
 بآرائهم الباطل�ة وأه��وائهم وظن��ونم ظلم�ا u دامس�اu وإختف��ت الع�ان اللي��Dة ف الي��ات اللي��Dة عل��ى غي
ر مولن��ا ��Dفس u ظ��ال غش��وم. فمثل Dع��ال بق��ائق الكت��اب عل��ى ي��د ك��ل Dرد ك��ل��	ة وط ��Dأرب��اب البص��ائر الني 
 جلل الس���يوطي م��ن مش��اهي علم��اء التفس��ي الي���ة ال��Dت إستش��هدنا ب��ا ف تعيي مك��ان إرتف��اع ن��داء
 الظه��ور فق��ال ف بي��ان كلم��ة (م��ن� مك��ان r قري��ب): "م��ن مك��ان قري��ب م��ن الس��ماء وه��و ص��خرة بي��ت
اu وال��راد منه��ا الراض��ي Dالقصود واض��ح ج��د Dالقدس أقرب موضع من الرض إل السماء"  ف حي أن 
 القدDسة القريبة من مكDة الكرDمة الDت نزلت فيها الية الكرية وكأنD معلوم��ات مولن��ا الس��يوطي ف عل��م
ه��ا Dت توه�Dه ع��رف� نقط��ة عل��ى الرض أق��رب إل الفلك الDالفلك وعلم الغرافية قد بلغت إل درجة أن 
 السابقون. وإذا كان القصود بالية إرتفاع أرض بيت الق��دس ع��ن س��طح البح��ر بإص��طلح الغرافيDي

Dلن uف��ذلك باط��ل أيض��اDإرتف��اع أرض مدين��ة الق��دس ش��يئ ل ي��ذكر بالنس��بة لرتفع��ات س��وريا والزي��رةن  
 العربيDة وكيف لو قيست بالرتفعات الخرى ف جبال آرارات وجبال حليا وغيها الDت يعرف المي�ع
 إرتفاعات��ا الش��اهقة وه��ي كالش��مس ف رابع��ة النه��ار ل��دى الغرافيDي كم��ا د	وDن��ت ف الكت��ب الغرافي��ة
اu فل تظنDوا أنD هذا العبد يلقي الكلم على عواهنه Dواضح جد Ùإضطراب التفاسي أمر Dالوثوقة. ومع أن 
 ويتDه��م علم��اء التفس��ي ب��دون مس��تند ص��حيح. ب��ل ا	نظ��روا إل الطب��ة البليغ��ة ال��Dت وردت ف كت��اب ن�ج

 ت�ت�أت�ي�ي�س� س�ه	ه	ن�إن�وDوDالبلغة عن أمي الؤمني علي بن أب طالب عليه من التحيDات أطيبها وأزكاها: "
ن� ال��ي�ي�ش�ي��ه� ش���ف�س� ف�ي���ي�ل�انÙ ل�م���م�ز� ز�م�م�ك	��ك	ي�ي�ل�ل�ع�ع� ف��ي م��� ن� الب�ه���ه�ظ�ل أظ�و�قD و�ل����ل��ل��ئÙ أخ�  لو� و�ل�ل�ط���اط�ب�ر� م���
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ل�ع�م��َ� الز�م�ك�ك�ل��ل�ذ�ل� ذ�ه��س� ع�ن�د� أه�ي�ي�ل�ل�و�ه� و�ل�ول�س	س	ر�ر�و�لى ال� و�ع� الك�ذ�ب� ع�ن�ن�م�ر� م�ث��ث��ك�أك�  ة Ù أب��و�ر�ع�ان� س���
ي� ح�ق� ت�لو�ت�ه و�ت�من� الك�ت�

ع�ه و�و�اب� إذا ت	ل� ن�ه	 إذا ح	ر*ف� ع�ن� م�واض� ن�ن�لد� ش�يئÙ أن�ب�ل ف الب�و�ل أن��ف�ق� م�  ك�ر� م���

ر� ف��ق���د� ن��ب���ذ� الك�ت�ن�ن�م���ل أع���ر�ف	 م�و�وف� و�ر	الع���ر	 	ن�ك���
 أهل	��ه	و�اب	 و�ت���الك�ت�ف�اه	 ح�ف�ظ�ت���ه	 ف�س�اس���ن�اب� ح��ل�ت���ه	 وت��ن�ت��� ال

َ� و�د�ي��د�ر�ر�ط�ي��و�م�ئ�ذr ط� ب�ص�ص���و�ان � م�ن�ف�ي���Dان� ب�ب�اح� ط�ح� َ� م	ص��� َ� ف ط�ب�ان� rَ و�ر�ر�ط�ان� rؤ�ح���اح�و�ي��ق	ل ي� rام���يه�م�و�و�ؤ�د 
َ� لف�ا ف�س�لي�س���و�ان� ف الن���اس و�م��� الز�م�ك�ك�ل���ل�ذ�أهل	��ه	 ف ذ�و�اب	 و�ت���ت�ك�الك�ف�وr ف�ؤ�م	��ؤ� م� و�م�ع�ه	��م� لن� الض���لل�ة�  يه���

م�ع� الق���و�م	 ع� �َ ت�م�ع�ت��ا ف��اج�ت� ة 	ك���اع���ة� ك�م�ن� ال�م�ع���وا ع�ق	��ل��ى الف�ر�ق���ة� واف��ت��ر�ق	ع�ت	واف���ق	 ال	��دى وإن� إج�  أن�Dه	م� أئ�م���
ع�ن����د�ه	م� إلD إس�	���ه	 و�م����لي����س� إم�و�اب� و�ت����الك�ت� ن� ق��ب����ل	 م�و�ز�ب��ر�ه	 و�و�ون� إلD خ�ط����ه	 و�ف	���ل ي��ع�ر�ف	و�ام	ه	م� ف��ل����م� ي��ب����ق �  ام����م����
ق��ه	م� ع�لى ال� ف�ر�ي�ةu و�ج�ع�ل	و�ي� ك	ل� م	ث��ل�ةr و�ل��الصDال��ب�وا ب�ل	م�ث��ل	 د� ن�ة� ع	ق	ل	�س�Dوا ص� ي*ئة� وإن��اة�وب���ة�ق	وا ف ال�س���  َ� الس���

ل�ك	م� ب�ط	ك�ه�ل�ك� م�ن� ك�  ود	 ال��Dذي لع	��تD ن��ز�ل� ب���م� الو�ع	ت��DتDح�ال��م� ح�ج���ال��م� وت��غ�ي��5ب� آج�م�َ� آم�ل�ول�ط	ان� ق��ب��
�ع�ذ�ر�ة	

".ار�ع�ة	 والن��ق�م�ة	ق�َ	 وت�	ل5 م�ع�ه	 الق�ة	و�ب�ة	ت��ه	 الت��ن�ن�ع�َ	 وت�	ر�ف�ع	 ع�ة	ت�	ر�د5 ع�ن�ه	 ال

Dي����ا أيDيDه����ا الن����اظر ف ه����ذه الوراق إنDنDم النص����ائح إل جن����اب الش����يخ لن Dن ل أتاس����ر أن أق����دDحل����ون  

Dمنف��ور ول��ذا أرج��وك بك�ل Dش�ديد ال��رارة وش�يم الوعظ��ة اللطي��ف ف مش��امه س�ام Dالنص��يحة ف م��ذاقه م��ر 
ك وتتأمDل قليلu بنظر المع��ان والت��دقيق ف ه��ذه الطب��ة Dمن شاهق كبيائك وتب uتواضع أن تبط قليل 
ي��ن والض��لDي ف الم��Dة وتنج��و م��ن دار اللك والب��وار Dار اللك الت��وم للمتكب��Dك تتجن��ب تي��Dالبليغ��ة لعل 
ة الهلء. وه��ذه الطب��ة م��ن جلئل الط��ب العلوي��Dة ال��Dت ن��صD عل��ى ص��حDتها ��Dأه��ا رؤس��اء المDت هي��Dال 
د الص���ري م���ن علم���اء أه���ل الس���نDة ���Dة والقاض���ي الفاض���ل الش���يخ مم���Dد الرض���ي م���ن علم���اء الماميDالس���ي 
 والماعة وه��ذه الطب��ة البارك��ة كافل�ة وش�املة لمي�ع الط��الب ال�Dت عرض��ها ه�ذا العب�د. ول يظن�DنD أح�د
 بأنD أمي الؤمني إكتفي بذه الطابة ف إنذار المDة السلميDة بل حاشا من ذلك فإنD أكثر الط��ب
 العلوي����Dة والح����اديث النبوي����Dة والي����ات القرآني����Dة تت����وي عل����ى ه����ذه الن����ذارات وص����رية بن�����زول البلي����ا

 ولكـــن أيـــن الذان الواعيـــة والبصـــائر الكاشـــفة والقلـــوب الفاهمـــة والنفـــوس الزكي�ـــةوالنكب����ات [
 والنفــس الطي�بــة الطــاهرة حــتى تســمع نــداء ال وتــرى آثــار ال وتــدرك غــوامض أمــر ال وتجيـب

 ].نداء الداعي إلى ال وتتخل�ص من القارعة المحتومة النازلة على أعداء ال
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:. فــي بيــان الحــاديث الصــريحة بــأن القــائم الموعــود ســيظهر بشــريعة جديــدة وكتــاب جديــد6

DلDة نبح�ث الن ف الح�اديث ال��واردةل��Dلع على رفعة وجلل مقام الوعود من اليات القرآنيDالط Dا ت 
 م�ن ط��رق أه��ل التس��نDن والتش��يDع ون��رى ه��ل إنD مق��ام الوع��ود ق�ادر عل��ى تش�ريع ش��ريعة جدي�دة بقتض��ى
 الربوبيDة الDت وصفه ال جلD جلله با ف الكتب السماويDة أو إنDه بقتضى منصب النيابة والمامة ال��Dت

أنعم با عليه علماء السلم غي قادر على إياد دين جديد وتشريع شريعة جديدة.

 فم��ن الح��اديث ال��Dت ت��دلD دلل��ة ص��رية عل��ى عل��وD مق��ام حض��رة الوع��ود وعل��ى الش��ريعة الدي��دة عن��د
 ظهور ذلك المال العبود ما روي ف بار النوار ف ب�اب س�ي الق��ائم وأخلق�ه ع�ن أب ح�زة الثم�ال

 ه�ه�ي�ي�ل�ل�ع� ع�د�د�م�م�م	�م	�م	� م	�ل� آل�م	م	ئ�ائ�ق� ق�ج�ج�ر�ر�خ� خ�و�و�ل�ل�أنDه قال: "سعت أبا جعفر عليه السلم يقول: "
	س����������������ة�ة�ك����������������ك�ئ�ئ�ل�ل�م�م�ل�ال�ب� ل�ن�ص����������������ر�ه	 ال ب�م�لم�س�الس����������������

 يف�ف�د�د�ر�ر�م	م	ل�ال�و�ي و�ل�ل�ز�����������������ز�ن�ن�م	م	ل�ال�و� و�ي�ي�م�و�م�س� ال
 ه�ه�ن��������ين�ي��ي��ي�� ي��ن�ن�ع�������� ع�ل	ي�������ل	ئ�ائ�ك�يك�م�م�و� و�ه	ه	م�ام�م�������� أم�ل	ي�������ل	ئ�ائ�ر�ر�ب��ب��ج� ج�ن	ون	ك	�������ك	ي�. ي�ي�ي��������يDيDب�وب�ر5ر5ك�الك�و�و�
 ه	ه	ف�����ف�ل�ل�خ�خ�و� و�ه	ه	م�ام�م����� أم�رrرrه�ه�ش� ش�����ة�ة�ي�ي�س�س�����م� م�ب	ب	ع�����ع�ر5الر5و� و�ه�ه�ر�ار�س�س�����ي� ي�ن�ن�ع����� ع�ل	يل	ف�اف�ر�ر�س�إس�����و�و�
��ن�ن�ع��ع�و� و�ه�ه�ن��ين�ي��ي��ي�� ي��ن�ن�ع�ع�و�و� � ش� �ش� �ش� ذ�ن�ون�ب	�ب	ر�ر�ق�ق�م	م	ل� ال�ة	ة	ك��ك�ئ�ئ�ل�ل�م�م�ل�ال�و� و�ه�ه�ل�ال�ش�  ن�ن�م�� م�ل	ل	و�اه	 أو�ذ� ح��

 ي�ي�ص*الص*و� و�م�وم�ر5 الر5ه	ه	ل� ال ل�ح	ح	ت�ت�ف�ف�ي��طÙ. ي��ر�ر�ت��ت��م	� م	�ه	ه	ع�ع�م�م�و�ن� و�ن�ان�ث�ليD الث�ع�ع�و�د و�م�م�م	�م	�م	�يت�ب�ع�ه	 م	�
 اب�����ا أب�ي�����. ي�ر�زر�ل������ل��ل��ال��و�اه و�ش� ش�����ل�ل�ب�����اب�ك�ك�و� و�د�د�ن�����ن�ل��ل��ل��ال��و� و�د�د�ن�ن�س*الس*����و� و�م�م�ل�ل�ي��ي��د�ال�����د�و� و�ك�ك�ر�ر�ت�5الت�5و�و�
 ءrلءrب�ب�و� و�ةrةrن���ن�ت��ت��ف�ف�و� و�ل�ل�ز�لز�ز�ز�و� و�دrيدrد�د�ش�فr ش���و�و�خ���ى خ�ل���ل�ع� إلD ع�م	م	ئ�ائ�ق��� الق�م	وم	ق	��ق	ي��ة ل ي��ز�ز�ح����ح��ح��ح��
�ب�� ب��عrعrط�اط�ق����� ق�فrفrي�ي�س�س�����و� و�ك�ك�ل�����ل�ذ� ذ�ل�ل�ب�����ب�ق�� ق��نrونrع	اع	ط�����ط�و� و�س�اس�ن����� الن�ب	يب	ص�ص�����ت	ت	 �����ي� �ي� �ي�  ي�

�ب�� ب��دrيدrد�د�ش� واختلف ش������������ب�ب�ر�ر�ع������������الع� ������������ي� �ي� �ي�  م�م�ه������������ه�ن�ين�د� ف د�تrتrت5ت5ش�ش������������ت�ت�و� و�س�اس�ن������������ الن�ي�
 ت�ت�و�و�م�������م�ل�ن* ال�ن*������ن*م�م�ت�ت�م	م	ل�نD ال�ن������DنDم�م�ت�ت�ي��تD ي��ت������DتDح� ح�م�م�ل��ل��ل��ال��ح������� ح�ن�ن�م������� م�يr5يr5ي������r5يr5غ�غ�ت��ت��و�و�
ل��ب� الن�ن�ن�م��ى م�ر�ر�ي��ا ي��م��َ� م�م� ع�ظ��م�ن�ن�م��س�اءu م�م�م�و�احاu و�ب�ب�ص�ص�  م�م�ه�ه�ض�ض���ع�ع�ب��َ� ب��ل�ل�ك��أك�و� و�س�اس�ن�� ك�
ه	 إذ�ر	ر	خ	خ	و�ض�����اu. و�ع�ع�ب��ب��  ن�ن�م������م�ل�وب ل�ط	�����ا ط	ي������ي�ف��. ف��ط�ن�����وط�ق	الق	و�َ� و�س�اس�ي������ الي�د�د�ن������ن�ع�ج� ع�ر�ر�خ������ا خ�ذ�وج	�����
 ه	ه	ف�ف�ل�ال�خ�������� خ�ن�ن�م��������م�ل� ل�ل�ل�ي��������ي�و� الو�ل5ل5ك	������� ك	ل	ل	ي��������ي�و�الو�و� و�ه�ه�ر�ار�ص�ص��������ن�ن�أ ن�ن�م�������� م�ن�ان�ك��������ك�و�ه	 و�ك��������ك�ر�ر�د�أد�
 دrي�����دrد�د�ج� ج�رrرrم�أم�ب������ ب�م	وم	ق	�����ق	ي��ي��"  ث ق�����ال: "ه�ه�ئ�ائ�د�د�ع������ع�أ ن�ن�م������ م�ن�ان�ك������ك�و� و�ه	ه	ر�ر�م������ أم�ف�ف�ل�ال�خ������خ�و�و�
 ه	ه	ن	أن	ش� ش���س�س�ي���ي�ل�يد ل�د�د�ش� ش���ب�ب�ر�ر�ع���ل��ى الع�ع� ع�دrي��دrد�د�ج� ج�ءrاءrض�ض���ق�ق�و� و�ةrةrد�ي��د�د�د�ج� ج�ةrةrن�ن�س	س	��و�و�

 ".مrمrئ� لئ�ة�ة�م�م�و�و�ل� ف ال ل�ه	ه	ذ	ذ	خ	أخ	ت�ل ت�و�داu و�ح� أح�ب	يب	ن�ن�ت�ت�س�س�ي�ل ول ي�ت�ت�ق�إلD الق�
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 ويك��ون خ��روج حض��رته ف زم��ان ي��أس وقن��وط كم��ا أنك��ر التعص��بون أمث��ال إب��ن خل��دون وأع��وانه أخب��ار
وبشارات الظهور البارك إنكاراu تامDاu خلفاu ل ولرسوله وقد أقرDهم على ذلك الكثيون من البلهاء.

 والن نسأل أهل الدراك هذا السؤال: هل يكن تسمية مثل هذا الظهور على م�ا ه��و علي��ه م�ن ه��ذه
 العظم��ة ف ه���ذا ال���ديث ال��Dذي يط��ابق آي���ات الق���رآن ب���أنDه ظه���ور نياب���ة ووص���اية وخلف��ة؟ وبع���د ه���ذه
 الص���راحة ف أن أوDل أتب���اعه يك���ون رس���ول ال وأمي ال���ؤمني عليهم���ا الس���لم وإن���Dه يظه���ر ب���أمر جدي���د

ا ل�ك	��م�وس��نDة جدي�دة وقض��اء جدي�د ه��ل يك��ن إنك�ار حض��رته جري��اu وراء خراف��ات الم�م الس��ابقة؟ "  ف�م��
ي���ف� ت��ك	م	��ون�   ل��دى حض��رته س��يفاu قاطع��اu يفت��ح ال ل��ه ب��ه ال��روم والص��ينD  وم��ا تفض��Dل ب��ه ب��أن137D"ك�

Dه الس��يف الع��روف بي الن��اس لن��Dأح�د أن Dن�Dوالتك والديلم والسند والن��د وكاب�ل وال�زر ل يظنDنuس��يفا  
 واح��داu مهم��ا ك��ان قاطع��اu فلي��س م��ن المك��ن والعق��ول أن يس��تطيع فت��ح ك��لD ه��ذه المال��ك الواس��عة ب��ل

Dذي ب��ه ك��ان ال ج�ل�Dة وال��وحي الس��ماوي ال��Dة اللي ��Dالقص��ود ب�ذا الس��يف الق��اطع الكلم الل��ي والج 
 ي	ر�ي�د	 ال	�جلله ول يزال يفتح م��دائن القل��وب وب��ه تنف��ذ ارادة ال ف الش��رق والغ��رب كم��ا ق��ال تع��ال: "

ات�ه� و�ي��ق�ط��ع� د�اب���ر� الك��اف�ر�ين� ل�م���    وق��د أطلق��ت كلم��ة س��يف ال الس��لول عل��ى س��بيل138"أن� ي	���ق� ال����ق� ب�ك�
ة ال�دى عل�ى الكت��اب الل��ي ب�ل وأطلق��ت عل��ى ��Dالستعارة ف مواضع عديدة من كلمات النبياء وأئم 

 بعض كبار الصحابة والتابعي.

 وم��ن الح��اديث ال��Dت ت��دلD عل��ى الش��ريعة الدي��دة عن��د ظه��ور الوع��ود م��ا رواه اللس��ي علي��ه الرح��ة ف
 باب العلمات من ملDد الغيبة م�ن كت��اب ب�ار الن��وار ع�ن أب بص��ي ع�ن أب جعف�ر علي��ه الس��لم أن��Dه

رr r ج�د�يدr و�ك�ت�ابr ج�د�يدr و�س	ل�ط�انr ج�د�يدrقال: " ن� والق�ام� ي	باي�ع	 الن�اس� ب�أم� � الر5ك�  ف��و�ال ل�ك�أنD أن�ظ	ر	 إل�ي�ه� ب��ي�
".م�ن� الس�م�اء

 وكذلك ورد ف هذا الكتاب ف باب تفسي سي القائم وأخلقه عن أب جعفر عليه السلم أن��Dه ق��ال:
"Dي�Dي�	ق	ق	وم	ئ�ائ�ق� الق�م	م	م�أم�ب� ب�مrرrو�د�د�ج� ج�ر rج�ت�ت�ك�ك�و�يد rو�د�د�ج�اب rج�ض�ض���ق�ق�و�يد rع�د�د�ج�اء rب�ب�ر�ر�ع���ل��ى الع�ع�ي��د 
  ف اله	ه	ذ	ذ	خ	��أخ	ت�ل ت�و�داu و�ح��� أح�ب	يب	ن�ن�ت�ت�س�س���ي� ل ي�ف�ف�ي�ي�س�الس���ب� إلD ب�ه	ه	ن	أن	ش� ش���س�س�ي���ي�ل�يد ل�د�د�ش�ش���
 ام���م�". وبع��د ه��ذا ال��ديث ر	وي��ت ثلث��ة أح��اديث متتالي��ة ع��ن أب عب��دال أن��Dه ق��ال: "مrمrئ� لئ�ة�ة�م���م�و�و�ل�ل�
	ن�ون�ل	ل	ج�ج�ع�ع�ت��ت��س�س����������ت�ت� 	 ب� 	ب� 	���������ب�  لو� و�ظ�ي���������ظ�ل�ل�غ� إلD الغ�ه	ه	س	اس	���������ب�ب�ل�ا ل�م����������ال م�و�و�ف�� ف��م�م�ئ�ائ�ق���������� الق�ج�وج�ر	ر	ب�

35يونس:  137  
7النفال:  138  
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 ت�ت�ت�����ت��ت�� ت��ت�ت�و�و�م����م�ل�ال�و� و�ف�ف�ي�ي�س�الس����ب� إلD ب�و�و�ه	���ا ه	م����م�و� و�ب�ب�ش�ش����ل��ل��ل�� إلD ال��ه	ه	م	ام	ع����ع�ط�ط�
 ".ف�ف�ي�ي�س� الس�ل*ل*ظ�ظ�

 ومقص��ود ه��ذا العب��د م��ن ذك�ر ه��ذا ال��ديث ه��و أن يفه��م أول��و الدراك ب��أنD أوه��ام خ��روج الق��ائم بغلب��ة
 دنيويDة وبسلطنة ظاهريDة إنا هي من الوهام القدية الDت ل زال��ت راس�خة ف قل�وب أه�ل ال�وى. وك��ان
ة ال��دى غالب��اu ل يكش��فون النق��اب ع��ن حق��ائق ظه��ور الوع��وج إلD عن��د القليلي م��ن ال��ؤمني أول ��Dأئم 
 الحلم الرزين���ة والنف���وس المين���ة والص���دور النش���رحة والقل���وب الطيDب���ة الط���اهرة وي���أمرونم ك���ذلك أن
 يس��توا الم��ر ويكتم��وه وذل��ك إتباع��اu لرات��ب س��نDة المتح��ان والتمحي��ص ال��Dت ه��ي م��ن الس��نن التمي��Dة
 اللي�Dة. فإش�تد ال��رص الت��ام عل��ى قل�وب أك��ثر الن��ام وص��اروا يس��تعجلون بظه��ور الوع��ود ويستفس��رون
 عن علئم ظهوره وآثاره. ول��ذا فق�د ن��در ص��دور مث��ل ه��ذه الجوب��ة م�ن مص��ادر أم��ر ال ف دف��ع مث��ل
 ه��ذه الوه��ام وف تن��بيههم إل أنD الق��ائم ل��ن يظه��ر طبق��اu ل��ا يت��وقDعه الل��ق وف تفهيمه��م ص��عوبة الم��ر
 وخطورة إحداثه الDت ل�ن يص��ب عليه�ا إلD ال��ؤمن ال��الص ح�ت إذا ش��اهدوا ف الح��اديث أحيان��اu كلم�ة
ة ال��دى بع��د كش��ف الج��اب م��ن دون ��Dالس��يف ل تفتنه��م الوه��ام الباطل��ة وح��ت ي��دركوا مقص��ود أئم 

 إرتياب.

 وم���ن الح���اديث ال���واردة ف ه���ذا الوض���وع م���ا ورد ف كت���اب ب���ار الن���وار أيض���اu ف ب���اب س���ي الق���ائم
 ب�ر� ض���ر�و�و�ل�� ل�م�م�ت	�ت	ن�� أن��ف�ف�ي��ي�ك�ك�عن أب عبدال جعفر بن ممDد عليهما السلم أنDه قال :" وأخلقه 

د� الكوف��ان�ط�اط�س� الف�س���م�لم�س� الس��ه�ه�ي��ي�ل�ل�ع�م� ع�ئ�ائ�ق��اب	 الق�ح�ح�ص�أص� ج�  ر	ج	ي���ي��ي�� ي��ث	�ث	�ث	���، ث	�ن�يط� ف م�س��
تأن�ف	 أمرÙ جديدÙ ، عل�ى الع��رب ش��ديدÙل�ه�م� ال�ي�ي�ل�إل� 	س�

 ". وه��ذا ال��ديث يش�ي إل أح�داث جن�ابم�ثال	 ال
 باب الباب الل حسي البشروئي وجناب الل علي البسطامي وغيه��ا ال��Dذين ه��م م��ن كب��ار اص��حاب

 جدسالوعود والDذين هم بعد صعود حضرة السيDد كاظم الرشت إل جوار ال تعال ضربوا خيمة ف م
 عتكفوا ف ذلك الكان الشريف نظراu لتص�ريات حض�رة الس��يDد الرش�ت ال��Dت س��عت من��ه م��راراuإالكوفة و

 ع�ن ق�رب ظه��ور الوع��ود. وش��رعوا عن��د إعتك�افهم بالص��وم والص��Dلة والبته��ال بك�لD تض�رDع س�ائلي ال
 تع���ال أن يش���رDفهم ب���إدراك الظه���ور إل أن تش���رDفوا كم���ا ه���و مش���روح ف التواري���خ العت���بة بلق���اء النقط���ة

Dالول عزDل�ال� إسه العلى ونالوا فخر إدراك "ز	تأن�ف 	س�
 " الذكور ف هذا الديث.م�ثال	 ال

 ومن الحاديث الواردة ف هذا الوض��وع م��ا ورد أيض��اu ف كت�اب ب��ار الن��وار ف نف��س ه��ذا الب��اب ع��ن
 م�لم�س� الس���ن�إن�أب بص��ي أن��Dه ق��ال: قل��ت لب عب��دال أخ��بن ع��ن ق��ول أمي ال��ؤمني علي��ه الس��لم: "

13



أ د�ب����ب� أد�ب����ا ب�م����م�ك� ك�اuيب���اuر�ر�غ� غ�د	ود	ع	ع	ي��ي��س�س����و� و�اuيب���اuر�ر�غ�غ�د�  اب����ا أب�ي����ي�" فق���ال: "اءب����ب�ر�ر�غ	غ	ل�ل�ل�ب� ل�ب�وب�ط	���ط	ف� ف�د�
 ام���م�ك�ي��داu ك�د�د�ج�اءu ج�ع���ع�د	 د	ف�ف�ن�أن�ت�ت�س� إس���م�لم�س� الس���ه�ه�ي���ي�ل�ل�ع� ع�م	م	ئ�ائ�ق��� الق�م�ام�ق���ا ق�ذ� إذ�د�د�م���م�م	�م	�م	�م	�
 ". الل	ول	س	س	ر�ا ر�ع�ع�د�د�

اu ب��أنD دع��وة الق��ائم دع��وة إص��الة ل دع��وة نياب��ة ول��ذا الس��بب ي��د الؤمن��ون Dوه��ذا ال��ديث ص��ريح ج��د 
 بضرته أنفسهم غرباء ل معي ول نصي لم ومطرودين ومنبوذين من أجل تم��ة إخ��تاع دي��نr جدي��د.

م	وه��ذا ال��ديث الش��ريف يط��ابق الي��ة الكري��ة:" ق� ع�ل�ي�ه��� د�ى و�ف�ر�يق��uا ح��� أ�ك	م� ت��ع	��ود	ون�  ف�ر�يق��uا ه��� ا ب���د�  ك�م���
ت���د	ون� ب	ون� أ�ن��ه	��م� م	ه� ن� د	ون� الل���ه� و�ي��س��� ل�ي�اء� م��� ل�ة	 إ�ن��ه	م	 ات��ذ	وا الش�ي�اط�ي� أ�و�  . ومعن الش��ياطي ف139"الض�ل�

 ه���ذه الي���ة الكري���ة واض���ح ج���دا كم���ا أنD غرب���ة أه���ل الي���ان وقي���امهم م���ن دون معي أم���ر واض���ح غي
  مستور.

 وورد ف كت��اب أص��ول الك��اف ف ب��اب الح��اديث الروي���Dة ع��ن موس��ى أب��ن جعف��ر علي��ه الس��لم ق��ال:
 "سأل الراهب عن موسى ابن جعفر عليهما السلم: أخبن عن ثانية أحرف نزل��ت فبق��ي ف الرض
رها؟ ق�ال: �Dت ف ال��واء وم�ن يفس�Dمنه�ا أربع��ة وبق��ي ف ال��واء منه�ا أربع��ة عل�ى م�ن نزل��ت تل�ك الربع��ة ال 

 ىل��ل�ع� ع�ل	ل	ز���ز�ن�ن�ي�� ي��ل��ل��ل���ا ل��م�� م�ه�ه�ي��ي�ل�ل�ع� ع�ل	ل	ز��ز�ن�ن�ي��ي��و�ا و�ه�ه�ر�ر�س*س*ف�ف�ي�	ي�	ف�� ف��ه�ه�ي�ي�ل�ل�ع�ذاك قائمنا في�	ن�ز�ل	 ال	له ع�"
 "  وه��ذه المل��ة م��ن ال��ديث  تط��ابق تام��اu الوع��دن�ين�د�د�ت���ت�ه�ه�م	م	ل�ال�و� و�ل�ل�س	س	��ر5الر5و� و�ي�ي�ق�يق�د*د*ص�الص���

ل	ون�الصريح ف الية الكرية: " ت��ع�ج� نسان م�ن� ع�ج�لr س�أ	ر�يك	م� آي�ات� ف�ل� ت�س�    وه��ؤلء الن��اس140"خ	ل�ق� ال�
 الغ��افلون ق��د نس��وا الق��رآن وك��أنDه ن��زل عل��ى أم��Dةr غي أمDته��م أو أنD ش��يئاu في��ه ق��د ت	��رك ذك��ره بي��ث ي��ب

Dة" ف أه���م���Dوا "بإج���اع المDات" الوهوم���ة ويس���تدلDكوا "بالض���روري���Dعليه���م ل���ذلك أن يتمسDمس���ألة م���نم  
 الس��ائل الص��وليDة وك��أنD مث��ل ه��ذا الوع��د الص��ريح ب��أنDه تع��ال "س��ييهم آي��اته فل يس��تعجلوه" وع��دÙ ل

.uمذكورا uيكن شيئا 

 م��ي م��ن كب��ار علم��اء الس��نDة والماع��ة ف كت��ابه (الص��واعق الرق��ة) فثب��ن حج��ر اليإوق��د روى الش��يخ 
 " الديث النبوي الDذي رواه الاكم ف صحيحه:ة�ة�ع�اع�س�لس�ل� ل�مÙمÙل�ل�ع�ع�ل� ل�ه	ه	ن�إن�و�و�تفسي الية الكرية: "

َ����ت ف آخ�م�أم�ب����ل5 ب�ي�����ي��ي��ي��"  ل��ل��ل����� ل��م�م�ن��ن��ن��ان��ط�ط�ل�ل�س	 س	���ن�ن�م���� م�دÙيدÙد�د�ش� ش����ءÙلءÙب� ب�ن�ان�م����م�ز�ر الز�خ�
  الث	ث	ع��ع�ب��ب��ي�ي�ف��أ ف��ج���ج�ل�ل�م� م�ل	ل	ج	��ج	ر� الر�د	د	ي��ي��ي��تD ل ي��تDتDح� ح�ه	ه	ن�ن�م� م�د5د5ش� أش�ءÙلءÙب� ب�ع	ع	م�م�س�ي	س�

30العراف:  139  
37النبياء:  140  
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 لuد�د�ع�����ع�و�طاu و�س�س�����ق� ق�ض�ض�ر� الر�ه�ه�ب���� ب�ل	ل	ي��ي��ي��ت� ي��ت�����ت�ي�ي�ب�� ب��ل�ل�ه�����ت� أه�ت�����ت�ر�ر�ت��ت��ع� ع�ن�ن�م�����لu م�ج	ج	ر�ر�
 م	م	ت���ت�ي	� ي	�ت�ت�ي���ي�ب�� الب��ل�ل�ه���ا أه�ن���ن�م�ي م�د�د�ه���ه�م�م�ل�ال�"  والط��بان:"وراuج	��ج	و�م��اu و�ل� ظ	ل�ت�ت�ئ�ئ�ل�ا م	ل�م���م�ك�ك�
اu ب��أنD إنقض��اء أج��ل الديان��ة الس��لميDة ه��وان�ن�ب�ا ف	ت�ح� ب�م�م�ك� ك�ه�ه�ب� ب�ن	ين	د*الد* Dوهذا الديث صريح جد  " 

 ف ظهور الوعود.

 وروى الش���يخ حس���ن الع���دوي ف كت���اب مش���ارق الن���وار ك���ذلك ع���ن رس���ول ال ص���لى ال علي���ه وآل���ه
 "ان���ن�ب�ا ف	ت���ح� ب�م���م�ك� ك�ه�ه�ب�� ب�ن	ين	د* ال��د*م	م	ت���ت�ي	� ي	�ت�ت�ي���ي�ب�� الب��ل�ل�ه�ا أه�ن�ن�م�ي م�د�د�ه�ه�م�م�ل� ال�وسلDم أنDه قال: "

Dت�م ك�ذلك بن�ا أه�ل ال�بيت. وإن  ومقصوده عليه الس�لم: إنD ال�دين كم�ا ب�دأ بن��ا أه�ل ال��بيت فس�وف ي	
 من له معرفة قليلة بقواعد اللغة العربيDة يفهم أنD حضرته قص�د الفتخ�ار عن�د الختص��اص بعب�ارة: "بن��ا
ت��صD بن��ا أه��ل  أهل� البيت" أي أنDه كما كان فخ�ر تش�ريع ه��ذا ال�دين متص��Dاu بن��ا أه��ل ال��بيت فك��ذلك ي	
 ال��بيت فخ��ر	 خت��م ه��ذا ال��دين وتش��ريع ديان��ة جدي��دة. ولك��نD ه��ذه النقط��ة الدقيق��ة اللطيف��ة يفهمه��ا م��ن
 يعرف مقام الشارعيDة وعلوD هذه القدرة الليDة وسوDها ورفعتها ل الDذي يعتب كاليهود يد القدرة اللي��Dة
د الع��ال وتتق��دDم الم��م أو Dت ب��ا يتج��د��Dة ال��Dمغلول��ة ع��ن تش��ريع ش��ريعة جدي��دة وينك��ر أعظ��م النع��م اللي 
 يظنD مثل البلهاء ف الوقت الاضر بأنD تشريع الشرائع أمرÙ هيD وأنDه نتيج�ة البطال��ة ويرج�Dح الس��عي ف

 تصيل العيشة على المDة ف تكميل الديانة.

ة النفي���Dة ف كت���ابه (أوص���اف اله���دي): "ومنه���ا م���ا اخرج���ه ���Dوق���ال مولن���ا عل���ي الف���ري ال���روي م���ن أئم 
 الطبان ف الوسط من طريق عمر بن علي عن علي بن اب ط�الب أن��Dه ق�ال للن�بD علي�ه الس�لم: أمن�Dا

َ� ك�ه�ه�ب��� ب�ن�ين�د*ت��م	 ال	�� ال��د*ي�� ي��.ان��DنDم� م�ل�ل�ب���ب�اله��دي أم م��ن غين��ا ي��ا رس��ول ال؟ ق��ال: "  ح�ح�ت���ت�ف	ا ف	م���م�ك�
�ب�� ال ب��ف	ف	ل*��ل*ؤ�ؤ�ي�	ا ي�	ن���ن�ب�ب�و� و�ك�ك�ر�ر�ش* الش*��ن�ن�م��ون� م�ذ	ق�ذ	ن��ن��ت��ت��س�ا ي	س���ن��ن�ب�ب�و�ا و�ن���ن�ب�ب� ���ي� �ي� �ي�  م�م�ب��ب��ب��وب��ل	��ل	ق�	 ق�	ي�
�ب�� ب��ف�ف�ل����ا أل�م����م�ك� ك�ة�ة�ن����ن�ت��ت��ف� الف�ة�ة�و�او�د�د�ع���� ع�د�د�ع����ع�ب��ب�� ����ي� �ي� �ي�  ة�ة�و�او�د�د�ع���� ع�د�د�ع����ع�ب�� ب��م�م�ب��ب��ب��وب��ل	���ل	ق�	 ق�	ي�

  ولعم���ر ال إنD طلوة ه���ذه العب���ارات اللطيف���ة ورش���اقة ه���ذه البيان���ات الش���ريفة ش���اهدة."ك�ك�ر�ر�ش*الش*���
ا ص��درت م��ن مص��در النب��وDة والرس��الة ونزل��ت م��ن س��اء العل��م والكم��ة اللي��Dة. وه��ذه ��Dبنفس��ها عل��ى أن 
uَ ف خت��م الس��لم وفت��ح ش��ريعة جدي��دة وديان��ة uظه��ور اله��دي يك���ون س��ببا Dالكلم��ات ص��رية ف أن 

.uوثيقا uقة وترتبط ببعضها إرتباطاDجديدة حت تتآلف قلوب اللل التفر 

 ولا وجد المام الشعران الحاديث الدالDة على هذه السألة ف منتهى القوDة والصحDة ل�ذا فق��د إكتف��ي
 ف كت���ابه (الي���واقيت  وال���واهر) عن���د بث���ه موض���وع ع���دم موافق���ة أحك���ام اله���دي م���ع أحك���ام علم���اء
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 ه�ه�م�ام�ك����ك�ح� أح�ب�ب�ل�ال�غ���� ف غ�ف	ف	ل�ال�ي	����ي	�الس���لم بنق���ل العب���ارات التالي���ة ع���ن الش���يخ أن���Dه ق���ال: "
 ي�ي�ق����ق�ب�ا ب�م���� تع���ال م�ل� أنD ال����م�م�ه����ه�ن*ن*ظ�ظ�ل� ل�ه	ه	ن����ن�م�ون� م�ض	ض	���ب�ب�ق�ق�ن��ن��ي��ي��ف�� ف��ء�اء�م����م�ل�ل�ع	 الع	ب�ب�ه�اه�ذ�ذ�م����م�

 ".داuه�ه�ت�ت�م	�م	�م	� م	�م�م�ه�ه�ت�ت�م�م�ئ� أئ�د�د�ع�ع�ب��ث	 ب��د*د*ي	�ي	�

ر�ك	ن� ال�وج�اء ف (الص��واعق الرق�ة) أيض�اu ع�ن رس�ول ال ص�لى ال علي�ه وآل�ه وس�لDم: "  ح�يح�س�س��م�م�ل�ل�ي��د�
ث�ل�ك	�������م� أو�م�م�ه	�������ه	ن��امÙ إن��و�و�ق��أق��  ال	��������ل	�ل	�ل	�و�ا أو�ن��������uَ أن�ةuةuم��������ي ال	������� أم�ز�ز�ي	�������� ي	�ن�ن�ل��������ل�و�لث�������اu و�ث�رÙ ث�ي��ي��خ� خ�و� ل�م�
".اه�ه�ر�ر�خ� آخ�ح	يح	س�س�م�م�ل�ال�و�و�

 وخلص���ة الق���ول ف���إنDه ق���د ثب���ت م���ا عرض���ناه بطلن الق���ول الفاس���د ب���أنD ش���ريعة أخ���رى ل���ن تش���رDع بع���د
 الش��ريعة الس��لميDة وأنD ب��اب ظه��ور مظ��اهر أم��ر ال وه��و أعظ��م ب��اب لتق��دDم الم��Dة وناحه��ا وفلحه��ا
م ���Dبي ه���و أنDأعج���ب تن���اقض ملح���وظ ف عق���ائد النكري���ن وأق���وال الك���ذ Dه���ذا وإن .uس���يبقى مس���دودا 
 يفسDرون كلمة "خات النبيDي" بعدم ميئ رسول ون�بD آخ�ر بع�د رس��ول ال علي��ه الص��Dلة والس��لم بينم�ا
ق����ون م����ن الناحي����ة الخ����رى جيعه����م عل����ى ن����زول عيس����ى علي����ه الس����لم بشخص����ه وبمي����ع أوص����افه Dيتف 
 الشخص��يDة ف آخ�ر الزم��ان وه��ذا تن��اقض واض��ح وسفس��طة مفض��وحة لنD عيس��ى علي�ه الس��لم إذا ن��زل
 بشخصه وبأوصافه السابقة فإنDه ل شكD نبD يظهر بع��د رس��ول ال ويبع��ث لداي��ة الم��م وحك��م الع��ال

�ن�ل ن�وعن���د ذل���ك ل يبق���ى لكلم���ة " ����ب� �ب� �ب�  "ي�ي����ي*ي*ب�ب�ن� الن�ت�	ت�	ت�	ات�	خ����خ�" ولكلم���ة "يد�د�ع����ع�ب�� ب��ن�ن�م���� م�ب�
 ذل��ك العن ال��Dذي إفتض��ه قص��يو النظ��ر وم��دودو التفكي. ب��ل ق��ال بع��ض العلم��اء دفع��اu ل��ذا التن��اقض
 ع�ن أوه��امهم الفاس��دة إنD عيس��ى علي�ه الس��لم بع��د نزول��ه س�يحكم بالش��ريعة الس��لميDة.  ف حي ل��و
كتم ب�ذا الي��ط الض��عيف م�ن الباط��ل؟ ��Dبره��ان إعتم��دت ف ق�ولكم وتس Dدلي�ل وب��أي Dسألت منه�م ب��أي 
 فإنك تراهم جيعاu عاجزين عن الجابة ب�ل ت�رى أنD س�ندهم الوحي�د ف ذل�ك ه��و مي��ول أه�ل م��ذهبهم
 وإجاعهم على ذلك. ومع ذلك فإنD أعرض بأنDه لو فرضنا أنD عيسى عليه السلم سيحكم بالشريعة

  ف حي141"ق��ات��ل�ه	م	 ال	�� أن��D ي	ؤف�ك	��ون�الس��لميDة فه��ل تنتف��ي عن��ه ص��فة النب��وDة وروح ال وكلم��ة ال؟ "
ة ال��دى عليه��م الف التحي��Dة والبه��اء ال��Dذين بش��روا ��Dخ��ات النبي��اء وأئم Dك تش��اهد بص��ورة ص��رية أن��Dأن 
 الن����اس بظه����ور اله����دي الوع����ود وقي����ام روح ال ق����د نص����Dوا بص����ورة ص����رية عل����ى أنD ه����ذين الظه����ورين
 القدس��ي س��يقومان بش��ريعة جدي��دة وسينتص��ران عل��ى الع��ال بكت��اب جدي��د وس��يوحDدان جي��ع الم��م

Dجديد ساوي rبقضاءDالضللل�هذا هو الحق� وما بعد الحق� إل�. [ي .[

30التوبة:  141  
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  . في إثبات أن� مظاهر أمر ال هم مظاهر الو�لية والخري�ة وسائر الصفات اللهي�ة:  7

ا م��ا كتب��ه جن�اب الش�يخ بق�وله: " ن�ن ل نع��تف أب�داu ب��أنD شخص�اu يك��ون مظه�ر الص��فات الوDلي��ة ��Dوأم 
 والخري��Dة لل��ذات الق��دس "  فق��ولÙ ناش��يئ ع��ن جهل��ه بالوح��دة الذاتي��Dة لل��روح الق��دس التجل��Dي ف مراي��ا
س���ة لم���ر ال وجهل���ه بالتفري���د القيق���ي لل���روح المي ال���Dذي ن���زل عل���ى قل���وب Dوج���ودات الظ���اهر القد 

 ل ن�	ف���ر*ق	النبياء والرسلي الصافية لنDه لو كان قد إستنشق شيم النفحات العطرة من الية الكرية: "
ل�ه� � أح�دr م�ن� ر	س	�    ل�ا كت�ب ه��ذا الع��تاض  الب�ارد. ول�و ك�انت ق�د أش�رقت عل�ى قلب�ه بارق�ة م�ن142"ب��ي�

حr ب�ال�ب�ص�ر�بوارق الية الكرية: " ةÙ ك�ل�م� د� ر	ن�ا إ�ل� و�اح�    لا تف��وDه ب�ذا النتق��اد الس��خيف، إذ م��ن143"و�م�ا أ�م�
Dالواض��ح ل�دى أص�حاب القل��وب الطه�Dه ل��و ك��ان ال��راد ب�ذه الوح��دة ه��و وح��دةه��Dرة م�ن دن�س الش��رك أن 

اu، ولو كان الراد ب�ذه الوح�دة ه��و الحك�ام Dالكثرة فيها واضحة جد Dة فإنDصور الشرائع والديان اللي 
اد أجس��اد الظ��اهر اللي��Dة ��Dدها ف منته���ى الوض��وح ول��و ك��ان ال��راد ب��ذه الوح��دة إت Dتع��د Dوال��دود ف��إن 
اu. فف��ي Dإختلفه��م ف الس��م  والزم��ان والك��ان والنس��ب والع��ادات أم��ر واض��ح ج��د Dص��اتم ف��إنDومشخ 

ةÙهذه الال لن تعن الية " د� ر	ن���ا إ�ل� و�اح���  "  إلD أن يك��ون ال��راد ب�ا حقيق��ة ال��روح الق��دس الل��ي و�م�ا أ�م�
 لالDت تنطب�ع ف الراي��ا كالش�مس الواح��دة ال�Dت تطل�ع م�ن مش�ارق متع�دDدة، ول يتحق�Dق ص�دق الي�ة: "

� أح�دr م�ن� ر	س	ل�ه�  " إلD بتفسيها بوهر ال��واهر ال��Dذي تل��Dى م��ن أفئدة مظ��اهر الم��ر وتلئل م��نن�	ف�ر*ق	 ب��ي�
 بب ه��ذه الوح�دة الذاتي��Dة بي مظ�اهر أم�ر ال ص�ار ل�م حك�م ذات واح��دةس�إكليل مطالع الك�م. وب

 وروح واحدة وجسد واح�د وأص��بحوا مظه�ر الوح��دة القيقي��Dة اللي��Dة م�ع إختلفه�م ف الس�م  والزم��ان
 والنس��ب والحك��ام. وإنD اع���تاض جن��اب الش��يخ لي��س ف القيق��ة عل��ى اليق��ان الش��ريف وح��ده ب��ل

 ) م���ن الص���حاح الوDل م���ن مكاش���فات يوحن���Dا:17عل���ى الني���ل الق���دDس أيض���اu فق���د ورد ف الي���ة (
ا ر�ل�ل�ف��ف��" ���Dي��أي��ر�م	ت���	ت	ه	ع�ط�ط�ق�ق�س� س����ه 	ف��م�م�ك� ك�ه�ه�ي����ي�ل�ل�ج�ج�ر� ر�د�د�ن����ن�ع�ت rد�د�ي���� ي�ع�ع�ض�ض����و�و�ف��ي*���ت	ه	ه	الي 	ن�ن����ن�م�م�ي 
 ) م�����ن22) م�����ن الص�����حاح (12". وف الي�����ة (ر	ر	خ������الخ�و� و�ل	ل	و� الو�و�و�ه	�����ا ه	ن������لu أن�ئ�ائ�ق������ي� ق�ل������ل�ع�ع�

	ع�����ع�م�ت� م�ت�����ت�ر�ر�ج�ج�و�أ	يعاu و�ر�ر�س�ا آتr س�����ن�����ا أن�ه�����ه�و�و�مكاش����فات يوحن����Dا بال����ذات: " 	ي ل� 	ل� 	ل�  يز�از�ج�����ج�ل�
 ة	ة	ي����اي�ه�ه�ن�*الن�*و� و�ة	ة	ي����اي�د�د�ب� الب�ء	اء	ي����ي�ل�ال�و� و�ف	ف	ل����ا الل�ن����ه	 أن�ل	���ل	م�م�ع� ع�ن	ون	ك	���ك	ي�ا ي�م����م�ك�دr ك�ح����اح�و� و�ل�ل�ك	���ك	

ر النس�ان ف ه�ذه الي��ات ال�Dت ذكرناه��ا بر	ر	خ�الخ�و� و�ل	ل	و�الو� ��Dه يفه��مإ". وف الواق��ع ل��و يفكDمع��ان ف�إن 
 معن روح ال الDذي هو السم  السماوي لعيسى علي��ه الس��لم وي��ذعن أنD ه��ذه الكلم��ة البارك��ة نزل��ت
ة ما نزل ف كتاب اليقان الشريف وي��درك Dعلى حضرته ويشهد بصح uطلق إعتباطا	من لسان ال ول ت 
285البقرة:  142  
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 القيقة القدDسة التجلDية ف جيع الظاهر والظاهرة ف جيع الرايا، لنDه من التفDق ل��دى أول العل��م أن��Dه
 ل	ل	و� الو�ة	ة	ي�������اي�ه�ه�ن�*الن�*و� و�ة	ة	ي�������اي�د�د�ب� الب�ء	اء	ي�������ي�ل�ال�و� و�ف	ف	ل�������ا الل�ن������� أن�ل������و ك������ان القص������ود م������ن كلم������ات "

 " الم��ور الس��مانيDة والشخDص��ات الارجي��Dة ف��أنD ه��ذه الكلم��ات ل��ن تب��دو ص��حيحة وه��ذار	ر	خ���الخ�و�و�
 الدDعاء  لن يبدو معقولu، إذ الواضح أنD مظاهر أمر ال قبل ظهور عيسى عليه السلم وبعد ص��عوده
 ل ي	س���مDوا بإس���ه ول ك���انوا بأوص���افه ومشخDص���اته ول���ذا فق���د إتDض���ح أنD مقص���ود حض���رته كم���ا ذكرن���اه
د الراي��ا Dد بتع�د Dذي ه��و حقيق��ة واح��دة م��ن جي��ع اله�ات ول تتع��د�Dه��و وح�دة ال��روح الق�دس ال uمفص��ل 
 والظ����اهر ول يعتيه���ا ال����زوال والفن����اء والتجدي����د فه����ي روح ال وكلم���ة ال ووج���ه ال الب���اقي بع���د فن���اء

رين الي��ة الكري��ة: " ��Dر كب��ار الفس ��Dه� ال���الش��ياء. وق��د فس   ال��Dت نزل��ت ف ح��قD أص��حاب144"ي	ر�ي��د	ون� و�ج���
Dة والبهاء. ومن الواضح أنDوجه ال هو وجه رسول ال خات النبياء عليه وآله الف التحي Dة بأنDالصف 

 ك	��ل5ال تب��ارك وتع��ال ل يك��ن أن ي	تص��وDر ل��ه وج��هÙ غي ه��ذه الوج��وه الض��يئة النية الواض��حة الش��رقة: "
ر�ام� ه	 رب*ك� ذ	و ال��لل� و�الك� rَ و�ي��ب�قى و�ج� r145"م�ن� ع�ل�ي��ه�ا ف�ان. 

ل أمي ال���ؤمني عل���ي ب���ن أب ط���الب علي���ه الس���لم ف خطب���ة الطتنجي���Dة ال���Dت ش���رحها الس���يDد ���Dوق���د تفض 
  الن	��ذر	 الولن	ن	ن����ن��ن��ن��و�أل و�الجلD: "أنا الكلمة الDت تDت با المور ود	ه*رت� الدDهور" وقال فيه��ا: "

rَ و�م����م�ز� ز�ل*ل*ك	���ذر	 ك	ن	���ن	و�الول و�و� و�ة�ة�ر�ر�خ����ذر	 الخ�ن	��� ن	ن	ن	ن�����ن��ن��ن��و�و� rب�و�أو�و�ان . rل����ك� م����ن� ه�ن����ن�ب�ان  ك�ل����ل�ه�ا ه�
 ان����أن�و� و�ن	ن	ط�اط�ب����ا الب�ن���� أن�ر	ر	خ����ا الخ�ن����أن�و� و�ل	ل	و�ا الو�ن����أن�" وق���ال فيه���ا أيض���اu: "ان�����ن��ن��ا م����ن� ن��ن�����ن��ن��ن��و�و�

 ".ر	ر	ه�اه�ظ�الظ�

Dض��ح ب��أنDا عرض��ناه ثب��ت وإت ��DفممDيك��ون مظه��رن uشخص��ا Dب��أن uم��ا كتب��ه الش��يخ: "ن��ن ل نع��تف أب��دا  
 لع جن���ابه عل���ى بيان��ات الظ���اهرطDطDإالص���فات الوDلي���ة والخري���Dة لل���ذات الق��دس" ناش���يئ ع���ن ع��دم 

DالقدسيDة.يDة بل من عدم معرفته بقائق التوحيد وسائر السائل الروحاني  

   . فـــي إثبـــات بطلن مـــا تصـــو�ره الشـــيخ فـــي أن� نبي�ـــاu ســـيظهر ويكـــون دينـــه آخـــر الديـــان  8
وشريعته تكون شريعة أبدي�ة:

Dأن Dص��فات ال فل ش��ك Dم جيعه��م مظه��ر ك��ل ��Dلنف��رض أن uا م��ا كتب��ه جن��اب الش��يخ بق��وله: "وثاني��ا ��Dوأم 
 هذه الظهريDة ستنتهي ف نقطة واحدة وهذا يعن أنDه سوف يظهر نبD واحد يك��ون دين��ه آخ��ر الدي��ان
38الروم:  144  
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 وكت��ابه آخ��ر كت��ب الوDلي". فنق��ول ف منته��ى الغراب��ة وك��أنD جن��اب الش��يخ ظ��نD ب��أنD ك��لD ش��يئ ب��ديهي
 ل���ديه ي���ب أن يك���ون ب���ديهيDاu ل���دى الخري���ن وي���ب أن يقبل���وه ب���دون تردي���د وم���ن دون دلي���ل. وأن���ا ل
 اع��رف دلي��ل عقل��ي أو نقل��ي إتDض��ح ل��ديه ب���أن نبي��Dاu ي��ب أن يظه��ر حتم��اu ويك���ون دين��ه آخ��ر الدي��ان
 وكت��ابه آخ�ر الكت��ب وش��ريعته آخ�ر الش�رائع؟ نع��م ل ش�كD أنD ه��ذه العقي��دة ق�د ج�اءت إل ه��ذه الم��Dة

ل	ك	ه	 ف ق�	ل	��وب�بطريقة الوراثة عن اليهود والوس وسائر المم القدية بكم الية الكرية: " ل�ك� ن�س��� ذ�  ك���
ر�م�ي� 	ج�

ل	ك	�م�  وبكم الديث التDفق عليه: "146"ال ل	ك	ن� سن�ن� م��ن� ق��ب��  ". لن�Dه م��ن الواض��ح ل�دى أولل�ت�س�
Dش��ريعته الت��وراة. وأن Dحض��رته وف ح��ق Dة موس��ى تعتق��د مث��ل ه��ذه العقي��دة ف ح��ق ��Dأم Dالعل��م والدراك أن 
ة ال���وس تعت���ب ش���ريعة زردش���ت آخ���ر الش���رائع وكت���اب (زندافس���تا) آخ���ر الكت���ب اللي���Dة وت���رى أم���Dة ���Dأم 
 النصارى مثل هذا الرأي بشكل أتD وأكمل ف حقD عيسى عليه السلم وف حقD النيل الق��دDس ل��ذا

ة وص����فها أمي ال����ؤمني علي����ه الس����لم بق����وله " ����Dن��أن��ك�����ك�فل عج����ب لم	ه	م�����م�ئ� أئ�م�م�ه	ة	ب�اب�ت�����ت�ك� الك�ة 
 " أن تولD بوجهه�ا ع��ن الكت��اب الل��ي وتس��ي ف س�بيل الم��م الاض��ية وتعت��بم�م�ه	ه	م�ام�م� إم�س�س�ي�ي�ل�ل�و�و�

 دينه��ا آخ��ر ورق��ة ف كت��اب التش��ريع م��ن دون س��ندr م��ن الق��رآن الش��ريف تس��تند إلي��ه. ولك��ن يلي��ق بث��ل
 جناب الشيخ الDذي هو من أهل العلم والجتهاد أن ل يعتب بديهيDاته حجDة على الخرين ب��ل ي��بهن
 عل��ى ادDع��اء ه ب��دليل متDف��ق علي��ه لنDن��ا أه��ل البه��اء ل نعت��ب الق��درة اللي��Dة م��دودة ول نعت��ب إرادة ال
 تعال الغالبة تابعة لرادتنا وميولنا الباطلة ول نصدر أحكامن��ا عل��ى ال تب��ارك وتع��ال ول نح�د بنعم��ة
 ظهور مظاهر أمر ال وإنزال الكتب وتشريع الشرائع الDت ل تفوقها نعمة. ومن الواضح لدى النسان

Dذي ل يك��د��Dالبص��ي الDة إعت��بت دينه��ا خ��ات الدي��اند��Dأم Dك��ل Dر بص��ر ف��ؤاده غب��ار التقلي��د الك��ثيف أن 
 وكتابا السماوي آخ�ر ورق��ة ف كت��ب الس��الفي ل مف�رD ل��ا م��ن أن تتمس��Dك بعب��ارة واح��دة م�ن عب��ارات
 كتاب���ا وتس���تنبط منه���ا ه���ذه النتيج���ة الس���خيفة وه���ي أنD دينن���ا ل���ن يتغي���D أب���داu كم���ا ه���و واض���ح ل���دى

DالتتبDدلي���ل تعت���بون دينك���م آخ���ر الدي���انب Dب���أي" uة الت���وراة ق���ائل���Dل���و س���ألت� أم uعي ف الدي���ان. فمثل 
 وش���ريعتكم ش���ريعة ل تنس���خ؟" فس���يقولون ف ال���واب أنظ���ر ف الت���وراة ت���رى أنD ال تع���ال س���Dى ه���ذه

  عل��ى ذل��ك ولع��ن� ك��لD م��نء� والس��ماء�ض� موس��ى علي��ه الس��لم الرض�د�د�ه�الش��ريعة ش��ريعة أبدي��Dة وأش��ه�
 يغي��D ه��ذه الش��ريعة. وك��ذلك ل��و إستفس��رت ع��ن ه��ذا الوض��وع ب��ذاته م��ن أم��Dة الني��ل فس��وف تس��مع
 نف��س ال��واب ب��أنD عيس��ى علي��ه الس��لم س��Dى نفس��ه ف مواض��ع عدي��دة آخ��ر ظه��ور ف الظ��اهر اللي��Dة

) م�ن الص�حاح (35وإعتب زوال السموات والرض مكناu وزوال دين�ه غي مك��ن كم�ا ورد ف الي��ة (

12الحجر:  146  
14



 ) من إنيل متD بل صرDح ف أوDل رسالة أغلطية باللعن على كلD م�ن� يلب بشارة غي بشارة إب��ن24
 ئكة السماء.لالنسان ولو كان من مل

) وبيـان أن� المقصـود بعبــارة (ل نــبي� بعـدي) هـو التعـبير عـن  9    . في بيـان معنــى كلمـة (النـبي�
رقي� الم�ة السلمي�ة وليس المقصود بها ختم الشرائع:

تحن فقهاء المDة الس��لميDة بآي�ة: "  ل" وب��ديث: "ي�ي��ي*ي*ب�ب�ن� الن�ت�	ت�	ت�	ات�	خ��خ�فل عجب بعد هذا أن ي	
�ن�ن� ���ب� �ب� �ب�  " ال��Dذي ل ي��دلD أب��داu عل��ى ع��دم تدي��د الديان��ة ويلحق��وا ب��المم الاض��ية ف حييد�د�ع���ع�ب�� ب��ب�

 أنD مقص���ود رس���ول ال ص���لى ال علي���ه وآل���ه وس���لDم م���ن ه���ذه الكلم���ة ه���و الكش���ف ع���ن رق���يD الم���Dة
ة ال��دى عل��ى أنبي��اء بن إس��رائيل مث��ل أش��عيا وأرمي��ا وداني��ال وحزقي��ال ��Dة أئمDة وتوض��يح أفض��ليDالس��لمي 

Dوزكري�Dكم��اي uا��Dإلي uوا رؤي��اهم الص��ادقة إلام��ا��Dه��م ع��ن أم��ور آتي��ة بواس��طة الرؤي��ا وسDا وأمث��الم ق�د أخ��بوا كل 
 تصفهم أسفارهم برؤيا أشعيا ورؤيا دانيال ورؤيا أرميا ورؤي��ا حزقي�ال وكم�ا إش��تهرت ف الم��Dة النص��رانيDة
 الام���ات الق���دDيس يوحن���Dا برؤي���ا يوحن���Dا وكم���ا إص���ط	لح عل���ى إطلق كلم���ة الن���بD عل���ى م���ن ي���رى الرؤي���ا
 وص��ارت ه��ذه ف اللغ��ة العبي���Dة حقيق��ة ثانوي��Dة وش��اع ذكره��ا ف مواض��ع ك��ثية ف أس��فار العه��د الق��دي
ا طلع فجر السعادة من أفق البطحاء وظهرت علمة إنقضاء الليل اللي��ل بظه��ور Dوالعهد الديد. فلم 
 فخر اللل زالت ظلمة الليل وانقضى زمان الرؤيا وإقتب ميقات الرؤيا والش��اهدة ل��ذا س	��د� ب��اب النب��وDة
 أي نزول اللام بطريق الرؤيا بواسطة الوجود القدس لات النبياء ون��ال روح الف��ؤاد ف ص�دور أرب��اب
ة ال���دى بطري���ق الرؤي���ا ���Dف���اض عل���ى أئم	ة ت���Dي���ة وص���ارت الق���ائق الروحانيDالس���داد مرتب���ة الحاط���ة والكل 
 لوالش�����اهدة بع�����د أن ك�����انت ت	ف�����اض عل�����ى أنبي�����اء إس�����رائيل بطري�����ق الرؤي�����ا فإتDض�����ح معن ال�����ديث "

�ن�ن� ����ب� �ب� �ب�  ء�اء�ي����ي�ب�ب�ن� أن�ن�ن�م���� م�ل	ل	ض�ض����ف�ت� أف�ت����ت�م� أم�ء	اء	م����م�ل�ل�ع	ع	" وال����ديث الص���حيح: "يد�د�ع����ع�ب�� ب��ب�
 " والكلم���ات: "ك���ذا رأي���ت ف الرؤي���ا" ال���Dت ك���انت ف أس���فار الس���ابقي حل���Dتل�يل�ئ�ائ�ر�ر�س�ن� إس����ن����ن�ب�ب�

 " ف بيان��ات الت��أخرين. وخلص��ة الق��ول ل��ود	د	ه�اه�ش�ش���أ	أنD أ	ك���ك�و�ى و�ر�نD أر�نDأنDك���ملDه��ا كلم��ات: "ك�
 يع��ن النس���ان النظ��ر ف س���ورة ال���ؤمن ليش��هد عل��ى مق��دار ب	ع��د الق���وم م��ن الق���ائق القرآني���Dة فق��د ق��ال

ن� ع�ب����اد�ه� ل�ي�	ن�����ذ�ر� ي��و�م�تع����ال: " اء	 م����� ر�ه� ع�ل�����ى م�����ن� ي�ش����� ن� أم�����  رفي����ع	 ال����د�ر�ج�ات� ذ	و الع�����ر�ش� ي�	ل�ق�����ي ال����رDوح� م�����
 " نزل��ت بص��ورة فع��لي�	ل�ق��ي ال��رDوح�. وم��ن ل��ه إطDلع ف قواع��د اللغ��ة العربي��Dة يفه��م أنD كلم��ة "147"الت�لق�

ا تبشDر بادثة مستقبلة ول تب عن أمور ماضية وه��ي ص�رية ف أنD إن��زال ال�روح المي Dمضارع أي أن 
Dوبعث النذير البي منوط بإرادته تعال وبشيئته مت أراد يبعثه ويدDدDد العال بشريعة جدي��دة ف أيDي 

 ( (المؤمن15غافر:   147
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ن� ق��ب���ل	 ول���ن� ت����د� ل�س	��ن�ة� ال��� ت��ب���ديلuزم��ان أراد: "    وك��ذلك ن��زل ف س��ورة148"س	��ن�ة	 ال��� ال��Dت ق��د� خ�ل���ت� م���
ل�ح� فلالعراف قوله تعال: "  يا بن آد�م� إمDا يأتي��ن�ك	م� ر	س	لÙ م�ن�ك	م� ي��ق	ص5ون� ع�ل�ي�ك	م� آيات ف�م�ن� ات�قى و�أص�

 " مؤكDديأتي��ن�ك	م�  وهذه الية صرية بإخبارها بالستقبل لنD الفعل " 149"خ�و�فÙ ع�ل�ي�ه�م� ول ه	م� ي��ز�نون�
روا الي��ة ��Dبن��ون التوكي��د الثقيل��ة ح��ت ل يس��تطيع أه��ل التحري��ف أن يمل��وا الس��تقبل عل��ى الاض��ي ويفس 

ل�البارك���ة بالنبي���اء الس���ابقي كم���ا ص���نعوا ف تفس���يهم الي���ة الكري���ة: " ن� أه����  ل���� ي�ك	���ن� ال���Dذين� آمن���وا م����
ر�كي� م	ن��ف�كDي� حتD ت�أتيه	م	 الب��ي�*ن�ة	 	ش�

 " الDذي يدلD على الستقبالت�أتيه	م	  فحرDفوا الفعل "150"الك�تاب� وال
 " الؤكDد بنون التوكيد الثقيلة فإنDه ل ي��دلD عل��ىيأتي��ن�ك	م�وقالوا أنDه يعن الاضي "حت أتاهم" أما الفعل "

 " ل تس���بق الفع���ل الاض���ي. وف ذل���ك كفاي���ة لول اللب���اب وم����ن� ل���هإم���Dاالاض���ي أب���داu كم���ا أنD كلم���ة "
 بصية ف الكتاب.

   . في ذكر عبارات رسالة الشيخ الولى وذكر عبارات رسالته الثانية ال�ــتي يعتقــد فيهــا  10
أن�ه كتب الشبهة السابقة بصورة أوضح:

 وبعد أن ثبت أنD ما كتبه الشيخ بقوله: "سوف يظهر نبD واحد يكون دينه آخ�ر الدي��ان وكت��ابه آخ�ر
رفÙ وباط��لÙ م����ضÙ إنبع��ث م��ن أوه��ام الس��ابقي الفاس��دة، لننظ��ر الن  كت��ب الوDلي"  إن��ا ه��و وه��مÙ ص���
 فيما كتبه بقوله: "ولنفرض أنD شخصاu يظهر بذه الصفة ويستقرD دين��ه وش��ريعته ولك��ن ي��رج بع��د م��دDة
 ش��خص آخ��ر ي��دDعي الظهري��Dة وإدDع��اؤه باط��ل م��ض ولكن��Dه يتش��بث بأمث��ال ه��ذه الدل��Dة ويق��ول "أيه��ا
 الن��اس ل يش��تبه عليك��م الم��ر ف أنD الن��بD الس��ابق س��Dى نفس��ه خ��ات الرس��ل ف��إنD ك��لD واح��د من��ا مظه��ر
rوأم��ر rواح�د rف حك�م ذات واح��دة وروح واح�دة وجس�د uة لنن�ا جيع�ا��Dلي��ة والخريDة والو��Dة والتميDالبدئي 
 واحدr"  ففي هذه الال يستوجب أن نسلDم بكلم��ه ونص��دDق ادDع�اء  ش�خصr ك�اذب باط�ل [فال�دليل

."uوتويها uبل يكون تزويرا uذي يفضي إل تصديق الكاذب ل يصلح أن يكون دليلDال

 وكت��ب ف رس��الته الثاني��ة الطبوع��ة: "والن نري��د ف ه��ذه الرس��الة أن نوض��ح إنتقادن��ا توض�يحاu أك��ثر م�ن
Íبياننا السابق فنفرض ظهور مظهر ح��قÍقrعDوخ�روج م��د rص�ادق rعrباط��ل rلrوك��اذب rوكله��ا يظه�ر فب  

rزم��انrنrواح��د rلتأوي��ل كت��اب اليق��ان لكلم��ة ول يس��بق أح��دها الخ��ر د uف ظه��وره ولنف��رض مثل طبق��ا 
23الفتح:  148  
35العراف:  149  
1البينة:  150  
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ا وك��ان إدDع��اؤه ف الواق��ع ص��ادقا وك��ان ��Dة أو عك ��Dة ف م��دينه مك��Dعيا الظهريDإنس��انا ظه��ر م��د Dة أن��Dالتمي 
 دين���ه وكت���ابه الص���فحة الخية ف كت���ب الوDلي وف زم���انه ي���رج إنس���ان آخ���ر ف أقص���ى بلد الن���د أو
 أفريقي��ا وإدDع��اؤه ك��ذب م��ض وباط��ل ص��رف ولكن��Dه يتمس��Dك بالدل��Dة ال��Dت وض��عها رفيق��ه الص��ادق أي
 يقول لو أنD جيع الظاهر يدDعون الوDلي��Dة والخري��Dة والبدئي��Dة والتمي��Dة ف�ذلك ح�قD لنن��ا جيع��اu ف حك�م
Dن��ا ف الب��اطن واح��د، وأيDدون حس��ب الظ��اهر ولكنDن��ا متع��دDوكل rواح��د rوأم��ر rواح��دة rوروح rواح��دة rذات 
Dأمث����ال ه����ذه النتق����ادات  ق����د قيل����ت ب����ق Dف ال����واب إن 	ننتق����ده عل����ى ذل����ك الك����اذب� يق����ول rإنتق����اد 
 السابقي فإن� أردت مشاهدة آيات وبيDنات فتعالوا عندي لتوها ب��أعينكم، فف��ي ه��ذه ال��ال م��اذا نعم��ل
 ن���ن الس���اكي عل���ى س���طح الرض؟ وبأي���Dة وس���يلة نع���رف حقي���Dة ه���ذا وحقي���Dة ذاك؟ وإل عتب���ة أيDهم���ا
ا أم إل الن���د؟ وبأي���Dة إس���تطاعةr ووس���يلةr نس���افر؟ وكي���ف نع���رف أيهم���ا ���Dه؟ وه���ل ن���ذهب إل عكDنت���وج 
 الصادق وأيهما الكاذب؟ إذاu إتDضح ما ذكرن��اه أنD ك�لD دلي��ل ذك�ره ف كت��اب اليق��ان م��ن أج�ل إثب��ات
 حقيDته إن�ا ه��و ض�عيف ف منته��ى الض��عف والتعلي��ل والس��خف وي��ؤدDي إل تص�ديق الك��اذب الخ�ادع.
Dمث���ل ه���ذه الع����تاض ات  ق���د قيل���ت ب���ق Dه���ة إلي���ه ب���أنDوك���ذلك إعت����ذاره ت���اه الع����تاض ات  الوج 
 الس��ابقي وأنD دع��وة الل��ق إل عتب��ة م��دDعي الظهري��Dة لش��اهدة القيق��ة وخصوص��اu بالص��ورة الخية ال��Dت
رع ب��ل م��ن قبي��ل التكلي��ف بال��ال والب��اعث لية العب��اد ف ��Dع��ن دائرة العق��ل والش uخارج��ا uفرض��ناها أم��را 

 فــافهم ول تكــن مــن المنــاظرين المعانــدين الخــادعين فــإن� الحقــد والعنــاد والخدعــةأم��ر ال��دين [
]. والفساد من خطوات الشياطين فل تت�بعوها إن كنتم من المت�قين

   . الجواب على شبهة الشيخ وبيان أن�ه لم يفهم الفرق بين دفع الشبهات وبين أدل�ة  11
الثبات ثم بيان الشبهات الثلث ال�تي أد�ت بالمم إلى إنكار النبياء:

 
Dه ل يفه��م الف��رق بي ح��ل��Dل أخط��اء جن��اب الش��يخ ف مط��العته لكت��اب اليق��ان الش��ريف ه��و أنDأو Dإن 
 الش��بهات وبي أدل��Dة الثب��ات. وم��ع ذك��ر ه��اتي النقط���تي ف ذل��ك الكت���اب الب���ارك بنته���ى الص��راحة
 والوضوح فإنD جنابه قد سكت عن الواب على أعظم الدلDة وشرع ف بث ش��بهات الم��م الخ��رى
 وظ���نD تل���ك الش���بهات دلي���ل حقي���Dة الظه���ور ول���ذا ف���إنD أع���رض ف خدم���ة أول اللب���اب لتوض���يح ه���ذا
Dذي يظه���ر بع���دها وتعت���به والعي���اذ ب���ال كاذب���ا ومفتي���ا ف���إن���Dال Dة تنك���ر ظه���ور الن���ب���Dأم Dك���ل Dالوض���وع أن 
اu منيع��اu بي Dك بتل�ك الش�بهات س�د�Dإنكارها هذا ناشيئ عن شبهات منعتها ع�ن معرفت�ه وأص��بح التمس 
ة وبي إيان��ا وإذعان��ا. وعن��دما يع��ن الش��خص البص��ي النظ��ر� ف س��بب إع��راض الم��م ع��ن ��Dتل��ك الم 
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 النبي��اء ويفح��ص بص��ورة دقيق��ة أقوال��ا ومس��تنداتا ف رف��ض النبي��اء والرس��لي ي��د أنD ش��بهات ه��ؤلء
النكرين تنحصر ف ثلث شبهات:

  وهي أعظم الشبهات وهي أنD هذه الل��ل والدي��ان الوج��ودة س��واء البوذي��Dة أو الن��ود أوالشDبهة الول:
 الزردش��تيDون أو النص��ارى أو اليه��ود تعت��ب ك��لD واح��دة منه��ا ش��ارع دينه��ا آخ��ر الش��رDعي للدي��ان اللي��Dة
 وشريعته وكتابه آخر ورقة ف شرائع الوDلي وكتبهم بيث ي	عق��ل أن� ت�زول الس��ماء والرض ولك��نD تغيي
 حكم من أحكامها ل ي	عقل ول ي��وز ويعت��بون نس��خ ش��ريعتهم وتغييه��ا م��ن أوDل الس��تحيلت وي��رون
 بقاءها وأبديDتها من البديهيDات وم��ن الض��روريDات الديني��Dة الثابت��ة، وإن� ش��كD أح��د ف ص��دق ه��ذا الق��ول
 ف��إنD ه��ذه الل��ل ال��ذكورة موج��ودة ف أك��ثر ال��دن ب��ل الق��رى ومتلط��ة بالن��اس ويك��ن الس��ؤال منه��ا ع��ن

صدق هذا الدDعاء  أو كذبه والطDلع على الواقع لديها.  
   العلم��ات ال��واردة ف الكت��اب الل��ي ف كيفي��Dة الظه��ور الت والتمس��Dك ب��الظواهر غيالش��بهة الثاني��ة:

اu ف سبيل إيان أول الوهام والظنون. وقد وردت هذه Dسد uن دائماDالعقولة لتلك العلمات وهي تكو 
 العلمات ف جي�ع الكت��ب الس��ماويDة بلهج�ة واح�دة ونزل��ت بنح�وr واح�د عل��ى الغل�ب. فكم�ا ورد ف
 الق��رآن الي��د م��ن العلم��ات الت��وم للقيام��ة ولقي��ام الق��ائم وروح ال وإنفط��ار الس��ماء وظلم��ة الش��مس
 والقمر وسقوط النجوم والكواكب وقيام الموات وتديد السماء والرض وقوDة الوعود وق��درته وغلبت��ه
بي وزوال��م وإض��محللم، فك��ذلك وردت ف الني��ل نف��س تل��ك Dوس��لطنته وإن��ذال النكري��ن والك��ذ 
 العلمات الذكورة والمارات الأثورة وكذلك نزلت ف أسفار أنبياء بن إس��رائيل نف��س تل��ك العلم��ات
 ونزل��ت عي تل��ك العلم��ات ف ح��وادث ظه��ور الس��يح الوع��ود. وك��ذا الم��ر ف بقي��Dة الدي��ان والكت��ب
 السماويDة. وإن� شك� أحدÙ ف صدق هذه القضيDة فليجع إل كتب هذه اللل ال�Dت ذكرناه�ا وه��ي الي��وم

مطبوعة بمد ال وموجودة ف كلD مكان.

   الخب����ار الوج����ودة ف جي����ع الدي����ان ح����ول رجع����ة بع����ض الس����ابقي وق����د ذك���رت فالش����بهة الثالث����ة:
 الكت����اب الس����ماوي لك����لD مل����Dة. فمثلu الم����Dة الزردش����تيDة تنتظ����ر رجع����ة بع����ض أك����ابر الزردش����تيDي مث����ل
 كيخسرو وبش��وتن عن��د ظه��ور الوع��ود فينص��رونه ف نش��ر كلمت��ه بق��وDتم الغالب��ة ف جي�ع أقط�ار الع��ال.
 وك��ذلك الم��Dة البهي���Dة تعتق��د كم��ا ه���و م���دوDن ف كتبه���ا ب���أنD بع���ض عظمائه��ا س���يجعون بأشخاص��هم
 ويقومون على نشر دينه�م. وك��ذا اليه��ود ينتظ��رون بص�ريح الي��ة الكري�ة م��ن الص�حاح الراب��ع م��ن س�فر
 ملخ���ي أنD إيلي���Dا أي إلي���اس علي���ه الس���لم ال���Dذي ص���عد إل الس���ماء حس���ب عقي���دة اليه���ود والنص���ارى
ر الن���اس بق���رب ظه���ور الس���يح. وه���ذه ���Dوالس���لمي س���وف ين����زل م���ن الس���ماء قب���ل ظه���ور الس���يح ويبش 

14



دة البديهي�Dة. فعن�دما ظه�ر عيس��ى علي�ه الس��لم س��ألوه ��Dة الؤك��Dات الدينيDالسألة عن�د اليه��ود م�ن الض��روري 
 قائلي إن� كنت� أنت� السيح الوعود فلماذا ل يظهر إيليDا النبD قبلك؟ فأجابم حضرته: نع��م إن��Dه ج��اء
 ولكنDكم ما عرفتموه وعملت�م ب�ه م�ا أردت. ويقص��د حض��رته يي ب�ن زكري�ا علي�ه الس�لم. وه��ذه القض��ية

ذا) من إنيل متD حيث يتفضDل: "11) من الصحاح (13صرية ف الية ( ب�لوا ف��ه���  وإن� أر�د�ت	� أن� ت��ق�
م�ع 	ز�م�ع	 أن� يأت. م�ن� ل��ه	 أذ	ن�ان� ل�لس��م�ع� ف��ل�ي�س��

 ". ولك��نD اليه��ود إس��تبعدوا ه�ذا التأوي��ل وإزدادواه	و� إيليDا ال
 إن� ش�����ج�ر�ة� الز�ق����5وم� ط�ع�����ام	حية وإنزعاج����اu مثلم����ا ح����دث لن����اب الش����يخ م����ن تفس����ي الي����ة الكري����ة: "

   لنD اليه���ود ك���انوا منتظري���ن ن��زول إيلي���Dا152"ذ	ق� إن���ك� أن���ت� العزي��ز	 الك�ري والي���ة الكري��ة: "151"الث�ي���م�
ب�يDة أو  بشخص���ه ل أن� يول���د إنس���ان آخ���ر غيه بينم���ا عيس���ى علي���ه الس���لم ب���دون مناس���بة إس���يDة أو ن�س����
 ص	و�ر�يDة سDى يي بن زكريا إيليDا. واليهود باقون إل يومنا ه�ذا عل��ى عقي�دتم ه��ذه وينتظ��رون ن�زول إيلي�Dا
 بشخصه. وكذلك المDة النصرانيDة تنتظر نزول عيسى عليه الس�لم بشخص�ه ونظ��راu لتأكي��دات حض��رته

 ) من إنيل متD وف غيها من اليات بأنD كلD شخص يظهر غي حضرته24الصرية ف الصحاح (
uة ف رفض��ها ال��دين الس��لمي ومرتاح��ة تام��ا��Dة النص��ارى إل يومن��ا ه��ذا مطمئن ��Dباط��ل وك��اذب بقي��ت أم 
 لتك���ذيبها ش���ارع ه���ذا ال���دين ال���بي. وه���ي مص���رDة عل���ى ص���حDة عقي���دتا ومذعن���ة ل���ا. وك���ذلك الم���Dة
 الس���لميDة فينتظ���ر أه���ل الس���نDة ن���زول عيس���ى علي���ه الس���لم بشخص���ه م���ن الس���ماء بع���د ظه���ور اله���دي
 الوع��ود ويك��ون ل��ه عل��ى الع��ال حك��م ناف�ذ وس��لطان مه��اب ولك��نD حض��رته بس��ب حك��م فقه��اء ه��ذه
 الل��Dة غي م��أذون ب���أن يك��م بغي الش���ريعة الس���لميDة ول يص��در حكم��اu بغي الفق���ه النف��ي. أم��ا أه��ل
د ب��ن الس��ن العس��كري علي��ه الس��لم باس��م الق��ائم ورج��وع الم��ام ��Dع فينتظ��رون رج��وع الم��ام ممDالتش��ي 
دا الع�ال عل�ى �Dالس�ي ب�ن عل��ي ب�ن أب ط�الب علي��ه الس��لم باس�م الظه�ور الس�ين بشخص�يهما ليوح 
 مذهب الشيعة. وخلصة القول فإنD مس�ألة رج�وع الش�خاص ثابت��ة وواردة ف جي�ع الدي��ان وك�لD أم�Dة
 مبتلي��ة ب�ذا الوض�وع. وق��د ثب��ت م�ا عرض��ناه أنD ه��ذه الش��بهات الثلث تن�ع الم��م دائم��اu ع�ن تص��ديق
 مظ��اهر أم��ر ال وه���ي عب��ارة ع��ن: ع��دم ج��واز نس��خ وتغيي الدي��ان، وع��دم ظه���ور العلم���ات، وع��دم
 رج��وع الوع���ود بشخص��ه. وحي���ث أنD التمس��Dك ب��ذه الش���بهات ي��ؤدDي إل تك���ذيب مظ��اهر ال���قD ب���ل
 ينته��ي إل إبط��ال جي��ع الدي��ان اللي��Dة الق��Dة ل��ذا خص��Dص ال ج��لD جلل��ه ال��زء الك��ب م��ن كت��اب
 اليق��ان الش��ريف ل��لD ه��ذه الش��بهات وخص��Dص ال��زء الخي من��ه ل��ذكر الدل��Dة وال��باهي الاص��Dة. وف
 موضوع الدلDة والباهي على حقيDة الظهور الب��ارك  خص��Dص عش�رين ص��فحة تقريب��اu ل�ذكر أعظ�م دلي��ل
 من هذه الدلDة وهو عبارة عن اليات الليDة والوحي السماوي وبرهن لميع م�ن� عل��ى الرض حجDي�ة
43الدخان:    151  
49الدخان:    152  
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 كت��اب ال. وق��د إش��تبه الم��ر عل��ى جن��اب الش��يخ ف ه��ذه النقط��ة وإعت��ب ح��لD الش��بهات دليلu وأن��ى
 فالدليل ال�ذي يفضــي إلــى تصــديق الكــاذب لإعتاضه الفرضي الوهوم والستحيل بذا الت��ذييل: ["

uييصلح أن يكون دليلDا ت�ؤد �Dهذه الشبهات ل�و ك�انت تؤخ�ذ بنظ�ر العتب��ار فإن Dه نسي أنDولكن ،[" 
 فــالطريق ال�ــذي يفضــي إلــىإل إبط��ال الدي��ان الق��Dة وك��لD م��ن يتمس��Dك ب��ا يلح��ق ب��المم الالك��ة ["

uوسبيل uالم�ال الق��دس الب��يإبطال الحق� ل ينبغي أن] يـ?̂تخ<ذ< مسلكا Dجناب الش��يخ أن Dوظن  .[" 
ةrج��لD ذك��ره وع��زD إس��ه ل��ا تفض��Dل " د�  " قص��د ب��ذه العب��ارةإن� مظ��اهر� أم��ر� ال��� ك	ل5ه	��م� م�ظ��اه�ر� ح�ق�يق���ةr و�اح���

 الس�تدلل  عل��ى حقيDت��ه أو حقي��Dة النقط��ة الول ع�ز إس�ه. ي��ا س�يDدي الش��يخ إنD ه��ذا الوج��ود الق�دس
 الب��ي والظه��ور اللط��ف العل��ى كم��ا عرض��ناه ف القال��ة الول ق��د ظه��ر براي��ة ال��وحي الس��ماوي وق��ام
ر الفئدة والقل���وب بس���يف كلم���ة ال  الق���اطع Dدي���ن وس���خ Dت ب���ا يق���وم ك���ل���Dة ال���Dب���أعظم الي���ات اللي 
 وخطف أبصار أهل الكابرة والنكار بلمع�ان قض��يب كت�اب ال ح�ت تتحق�Dق بش�ارة الكت��اب الق��دDس

ف�ت��ي�ه�القائل��ة: " ة� ش��� 	ن���اف�ق� ب�ن��ف�خ���
ه� و�ي	�ي��ت	 ال يب� ف�م���  "  ويتحق��Dق ق��ول أب جعف��ر علي��هي�ض��ر�ب	 الر�ض� ب�ق�ض���

 د�د�ن�ن�س*الس*��و� و�م�م�ل�ل�ي��ي��د�ال��د�و� و�ك�ك�ر�ر�ت�5الت�5و� و�ي�ي�ص*الص*��و� و�م�وم�ر5 ال��ر5ه	ه	ل��� ال ل�ح	ح	ت���ت�ف�ف�ي��ي��ل���ه	 م	�ت��ر�طÙ الس��لم: "
". د�د�ن�ن�ل��ل��ل��ال��و�و�

 وقد ورد ف اليقان الشريف بيان العان القيقيDة لنفطارالس��ماء وتدي��د الرض ورجع��ة الق��ائق وغي
 ذلك من أجل دفع الشبهات الDت ل تزال حت الن سبب حرم��ان الم��م الالك��ة م��ن تص��ديق مظ�اهر
 أمر ال، وقد أدDى الهل بذه القائق إل جرأة الوس واليهود وجس�ارتم ف تك��ذيب عيس��ى ومم�Dد
 عليهما السلم. وأقلD فائدة ظهرت ف العال م��ن بي��ان الع��ان القيقي��Dة وك��انت فائدت��ا وتأثيه��ا ك��النور
 عل��ى ش��اهق الط��ور ه��ي أنD نفوس��اu ك��ثية م��ن اليه��ود وال��وس ال��Dذين رس��خت ف قل��وبم كراهي��ة عيس��ى
د عليهم��ا الص��Dلة والس��لم ق��د تب��دDلت كراهيته��م إل مب��Dة ه��ذين الوج��ودين الكريي بس��بب ح��ل* ��Dومم 
لت ضللتهم إل اليان بسبب ه��ذه البيان��ات الواض��حة. Dكتاب اليقان الشريف لذه الشبهات وتبد 
م ل ش��كD س��يفهمون Dف��إن uويت��دبروا قليل uاد جي��وش الهال��ة نظره��م قليلDول��و يع��ن رؤس��اء الض��للة وق��و 
ة ال��دى أن ��Dام أئم��Dة وفض��لؤها بع��د إنقض��اء أل��ف س��نة عل��ى أيDة الس��لمي��Dل��اذا ل يس��تطيع علم��اء الم 
 يعلوا شخصاu من اليهود والوس يدخل ف الدين السلمي ع��ن طي��ب خ��اطره وبرغبت��ه وبق��وDة ال��دليل
 والبهان ويعلوه يعتف بقيDة الشريعة الغ��راء والل��Dة البيض��اء ب��دون إك��راه أو إجب�ار أو إس��تعمال الط��رق
 ال����دنيئة العه����ودة منه����م، ف حي أنD ه����ذه الفئة إس����تطاعت ب����الرغم م����ن مظلوميDته����ا وم����ن إحاطته����ا
 بالص��ائب الك��ثية وع��دم ق��درتا وعزDت��ا وس��لطانا الظ��اهري أن ت	��دخل آلف��اu م��ن ه��ذه النف��وس البعي��دة
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 الزردش��تيDة واليهودي��Dة وغيه��ا م��ن الم��م إل ش��ريعة الي��ان بق��وDة بره��ان كت��اب اليق��ان الش��ريف وبيان��اته
 الرش��يقة اللطيف��ة وأن تتوف��Dق إل عبودي��Dة الم��ال الق��دس الب��ي وخ��ات النبي��اء وعيس��ى أرواحن��ا وأرواح
 العالي لقيقتهم القدDسة فداء بكلD رسوخ وثب��وت إعتاف��اu وإذعان��اu عج�زت س�يوف الع��داء ع�ن قط�ع
 حبل إيانم التي وخاب تيDار البليا عن إطفاء ن��ار مبDته��م وإيق��انم وه��ذا مق��ام إمت��از في��ه ال��وقن ع��ن

الريب وق	طعت فيه جهيزة قول كلD خطيب وتD فيه شعر ذاك الشاعر اللبيب: 
وك	������������لä ي������������د�عي و�ص�������������لu ب�ل�ي�ل������������ى                 وليل������������ى ل ت	ق�������������ر5 ل�	������������م� ب�������������ذاكا
�����������ن� ت�ب����������اكى ����������� م�����������ن� ب�ك����������ى م� ن� خ	����������دودr        ت��ب��ي� إذا ان��ب�ج�س�����������ت� د	م����������وعÙ م�����������

 وخلص��ة الق��ول ل��و أنD ه��ؤلء الش��خاص ال��Dذين إكتف��وا باللف��اظ ف الم��ور الس��ابقة عرف��وا ه��ذا الث��ر

Dجلل��ه ف تن���زيل كت��اب اليق��ان الش��ريف ولعرف��وا ق�در ح�ل Dج��ل Dالب��اهر لنتبه��وا إل مق��دار فض��ل ال��ق 
 ه�ذه الش��بهات ال�Dت ك�انت خلل آلف الس��ني أق�وى م�انع ح�ال دون هداي��ة الم�م وإقبال��ا ولطلق��وا
 ألس���نتهم بش���كر ال ج���لD جلل���ه وج���لD إحس���انه عل���ى ه���ذه الوهب���ة العظم���ى والعطي���Dة الك���بى ولك���ن
 هيه����ات أن ت����تزD القل����وب القاس����ية ب����ذه النفح����ات اللطيف����ة وأن تتن����وDر الفئدة الظلم����ة م����ن الس����د
Dح إل��Dذي ل يتفت�Dح ال��ورد ل الط��ب ال��Dوالبغضاء بذه الن��وار الب��اهرة كم�ا قي��ل: "بنس�يم الس��حار يتفت 

بضربات الفؤوس". 

    ظهــور القــائم الموعــود هــو رجعــة جميــع النبيــاء  ن�  . فــي بيــان الحــديث القــائل بــأن�  12
والولياء السابقين:

 وأمDا أنD القائم الوعود سوف يدDعي ف وق�ت ظه��وره ب��أنD وج�وده الب��ارك ه�و حقيق��ة جي�ع مظ�اهر أم�ر
 ال والنبي��اء والرس��لي والولي��اء  والقدDس��ي ال��Dذين ظه��روا س�ابقاu ف�ذلك م��ا ص�رDحت ب��ه أح��اديث أه�ل
 البيت الطاهرين وإحتوته الكتب الوثوقة. فأنظروا ف الديث الش��هور ال��Dذي رواه اللس��ي علي��ه الرح��ة
 ف مل�Dد الغيب��ة م�ن كت�اب ب�ار الن��وار ورواه الش��يخ الك��ب طي��Dب ال تربت�ه ف كت�اب ش�رح الزي��ارة ع�ن

 ه�ه�ي��ي�ل�ل�ع� ع�م	م	ئ�ائ�ق��ا الق�ن�ن�د	د	ي*ي*س� س��ر	ر	ه��ه�ظ�ظ�ي�ي�و�و�الفضل بن عم�ر ع�ن الص�ادق  علي�ه الس��لم أن�Dه ق�ال: "
ر� ال�ي���: ي�ل	ول	ق	��ق	ي��ي��و� ، و�ة�ة�ب���ب�ع�ع�ك� إل الك�ه	ه	ر	ر	ه���ه�ظ�داu ظ�ن�ن�س�س���م	 م	م�لم�س�الس���  اد�ر�لئ�ق� أل و�م���ن� أر�ل�ا م�ع�ش���

، ف�ها أنا ذا آد�م	 و�ش�أن� ي��ن�ظ	ر� إل آد�م� و�ش� ، أل و�م���ن� أر�ش�ش���و�يث� ه	 س���ن	��اد� أن� ي��ن�ظ	��ر� إل ن	ر�يث	  ام�س�وح� و�و�ل���د�
 ا ذان����ا أن�ه���� ف��ه�ل�يل�ع�اع�س��إس�����و� و�م�ي���م�ه�اه�ر�اد� أن� ي��ن�ظ	���ر� إل إب��ر�ر�ام�، أل و�م����ن� أر�س�وح	 و�س�����ن	���ا ذا ن	ن����ا أن�ه����ف��ه�
 ا ذان������ا أن�ه������ه�ف��، ف��ع	ع	ش�ى و�يوش������س�وس������م	 ، أل و�م������ن� أراد� أن� ي��ن�ظ	�����ر� إل م	ل	يل	ع�اع�س��إس�������و� و�م	ي�����م	ه�اه�ر�ر�ب��إب��
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 ىس�يس�������ع�ذا ع� ا أن�����اه������ون ف��ه�ع	ى و�ش�������ع	س�يس�������ع�اد� أن� ي��ن�ظ	�����ر� إل ع�ر�، أل و�م������ن� أر�ع	ع	ش�يوش������و�وس������ى و�م	م	
د� ص���ع	ش����ع	و�و� د�ه���ه�ف�� و�ع�ل��يD ف��ه�ه�ل���آل�و� و�ه�ه�ي���ي�ل�ل�ع�ى ال ع�لDلDص�ون. أل و�م���ن� أراد� أن� ي��ن�ظ	��ر� إل م	�م��  ا أن��ا ذا م	�م���
، أل و�م��ن� أر�و�و� Dع�ل�ي�ه�م��ا الس���ر�ع�لي � �،ه��لم� ف��ه�س�اد� أن� ي��ن�ظ	��ر� إل ال�س��ن� وال	س��ي�  ا أن��ا ذا ال�س��ن� وال	س��ي�

� ف��ر�أل و�م�ن� أر� �ه�ه�ف��اد� أن� ي��ن�ظ	ر� إل الئ�م�ة� م�ن� و�ل�د� وال	س�ي� ".ا أنا ذا الئ�م�ة� م�ن� و�ل�د� وال	س�ي�
ط��الع ل��ذه الص��فحات تأم��Dل قليلu ف ه��ذا ال��ديث الش��ريف وأنظ��ر فيم��ا ن��زل ف كت��اب

	
 ف��الن أيDه��ا ال

rوروح rواحدة rهم مظهر حقيقة واحدة وجيعهم ف حكم ذاتDمظاهر أمر ال كل Dاليقان الشريف بأن 
Dة الدى عليهم الس��لم أم يالفه��ا. نع��م إن Dذلك يطابق بشارات أئم Dل�تى هل أن rواحد rوجسد rواحد 
ة �Dجيع حوادث هذا الظهور العظم قد وردت ف الكت��اب الي�د وف أخب�ار الئم Dق هو أنDما هو مق 

Dالط��اهرين ولكنDل ت��ع�م���ىه��ا ل تراه��ا العي��ون غي البص��ية والفئدة غي الط��اهرة كم��ا ق��ال تع��ال: "ن 	ف���إن�ه 
ى الق	ل	��وب	 ال��Dت ف الص��5د	ور�ص�الب�ص���   ول��و أمك��ن أن ينتب��ه ك��اذب إل ه��ذه الق��ائق153"ار	 و�ل�ك���ن� ت��ع�م���

سة ويستطيع كشف هذه الدقائق اللطيفة ويعت��ب تفس��ي ه�ذه الس�ائل الغامض��ة اللي��Dة م�ن علئم Dالقد 
ة الدى ولا إعتبوها من علئم القائم الوعود ومن خصائص ظهور Dر با رسول ال وأئمDته لا بشDحقي 
ال والك��ابرون ��Dوا العال بالهل ولا ألقوا بالناس ف الضلل. ول��و وج�د ه��ؤلء الهDطلعة العبود ولا أغر 
 ال��Dذين يري��دون بس��عيهم الباط��ل العقي��م أن يس��توا أن��وار الني��D الب��ازغ الش��رق بغي��وم الش��بهات وض��باب

���Dش��ر� ه��ذا الق��دار م��ن البش��ارات الص��رية ف الت���وراة والني��ل والبش	الش��كوك عDرة بظه��ور رس��ول الش 
 للوا ال��دنيا ص��خباu وض��جيجاu ولرم��وا الن��اس ف اض��طرابات ي��وم النش��ور. ولك��ن م��ا العم��ل وق��د ح�ر�م���ت�

 أول�ئ�ك�الغفل���ة	 والتعص���Dب	 قل��وبم م���ن روح� الي���اة وح�ر�م����ت� عي���ونم م���ن ن���ور البص���ية كم���ا ق��ال تع���ال: "
 . ولنرج�ع إل م��ا كن��ا ف154"ون�ل	اف�ل	غ��ار�ه�م� و�أول�ئ�ك� ه	��م	 الغ�ص�لى ق	لوب��م� و�س��ع�ه�م� وأب�ص�ع�الDذين� ط�ب�ع� ال	 ع�

 ص��دده م��ن أنD جن��اب الش��يخ ل يف��رDق بي ح��لD الش��بهات وبي الدل��Dة البيDن��ات وظ��نD ح��لD الش��بهات
مr ظ����اهر� البطلن إع����تض عل����ى ج����ال الرح����ن. وحي����ث أنD م����ن الس����تحيل إل����زام� الك����ابر  دليلu. وب�����و�ه�
 بسهولة لذا فإنD أضرب مثلu ف ه��ذا الوض��وع ح��ت يطDل��ع العلم�اء والع��وام ويفهم��وا مغالط��ة الك��ابرين.
Dرسول ال صلى ال عليه وآل��ه ق��د إس��تدل Dلع على القرآن اليد أنDمن الواضح على من له إط uفمثل 
 ف إثب��ات حقيDت��ه بآي��ات الكت��اب وبإي�اد الش��ريعة القدDس��ة الس��لميDة وبنف��وذ الكلم�ة اللي��Dة وق��د ذك�ر
 ه��ذا الس��تدلل  ف مواض��ع عدي��دة م��ن الكت��اب الي��د. وعن��دما نظ��ر النص��ارى إل نص��وص الني��ل
 إنتق��دوا رس��ول ال ق��ائلي إن ك��ان حض��رته ه��و ظه��ور الن��ب الوع��ود فلم��اذا ل تن���زل مع��ه اللئك��ة ال��Dذين
 يقومون على إنذار المم كما جاء ف النيل وينصرونه بأخبار اللل وجاء إنتقادهم ف الية الكري��ة:
46الحج:  153  
109النحل:  154  
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ر	 ث	��� ل ي�	ن�ظ���رون" ي� الم���    كم��ا أش��ارت إل ه��ذه155"و�ق��الوا ل��و�ل ا	ن���ز�ل� ع�ل�ي���ه� م�ل���ك	 ول���و� أن��ز�ل�ن��ا م�ل�ك��اu ل�ق	ض���
واق� ل���و�ل ا	ن���ز�ل� إل�ي���ه� م�ل���ك	الش��بهة الي��ة الكري��ة: "  و�ق��الوا م��ا ل����ذا الر�س��ول� ي�أك	��ل	 الط�ع��ام� و�ي��ش��ي ف الس���

uن�ذيرا 	ر هذا النتقاد نزل الواب من لس��ان العظم��ة: "156"ف��ي�كون� م�ع�هDوعندما تكر .uم�ل�ك��ا 	و�ل���و� ج�ع�ل�ن��اه 
م� م��ا ي��ل�ب�س��ون� نا ع�ل�ي�ه���  . ومقص��وده تع��ال ف ه��ذه الي��ة البارك��ة أن ظه��ور روح157"ل��ع�ل�ن��اه	 ر�ج	لu و�ل�ل�ب�س���

 الق��دس ل يك��ن ول ي	عق��ل إلD ف هيك��ل بش��ري ول تتجل��Dى ال��ذDات ال��ر�دة ف جس��م هي��ول. وعن��دما
Dوح الق��دس ف هيئة إنس��انيDى ال��ر��DيتجلDيDة وتظه��ر علي��ه ك��لDلمي��ع الع��وارض البش��ري uه يك��ون ع�رض��ةDة ف��إن 

 القتضيات السمانيDة من الكل والشرب والنوم واليقظ��ة والل��وس والش��ي وغيه��ا. والن ل يك��ن أن
قيق��ة دليلu عل��ى حقيDت��ه وإعت��ب Dه ل��ذه الش��بهات الد�Dرسول ال عليه الصلة والس��لم إعت��ب حل Dقال أن	ي 
 الكت���اب الي���د ال���Dذي ه���و أعظ���م دلئل حض���رته ك���أن ل يك���ن ش���يئاu م���ذكوراu، وق���د إش���تبه عل���ى الع���وام
 الساكي أنD دليل حضرته هو دفعه� لذه الشDبهات وك��أنDه علي��ه الص��لة والس��لم م��رDدÙ م��ن جي��ع الدل��Dة

 والباهي والبيDنات.

 فلمDا إطDلعتم على هذه القائق الثابتة الواضحة تستطيعون بكلD وضوح أن تفهموا أنD م��ا كتب��ه جن��اب
 الش��يخ ف رس��الته الول "ب��أنDه ل ب��دD أن يظه��ر ن��ب يك��ون دين��ه آخ��ر ورق��ة ف كت��ب الوDلي" ث ف��رض
 بعد ذلك ظهور نبD بذه الصفة وفرض إستقرار شريعته وفرض فرض��اu ثاني��اu وه��و خ�روج ش��خص باط��ل
 تاماu يريد إقامة دين ثانr بع�د ذل�ك الن�ب ال�قD ق�ائلu "كلDن�ا مظ�اهر حقيق��ة واح�دة وذات واح��دة وروح
 واحدة فإنD دليل�ه ه��ذا غي ك�افr لن��Dه ي�ؤدDي إل تص�ديق الك�اذب" ك�ل ه�ذه الفرض�يDات أوه��ام باطل��ة
ه��ا جن��اب الش��يخ وتص��وDرات خيالي��Dة ل تق��ع ول��ن تق��ع أب��داu إذ م��ن الث��ابت والق��Dق أن��Dه ل الم��ال Dتوه 
 الق��دس الب��ي إعت��ب دف��ع ه��ذه الش��بهات دليلu عل��ى ص��احب الم��ر ول إعت��ب إت��اد مظ��اهر أم��ر ال
 برهاناu على حقيDة ادDعاء  النقطة الول عزD إسه العلى ول كلم��ة "خ��ات الن��بيDي" ت��دلD عل��ى أنD ش��ريعة
 ثانية لن تظهر بعد الشريعة النبويDة ول كلمة "ل نبD بعدي" تدلD على أن صاحب أم�رr ل�ن يظه�ر بع�د
ه الش��يخ وفرض��ه. وق��د Dة وبالحاديث الصحيحة عكس ما توهDرسول ال، بل قد ثبت باليات القرآني 
 إتDضح أنD ال جلD جلله ورسول ال وأئمDة الدى عليهم س��لم ال ق�د ص�رDحوا ونص��Dوا عل�ى أنD ظه�ور
 الق��ائم الوع��ود وقي��ام روح ال ه��ذ ظه��ور	 كل��Dي لللوهي��Dة وه��و مق��ام إص��الة وش��ارعيDة ل مق��ام وص��اية أو
 خلفة أو نيابة. وإنD ش��ريعة جدي�دة س��وف ت	ش�ر�ع بظه��ور ه�ذين الظه��ورين القدس�ي العليي وتظه�ر

8النعام:  155  
7الفرقان:  156  
9النعام:  157  
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ة وتنط���وي س���وات الدي���ان القدي���ة، ورغم���اu لتك���ذيب الك���ذDبي وإنك���ار الك���ابرين ���Dة الق���Dيان���ة اللي Dالد 
سوف تنطمس معال تلك السموات وتزول.
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   ه كتبهــا بصــورة  ن�  عتقــد بــأن�  إ  . فــي جــواب شــبهة جنــاب الشــيخ فــي رســالته الثانيــة ال�ــتي 13
         ومد�ع كاذب في زمان واحد:     أوضح وفرض فيها ظهور مد�ع صادق

             
 وبع���د أن إتDض���ح جوابن���ا عل���ى رس���الة جن���اب الش���يخ الس���ابقة لننظ���ر الن ف إنتق���اده ف رس���الته الثاني���ة
 وال��Dذي ظ��نD أن��Dه كتب��ه بش��كل أوض��ح. وخلص��ته ه��و أنن��ا ل��و نف��رض ظه��ور شخص��ي ف زم��ان واح��د
 يكون أحدها حقDاu ودينه وكت��ابه آخ�ر ورق��ة ف كت��ب الوDلي ويك��ون الخ�ر كاذب��اu ولكن��Dه بأدل��Dة ال��دDعي
 الص��ادق. وبع��د ه��ذا الف��رض الض��عيف الباط��ل ظ��نD أنD العج��ز ف التفري��ق بي ال��قD والباط��ل ه��و طري��ق
 الف��رار ع��ن أم��ر الرح��ن وه��ذا م��ا ل يرض��اه ك��لD عاق��ل. وش��رع يبك��ي وين��وح ق��ائلu: "وم��اذا نعم��ل ن��ن
 الساكي أهل الرض وكيف نعرف حقيق�ة ه��ذا م�ن ذاك وإل عتب��ة م�ن نت�وجDه" . في	فه�م م�ن عب��ارات
 جناب الش�يخ أوDل م��ا ي	فه��م أنD ال تب��ارك وتع�ال ل ي�بيD الف��ارق بي ال�قD والباط��ل وه��و أه�مD الس�ائل
ة والعياذ بال ف القرآن الي�د مهمل�ةu م�ع أنD الق��رآن الكري ق�د إحت��وى Dة، وترك هذه السألة الهمDالديني 

"rي�ئ ي�ت���Dا ف الك�تDن���Dا ف��ر�ط�نDم���DمD  وإحت���وى الي���ة: "158"ت�ب�يان���اu ل�ك	���ل* ش���� ن� ش����    فل س���ح ال أن159"ئي�اب� م����
م ل �Dرين ف إبلغه��م كلم�ة ال أو أن��Dة والبه��اء مقص��Dة الدى عليهم أطي��ب التحيDيكون رسول ال وائم 
 ي��بيDنوا علم��ات ظه��ور ال��قD وإم��اراته وم��وقعه ومل��Dه وميع��اده ت��اركي ه��ؤلء الس��اكي عل��ى وج��ه الرض

ا ي��ق	لDالDع�DعDت�Dت�DوDان�ه	 وDحDس	�ب�حDوفقراء سطح الغباء حيارى ت��ائهي م�ن دون دلي�ل وبره�ان: " �Dع�م Dل	ق	ول�	ون�ل 
   لنD جن���اب الش���يخ ل���و ك���ان مؤمن���اu ب���أنD ه���ذه الس���ألة موج���ودة ف الق���رآن الي���د وف160"ياuب�ع	ل	���وDاu ك�ب�

 الحاديث الصحيحة الأثورة عن أهل البيت ل�و�ج�ب� عليه أن يبيD الفارق الDذي يعرف��ه ول��ا ن��اح ون��دب
Dدي الش��يخ ل ش��كDه��ذا العب��د يع��رض ف خ��دمته ويق��ول ي��ا س��ي Dمس��كنة أه��ل الرض وفقره��م. ولك��ن 

Dوالباط��ل لن Dكتاب ال اليد هو الاكم بيننا وبينكم وهو فصل الطاب بي ال�ق Dف أن uأبداDنDال��ق  
 ل��دى أه��ل البص��ية معل��وم ومت��از ع��ن الباط��ل إمتي��از الظ��لD ع��ن الش��مس وأنD الص��دق مع��روف وواض��ح
ة ال�Dت يت�از �Dبالج uأب��دا Dوالباط��ل ل يس�تدل .Dك�ر م�ن ال�ل�	عن الكذب لدى أرب�اب ال��ذوق وض�وح الس 
 با القD ول يتاز الكاذب بوحي ساويD وبقاء قوله ونفوذه وغي ذلك من خصائص الداعي الص��ادق
 ول تصدق بقD الفتي بشارات النبياء وإمارات الرس�لي. وحي��ث أنن�ا ذكرن�ا ف البح��ث الوDل دلي�ل
لة فل نت��اج إل إع��ادة ذل��ك ف ه��ذا الق��ام أو إطال��ة الكلم ��Dوبطلن الباط��ل بص��ورة مفص Dة ال��ق��Dحقي 

Dم��ن دون ف��ائدة. وك��لDلل uة ش��يئا��Dة واعت��بوا الوع��ود اللي��Dالغ��افلي نس��وا الوع��ود اللي Dم��ا ف الم��ر أن  
 يكن م�ذكوراu. وق�د ترك��وا الق��رآن الي��د كم�ا وع��د ب��ه رس��ول ال وأمي ال��ؤمني. وف ال��وقت ال��Dذي تراه��م
89النحل:  158  
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ل���ون مش���اقD الس���فار البعي���دة م���ن أج���ل التج���ارة والناص���ب الدنيوي���Dة والن���افع الشخص���يDة تراه���م Dيتحم 
 يظهرون النفرة والضجر من السافرة لجل فهم ال�دين والتميي��ز بي ال�قD والباط��ل والت��أليف بي قل�وب
 الم��Dة وإزال��ة الختلف م��ن بي الل��Dة وه��و أم��ر م��ن أه��مD ف��رائض أرب��اب الغية والمي��Dة. وتراه��م يرتDل��ون
ة ودليلu ويتص���وDرون الع���تاف ب���العجز م���ع ع���دم وج���ود ���Dحج Dون الش���ك���Dمراث���ي العج���ز والس���كنة ويظن 
 العجز عذراu مقب��ولu. وهيه��ات أن ت	عف��ي ه��ذه الع��ذار الب��اردة العب��د� م�ن مس��ؤوليDته ف مض��ر الحدي��Dة.
 ولنف��رض أنD ال��داعي ك��ان كاذب��اu ف الواق��ع ولك��نD الاه��د حينم��ا يق��وم ل��وجه ال ويه��اجر م��ن بل��ده ف
 طل����ب ال����قD فل ش����كD أن����Dه ين����ال أج����ر اله����اجرة إل ال والاه����دة ف س����بيل ال ويهت����دي إل الداي����ة

القيقيDة والعرفة الجتهادية الDت هي أفضل الرغائب والواهب الليDة.

  م��ع أنD الس��فر أي��Dام إرتف��اع ن��داء خ��ات النبي��اء الي��ي للرواح م��ن أف��ق ي��ثرب (وأي��Dام[يا أولي البصائر [
 دع��وة مس��يلمة الك��ذاب الض���عيفة كطني ال��ذباب) ك��ان س��فراu ص��عباu وك��ان الس��افر م��ن ح��دود إي��ران
ل الش��اقD العجيب��ة م��دDة ل تق��لD ع��ن س��تDة أش��هر ل تف��د ه��ذه الع��ذار الب��اردة. وم��ن ��Dوبلد ال��زر يتحم 
 بي أربعي ملي��ون ش��خص ف بلد إي��ران وتركي��ا ن��ال ش��خص واح��د ه��و س��لمان الفارس��ي ه��ذا الفخ��ر
ة ���Dروا الش���كوك والعج���ز حجDالعظ���م بينم���ا جل���س الب���اقون ف بي���وتم ول يك���تثوا بالن���داء الل���ي وتص���و 
 ودليلu بيدهم ونزل ف حقDهم حكم الوت والكفر والغفلة واللك فكيف بذا اليوم الDذي فيه ج�ع�ل�ت�
 الس��كك الديدي��Dة والس��فن البخاري��Dة ووس��ائط النق��ل الخ��رى الس��فار� س��هلةu يس��يةu وأص��بحت الج��رة
 إل ال ف منته���ى الراح���ة والم���ان، وحاش���ا ل ج���لD جلل���ه أن يقب���ل ه���ذه الع���ذار الكاذب���ة أو ي	عف���ي

 ام���م�الالس��ي ف بي��وت ال��وهم والش��كD ع��ن مس��ؤوليDة البح��ث ع��ن القيق��ة واليقي وق��د ق��ال تع��ال: "
ف	��روا ك�ن	��ان� الؤم�ن	ك���ك� ن��ه	��م� طائ�ف���ةÙ ل�ي�ت��ف�ق�ه	ف���اف�ك�ون� ل�ي��ن�� ن� ك	��ل* ف�ر�ق���ةr م� ر� م���  وار	وا ف ال��دDين� ول�ي�	ن���ذ�ر	ه	��ةu ف��ل���و�ل ن��ف���

ر	ر�ق��و�م�ه	م� إذا   .161"ن�ون�ر	ر�ج�عوا إل�ي�ه�م� ل�ع�ل�ه	م� ي��ذ�
  

 ي��ا أول البص��ائر، أنظ��روا ف ص��حيح مس��لم حي��ث روي ع��ن رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وآل��ه أن��Dه ق��ال:
ن� خ	راس����" ب����واu ع�ل�ه����وه�ت	ان� ف�أت	س�إذا ر�أي��ت	���م� الر�اي���ات� الس���Dود� ق����د� خ�ر�ج����ت� م����  اه����يه�ف�ى الث��ل����ج� ف����إن� ف�ل����ا و�ل����و� ح�

د�م�م�ل�يف���ة� ال ال�ل�خ�ل�  "  وه��ذا ال��ديث م��رويD ك��ذلك ف كت��ب الش��يعة م��ن ط	��رقr مقبول��ة ف��انظروايDيDد�ه���
Dكيف أنDعل��ى الص��دور ف��وق الثل��ج فن uه بالجرة والسافرة عند ظهور علمة واحدة ولو زحف��اDه أمر أمت 

Dجناب الشيخ بعد ظهور جيع العلمات وبعد استدلل أهل البهاء بكاف Dحي أنDناتفDة الدلئل والبي 
 ت���راه يظه���ر عج���زه ع���ن الس���فار الري���ة ويعت���ب الل���ق مع���افي ع���ن الج���رة إل ال بفرض���يDاته الوهوم���ة
123التوبة:  161  
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 وبشكوكه العلومة. والس��بب ف ه��ذا ه��و أنD رس��ول ال وخ��ات الن��بيDي ك�ان يعل��م أن كاذب��اu ل��ن يس�تطيع
Dالظه����ور بمي����ع ه����ذه العلم����ات والي����ات الب����اهرات. ولك����نDنDه����ذا العل����م مس����لوب م����ن أه����ل الظ����ن  

 والش��كوك. وناي��ة مطل��وب أه��ل ال��وى ه��و البق��اء ف حال��ة ال��تدDد والش��كوك. وك��ذلك روي ف مل��Dد
ي�ئÙالغيبة ف بار النوار عن المام الباقر عليه السلم أنDه قال: "  لب	د� ل�نا م�ن� آذ�ر�بيجان ل ي�قوم	 ل��ا ش���

نا ف��إذ�م��وت�ك	م�  و�أل�ب���دوا م�ي	�وا أج�لس� ب�	ي	ن	�ون	ك	ان� ذ�ل�ك� ف�ك	ك�ف�إذا ك� ع	ذ�ا أل�ب��د�  وا إل�ي��ه� ، و�ل��و�ع	ا ت���ر�ك� م	��ر*كÙ ف�اس��
ب���واu ، و� �ق���ام� ي	ب��اي�ع	 الن���اس� ع�ل�و�ح�

ن� و�ال ��� الر5ك��� أنD أن�ظ	��ر	 إل�ي���ه� ب��ي�  ى الع���ر�ب�ل���ي��دr ، ع�ل�د�ابr ج�د�ت���ى ك�ت�ل���ال ل�ك���
 " وهذا ال��ديث الش�ريف يش��ي إل حادث��ة ش��هادة النقط��ة الول ع�زD إس�ه العل��ى وإل الفتدrيدrد�ش�د�

 الظلم��ة ف تل��ك الي��Dام ال��Dت ل��ن يس��تقيم فيه��ا ش��خص عل��ى أم��ر ال إلD نف��وس قليل��ة إهت��دت قل��وبم
س��ة س��اكنة ص�ابرة إل أن إرتف�ع الن��داء الل��ي Dة وك��انت ه�ذه الوج��ودات القد�Dرت بنور الداية الليDوتنو 

لuمن مدينة عكDاء النوراء وظهر مرDك القل��وب ومن��وDر الفئدة والص��دور " قاu و�ع���د� د� ة	 ر�ب*��ك� ص�� ل�م���  و�ت����ت� ك�

ل�مات�ه� و�ه	و� الس�ميع	 الع�ليم�  .162"م�ل م	ب�د*ل� ل�ك�

 وخلصة القول فإنD غبار الشكD والسد ل ي	ظلم أبصار أول اللب��اب. أنظ��روا كي��ف ح��ث� رس��ول ال
uع��ف� اح��دا	ة ال��دى عليه��م الس��لم العب��اد عل��ى الج��رة والس��افرة بج��رد رؤي��ة علم��ة واح��دة ول ي ��Dوأئم 
 بس���بب ه���ذه الش���كوك الواهي���ة ب���أن يف���رض ظه���ور داعيي ويق���ول ن���ن الس���اكي ل نع���رف إل أيDهم���ا
 نت��وجDه وكي��ف ني��Dز ال��قD ع��ن الباط��ل وبأي��Dة إس��تطاعة ووس��يلة نس��افر؟ ول يس��مح بتعطي��ل أم��ر ال ب��ذه
uه��ذا ه�و م�ا عرض��ناه م��رارا Dة والش��كوك الض��حكة والكلم�ات الب�اردة. والس��بب ف ك�ل��Dات الوهيDالفرضي 
Dبالباط���ل وأن uل يش���تبه اب��دا Dال��ق Dأنبي��اء ال ورس��له ص��لوات ال عليه��م أجعي ك���انوا يعلم���ون أن Dب���أن 

 إن�بداu والفتي ل تنفذ أقواله والكلمة البيث��ة ل ت��دوم ول تبق��ى كم��ا ق��ال تع��ال: "أالكاذب ل ينجح 
دين 	ف�س�

 .163"ال� ل ي	صل�ح	 ع�م�ل� ال

  ت��أمDلوا قليلu وت��دبDروا ف الص��حاح الس�ادس عش�ر م��ن إني��ل مت�D ل�تعلم��وا،ي�ا أص�حاب النظ�ر والدراك
 يقيناu أنD شكوك جناب الشيخ ل تناف اليقان الشريف والقرآن اليد فحسب بل تناف جيع الكت��ب

 ه�ي�������ي�ل�اء� إل�ج�������ج�و�و�الس������ماويDة وت������الف كاف������Dة الص������ول اللي������Dة فق������د تفض������Dل ف الص������حاح ال������ذكور: "
ن� الس���ماء�. ف�أج�ي5الص���د5وقي5و�ون� و�ي5ي5س�يس���ر*ر*ف�الف� ألوه	 أن� ي	ري��ه	��م� آي���ةu م���  ذ�اال� ل�	��م� إذ�ق���اب� و�ق�ج���ون� ل�ي	ج�ر*ب��وه	 ف�س���
�س�����ك����ك�

ن� الس����م�س�ان� ال وÙ ل� ر�ةÙ و�م�اء	 ق�	ل�ت	���م� ص����ح� ت�ب�ف الص����ب�و�اء� م	�م���� ن� الس����م�ت�اح� الي��و�م� ش���� ر�ةÙم�اءÙ ل�  اء� م	�م����
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ةr. ي� ه� الس����م�ز	ون� أن� ت	�ي�*ز	ف	���اؤون� ت��ع�ر�ف	ر�ا م	���ر�ي����ب�ع	بوس���� ت�ط�م���ا ع�لم�م����اء� وأم�م�وا و�ج��� ن����ة� ف�ل ت�س����  ون�.ع	يع	ط�ات� الز�م�
ر*ج�ج� قÙ ي��ل�ت�م��س	 آي���ةu و�ف�يرÙ ف�ر*ي�لÙ ش���  ."ىض�ان� الن���ب*. ث	�� ت��ر�ك�ه	�م� و�م�ض���ن��ون�ي	 آي���ة	 ي	لDى ل��ه	 آي���ةÙ إلDط��ل ت�	ع�ط�و�اس��

Dف هذه البيانات وتفك uفانظروا الن قليلDكDات جناب الشيخ لو كانت تستحقDشكوك وفرضي Dروا بأن 
 العناي��ة وك��انت ه��ذه الع��ذار الب��اردة مقبول��ة عن��د ال فم��ا أش��دD إنطب��اق ه��ذه النتق��ادات  عل��ى كت��اب
 النيل من إنطباقه�ا عل��ى اليق��ان والق�رآن. لنD جن�اب الش��يخ ل ب��دD أن ي��رد� ف ال��واب عل��ى عيس��ى
uشخص��ا Dله: "لنف��رض أن uعلمات الزمنة معلومة وثابتة" ث يضيف قائل Dنعم إن" :uعليه السلم قائل 
 آخ����ر ك����ذلك يظه����ر ف الن����د أو ف أفريقي����ا بنف����س ه����ذا الدDع����اء  ويط����رح نف����س ه����ذه الب����اث ال����Dت
 تطرحون��ا وي	س��مDي ك��ل ش��خص يطل��ب من��ه معج��زة فاس��قاu وش��رDيراu وييل��ه فق��ط عل��ى علم��ات الزمن��ة

 ؟؟ وبأي��Dة إس��تطاعةr ووس��يلةr نس��افرفف��ي ه��ذه الال�ة إل أيDهم�ا نت��وجDه ن�ن الس�اكي عل��ى وج�ه الرض 
Dهم��ا الك��اذب؟" (إل آخ��ر بيان��اته الض��حكة وتش��كيكاته الدهش��ة). ولك��نDوكي��ف نع��رف الص��ادق وأي 
 العاق��ل البص��ي يع��رف أنD ه��ذه البيان��ات البارك��ة وال��باهي النوراني��Dة ال��Dت ف��اض ب��ا عيس��ى علي��ه أطي��ب
ا مبني��Dة عل��ى إمتي��از ال��قD م��ن الباط��ل مث��ل إمتي��از ��Dة والثن��اء ه��ي أكم��ل بيان��ات وأتق��ن براهي لن��Dالتحي 
 الشمس عن الظلD. لنDه ل يكن أبداu لتلك النورانيDة واليبة والنDفوذ والبقاء والغلبة والق��درة الوج��ودة ف
 ال��قD وف آث���اره أن تظه��ر ف الباط���ل ول يك��ن أن تش��تبه الش��جرة الطيDب���ة بالش��جرة البيث��ة. فمثلu ق��د
 ظهر (تي��ورا الس�وري) و (يه��وذا الليل�ي) ف زم��ان ظه��ور عيس��ى علي��ه الس��لم وإدDعي��ا مقام��اu أعل��ى م�ن

�ر�ض� م���امقامهما ولكنDهما بكم الية الكرية: " ن� ف��و�ق� ال� ت	ث���ت� م���  و�م�ث�ل	 ك�ل�م�ةr خ�ب�يث�ةr ك�ش�ج�ر�ةr خ�ب�يث���ةr إج�
rائهم��ا ول164"ل��ا م�ن� ق��ر�ارDهق��ا ول ي�عت�� أح�د بأص��حابما وأحب	ضربة وف أقص�ر وق��ت وز Dقد زال بأقل   

uن���دائهما ك���ان ض���عيفا Dد عليهم���ا ب���ل إنDف ال���ر uكتاب���ا Ùت����ب� أح���د  بقي���ت منهم���ا آداب أو مؤلDف���ات ول ك�
 ووجوده���ا ك����ان قلي���ل الهي����Dة إل درج���ةr ل ي	���ذكر إس���اها ف كت���اب العه����د الدي����د وم����ا ع����رف أح���د
 إس��يهما. ف حي أنD أم��ر عيس��ى علي��ه الس��لم ل��ا ك��ان كلم��ة طيDب��ة إلي��Dة ف��إنDه ل يف��ن ب��الظلم وبالقت��ل
Dم�ا إش��تدDة ب�ل كل��Dة الروماني��Dفي ف البلد. ول يض��عف بكت��ب ردود اليه��ود والوثنيDوبتشتيت التب��اع وب��الن 
 ظلم اليهود والروم��ان وإزدادت كت��ب ردوده��م وانتق��ادات ه�م للم��ر الب��ارك إش��تدD نف��وذ كلم�ة ال ح�ت
 أح��اط الع��ال وثب��ت ال��قD وزال الباط��ل. وك��ذلك الم��ر ف زم��ان رس��ول ال خ��ات الن��بيDي علي��ه الص��لة
 والس��لم فق�د ق�ام مس�يلمة الك��ذDاب وطليح�ة الس�ديD وس�حاح التميمي��Dة والس��ود العنس��يD ومال�ك ب�ن
 توبة وغيهم وإدDعوا الشارعيDة ولكنDهم زالوا عند هبوب أقلD عاصفة. ومثل هذا حدث ف هذا الظهور
 العظم والطلوع الفخم فقد إعتب البعض من البلهاء أنD تشريع الشرائع هو نتيجة العقول البش��ريDة ل

26ابراهيم:  164  
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 الواهب الليDة فألقى ف روعهم وف تصوDرهم الستحيل إح�داث ديان�ةr. وك��ان بعض�هم م�ن أول العل�م
 والفض�ل. ولكنDه��م زال��وا م�ن دون ض�غط الدول��ة أو مقاوم��ة أص�حاب العل�م والفق�ه. ول��و ينظ�ر النس��ان

 فكار الفاسدة الDت ظهرت من أرغون خان الغولD وسعد الدولة اليهوديD ف إيران ومنلالبصي ف ال
 نكل��تا وأرادإ ف فرنس��ا و1793علءال��دين اللج��ي ف بلد الن��د وم��ن فلس��فة الث��ورة الفرنس��يDة ع��ام 

 كل واحد من هؤلء اللوك والمراء والفلسفة والعلماء تشريع شريعة وإي��اد ديان��ة بك��لD م��ا أوت��وه م��ن
 قوDة وقدرة ومن دون مانع��ة أح�د أو معارض�ته, لكنDه�م خ��ابوا وخس��روا بق��درة ال وح�ده. فهن�اك أبص��ار

 اي�ـوأين الثرى مــن الثري�تفرDق القD عن الباطل وتستطيع التميي��ز بي الكلم��ة الطيDب��ة والكلم��ة البيث��ة. [
 وأين الضللة من الهدى؟ وهل تشتبه الظلمة بالنور والغدير بالبحر المســجور إل� علــى العمــى

 ].وفاقد البصيرة والحجى؟ ل ورب�ي البهي إن� في ذلك ليات\ لولي النهى

*******************
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في الجواب على الشبهة الثالثة من شبهات شيخ السلم

   في بيان الشبهة الثالثة من شبهات جناب الشيخ الخاص�ة بالتفاسير الواردة فــي اليقــان.1
الشريف في بيان معاني الشمس والقمر والسماء وأمثالها:

ة عقلu ولغ��ةu ف ترج��ة وتفس��ي ��Dهناك شروط عديدة مهم" :uكتب جناب الشيخ ف رسالته الول أيضا 
Dت تكل��Dة م��ن اللغ��ة الDواح��د م��ن الظ��اهر القدس��ي Dكلم��ات أيDم��وا ب��ال.) uلDي��ب ع��دم التج��اوز ع��نأو  ( 

 ) ي���ب إس���تعمال جي���ع الكلم���ات ال���واردة بعناه���ا الظ���اهري إلD إذا ا	ري���د بتل���كوثاني���اuق���انون اللغ���ة  (
 الكلمات معان أخرى لوجود قرينةr مقاليDةr أو قرينةr حاليDةr ول يوز ب��دون قرين��ةr إس��تعمال كلم��ةr ف غي

 )  ف ك���ل وق���ت ي	���راد بالكلم���ة مع���ان أخ���رى ي���ب الستش���هاد بنف���س كلم���اتثالث���اuم���ا و	ض���عت ل���ه  (
رين ل أن يالفه���ارابع���اuالق���ائل ولغت���ه ولغ���ة غيه  ( ���Dأن يط���ابق التفس���ي ل مال���ة أح���د تفاس���ي الفس  ( 

 جيعها، فمثلu إذا ق�ال أح�د النبي��اء الس��ابقي أمث�ال كلي��م ال أو روح ال ش��يئاu أو خ��باu باللDغ��ة العبي��Dة
 وظهر بعد ألف سنة شخص آخر إدDع��ى أنD معن ه��ذا ال��ب وه��ذه اللف�اظ ل يفهمه��ا أيD واح��د م�ن
رين وال����تجي ق����د أخط����أوا ول ����Dجي����ع الفس Dمعن����اه ك����ذا وك����ذا وإن Dعلم����اء التفس����ي أو النص����ارى وإن 
 يستنشقوا رائحة من العن القصود فل شكD أنD هذا النوع من الدDعاء  لدى العقلء ادDعاء  كبي ب��ل
 إن��Dه ل��ن ي	قب��ل ول��ن ي	ع��تف ب��ه وعل��ى ف��رض تس��ليمهم ي��ب عل��ى ال��دDعي أن يستش��هد لثب��ات م��دعاه
 بكلمات ذلك النب وبلغته ل بكلمات ولغ�ات الخري�ن. وبن�اءu عل�ى ه��ذا أعج�ب	 م�ن تفس�ي وت��وجيه
 ص�احب اليق��ان للي��ات ال��Dت أخ��ب ب�ا حض��رة الس��يح ع��ن علم��ة رج��وعه. وك��انت تل��ك الخب��ار ق��د
 قالا يوم أشار إل تلميذه  عن موضوع مفارقته لم فإلتمس أصحاب حضرته وسألوه ما ه��ي علم��ة

 ول�ل�و�ق�ت� م�ن� ب��ع�د� ضيق� ت�ل�ك� الي���ام� ت	ظ�ل���م	 الش���م�س	رجعته ومت ستكون هذه الرجعة، فتفضDل حضرته "

ر	 ن� الس������ماء�، و�ق�	وDات	 الر�ض� ت��ر�ت������ج5، حين�ئ�ذr ي�ظ�ه������ واك�ب	 ت��ت�س�����اق�ط	 م������ ر	 ل ي�	ع�ط�����ي ض������و�ء�ه	، و�الك������  و�الق�م������
، و�ي��ر�و�ن� إب���ن� النس��ان آت�ي��اu ع�ل��ى س���حاب�  ع�لم��ات	 إب���ن� النس��ان ف الس���م�اء�، و�ي�ن��وح	 ك	��ل5 ق��ب���ائ�ل� الر�ض�

 " والية كما ترى تدلD على الرجعة الاصDة للمسيح فقط بقرينة الاليDة والقاليDة ل على الرجعةالس�م�اء�
ر ص�احب اليق��ان جي��ع الكلم�ات ال��واردة فيه�ا بش��كل ل تط�ر �Dالعام��ة لمي�ع الظ�اهر. وم��ع ه��ذا فس 
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رين الني�ل الش�ريف م�ن ي��وم ظه��وره إل �Dتلك العان بذهن قائلها ول يكتب ف تأويلها أحد من مفس 
ة م��ا يق��ارب اللف��يD س��نة. ويعتق��د ص��احب اليق��ان أنD ك��لD الن��اس ل يفهم��وا مقص��ود Dيومن��ا ه��ذا م��د 
 عيس���ى علي���ه الس���لم وبق���وا ف تي���هr وض���لل، وب���دلu م���ن أن يستش���هد ف إثب���ات م���دعاه بنف���س آي���ات

Dت تكل�Dعيسى علي�ه الس�لم وبنف��س لغت��ه ال�Dك بكلم�ات أح�د أولي�اء ال�دين الس��لميل�Dم ب�ا ن��راه يتمس 
.uوب�اطل uم يعت��بون أص�ل ال�دين الس��لمي وفرع��ه ك�ذبا �Dبأس��ه ب�ل أن uذين ل يسمع أهل النيل أب��داDال 
 فمثلu يق����ول ص����احب اليق����ان إنD ال����راد بالش����مس والقم����ر ف كلم����ات الس����يح ه����و الش����مس والقم����ر

 ر	ار	م���م�ق�ق�ل الن�ن�ي���أي�و� و�ة	ة	ع���ع�ل�ال�ط� الط�س	وس	م	م	ش5 الش��5ن�ن�ي���أي�العن���وي ب��دليل م��ا ورد ف دع��اء الندب��ة: "
 ؟" ولنفرض أنD فرقة الشيعة تسكت وتقتنع ب�ذا الن��وع م�ن الس��تدلل  نظ��راu ليان��ا وقبول��اة	ة	ر�ر�ه�اه�ز�الز�

Dلذا الكلم الشريف أفهل يسكت أهل السنDنuذين ل يؤمن��ون أص�ل�Dة والماع��ة؟ ول س�يما النص��ارى ال 
Dع�اء  ع��امDن ي�أت بادDس ومقنDكل مؤس Dر فيهم دعاء الندبة؟ مع أنDبقيقة الدين السلمي فكيف يؤثDم 

DلنDأظهر وأسى للوج�ود الطل�ق ولل��ذات البح��ت وي��ب أن تك��ون خطاب��اته ون uةأه يعتب نفسه مظهرا��Dدل 
ن بي جي�ع الل�ل الس�اكنة  حقيDته عامDة تام��Dة وكلم��ه موجه�اu إل الك�لD وش��املu للك�لD ل أن��Dه ي�اطب م��

 ق التع��دDدة فرق��ةu ص��غيةu ويس��وق الكلم اليه��ا نظ��راu لض��يق مع��ارف أغل��بر�عل��ى الرض وم��ن بي الف��ر�
 أف��راد ه���ا وب��دل� أن يق���ول [ي��ا أيDه���ا الن���اس ي���ا أيDه��ا الع���رب وي���ا أيDه���ا الف���رس] يس���تدلD ببض���عة أح���اديث

يصعب إثبات صحDتها وسقمها حت أنD أكثر السلمي ل يعتقدون با" انتهى كلم الشيخ.

   مة تحتوي على أربعة مواضيع تمهيداu للجواب على شــبهة جنــاب الشــيخ  د�  . في بيان مقد�2
   المباحث الديني�ة:  م�  وبيان أن� فهم تفاسير اليقان لمعاني الشمس والقمر وأمثالها من أهم�

Dلفهم�ه نع��رض مقد uة فإنن�ا تس��هيل��Dلا كان هذا البحث من أهم الباحث الدينيDتت��وي عل��ى أربع��ةد uم��ة 
                   مواضيع تهيداu للجواب على شبهات وانتق��ادات  جن��اب الش��يخ فق��رة بع��د أخ�رى.

ى لكل� إنسان فهمها:ن�: في أن� هناك في الكتب المقد�سة بشارات لن يتسن�الموضوع الو�ل.3
Dك���ل Dعل���ى أن Dس���ة، الت���وراة والني���ل والق���رآن، هن���اك تص���ريات ونص���وص ت���دل Dف جي���ع الكت���ب القد 
 ش��خص ل يس��تطيع فه��م الكلم��ات اللي���Dة وأنD ك��لD قل��ب ل��ن يف���وز ب���إدراك الع��ان الودع���ة ف آي��ات

Dالعان القصودة ف الكتاب اللي ليس��ت س��هلة الن��ال ح�ت يف��وز ب��ا ك��ل Dالكتاب. وبعبارة أخرى إن 
 إذ�ه�ب� و�ق	��ل�إمرئr بفهمها وإدراكها. فمثلu إنD ال تعال قال ف الصحاح السادس من سفر أشعيا: "

ذا الش���ع�ب� و�ث��ق*��ل� أذ	ن��ي���ه� روا إب�ص��اراu و�ل ت��ع�ر�ف��وا. غ�ل*��ظ� ق��ل���ب� ه���  ل��ذا الش�ع�ب إس��عوا س��عاu و�ل ت��ف�ه�موا و�أب�ص���
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قى. ف��ق	ل���ت	 إل م���ت أيDه��ا ع	 ف��ي�ش��� م	 ب�ق�ل�ب���ه� و�ي��ر�ج��� ه��� م�ع	 ب���أذ	ن��ي�ه� و�ي��ف� ن��ي���ه� و�ي�س��� ر	 ب�ع�ي�� ن��ي���ه� ل�ئ�ل ي�	ب�ص���  و�أط�م���س� ع�ي��
ع	���د	 ف����ر	 و�ي��ب�� 	���د	ن	 خ	ر�ب����ةu ب�ل س���اك�نr و�الب	ي���وت	 ب�ل إنس���ان و�ت�����ر�ب	 الر�ض	 وت�	ق�

ي*د	 ف�ق���ال� إل أن� ت�ص���ي� ال  الس����
ث�	ر	 ال�راب	 ف و�س�ط� الر�ض�  ".الر�ب5 النسان و�ي�ك�

 وق�د نزل�ت ه��ذه الي��ات ف وق��تr ك��ان في�ه بن�و إس��رائيل س�اكني ف الراض��ي القدDس��ة ب�العزDة والس��عادة
 وك����انوا ي����رون كالس����لمي الي����وم أنD أي����Dام ع����زDة ملكه����م وإس����تقللم أبدي����Dة ل ت����زول ويعت����بون نص����ائح
 الناصحي وإنذارات النذرين م	رDة� الذاق� ولغواu من الديث ل ثرة فيها حت قضى ال عليه��م وألقه��م
 بالالكي وجعلهم عبةu وذكرى للخرين. وكذلك تفضDل ف الصحاح الثان عش��ر م��ن س��فر داني��ال:

ر� إل الن�هاي�ة" ت	م� الس*ف�  "  فواضح أنD القصود بصدور ه��ذا الم�روأمDا أن�ت� يا دان�يال� ف�اخ�ف� الك�لم� واخ�
 البم إل الن��ب داني�ال ل يك�ن إخف�اء اللف�اظ وص�ور آي�ات الكت��اب ب�ل القص��ود إخف�اء وخت�م الع�ان

 " بفه��م الع��انق���ت� الن*هاي���ة� و� و�الص��ليDة والقاص��د القيقي��Dة اللي��Dة ح��ت ل يف��وز أح��د م��ن الق��وم ح��ت "
 ال لن�ي�������ي�ن��ان��د�ا د�ي�������ف�ق������ال� إذ�ه�������ب� ي�القيقي������Dة ف الكت������اب. وك������ذلك تفض������Dل ف نف������س الص������حاح: "

رون� و�ي��ت�ب��ي�ض����ون� و�ي	�ح�ص	����ت�ات�م�����الك�ل�م� ثيون� ي��ت�ط�ه�����  ام����D أمDن�ون�ص	 م��ف�ي�����ةÙ و�م��توم�����ةÙ إل و�ق�����ت� الن*هاي�����ة� ك�����

ر� رار� ل�ك�ن� الف�ر�الش� ع�لون� ش�ر�اu و�ل ي��ف�ه�م	 أح�دÙ الش�  ".ون�م	ي� ي��ف�ه�م	ه��اه��ف�ار ف��ي��ف�

 ا كان كاتب ه��ذه الص��فحات م��ارDاu بدين��ة كاش��ان ف إي��ران إنعق��د مل�سلD) هجريDة ل1306Dوف سنة (
 ب���ث وتقي���ق بن���اءu عل���ى رغب���ة بع���ض مش���ايخ وأفاض���ل بن إس���رائيل وتزي���Dن الل���س بوج���ود جاع���ة م���ن
 كبارالس����لمي واليه����ود وك����ان م����ن بي الاض����رين ثلث����ة م����ن أش����هر علم���اء بن إس����رائيل وك����انوا خلل
رون ألفاظ الشمس والقمر وصلح الذئب والغنم وإحياء ال��وتى وس��ائر البش��ارات Dالبحث والناظرة يفس 
 تفسياu ظاهريDاu ويصرDون إصراراu بليغاu على عدم تقDق هذه البشارات ف ظهور عيسى علي�ه الس��لم وف
 ظه��ور م��ن� بع��ده. ف��وجDهت وجه��ي ن��و مردخ�اي ش��يخ الق��وم وأعل��م� ذل�ك الش��عب وق	ل��ت	 ل�ه ه��ل أنت��م
رون عبارات ظلمة الش�مس والقم��ر وإحي��اء ال��وتى ورع��ي ال��ذئب و الغن��م ف مرع��ى واح�د Dوحدكم تفس 
رونا بعانيه��ا الظاهري��Dة - أم جي�ع بن إس��رائيل م�ن العلم�اء والع��وام وم��ن الس��يويDي والوروبيDي �Dتفس - 
رونا بعانيه��ا الظاهري��Dة ول��ذا ينك��رون ��Dالمي��ع ب��دون اختلف يفس Dويفهمون��ا كم��ا تفهمون��ا؟ فق��ال إن 
 تقDقها ف ظهور عيسى وف ظهور ممDد. فقلت له "ي��ا ش�يخ، ف ال��وقت ال��Dذي أم�ر ال في��ه إثني م�ن
 أنبي���اء ال أن يت���م أوDل���م عل��ى قل���وبكم وأبص���اركم وآذانك���م وأن يت��م الث��ان كلم���ات الكت���اب ويف���ي
 معانيه��ا كي��ف يعتم��د العاق��ل بع��د ه��ذا عل��ى فهمك��م وتفس��يكم ه��ذا؟ وب��أيD دلي��ل تك��ون تفس��ياتكم
 مقبولة عند أرباب البصية والرشاد؟ فح�ار ف ال��واب وإش��تهرت ف الدين��ة ح��وادث ه��ذه الن��اظرة ال��Dت
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 إمت��دDت إل أك��ثر م��ن ثلث س��اعات روعي��ت فيه��ا ش��روط الدب والب��Dة وإستحس��نها أرب��اب الفض��ل
 والدراك م��ن أه��ال كاش��ان. ه��ذا وهن��اك ف الني��ل الق��دDس ك��ذلك تص��ريات ك��ثية م��ن ه��ذا القبي��ل
ل فيه��ا عيس��ى علي��ه الس��لم ب��ذكر مواض��يع وراء حج��ب الس��تار والرم��وز. فتفض��Dل ف الص��حاح ��Dتفض 

" : �Dذ�الثالث عشر م�ن إني�ل مت ل��م� ب���ه� ي�س	�ذ�ه�� ث��الr و�ب��د	س�س��م�م�ل�وع	 ال�س	ا ك	ل�5ه	 ك�  ون� م�ث��لr ل��� ي�ك	�ن�د	يح	 ب�أم�
ثال� ف�م�ق�ا ق�م�ي	ك�ل*م	ه	م�. ل�ك�ي� ي�ت�م� م� ت	م���يل� ب�الن�ب* القائ�ل� س�أف��ت�ح	 ب�الم�  يس�س�اتr م	ن��ذ	 ت�أس���م��وم�ت	ي و�أن�ط	�ق	 ب��ك�

 "،  وهذه العبارات تدلD دللة صرية على غموض العان والقاص��د الص�ليDة ف العب��ارات النبوي��Dةالعال��
 وتش��هد عل��ى أنD القص��ود غي الظ��واهر ح��ت أنD تلمي��ذ عيس��ى علي��ه الس��لم وه��م نقب��اء الم��Dة وه��داة
 الل��Dة وال���Dذين س��Dاهم الق���رآن الي��د بالرس��لي وبأنص���ار ال ل يفهم���وا بع���ض بيان���اته البارك���ة وطلب���وا م��ن
 حضرته تفسيها. وأصرح من كلD نصD تصريح شعون الصفاء اللقDب ببطرس الرسول ف رسالته الثانية

ع�ل	العامDة حيث قال: " نا الك�ل�م�ة	 الن�ب�و�ي�ة و�ه�ي أث��ب�ت	 الDت ت��ف� ت	��م� إليه��ا ك�م�ل	��و�ع�ن�د� ناu إن� إن��ت�ب��ه�  ا إلم���ون ح�س���

ر� و�ك�ب	 الص��5ب�ح� ف ق	ل��وب�ك	م� ع�ر�س� ر� الن�هار	 و�ي�ط�ل��ع	 ك��� عr م	ظ�ل�مr إل أن� ي��ن��ف�ج� ذ�م�ال�م�ع���اجr م	نيr ف م�و�ض�  اذ�ي� ه���
ن� ت��ف�س�يr خ�ت��أو�لu أن� ك	�ل� ن�	ب�	و�ة� الك�ت�  يئ�ة� إنس�ان ب��ل�ش� لن��ه	 ل��� ت��أت� ن�	ب�	و�ةÙ ق��طD ب��ش��صÍاصÍخ��اب� ل�ي�س��ت� م��

ل���م�  س�س	ون م�س	��س	ن��اس	 ال الق�دDيس	��أ	ت�ك� ن� ال��رDوح� الق	��د�  ه لي��سن��D" وه��ذه العب��ارة ال��Dت يق��ول فيه��ا أنDوقي� م���
Dهن��اك ش��رح خ��اصDصDلبش��ارات الكت��اب وأن ��Dلي��ول الل��ق وإرادت��م ه��ين uة ف كت��اب وفق��اDه ل ت��أت نب��و 

 عب��ارة ص��رية ب��أنD فه��م مقاص��د النبي��اء عليه��م الس��لم لي��س ف مق��دور ك��لD ش��خص ول يك��ن تفس��ي
 نب��وDات الكت��اب ب��الظواهر ال��Dت يظنDه��ا ال��اهلون. والق��رآن الي��د أص��رح المي��ع ف ه��ذا الوض��وع حي��ث

بوا ب��ك���ب���ل� ك�  وك��ذلك يتفض��Dل: "165"ا ي��ع�ل���م	 ت���أويل	ه	 إلD ال	��م���و�م�ق��ال تع��ال: " ه�ط	��يط	ي	�ا ل���� ي	�ب����ذ�  وا ب�ع�ل�م���
ا166"و�ل�م�ا ي�أت��م� ت�أويل	ه	 �Dة ه��ي غي الظ��واهر وإن��Dة القيقيDالقاص��د الص��لي Dوهذه الية صرية الع��ان وأن  

 ل ت	ن�زل� بعد	 كما ل تظهر معانيها الصليDة بعد	.

7آل عمران:  165  
39يونس:  166  
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ســـة تشــتمل علــى ثلثــة أقســام والتأويـــلالموضــوع الثـــاني. 4  : فــي أن� الكتــب المقد�
يختص� بقسم واحد منها:

  التأويل يتصD بقسم واحد من الكتب القدDسة لنD الصحف السماويDة والكت��ب القدDس��ة اللي��DةنDنDإ
 تشتمل على ثلثة أقس�ام، قس�م يت�صD بالحك�ام والش��رائع والس��نن والداب والف��رائض، وه��ذا القس�م
ر آي��اته تفس��ياu ظاهري��اu ول ت	��ؤو�ل أب��داu ف جي��ع الكت��ب م��ن الت��وراة والني��ل والق��رآن ول��و ك��ان غي  ت	فس���
 ذلك لختلDت الديانة الليDة ولتزلزلت الشريعة القدDسة ولضطرب أمر القضاء والعب��ادات ال��Dذي ي	ن��اط
 به نظم الدنيا والخرة. والقسم الثان يتصD بذكر ال��وادث والوق��ائع الاض��ية وقص��ص النبي��اء والرس��ل
س��ة م��ن أج��ل النص��ح والن��ذار والع��بة ح��ت ينتف��ع الن��اس Dام الالي��ة وق��د وردت ف الكت��ب القد��Dف الي 
 بإن��ذاراتا وينتب��ه أرب��اب البص��ائر والس��تعداد. والقس��م الث��الث يت��صD ب��ذكر ال��وادث التي��ة م��ن قبي��ل
 البش��ارة ب��الظهور الت��ال وورود القيام��ة والش��ر والنش��ر وال��وت والي��اة وظلم��ة الش��مس والقم��ر وس��قوط
 الك��واكب وإنفط�ار الس�ماء وتب�ديل الرض وأمثال�ا. وه��ذا القس�م الث��الث م�ن الي��ات يت�اج إل ن�زول
 تأويله لنD ال جلD جلله يري��د حس��ب مقتض��يات التمحي��ص والفتت��ان الل��ي، ال�Dذي ه��و م�ن الس��نن

Dب بواس��طة ه��ذه العب��ارات وب��ا يت��از الغ��ب��Dز البيث عن الطيDة ف جيع الديان، أن ييDة الليDالتميDب 

Dمن الذكيDحن اليهود ف ظهور عيسى عليه السلم بالبش��ارات ال��واردةي	والغاوي من الهتدي كما إمت  
د ع�ن الش��رك وق�د ق�ال تع�ال ف الق��رآن الي�د: " ��Dب والوح��Dل5 ب��ه�ف الت��وراة فإمت�از ال��بيث ع�ن الطي  ي	ض��

د�و�ياu و�ث�ث�ك�ك� ل5 ب����ه� إلD الف�م���ياu و�م�ث�ي ب����ه� ك�ث�د�ي��ه���� ق�ف�ا ي	ض����  ، وقب���ل ظه���ور خ���ات النبي���اء ك���ان167"ي�ي�ق�اس����
 الفلس����فة الرواقي����Dون ف مص����ر وك����ذلك فلس����فة اليون����ان والروم����ان وس����وريDة العروف����ون بس����عة علمه����م
 وفلس��فتهم وتق��دDمهم وت��دDنم وك��ذلك علم��اء الن��د وفلس��فة البهي��Dة – ك��لD طبق��ة م��ن ه��ذه الطبق��ات
 ك��انت تنك��ر البش��ارات ال��واردة ف الكت��اب م��ن قبي��ل القيام��ة والش��ر والنش��ر وظلم��ة الش��مس والقم��ر
uوس����قوط النج����وم وأمثال����ا وتعت����ب وق����وع ه����ذه ال����وادث م����ن قبي����ل الوه����ام وأك����اذيب الحلم نظ����را 
 لعتق���ادهم بتناس���خ الرواح ف ال���دين ونظ���راu لنلل���م الص���رف وفن���ائهم ف العتق���دات الادي���Dة وك���انوا
 يعت��بون تل��ك البش��ارات مس��تحيلة الص��ول والدراك وق��د إنتش��رت ه��ذه العق��ائد الفاس��دة بي الع��رب
 الوثنيDي بسبب ماورتم مع الند بطريق البحر الحر ورسخت ف أذهان سكان الزيرة العربيDة. وبعد
 أن طلع فجر الداية من أفق البطحاء ونزل��ت ف الق��رآن الي��د الق�ائق ال��واردة ف الكت��ب القدDس��ة م��ن
 قبيل القيامة والشر والنشر وظلمة الشمس والقم��ر وس��قوط النج��وم وتزل��زل الرض إس��تهزأ ب�ا رؤس��اء
روا ب�ذه  العرب الDذين كانوا مثل أهل الوى ف زماننا، عشDاق الدنيDة اليونانيDة والرومانيDة والنديDة، وس���خ�

26البقرة:  167  
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 العتقدات واعت��بوا وقوعه��ا مس��تحيلu واعت��بوا والعي��اذ ب�ال تويزه��ا م�ن قبي��ل التهوي��ل والتض��ليل فن���زلت
ا ي���أت��م� ت���أويل	ه	الي��ة البارك��ة: " ه� و�ل�م��� يط��وا ب�ع�ل�م��� ا ل���� ي	 بوا ب���  ل��ع أه��ل البص��ائرطD. إذاu فق��د إط168D" ب��ل� ك��ذ�

 والدراك عل����ى أنD القاص����د القيقي�����Dة م����ن البش����ارات اللي�����Dة ه����ي غي الظ�����واهر اللفظي����Dة ال����Dت يظنDه����ا
 الاهلون.

        
 : فـــي أن� اليـــات العظيمـــة مـــن قبيـــل ظلمـــة الشـــمس والقمـــرالموضـــوع الثـــالث. 5

   وسقوط النجوم وأمثالها قد وردت في جميع الكتب المقد�سة على نهج واحد:

 إنD الي��ات العظيم�ة ال�Dت ذكرناه�ا م��راراu ك��ثية م�ن قبي�ل ظلم�ة الش�مس والقم�ر وإنفط��ار الس�ماء وتزل��زل
د الس��ماء وتب��ديل الرض وس��قوط الك���واكب وغيه��ا ق��د نزل��ت ف الكت��ب القدDس��ة م��ن Dالرض وت��د 
 التوراة والنيل والقرآن على ن�ج واح��د وبعب��ارات واح�دة وف مناس��بة واح�دة. فمثلu ق�د ورد م�ن ه�ذه

واك�ب	 إن��ت�ث��ر�ت�اليات العظيمة ف القرآن اليد ف سورة النفطار: "  169"إذا الس��ماء	 ان��ف�ط��ر�ت� و�إذا الك���

د�ر�ت�وف سورة التم�وير: "  إذا الس��ماء	 وف س��ورة النش�قاق: "170"إذا الش��م�س	 ك	�و*ر�ت� و�إذا الن5ج��وم	 إن�ك���
ا و�ح�ق�ت� وإذا الر�ض	 م	�د�ت� ا وف س��ورة الزل�زال: "171"إن�ش�ق�ت� و�أذ�ن�ت� ل�ر�ب*  172"إذا ز	ل�ز�ل��ت� الر�ض	 ز�ل�زال��

ي�ئÙ ع�ظي��مÙوف موض��ع آخ��ر " اع�ة� ش���  ماء فس��  وف موض��ع آخ�ر ورد تب��ديل الرض وال173"إن� ز�ل�ز�ل���ة� الس���
ار�الية الكرية: " د� الق�ه���   كم��ا ورد ظه��ور174"يوم� ت�	ب�د�ل	 الر�ض	 غ�ي��ر� الر�ض� والس�م�وات� و�ب��ر�زوا ل� الواح�

  وج�اء ذك�ر ن��زول ال ف ظل�ل الغم��ام ف175"ي��و�م� ت��أت الس���ماء	 ب���د	خانr م	��بيrالغمام ف الي��ة الكري�ة: "
ن� الغ�م��ام�الي��ة الكري��ة: " ل� ي��ن�ظ���رون� إلD أن� ي���أتيه	م	 ال	�� ف ظ�ل���لr م���   إل ك��ثي م��ن أمثال��ا م��Dا ه��و176"ه���

 معل��وم عن���د أه��ل العل��م. وك��ذلك ورد ف إني��ل مت��D ف الص��حاح الث���الث م��ن رس��الة بط��رس الرس���ول
الثاني��ة ع��ن إنع��دام الس��ماوات القدي��ة وظه��ور س��اء جدي��دة وإنلل العناص��ر كم�ا ورد ف الص�حاح (

 ) م�����ن مكاش�����فات يوحن�����Dا إخب�����ارÙ ع�����ن ط�����يD الس�����ماء وتب�����ديل الرض والس�����ماء إل أرض وس�����اء21
س����ة وف أس����فار أنبي����اء بن Dجدي����دتي، وك����ذلك ورد الخب����ار بالي����ات العظيم����ة ه����ذه ف الت����وراة القد 
39يونس:  168  
1النفطار: 169  
1التكوير: 170   
1النشقاق: 171  
1الزلزال:  172  
1الحج:  173  
48إبراهيم:  174  
10الدخان:  175  
210البقرة:  176  
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 ) م��ن س��فر أش��عيا65) م��ن الص��حاح (17إس��رائيل م��ا يط��ابق الي��ات الس��ابقة فق��د ج��اء ف الي��ة (
 لن��DإخبارÙ بتجديد السماء والرض وبلق أورشليم الديدة وبإنقضاء آلم بن إسرائيل ق��وله تع��ال: "

ا أن� ال�قÙ س����واتr ج�ن���ه��� . ب���ل�ب���ةu ف�ل ت	��ذ�كر	 الول و�ل ت��ط	��ر	 ع�ل��ى ب�د�ي��د�د�د�ج�ض��اu ج�ر�أر�و�ةr و�د�ي��د�د�د�ج�ا خ��� rال 
ع�ب�هاخ���ا خ�ذ�ا ذ�ن���ا أن�ه���ال�قÙ لن��D ه�خ���ا خ�ن���ا أن�م���يم�ف�إف��ر�ح��وا و�إب��ت�ه�ج���وا إل الب���د� ف� ةu و�ش��� ج��� ليم� ب��ه�  ال�قÙ أور�ش���

م�ع	 فيه��ا ب��ع���د	 ص��و�ت	 ب	ك�  "  وك��ذلكاءr و�ل ص���و�ت	 ص	�راخrك��ف��ر�حاu فأب��ت�ه�ج� ب�أور�ش�ليم و�أف��ر�ح	 ب�ش�ع�ب و�ل ي	س���
م�����ا ) م�����ن ه�����ذا الس�����فر نفس�����ه: "66) م�����ن الص�����حاح (22ورد ف الي�����ة (  ت�ن� الس������م�وات�ألن�����Dه ك�

ل	ك	م�ق	��ي  ي��ق	م�ام�م��� والر�ض� الدي��دة� ال��Dت أن��ا ص��ان�عÙ ت��ث�ب	��ت	 أم�ة�ة�د�ي��د�د�د�ل�ال� ذا ي��ث�ب	��ت	 ن�س���  ول	 ال��ر�ب5 ه�ك���
ريعÙر�ي��بÙ ي��و�م	 ال��ر�ب* الع�ظي��م، ق�ر�ر�ق�ر�"  وك��ذلك ورد ف س��فر ص��فنيا الن��ب ق��وله تع��ال: "وإس�	��ك	م�  ي��بÙ و�س���

د�ةr، ي��و�م	 ، ي��و�م	 ض����يقr و�ش����� rس�����خ�ط 	ذ�ل�����ك� الي��و�م ي��و�م ،uاDر����	م 	ال�ب�����ار rحين�ئ�ذ 	خ	ر ، ي�ص����� اu ص�����و�ت	 ي��و�م� ال����ر�ب* Dد  ج����
رابr و�د� ، ي��و�م	 س���ح�م���م�د�خ��� rو�ق�ت��ام rظ�لم 	ي��و�م ،rو�ض���ب�ح�ار rب�ابrوك��ذلك ورد ف الص��حاح الث��ان م��ناب  " 

ر	 ي�ظ�ل	م�سفر يوئيل قوله تعال: " ف	 الس���م�اء	. الش���م�س	 والق�م��� ام	ه	 ت��ر�ت�ع���د	 الر�ض	 و�ت��ر�ج�� Dم���ق��د	ان� والن5ج�	ج	وم 
ا ز	 ل�م�عان�� ر	 إل د�مr"  وك�ذلك ورد ف نف�س ه��ذا الص�حاح: "ت��ج�� ةr و�الق�م�� َ	 إل ظ	ل�م�� و�ل	 الش��م�س	  "ت��ت�ح��

ر	 ت�ظ�ل	م�وورد ف الص��حاح الث��الث م��ن ه��ذا الس��فر: " ام���الش���م�س	 والق�م��� ز	 ل�م�عان���  " وفان والن5ج��وم	 ت��ج���
س��يخ	��إن��ف	خ	الص��حاح الث��ان م��ن ه��ذا الس��فر ق��ال تع��ال: " ب���ل� ق	د� يون�، ص���و*توا ف ج�  وا الص��Dور� ف ص���ه�

ي��ع	 س	��ك�ان� الر�ض� لن� ي��و�م� ال��ر�ب* ق��اد�مÙ ق�ري��بÙ ي��و�م	 ظ�لمr و�ق�ت��امr ي��و�م	 غ�ي���مr و�ض���باب  " والقص��ودل�ي��ر�ت�ع���د� ج�
اء ��Dذي تق��ع ح��وله حيف��ا وياف��ا وأورش��ليم ومدين��ة عك��Dس الDببل القدس ف هذه الية جبل الكرمل الق��د 

ي� م���ر�ةÙ ب��ع���د�الن��ورة. وف الص��حاح الث��ان م��ن س��فر حج��ى ق��ال تع��ال: "
ذا ق���ال� ر�ب5 ال	ن��ود� ه���  لن���ه	 ه�ك���

ر� و�الياب�س�ة� و�أز�ل�ز�ل	 ك	ل� الم�م� و�ي� ذاي�ق�ليل ف�أز�ل�ز�ل	 السDم�وات� والر�ض� و�الب�ح� ت�هى ك	��ل* الم���م� ف���أم�ل ه���  أت م	ش�
Dالب��ي�ت� م��دا." 

DومDالقص��ود بالي��ات العظيم��ةم Dة أنDا ذكرناه يفه��م النس��ان البص��ي الع��ارف بض��امي الكت��ب الس��ماوي 
 ال��Dت ذكره��ا ال ج��لD جلل��ه ف جي��ع الكت��ب إخب��ارÙ بقيق��ة واح��دة ل تتغي��D بتغي��D اللغ��ات ول تتب��دDل
ل الديان ول ينسى ال سبحانه وتعال الوفاء بذه الوعود برور الزمان خاص��Dة إذا ت�ذكر النس��ان Dبتبد 
 أنD الق��ران الي�د وه��و بي��ان الص�حف الول يتض�مDن حق�ائق الت��وراة والني��ل وس�ائر كت�ب النبي��اء كم�ا

ن� ر�ب*�ه� أو�ل��� ت��أت��م� ب��ي�*ن��ة	 م��ا ف الص	�ح	ف� الولقال تعال: "  . وق�ال تع�ال ف177"و�قالوا ل�و�ل ي�أتين��ا ب�آي��ةr م��
	ن���ذ�رين� ب�ل�س��انrسورة الشعراء: "

ن� ال  و�إن�ه	 ل�ت��ن�زيل	 ر�ب* الع�ال�مي ن�ز�ل� ب�ه� الرDوح	 المي	� ع�ل��ى ق��ل�ب��ك� ل�ت�ك��ون� م���

133طه:  177  
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 . وواضح أنD قوله تعال بأنD القران هو بي��ان الص��حف الول وأن��Dه178"ع�ر�بÍ م	بيr و�إن�ه	 ل�في ز	ب	ر� الو�لي�
 مسطور ف زب��ر الوDلي لي�س القص��ود ب��ه الناس��ك والحك��ام والعب��ادات الس��لميDة لنD ه��ذه الناس��ك
 والحكام والعبادات ليست أب��دا موج�ودة بص�ورتا وخصوص�يDاتا ومشخDص�اتا ف الش�رائع الس��ابقة ول
 ت	���ذكر ف كت���ب الس���الفي. ولي���س القص���ود ب���ه ك���ذلك ال���وادث التاريي���Dة لنD الطDلع عل���ى تواري���خ
 الق��دمي ل يعت��ب م��ن علم��ات النب��وDة ول م��ن الع��ارف والعل��وم اللد	ني��Dة ول م��ن إحاط��ة الق��وDة القدس��يDة

 مهم��ا ك��ان أمي��Dاu  ف��إنDه يس��تطيع أن يس��مع ال��وادث الاض��ية م��ن الخري��ن وي��درجها فلنس��ان لنD ال
 كلمه بل القصود به بيان ورود يوم ال ومكان الظهور وزمانه والكش��ف ع�ن آج�ال الم��م  وانق��راض
 اللل ورموز الشر والنشر والقيامة والرجعة وظلمة الشمس والقمر وسقوط النجوم والكواكب وتدي��د
 الرض والفلك وغيها من الوادث القادمة ومن آيات صدق ال��دعوة النبوي��Dة ال�Dت ل ي�رم م�ن عرفان�ا
 الميDون والعوام وحدهم ب��ل العلم��اء العلم والفلس��فة العظ��ام ويعج��زون ع��ن بيان�ا قب�ل وقوعه��ا وه��م
 قاصرون عن فهمها ودرجها ف كتبهم قبل بلوغ الجل وورود الوعود كما جاء بعد هذه اليات قوله

  يعن أل تكف��ي كف��Dار179"أو�ل���� ي�ك	��ن� ل�	��م� آي���ة	 أن� ي��ع�ل�م	��ه	 ع	ل�م��اء	 ب�ن إس��رائيلتع��ال ف س��ورة الش��عراء: "
 قري��ش ه��ذه العلم��ة ف أنD علم�اء بن إس��رائيل يعرف��ون أنD الق��ائق والع��ارف النازل��ة ف الق��رآن الش��ريف
 ق��د س��بق أن نزل��ت ف الت��وراة القدDس��ة. لنD العل��م ب��ذه الق��ائق الس��تورة والع��ارف الكنون��ة غي مك��ن
 للم��Dي غي التعل��Dم إلD أن تن���زل علي��ه م��ن الض��رة الحدي��Dة وتش��رق علي��ه م��ن ش��س القيق��ة. وخلص��ة

ى أنD جي�ع م��ا ن�زل ف الق��رآن الي��د م�ن إخب��اري��القول لو ينظر النس��ان البص��ي إل أن��وار التن���زيل ل�ي�  ي�
 بالق���ائق الس����تقبليDة ق���د ن���زل بعين����ه م����ن دون تف����اوت ف الني���ل والت����وراة [ولك����ن ل يعلم���ه إلD أول����و

 اللباب وم�ن� عنده علم الكتاب].

 : فــي أن� الكتــب المقد�ســة كلهــا تصــر�ح بــأن� تأويــل هــذه اليــات الموضــوع الرابــع. 6
 سيظهر في يوم ال:

 أنD جيع الكتب السماويDة م�ن الت��وراة والني��ل ب�ل وأح��اديث أه��ل ال��بيت الط��اهرين تص�رDح ب��أنD الع��ان
. وبعب��ارة أص��رح إنD الق��ائم الوع��ود س��وف ي��أت Dة ل��ذه الي��ات س��تظهر ف ي��وم ال وي��وم ال��ربDالص��لي 
 بعانيها القصودة وينكشف تأوي��ل الكت��اب ف ذل��ك الي��وم الش��هود. وقب�ل ظه��ور الوع��ود تبق��ى الع��ان
ة ال��دى مكنون��ة ومكتوم��ة ويبق��ى كت��اب ال مزون��اu بت��م مظ��اهر ��Dة القص��ودة ل��دى النبي��اء وأئمDالص��لي 

Dأمر ال وإخفائهم. وكلDة ب�للDما كتب��ه علم�اء الل�ل وف��ق إجته��اداتم ومف��اهيمهم إن�ا ه��و أوه��ام مض��ل  
196-192الشعراء:  178  
197الشعراء:  179  
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 ف القيق���ة تري���ف للكلم���ات اللي���Dة ول���ن يف���وز ك���لD إنس���ان ب���الرحيق الخت���وم ف ي���وم الظه���ور. ول���ن
رم الك���ابرون  يس���تطيع فه���م مع���ارف حض���رة القي���وم. ب���ل إنD الخي���ار والب���رار ين���الون نص���يبهم من���ه وي	���

.180"ل ي��س�ه	 إلD ال�م	ط�ه�رونوالشرار منه كما كان المر ف السابق "

   ت��روا181"ف���إذا ق��ر�أن��اه	 ف��ات�ب�ع� ق�	ر�آن���ه	 ث	��� إن� ع�ل�ي�ن��ا ب��ي���ان�ه	لحظوا الية الكرية ف سورة القيامة قوله تع�ال: "
 فئدة أنD البي��انلأنD ال ج��لD جلل��ه ق��د أخ��ذ عل��ى عه��دته بي��ان الق��رآن الي��د. وأوض��ح ل��دى أول ال

. ق���ال ش���يخ الش���راقيDي عم���ر rت���ال rف ظه���ور Dق ه���ذا إل���Dالل���ي ل��ن يك���ون بغي ن���زول ال���وحي ول يتحق 
 الس���هروردي ص���احب الياك���ل (هياك���ل الن���ور) ق���دDس ال روح���ه ف آخ���ر ه���ذا الكت���اب: "وي���ب عل���ى

Dة النب���وات وإنDالستبص���ر أن يعتق���د ص���حDش���ي إل الق���ائق كم���ا ورد ف الص���حف: "ن	و�ت�ل����ك� أمث���الم ت 
ث� ا ل�لناس� و�م�ث�الم�  ي��د	 أن� أف��ت���ح�ر�إن�D أر� وكما أنذر بعض النب��وDات: "182"ونم	ا ي��ع�ق�ل	ها إلD الع�ال�م	م�ال� ن�ض�ر�ب	

ث��الم���ف�م�  ". فالتن���زيل موك��ول إل النبي��اء والتأوي��ل والبي��ان موك��ول إل الظه��ر العظم��ي الن��وريي ب�الم�
ع���ث� ل�ك	��م� الف�ب�اه���بÙ إل أب و�أب�ذ�إن��D ذ�الري��ي كم��ا أن��ذر الس��يح حي��ث ق��ال: "  ار�ق�ليط� ال��Dذيف���يك	��م� ل�ي�ب��

ي�ئ"  وقال: "ي�	ن�ب�ئ	ك	م� ب�الت�أويل� ي ي�	ع�ل*م	ك	�م� ك	�ل� ش��� ل	ه� أب ب�إس���  " وق�د أش��ي الي��ه فأن� الفار�ق�ليط� الDذي ي�	ر�س�
ن�الص��حف: "   وث��D لل��تاخي. ول ش��كD أنD أن��وار اللك��وت نازل��ة لغاث��ة الله��وفي183"ان�ه	ي���ا ب��ي�ن���ث	��� إن� ع�ل�ي��

 وأنD شعاع القدس ينبس��ط وإنD طري�ق ال�قD ينفت��ح كم�ا أخ�بت الفظ�ة ذات ال�بيق ليل�ة هب��Dت الوج�اء
��� ي���د�ي� ر�ح��ت���ه�كم��ا ق��ال تع��ال: " راu ب��ي� ل	 الر*ي��اح� ب	ش���  . وه��ذا البي��ان ال��تي ص��ريح ب��أن184D"ه	��و� ال��Dذي ي�	ر�س���

 التفس���ي القيق���ي للكلم���ات النبوي���Dة س���وف يظه���ر جيع���ه ف ي���وم ظه���ور الوع���ود وس���وف ين����زل تأوي���ل
 التن���زيل ف إنقض��اء ال���دورة الس���لميDة وقي���ام روح ال. ول يف���ي أنD غص��ن وج��ود ه��ذا الع��ال الفاض��ل

 سف����ف�ن��ص���احب الياك���ل ال���Dذي يس���مDى الن بش���يخ الش���راقيDي وس���يDد الفلس���فة وال���Dذي تعت���ب كتب���ه أن��
 الكت����ب الس����لميDة ق���د إنكس���ر ف أي����Dام س���لطنة ص���لح ال���دين الي���وب عن����د هيج���ان زواب����ع تعص����Dب

 طفئت ش��علة نوراني��Dة فض��ائله ومع��ارفه وه��و ف عنف��وان ش��بابهأ	أص��حاب الفق��ه وه��و ف نض��رة طراوت��ه. و
Dه��م الفقه��اء الهلء وأن uأع��داء العل��م دائم��ا Dم��ن هب��وب عواص��ف جه��ل أرب��اب الرئاس��ة، لفهم��وا أن 
 خصماء الفضل هم رؤساء الباطل وه��ذه س�نDة ال ف خلق�ه ول�ن ت�د لس��نDته تب�ديلu. وأص�رح م�ن تل�ك

ا ي��أت��م�الية هذه الية الكرية ف سورة ي��ونس ق�وله تع�ال: " ه� و�ل�م�� يط��وا ب�ع�ل�م�� ا ل��� ي	 ذ�بوا ب��   ب��ل� ك���

79الواقعة:  180  
19القيامة:  181  
43العنكبوت:  182  
19القيامة:  183  
57العراف:  184  
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 . وهذه الية الباركة صرية بأنD سبب تك��ذيب الق��رآن ك��ان ع�دم فه�م الع��ان القص��ودة في�ه185"ت�أويل	ه	
 وحلها بأوهامهم الفاسدة على ظواهرها الستحيلة فبادروا بالنكار مع أنD تأويله ل ين�زل بعد ومعانيه
 الص��ليDة القص��ودة ل تعل��ن بع��د وه��ذا وع��د ص��ريح ب��أنD بي��ان الق��رآن س��وف ين���زل وأنD القاص��د اللي��Dة
 س��وف تظه��ر وتنجل��ي وق��د روى اللس��ي علي��ه الرح��ة ف مل�Dد الغيب��ة م��ن ب��ار الن��وار ف ب��اب الرجع��ة

 م��ور العظ��ام م��ن الرجع��ةلب��ا عب��دال علي��ه الس��لم ع��ن ه��ذه الأ"س��ألت  ع��ن زرارة ب��ن أعي أن��Dه ق��ال:
ذ�بوا ب����ا ل����ش��باهها فق��ال "أو ل� ب���ل� ك��� ألون� ع�ن���ه	 ل���� ي��ي��ئ� أو�ان	��ه	 و�ق���د� ق���ال ال ع���ز� و�ج��� ذا ال��Dذي ت�س���  إن� ه���

ا ي���أت��م� ت���أو�يل	ه	 ه� و�ل�م���   وه��ذا ال��ديث ص��ريح ب��أنD تأوي��ل الق��رآن وظه��ور مع��انيه القيقي��Dة186"ي	�يط��وا ب�ع�ل�م���
اu ول تت��اج إل ح�ديث يثب��ت أنD فه�م Dسيكون ف ظهور القائم وهذه الي��ة الكري�ة نفس��ها ص�رية ج�د 

 القرآن يتوقDف على ظهور القائم والرجعة.

ئ�ن���اه	م� ب�ك�ت���ابrوأص���رح م���ن الي���تي الس���ابقتي الي���ة الكري���ة ف س���ورة الع���راف ق���وله تع���ال: "  و�ل�ق����د� ج�
. ه�ل� ي��ن�ظ	رون� إلD ت�أو�يل	ه	 ي��و�م� ي�أت ت�أو�يل	ه	 ي�قول	 الDذين� ن�س	وه	  ف�ص�ل�ناه	 ع�لى ع�ل�مr و�ه	دىu و�ر�ح��ةu ل�ق�و�مr ي	ؤم�نون�
ر� ال��Dذي ك	ن���ا ل	 غ�ي�� ف�عوا ل�ن��ا أو� ن�	ر�د5 ف��ن��ع�م��� ن� ش	��ف�ع�اء� ف��ي�ش��� ل� ل�ن��ا م��� اء�ت� ر	س	��ل	 ر�ب*ن��ا ب���ال��ق* ف��ه��� ن� ق��ب���ل	 ق���د� ج���  م���

ون� انوا ي��ف�ت� روا أن��ف	س�ه	م� و�ض�ل� ع�ن��ه	م� م�ا ك� اu بأنD تأوي��ل187"ن��ع�م�ل	 ق�د� خ�س� Dوهذه الية الباركة صرية جد  
 القرآن سوف ين�زل ف اليوم الوعود وسوف تظهر وتتجلDى القاصد الليDة ف ذلك اليوم الشهود.

ل��وا ل ل�لط�ع���ام� الب��ائ�د� ب���ل� ل�لط�ع��ام�) م��ن الص��حاح الس��ادس يتفض��Dل: "27وف إني��ل يوحن��Dا الي��ة (  إع�م�
ه	  "  وه��ي آي��ة ص��رية ف أنDالب���اق�ي ال�ي���وة� الب�د�ي���ة� ال��Dت ي��ع�ط�يك	��م� إب���ن	 النس��ان لن� ال الب� ق���د� خ�ت�م���

Dة متومة ب�أمر ال ح�ت وق��ت ن��زول روح ال ال�قDت تورث الياة البديDة الDالعارف الليDم�ن الس�ماءق  
 حي���ث س���ي	منح أرب���اب الس���تعداد والس���تحقاق م���ن تل���ك ال���ائدة الس���ماويDة وحين���ذاك س���وف يتجل���Dى

ت���ام	ه	 م�س���كÙ و�ف ذ�ل���ك� ف��ل�ي�ت�ن��اف�س�ويظه��ر الس��ر الكن��ون ف الي��ة الكري��ة: " ي��قr م��ت	��ومr خ� ن� ر�ح� ق�و�ن� م���  ي	س���
 ) م��ن الص��حاح الس��ادس عش��ر م��ن ه���ذا الني���ل ق���وله12  وك���ذلك ورد ف الي���ة (188"ال�م	ت��ن�اف�س	���ون�

اء� ذ�اك�تع�ال: " ل��وا الن و�أم���ا م��ت ج�� ت�ط�يعون� أن� ت��ت�م� ق	�ول� ل�ك	�م� و�ل�ك��ن� ل ت�س��� ةu أي�ض��اu ل�  إن� ل�� أم	��وراu ك�ث�ي���
د	ك	م� إل ج��يع� ال�ق*   وبص��ر مني ف�إنDه يس�تطيع أننD". ولو كان لنسان قلب ن��ورانDر	وح	 ال�ق* ف��ه	و� ي�	ر�ش�

 ي��درك م��ن عب��ارة عيس���ى علي��ه الس��لم أن��Dه ف ال��وقت ال��Dذي يك���ون في��ه أص��حاب حض��رته وه��م نقب��اء

39يونس:  185  
39يونس:  186  
53-52العراف:  187  
25المطففين:  188  
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 الرض ون��وم الع��ال الزاه��رة وأن��واره الظ��اهرة ع��اجزين قب��ل بل��وغ ال��وقت وإنقض��اء الج��ل الس��مDى ع��ن
 إدراك حقائق البيانات الليDة فكيف يستطيع عشDاق الناصب وهواة الزين��ة أن يفهم��وا القاص��د اللي��Dة
 وي���دركوا الق���ائق الختوم���ة؟ [هيه���ات! هيه���ات! م���ا لل���تاب وربD الرب���اب! وأي���ن ال���ذباب م���ن مط���ار

 العقاب!]

DأمDمDفيها لكن uا Dهذه النقطة واضحة جد Dا التوراة وأسفار العهد القدي فمع أنDالنصف البصي تكفيهن  
 عب���ارة الص��حاح الث��ان عش��ر م���ن س��فر داني��ال ال���Dت نقلناه��ا س���ابقاu لن���Dه بع��د الخب���ار ع��ن ورود ي���وم

ت��م�الوع��ود وح��وادثه وعلم��اته وآث��اره تفض��Dل ف الي��ة الرابع��ة: "  أم���ا أن���ت� ي���ا دان�ي��ال	 ف���اخ�ف� الك�لم� و�اخ�
اي�ة� ر� إل و�ق�ت� الن�*ه� ف�  إذ�ه�ب� ي�ا د�ان�يال لن� الك�ل�مات م��ف�ي�ةÙ و�م��توم�ةÙ إل" وف الية التاسعة تفضDل: "الس�

اي���ة�  "  وهات��ان اليت��ان ص�ريتان ف بي��ان أنD مع�ان الس��فار اللي�Dة والق��ائق والبيان��ات النبوي��Dةو�ق�ت� الن�*ه�
 مفي��Dة ومكتوم���ة ع��ن جي��ع النظ��ار ح��ت ورود الي��وم الوع���ود ومتوم��ة ب��التم الرب��Dان ومص���ونة بالص��ون

 فر س��يفوز الب��رار والخي��ار وح�دهم بفهمه��اس�الرحان. وف يوم ظهور الوعود كم��ا ص	�ر*ح ف ه��ذا الس���
ار م�ن �Dطع�ام الفج Dلن uحرمون م�ن فهمه�ا وإدراكه�ا كم�ا ك�انت ال�ال س�ابقا	ار والشرار فس��يDأما الفج 

ضريع وزقDوم وشراب الخيار من رحيق متوم.

   . في بيان سبب نزول اليقان الشريف في دار السلم وفي اثبــات أن� ختــم جميــع  7
   بنـزول هذا الكتاب المجيد:  ك�  ك�  ف?  النبياء قد ف?

Dل��Dمات والرك���ان والص���ول لفه��م وإدراك الب���احثل Dت ه���ي بن����زلة الق���د���Dلع عل���ى الواض���يع الDالط ���Dا ت 
 والنت��ائج القادم��ة أع��رض أن��Dه ل��ا وص��لت أفئدة أول الس��تعداد إل مرحل��ة البل��وغ بنتيج��ة ت��أثي الش��رائع
 والديان الليDة وإستلزمت قوDة الع�ال ن�زول الظه��ور العظ�م وإق�تب ميع�اد الوف��اء ب��الوعود اللي��Dة وق��ام
 الم�ال الق�دس الب��ي ع�زD إس�ه العل��ى عل��ى أم�ر ال وص��ارت مدين��ة دار الس��لم مق��رDه الق��دس كم�ا
 هو مدوDن ف التواريخ وإقتضت الرادة اللDية بعد ذلك إنتقاله إل الرومللي ومن��ه إل بلد الش�ام ك�ان
 رؤس����اء الل����ل ف غض����ون ه����ذا النتق����ال وأثن����اء ه����ذه ال����وادث والتغييات يتش����رDفون بالض����ور الب����ارك
 ويستفس���رون ع���ن معض���لت الس���ائل وغ����وامض عق���ائدهم الديني���Dة ويس���تفيض ك���ل واح���د منه���م م���ن
 رشحات البحر العظم الوDاج. وقد حدث خلل إقامته البارك��ة ف دار الس��لم أن ع��زم أح�د س��ادات
 فارس على زيارة العتبات القدDسة ف العراق وهو ف نسبه وأصالة عائلته وسوه ورفعته مشهور وواض��ح
 وض���وح الش���مس ف رابع���ة النه���ار ل���دى أه���ال إي���ران. وتش���رDف ف الض���ور الق���دس الب���ي ف بغ���داد
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 بواسطة السيDد الفاضل العال الاج السيDد ج�واد الطبطب��ائي الك��ربلئي. وبع��د تش��رDفه ف الض��ور س��أل
 بض���عة أس���ئلة ع���ن علم���ات ظه���ور الوع���ود والتم���س ال���واب عليه���ا. وم���ع أنD أجوب���ة أس���ئلته الش���ابة
 لشبهات اللل الخرى قد نزلت سابقاu ف اللواح العربيDة وإنكشقت معان طل��وع الش��مس م��ن مغرب��ا
 وظلم���ة الش���مس والقم���ر وس���قوط النج���وم وس���لطنة الوع���ود وغلبت���ه لكن���Dه نظ���راu للتم���اس ذل���ك الس���يDد
 اللي��ل ن��زل كت��اب اليق��ان الش��ريف باللغ��ة الفارس��يDة وإنكش��فت غ��وامض ه��ذه الس��ائل ال��Dت ين��اط ب��ا
اد المم واتفاقها وف	ت�ح� ختم الرحيق الختوم بيد قدرة اليD القي��Dوم وتلDل�ت وج��وه الوري�Dات الس��تورة Dإت 
 ف قص���ور الي���ات بنتيج���ة كش���ف حج���ب الش���ارات والس���تعارات وزال أق���وى م���انع ك���ان ي���ول دون
Dه ثب��ت بالبه��ان أن��Dفاقه��ا لنDة وإتDالوس��ائل لئتلف النس��اني Dأت أه��م��Dاد الل��ل وإرتب��اط الق��وام وتي ��Dإت 
 ال��Dذي ك��ان ين��ع اليه��ود م��ن تص��ديق عيس��ى علي��ه الس��لم ه��و ع��دم معرفته��م ب��ذه الي��ات. وك��ذلك ل
 ينع بقيDة المم ع�ن الي�ان برس�ول ال وخ�ات الن��بيDي إلD ع�دم فهمه�ا ل�ذه العلم��ات بال�ذات. ب�ل ل��و

ى أن���Dه ل���و ل ين����زل ه���ذا الكت���اب الي���د وبقي���Dة الل���واح القدDس���ة ولي����ي�ل�يع���ن العاق���ل والبص���ي نظ���ره ل�  ي�
 ب��داu دف�ع ش��بهاتأا أمك��ن م���م�ل�تنكشف العان العقولة والقاصد الصليDة ل��ذه العلم��ات والبش��ارات ل�

 ا زال��ت انتق��ادات ه��م ح��ول ع��دم إمك��ان تق��Dق ه��ذهم���م�ل�الفلس��فة ال��اديDي عل��ى الش��رائع والدي��ان ول�
 عق��ل أب��داu ل�دى الفلس��فة ال�اديDي أن تطل�ع الش�مس الظاهري��Dة م��ن الغ��ربي	الوعود والعلمات لنDه ل ي	

 أو أن تظل�م الش�مس والقم��ر ف الظ�اهر أو تتن��اثر عل��ى س�طح الرض ه�ذه الك��واكب غي التناهي��ة ف
 ع��ددها وال��Dت أص��غرها أك��ب م��ن الرض ب��رDات عدي��دة ويبق��ى الك��ون م��ع ذل��ك منتظم��اu ويبق��ى الن��س
ق الع���ذاب والث���واب. فق���د كتب���وا ه���ذه الش���بهات الباطل���ة ف كتبه���م وأردفوه���ا ���Dويتحق uالبش���ري موج���ودا 
 بانتق��ادات  بأقب��ح العب��ارات وطبعوه��ا ونش��روها ف أك��ثر عواص��م أوروب��Dا وآس��يا واعت��بوا الوع��ود اللي��Dة
 والعياذ بال من قبيل الرافات وظنDوا العتقاد  بال وبرسله وبالديان غروراu وجهلu وظنDوا أنD التمسDك
 بأحك��ام الش��رائع والدي��ان أق��وى م��انع دون إنتش��ار الدني��Dة والض��ارة. ول��ول مراع��اة الختص��ار لكتبن��ا
 بع���ض الن���اظرات ال���Dت دارت بي ك���اتب ه���ذه الكلم���ات وأك���ابر العلم���اء ال���اديDي ح���ت يتDض���ح س���بب

Dة م��Dإنكار هؤلء العلماء للش��رائع اللي��Dي إل إلتف�ات العقلء إل مبل�غ الفض��ل الل��ي ف تن��زيلمDا ي�ؤد 
 ام����م�و�ا و�ذ�ذ�ل�����ل��ل��ا ل��ن�ان�د�د�ه����ي ه�ذ� ال���Dذ�ل� ل����د	د	م����م�ل��ل��ل��فال��كت���اب اليق���ان وس���ائر الل���واح القدDس���ة "

.189"ل	ا ال	ن�ان�د�د�ه� ه�ن�ل أن�و�و�ل� ل�ي�ي�د�د�ت�ت�ه�ه�ن��ن��ل�ا ل�ن�ن�ك	ك	
 

42العراف:  189  
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 . فــي الرجــوع إلــى الجــواب علــى جنــاب الشــيخ فــي تفســير معــاني الشــمس والقمــر8
  :  والسماء وأمثالها

Dلع عل��ى الواض��يع الربع��ة الس��الفة، أش��رع الن ب��الواب عل��ى جن��اب الش��يخ ف��أقول إنDالط ��Dا ت ��Dفلم 
 المال القدس البي عزD إسه العلى قد فسDر ف اليقان الشريف معان علم��ات ورود ي��وم القيام��ة
 وظهور القائم وقيام روح ال من قبيل إنفطار السماء وظلمة الشمس والقم��ر وس��قوط النج��وم وأمثال��ا
ا معان عقليDة ل ماديDة فالقصود م�ن كلم��ة الس�ماء ف الكلم�ات النبوي��Dة ه��و س�اء Dعلى أن Dيدل uتفسيا 
 الديان���ة وس���اء أم���ر ال والقص���ود م���ن الش���مس والقم���ر والنج���وم ف إح���دى القام���ات الق���ائم ب���أمر ال
ر� أنD القص���ود منه���ا أرك���ان وأحك���ام وعلم���اء  وأولي���اؤه ف ظه���ور الديان���ة الدي���دة. وف مق���ام آخ���ر ذ�ك����
 وفقه��اء الديان��ة الس��ابقة. وه��ذا يعن أنD ظه��ور الق��ائم يك��ون ف وق��ت تنفط��ر في��ه س�اء الديان��ة الس��ابقة
 وت���تزعزع أركان���ا وتظل���م ش���س س���ائها وقمره���ا وه���ا عب���ارة ع���ن الرك���ان والحك���ام الس���ابقة ول تع���ود
 شرائعها وآدابا تؤثDر شيئاu، وتظلم نوم ساء تلك الديانة بسبب إعراضها عن شس القيق��ة يعن ع��ن
 مظهر أمر ربD العزة. وتبط وتسقط من ساء عزDها ومدها ويق��ع الع�ال بس��بب ض�يق الع��ارف الديني��Dة
د الش��ريعة والحك��ام ويعرض��ون ع�ن Dف منته��ى الض��يق وال��ن ويض�طرب أه�ل الظن��ون والوه��ام م�ن ت�د 
 القائم الوعود وج�ال العب��ود بس��بب ع�دم فهمه�م للكلم�ات اللي��Dة وش�دDة تس�Dكهم بعق��ائدهم الوهي��Dة
 كم���ا أعرض���ت الم���Dة النص���رانيDة ع���ن رس���ول ال وخ���ات الن���بيDي ي���وم ظه���وره بس���بب ع���دم فهمه���ا آي���ات
 النيل وحرDفوا البشارات الصرية ف إنطباقه�ا عل�ى ظه��ور الوع��ود وأبع��دوها ع�ن النطب�اق عل�ى ذل�ك

 ) حي��ث يتفض��Dل: "24الم��ال العب��ود وك��انت تل��ك البش��ارات ق��د وردت ف إني��ل مت��D الص��حاح (
ن� اق�ط	 م��� واك�ب	 ت��ت�س��� َ	 ل ي�	ع�ط���ي ض���و�ء�ه	 و�الك��� يق� ت�ل���ك� الي��Dام� ت	ظ�ل���م	 الش���م�س	 و�الق���م� ن� ب��ع���د� ض���  و�ل�ل���و�ق�ت� م���
ين�ئ�ذr ت�ظ�ه�ر	 ع�لمات� إب���ن� النس��ان ف الس���م�اء� و�ي��ن	��وح	 ك	��ل5 ق��ب���ائ�ل� الر�ض�  الس�ماء� و�ق�	و�ات	 الر�ض� ت��ر�ت�ج5 ح�
اف	ور� ل	 م�لئ�ك�ت�ه	 م���ع� ص���و�ت� الس���  و�ي��ر�و�ن� إب�ن� النسان آت�ياu ع�ل�ى س�ح�اب� الس�م�اء� م�ع� ق�	و�اةr و�م��دr ك�ب�يr و�ي��ر�س�

 "  وبعد تطبيق هذه العبارات على ظهور خات النبياء عليه السلم وبقيDة الظهورات القدDس��ةيم�ظ�الع�ظ�
اد أمره��م ووح��دتم القيقي��Dة تفض��Dل أنD إطلق ه��ذه اللف��اظ عل��ى الع��ان ��Dلظ��اهر أم��ر ال بس��بب إت 

 أي��ن� الش�5م	وس	 الط�ال�ع��ة�القصودة قد جاء أيضاu ف بيانات أئمDة ال�دى حي�ث تفض�Dل ف دع�اء الندب�ة: "
 " فلمDا تD نزول شرح هذه الوضوعات ف كتاب اليقان من قل��مأي�ن� الق�م�ار	 ال�م	ن�ي�ة	 أي�ن� الن5ج	وم	 الز�اه�ر�ة	

 الرح��ن بك��لD تفص��يل وتبس��يط وبرهن��ة ووض��وح وف منته��ى الرق��Dة واللطاف��ة ظ��نD جن��اب ش��يخ الس��لم،
 نظ��راu لم��ود قريت��ه وعك��وفه عل��ى ظ��واهر العب��ارات كم��ا ه��ي ع��ادة أص��حاب الفت��وى والفق��ه، أنD ه��ذه
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 )أوDلuالتفس��يات منافي��ة للص��ول العلمي��Dة ومالف��ة للقواع��د اللغوي��Dة ول��ذا ق��ام بت��وجيه ه��ذا النتق��اد: "(
 ) يب إستعمال جيع الكلمات الواردة بعناه��ا الظ��اهري إلDثانياuيب عدم التجاوز عن قانون اللغة (

 ري����د بتل����ك الكلم����ات مع����ان أخ����رى لوج����ود قرين����ة مقالي����Dة أو قرين����ة حالي����Dة ول ي����وز ب����دون قرين����ةأ	إذا 
 ) ف ك����ل وق����ت ي����راد بالكلم����ة مع����ان أخ����رى ي����بثالث����اuإس����تعمال كلم����ة ف غي م����ا وض����عت ل����ه و (

  الستشهاد بنفس كلمات القائل ولغته ل بكلمات ولغة غيه".

   طلقـــت فـــي الكتـــب  أ?  . فـــي بيـــان أن� ألفـــاظ الشـــمس والقمـــر والنجـــوم وأمثالهـــا قـــد 9
المقد�سة كثيراu على معاني غير ظاهري�ة وفقاu لما جاء في اليقان الشريف:

 وجوابن��ا عل��ى ه��ذا النتق�اد: نع�م إنD أس�تعمال اللف��ظ ف غي م��ا وض�ع ل��ه مس�تعمل ف ك�ل اللغ��ات ف
 العال ومستعمل ف بيانات جيع النبياء والرسلي والفصحاء والبلغاء والطباء والتكلDمي لنD أبواب
 ال��از والس��تعارة والتش��بيه أب��واب واس��عة للفص��حاء والطب��اء ف الع��ال وللبلغ��اء ف جي��ع الم��م. وق��د

 طلق��ت كلم�ات الش�مس والقم��رأ	طلقت كلمة السماء إستعارة على كلD شيئ رفيع ف جيع اللغ�ات وأ	
ة والعلم��اء ب�ل و ��Dوالنج��وم عل�ى الش��رائع والنبي��اء والئم	طلق��ت عل��ى الل��وك واللف��اء. وإذا ك��ان جن�ابأ 

 الشيخ غي مطلع عل�ى ذل�ك فس�ببه إنفط�ار س�اء الديان�ة الس��لميDة وس��قوط علمائه�ا ال�Dذين ه�م ن��وم
 هذه السماء الرفيعة من أوج معارفهم الدينيDة والظاهريDة وبعبارة أصرح إنD جناب الشيخ ظنD أنD تفسي
 ه���ذه الكلم���ات عل���ى ه���ذا ال���وجه خ���روج عل���ى ق���انون اللغ���ة. وس���بب ذل���ك ع���دم إطDلع جن���ابه عل���ى

Dة. أم���Dة ب���ل عل���ى قواع���د العل���وم الظاهريDس���ة الس���ماويDالكت���ب القد���Dلع جن��ابمDا ال���دليل عل���ى ع���دم إط 
 طلق��ت ف ه��ذه الكت��ب ف مواض��ع ك��ثية كلم�اتأ	الشيخ على الكت��ب القدDس��ة الس��ماويDة فه�و أن�Dه ق�د 

ة والعلم���اء بك���ل ���Dالس���ماء والش���مس والقم���ر والنج���وم عل���ى الدي���ان والش���رائع ومظ���اهر أم���ر ال والئم 
 ) م��ن س�فر التثني��ة ف الت��وراة28ص�راحة. فمثلu خ��اطب ال تب��ارك وتع�ال بن إس��رائيل ف الص�حاح (

س��ة وطم��أنم بن���زول البك��ات ال��وافرة عليه��م عن��د إس��تقامتهم عل��ى دي��ن ال. Dبع��د تش��ريع الش��ريعة القد 
 وأن��ذرهم عن��د م��الفتهم وت��اونم ف ش��ريعة ال بن���زول اللعن��ات والنكب��ات الائل��ة وم��ن ذل��ك م��ا ورد ف

ك� ن	�اس��اu و�الر�ض	 ال��Dت ت��ت���ك� ح�د�ي��داu) حي��ث ق��ال تع��ال: "23الي��ة (  و�ت�ك	��ون� س����اؤك� ال��Dت ف��و�ق� ر�أس���
ل��ك� ن� الس���م�اء� ح�ت�D ت��ه� ك� غ	ب��اراu و�ت	راب��اu ي��ن���ز�ل	 ع�ل�ي���ك� م��  " وك�ل م��ن ل�ه إل��ام بق��دارو�ي��ع��ل	 ال��رب5 م�ط��ر� أر�ض���

 ص��عوبة الديان��ة اليهودي��Dة الالي��Dة وص��لبة قل��وبم ورداءة مع��ارفهم يفه��م بلغ��ة ه��ذه البيان��ات الس��ماويDة
 وحسن الستعارات النبويDة وكذلك قال تعال ف الص��حاح الراب��ع م�ن س��فر ملخ��ي ف البش��ارة ب��ورود

اuالوع���ود: " ���Dون� ق�ش���	ون	ر* ي�ك ين� و�ك	���ل5 ف����اع�ل�ي الش���� ب� ت�ك� 	س����
الت��ن5ور� و�ك	���ل5 ال ا ه	���و� ذا ي����أت الي��و�م	 ال�م	ت�ق����د	 ك����  ف��ه����
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ر�ق	 ا ال�م	ت��ق	��ون� إس���ي ت	ش���  و�ي��ر	ق�	ه	م� الي��و�م	 الت ق�ال� ر�ب5 ال�	ن	ود� ف�ل ي��ب��ق�ى ل�	م� أص���لu و�ل ف�ر�ع�اu و�ل�ك	��م� ي��ا أي�5ه���
uون��وا ر�م��ادا	رار� ل�ي�ك ر�ة� و�ت�د	وس	��ون� الش�� ب�� أون� ك�ع	ج	�ول� الص��5 ر	ج	�ون� و�ت��ن�ش��� ا ف��ت�خ� ن�ح�ت�ه� * و�الش�ف�اء� ف أج�  ش��س	 الب�
ر�يع�ة� م	وس���ى ع�ب���د�ي ال��Dت أم���ر�ت	 ب����ا ف ذا ق���ال� ر�ب5 ال�	ن	��ود� إذ�ك	��روا ش��� ام�ك	م� ي��و�م� أف��ع���ل	 ه���  ت����ت� ب	ط��ون� أق���د�
�D ق��ب��ل� م��ي��ئ� ي��و�م� ال��ر�ب* ل	 أل�ي�ك	��م� إيلي��Dا الن�ب� ا أن��ا ذا ا	ر�س��� ك�ام�. ه��� ر�ائ�ض� و�الح�  ح	ور�يب� ع�لى ك	ل* إسرائيل الف���
ر�ب� الر�ض� �خ	��وف� ف��ي��ر	د5 ق��ل���ب� الب���اء� ع�ل��ى الب��ن���اء� و�ق��ل���ب� الب��ن���اء� ع�ل��ى آب���ائ�ه�م� ل�ئ�ل آت و�أض���

 الع�ظي��م� و�ال
r". ف��انظروا ف الي��ة الثاني��ة م��ن ه��ذا الص��حاح ق��وله تع��ال: "ب�ل�ع��ن	ر�ق ا ال�م	ت��ق	��ون� إس����ي ت	ش���  و�ل�ك	��م� ي���ا أي�5ه���

ا ن�ح�ت�ه��� ف�اء� ف أج� *�� و�الش���  " ت��روا أن��Dه أطل��ق كلم��ة الش��مس إس��تعارة عل��ى الس��يح الوع��ود. وه��ذاش����س	 الب�
ا تبش��ر بظه��ور الس��يح الوع��ود. ��Dف��ق اليه��ود والنص��ارى عل��ى أنDت إت��Dالص��حاح م��ن جل��ة البش��ارات ال 
 وبسبب هذا الصحاح بال�ذات ل ي��زال اليه��ود ينتظ��رون ظه��ور الس�يح ويعتق��دون أنD الن��ب إيلي�Dا  ين��زل
ر اللئق بظه��ور الوع��ود. وه��ذا ه��و نف��س الص��حاح ��Dم��ن الس��ماء بشخص��ه قب��ل ظه��ور الس��يح ويبش 
 الDذي بسببه سألوا حضرة السيح إن كنت أنت السيح فلماذا ل ين�زل النب إيليDا من الس��ماء فأج��ابم
 حض���رته نع���م ن���زل وم���ا عرفتم���وه وقتلتم���وه وه���و يي ب���ن زكري���ا علي���ه الس���لم. ود	ه���ش اليه���ود م���ن ه���ذا

 " و�ت��ر�و�ن� إب���ن� النس��ان آت�ي��اu ع�ل��ى س���ح�اب� الس���م�اء�الواب كما د	هش جناب الش��يخ م�ن تفس��ي الي��ة "
ا تدلD على ظهور خات النبيDي ومن تفسي الية: " Dالك�ر�ي�بأن 	ق� إن�ك� أن�ت� الع�ز�يز	ا تشي إل كريذ Dأن " 

  بن إبراهيم.

 ) من الصحاح الرابع من سفر النب أرميا الDت تب براب القدس23-12ولحظوا كذلك اليات (
ل�الشريف وباللم الواردة على بن إسرائيل على يد نبوخذنص��Dر حي��ث يتفض��Dل: " اء	 ف ع�م��  ه	�م� ح	ك�م��

ي� خ�ر�ب���ةÙ و�إل الس���م�و�ات� ف�ل ن	�ور� ل���ا. ن�ظ��ر�ت	
ا ي��ف�ه�م	�ون. ن�ظ��ر�ت	 إل الر�ض� و�ه��� ل� الص��ال�ح� م�� ر* و�ل�ع�م��  الش��

ي� ت��ر�ت����ف	
ل� ذ�ل���ك� ت��ن	��وح�) م��ن الص��حاح ذات��ه: "28". وتفض��Dل ف الي���ة (إل ال�ب���ال� ف���إذا ه��� ن� أج���  م���

ن� ف��و�ق�  "  ول مف����رD ول ش����كD ف دلل����ة كلم����ة (الس����موات) عل����ى الديان����ةالر�ض	 و�ت	ظ�ل�����م	 الس�����م�وات م�����
ر ب��ل أظلم��ت الش��ريعة القدDس��ة ��Dة ل تظل��م ف حادث��ة نبوخذنص��Dالس��ماء الظاهري Dة لنDوالش��ريعة الوس��وي 
 وأظلمت الديانة الليDة بسبب كفر الوثنيDي وجهله�م وظلمه�م. وك�ذلك يتفض��Dل ف الي��ة التاس��عة م�ن

. خ�ز�ي���ت�الص��حاح ال��امس عش��ر م��ن ه��ذا الس��فر بال��ذات ق��وله تع��ال: " Ùار  غ�ر	ب���ت� ش��س	��ها إذ� ب��ع	��د� ن��ه���
ائ�ه�م� ي��ق	��ول	 ال��ر�ب5 ا أم���ام� أع���د� ي�ف� أد�ف��ع	ه��� . أم��Dا ب�ق�ي�ت�	ه	��م� ف�ل�لس��� ل���ت�  ". والقص���ود ب��ذه الي���ة الخب��ارو�خ�ج�

 بغروب شس العزDة والسعادة يعن شس القيقة من بي بن إسرائيل وطلوعها ف المDة النصرانيDة.
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   . في بيان أن� إطلق ألفاظ الشمس والقمر جاء فــي الكتـب المقد�ســة علــى مظهــر  10
 أمـــر ال ومركـــز ميثـــاق ال وتبكيـــت الناقضـــين للعهـــد اللهـــي وفـــي بيـــان أن� المقصـــود

بألفاظ الشمس والقمر هو ذكر مراتب شروق وغروب شموس الحقيقة:

 وك��ذلك إنظ��روا ف الص��حاح الثلثي م��ن س��فر أش��عيا الن��ب ال��Dذي ي��ب أوDلu بل��ول الص��ائب واللم 
ر�) من�ه يتفض�Dل: "26على بن إسرائيل وبعد ذلك ي�ب بظه�ور الوع��ود. فف�ي الي��ة (  و�ي�ك	��ون	 ن	�ور	 الق�م��

ع�ب�ه� ر� ش��� 	�� ف�ي��ه� ال��ر�ب5 ك�س��� ب��ع�ة� أي���امr ف ي��و�مr ي	�ب� ب��ع�ة� أض�ع�افr ك�ن	ور� س�  ك�ن	ور� الش�م�س� و�ن	ور	 الش�م�س� ي�ك	ون	 س�
ف�ي ر�ض� ض�ر�ب�ه�  ". وهذه الية تبشDر بأنD النوار الشرقة من شس القيقة سوف تكون س��بع م��رDاتو�ي�ش�

 أك�ثر م�ن الظه��ورات الس�ابقة وس��تكون الش��عDة الس��اطعة م�ن قم�ر الولي��ة النش��عب م�ن الص�ل الق�دي
uس��ة ل يس��تطيع العاق��ل أب��دا Dمثل أشعة شس القيقة الساطعة. وهذه اليات الذكورة ف السفار القد 
ا تنته���ي إل الم���ع بي النقيض���ي لن���Dه ل يك���ن أن ���Dي لنDأن يمله���ا عل���ى الش���مس والقم���ر الظ���اهري 
 تظلم الشمس والقمر ويكون ن��ور القم�ر مث��ل ن��ور الش��مس ون��ور الش�مس س��بعة أض�عاف نوره�ا. ول��ذا
 فالواض��ح ل��دى أول القل��وب الناب��ة غي الظلم��ة أو النحرف��ة أنD ش��س الديان��ة الس��ابقة وقمره��ا س��وف
 تظلم ف يوم ظهور الوعود وسوف تنسخ. وسوف تشرق شس الديانة الديدة وقمره��ا بأش��دD إش��راق
 وس��طوع. وس��وف تف��وز بش��اهدة ه��ذه الن��وار الب��اهرة ك��لD نف��س ل تن��وح براث��ي الفق��ر وع��دم الق��درة

Dر م���ن ه���ذا النيDوالس���تطاعة عل��ى الس���فر والج���رة إل ال. وس���وف ينش���رح ص���درها ويتن���و��Dالش���رقي Dي 
اء	" ف�ض	ل ال ي�	ؤ�ت�يه� م�ن� ي�ش��  .  وهن��ا أرج��و م�ن أحب�Dاء ال أن يعن��وا النظ�ر ملي�Dاu ف ه��ذه النقط��ة190"ذ�ل�ك� �

 وينظ��روا بنظ�ر التحقي�ق أنD الني��D الش��رق الب�ازغ الس�اطع الن��ور ال�Dذي أثن ال تب�ارك وتع��ال عل��ى وج��وده
ن	�ور� الش���م�س�ف سفر أشعيا منذ أكثر من ألفي وخسمائة سنة بعبارة: " ر� ك�  "  وأقس�م�و�ي�ك	ون� ن	ور	 الق�م���

اف القرآن اليد بوج�وده الس��عود ف ق�وله ج�لD وعل: " ر� إذا ت�له��   وبي191�D"و�الش��م�س� و�ض	�ح�اه�ا و�الق�م��
 بذه العبارات العظيمة الرهيبة عظمة مقامه المود ورفع��ة ل��وائه العق�ود. يري�د ناقض�و عه��د ال ون��اكثوا
 ميث��اق ال بس��اعيهم الباطل��ة ودسائس��هم ال��دنيئة أن ينع��وا الل��ق م��ن الت��وجDه ن��و وجه��ه الني ويري��دون

Dل��وا مرك��ز اليث��اق. وه��م مث��ل طي��ور اللي��ل ط��ائرون ف ظلم��ة الض��لل. وي��اول ك��ل Dوا  العب��اد ويوDأن يض��ل 
راu مط���اع ال���رأي ف تفس���ي الكت���اب ويص���بح مته���داu ناف���ذ الك���م ف دي���ن ���Dواح���د منه���م أن يك���ون مفس 
 حضرة ربD الرباب. فسحقاu له من تصوDرr باطل وب	عداu له من خيال م��ال. وإذا إش��تبهت عل��ى أمث��ال
 جن��اب الش��يخ الع��ان والقاص��د الص��ليDة ف ه��ذه الي��ات الكري��ة والبيان��ات العظيم��ة فل��ن تش��تبه عل��ى

54المائدة:  190  
1الشمس:  191  
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 أه��ل البه��اء وأص��حاب الس��فينة الم��راء ال��Dذين ش��ربوا م��ن النب��ع الع��ذب لليق��ان ول ي��ف عليه��م ت��ويه
 الناقضي وتضليل الناكثي بعد إطDلعهم على تفسي معان الشمس والقمر ف اليق��ان الش�ريف  وف

Ùل�ي���ل 	ذا الص��5ب�ح  س��ائر الل��واح القدDس��ة. ول��ن يأف��ل الني��D الب��ازغ ب��الكلم ال��واهي الف��ارغ: (و�ه�ب�ن��� ق�	ل���ت	 ه���
Dاء ال أنDون� ع�ن� الض*ي�اء�؟).  ولكن ل يفي على أحب	أي��ع�م�ى الن�اظ�رDجلله من ذكرن Dمقصود ال جل  

 الشمس والقمر هو بيان مراتب تلDي القيقة القدDسة ف مراتب ظهور وبط��ون تل��ك القيق��ة ال��Dت ه��ي
 حقيق��ة الق��ائق م��ن أج��ل تأس��يس الش��ريعة وبق��اء الديان��ة إل أم��دr معل��وم وأج��لr مس��مDى. وإلD ف��إنDه ل��ن
 تتجلDى ف الرايا العديدة غي ذات واح�دة ول�ن يك��ون تع�دد الراي��ا س��بباu ف تع�دد القيق��ة الواح��دة كم�ا
 نزلت بصورة مفصDلة ف اليقان الشريف الوحدة القيقيDة للذات القدس ف بيان مقام��ات الم��ع بي

 مظاهر أمر ال والتفصيل بينها. وم�ن� فهم هذه النقطة إتDضحت له مقامات مظاهر المر.

هن��ا ب��الكلم م�ن ال�رد عل�ى العتض��ي إل تبكي��ت Dوخلصة القول لقد فلت من يدينا عنان القل�م وتوج 
الناقضي ليثاق ال. فلنرجع إل أصل الوضوع ونعرض مواضع إستعمال الشمس والقمر والنجوم.

 ) م��ن س��فر حزقي��ال الن��ب ال��Dذي س��Dي ف الق��رآن الي��د ب��ذي الكف��ل عن��د32فق��د ورد ف الص��حاح (
ج	�ب	 الس���م�و�ات�) ق��وله تع�ال: "7ذكر مصر وغلبة الكلدانيDي عليه��ا ف الي��ة ( ائ�ي إي���اك� أح�  و�ع�ن���د� إط�ف���

ن�ي�ة�
	
يئ	 ض�و�ء	ه	 و�أظ�ل�م	 ف��و�ق�ك� ك	ل� أن��و�ار� الس�م�اء� ال ي الش�م�س� ب�س�ح�ابr و�الق�م�ر	 ل ي	ض�  و�أظ�ل�م	 ن		وم�ه�ا و�أغ�ش�

Dال�ر�ب 	الس�ي*د 	ول�	ك� ي��ق ع�ل	 الظ5ل�م�ة� ع�ل��ى أر�ض��  ". وك�لD م�ن ل�ه إطDلع عل�ى تاري�خ غلب�ة الب�ابليDي عل�ىو�أج�
 مص���ر يع���رف أن���Dه ل تظه���ر أمث���ال ه���ذه ال���وادث ف تل���ك الي���Dام ولك���ن بع���د الطDلع عل���ى التفاس���ي

 السابقة لن يصبح فهمها مشكلu صعباu على أهل الدراك.

 وس��فر ميخ��ا الن��ب ال��Dذي كل��Dه ي��ب بالص��ائب ال��واردة عل��ى بن إس��رائيل وظلم��ة دينه��م وظه��ور الوع��ود
ل��ةÙ ب�ل ر	ؤي���ا ظ�لمÙ ل�ك	��م� ب���د	ون�يتفضDل ف الي��ة السادس�ة م��ن الص�حاح الث��الث: " ل�ك� ت�ك	��ون	 ل�ك	��م� ل�ي��  ل��ذ�

ل	 الع�ر�اف	���ون� و�ي�غ�ط���Dون� زى ال���ر�اؤون� و�ي��ج��� ار	 ف��ي�خ��� م� الن�ه���  عر�اف���ةr و�ت�غ�ي���ب	 الش���م�س	 ع���ن� النبي��اء و�ي	ظ�ل���م	 ع�ل�ي�ه���
Dم� لن	و�ار�ب��ه ن� الن���Dك	ل5ه	���م� ش���� و�ابÙ م����  ". وق���د عرض���نا س���ابقاu أنD الن���ب بإص���طلح بن إس���رائيله	 ل�ي����س� ج����

Dل هن��ا ف ه��ذا ال��وحي أنDة ف الرؤيا ولذا يتفضDسة هو إنسان تن�زل عليه اللامات الليDوالكتب القد 
ا ل�ن ت��ؤدDي إل نق��اء القل��وب �Dة سوف تنسخ ول��ن يبق��ى ل��ا أث�ر وأنDة ف الشريعة الوسويDالحكام الديني 

Dة والل��ام والتف��أDة الص��دور. ول��ذا س��وف ت��زول النب��و��DونورانيDوف س��فر موس��ىأ .uا��Dكلي uل والس��تعلم زوال 
ي���ع�الن���ب يتفض���Dل ف الص���حاح الث���امن: " ر� ي��ع�ق	���وب� أن���D ل����ن� أن�س����ى إل الب����د� ج�� م� ال���ر�ب5 ب�ف�خ����  ق����د� اق�س����
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ا و�ت�ف�ي��ض	 و�ت��ن�ض���ب	 ا و�ت�ط�م	��و ك	ل5ه��� اك�نr ف�يه��� ذا ت��ر�ت�ع���د	 الر�ض	 و�ي��ن	��وح	 ك	��ل5 س��� ل� ه��� ن� أج��� ال��م�. أل�ي���س� م���  أع�م���
ر� و�أق��ت	�م	 الر�ض� ف ي*د	 ال�ر�ب5 إن�D ا	غ�ي*��ب	 الش��م�س� ف الظ5ه�� ر� و�ي�ك	��ون	 ف ذ�ل��ك� الي��و�م� ي��ق	��ول	 الس�� ن�ي�ل� م�ص��  ك�
rل* ر�أس��	و�ع�ل��ى ك uحا	س	ق�اء� م  ي��و�م� ن	ورr و�أح�و*ل	 أع�ي�اد�ك	م� ن��و�حاu و�ج��يع	 أغ�ان�يك	م� م�ر�اث�ي و�أص�ع�د	 ع�ل�ى ك	ل* الح�

uاDر���	م uا ي��و�م���ا ر	ه���� ي���د� وآخ� ة� الو�ح� ا ك�م�ن�اح���� ع�ل	ه����  ".  وم���ن يع���ن النظ���ر ف ه���ذه الي���ات يفه���م بك���لق�	ر�ع����ةu و�أج�
 وض��وح أنD القص��ود بغي��اب الش��مس وظلم الرض ف ه��ذه الكلم��ات غي��اب ش��س الس��عادة وظلم��ة

ل الديان��ة وزوال ت��أثي الش��ريعةأأرض العرف��ة. ول��ن تغ��رب ش��س الس��عادة  Dبس��بب تب��د Dع��ن ق��وم إل uب��دا 
  رض العرفة.أوظلمة القلوب الDت هي 

 أمDا ف النيل وأسفار العه��د الدي�د ف�إنD ه��ذا القبي��ل م�ن الطلق��ات والس��تعارات الفص��يحة اللطيف��ة
 فوق ما يس��توعبه ه��ذا ال��وجز. فمثلu ف الي��ة الامس��ة م�ن الص�حاح الث�ان م��ن رس��الة ب��ولس الرس��ول
 إل أهال أفس��س أ	طلق��ت كلم�ة ال��وت والي��اة عل��ى الكف��ر والي��ان وأ	طلق��ت الفلكي��Dات إس��تعارة عل��ى

ة� أن��ت	��م� م	�ل�ص	��ون�المور الدنيويDة فيتفضDل: " يح� ب�الن�*ع�م��� ي�اناu م���ع� ال�م�س���  ح�ي�ث	 ق�ال� و�ن��ن	 أم�و�اتÙ ب�ال��ط�اي�ا أح�
ائ�ق� ت��ه� الف��� ر� ف ال��د5ه	ور� الت�ي���ة� غ�ن�� ن�ع�م� يح� ي�س	�وع ل�ي	ظ�ه�� ل�س�ن�ا م�ع�ه	 ف الس�م�و�ي�ات� ف ال�م�س�  و�أق�ام�ن�ا م�ع�ه	 و�أج�

 ".ب�الل5ط�ف� ع�ل�ي�ن�ا

ر�اةÙ) م��ن مكاش��فات يوحن��Dا: "12وك��ذلك تفض��Dل ف الص��حاح ( ةÙ ف الس���م�اء� إم��� ر�ت� آي���ةÙ ع�ظ�يم���  و�ظ�ه���
uب��ا ر� ك�و�ك� ن� إث��ن��� ع�ش��� ل�ي��لÙ م��� ه�ا إك� ا و�ع�ل���ى ر�أس��� ل�ي��ه�� ر� و�ت���ت� ر�ج� ر�ب�ل�ةÙ ب�الش��م�س� و�الق�م���  "  وق�د كت��ب ه��ذام	ت�س��

 العب��د تفس��ي ه��ذا الس��فر بص��ورة مفص��Dلة ف رس��الة (ش��رح الي��ات الؤرDخ��ة) ولي��س فهمه��ا ص��عب هن��ا
 على أرباب النباهة والبصية.

ه�د� ل�ك	�م�) من هذا السفر بالذات: "22وكذلك تفضDل ف الصحاح ( ش�� ل�ت	 م�لك���ي ل�  أن�ا ي�س	وع أر�س���
: أن�ا الص�ل	 و�ذ	ر*ي�ة	 داو	د� ك�و�ك�ب� الص5ب�ح� ال�م	ن�ي� ".ب��ذ�ه� الم	ور� ع�ن� الك�ن�ائ�س�

 وخلص��ة الق��ول فق��د ثب��ت م��ا ذكرن��اه أنD ألف��اظ الش��مس والقم��ر والنج��وم والس��ماء وأمثال��ا ق��د وردت
س��ة م��ن الت��وراة والني��ل بش��كلr يط��ابق تفس��ي كت��اب اليق��ان الش��ريف ب��ل ك��ان Dف الكت��ب القد uك��ثيا 
 إطلق ه���ذه اللف���اظ عل���ى ه���ذه الع���ان أك���ثر إس���تعمالu وش���يوعاu ولي���س الس���بب ف تعج���Dب جن���اب
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 الش����يخ م����ن تفاس����ي كت����اب اليق����ان الش����ريف إلD نتيج����ة ع����دم إطDلع جن����ابه عل����ى الكت����ب القدDس����ة
 السماويDة وإبتعاده عن البيانات القدسيDة النبويDة.

  . في بيان ضرورة وجود القرائن وفي أن� فهم هذه القرائن يرجع إلى أهل اليمان   11
ل إلى غيرهم:

ا م��ا كتب��ه جن��اب الش��يخ م��ن ض��رورة وج��ود الق��رائن فه��ذا أم��رÙ ص��حيح وه��و أنD إس��تعمال اللف��اظ ��Dوأم 
 للتش��بيه والس���تعارة يت��اج إل ق��رائن حالي��Dة أو مقالي��Dة ولك��نD فه��م ه��ذه الق��رائن وإدراك ه��ذه الش��واهد
 من���وط بأص���حاب الحلم الرزين���ة والص���دور النش���رحة والقل���وب الن���وDرة والبص���ائر النية لن���Dه ل���و أمك���ن

ا ي��ع�ل���م	 ت���أو�يل	ه	 إلD اللك��لD إنس��ان فه��م ذل��ك ل��ا تقDق��ت الي��ة الكري��ة: "    لن��Dه لي��س القص��ود192"و�م���
 بالتأويل إلD الع��ان الص�ليDة ال��Dت تفي��دها ألف�اظ الي�ات. ومعل��وم أنD ال��راد ب�ا ه��و الع��ان غي الظاهري��Dة

 و�ب�ئ�رrوال��دقائق والس��تعارات النبوي��Dة فق�د ر	وي ع��ن أمي ال��ؤمني علي��ه الس��لم ف تفس��ي الي��ة البارك��ة: "
rيد رr م�ش��� ر	 ال�م	ع�ط�ل��ة	  أن��Dه علي��ه الس��لم ق��ال: "193"م	ع�ط�ل��ةr و�ق�ص���  وي ع��ن ص��ادق آل مم��Dدر	"، ور	أن��ا ال�ب�ئ��

ا ق	�رىu ظ���اه�ر�ةuعليه السلم أنDه قال ف تفسي الية الكرية: " ن���ا ف�يه��� ��� ال�ق	��ر�ى ال��Dت ب�ار�ك� ن��ه	��م� و�ب��ي�  و�ج�ع�ل�ن���ا ب��ي��
ا ل�ي���ال� و�أي�ام��اu آم�ن�ي يوا ف�يه��� ي��ر� س��� ا الس���  "ن����ن	 الق	��ر�ى الظ���اه�ر�ة  أن��Dه علي��ه الس��لم ق��ال: "194"و�ق���د�ر�ن�ا ف�يه���

 في	فه��م م��ن ه��ذا التفس��ي بص��ورة ص��رية أنD القص��ود ب��ذه الق��رى الظ��اهرة وس��ائط إيص��ال الفيوض��ات
ة ال �����Dة إل ال�����ؤمني أي الئم�����Dطه�����ار س�����لم ال عليه�����م أجعي. ول�����ول تص�����ريح أمي ال�����ؤمنيلاللي 

 والصادق عليهما السلم لا ع�رف أه�ل الظ�اهر أب�داu تل�ك الع�ان القص��ودة "ب�البئر العطDل�ة" و "الق�رى
 الظاهرة" ولرفعوا مثل إبن الخوند راية الكابرة مرفرفة. هذا وإنD تفاسي أئمDة أهل البيت ه��ي م�ن ه��ذا

  القبيل [كما هو معلوم عند أول اللباب وم�ن� عنده علم الكتاب].

  لع الشيخ على القواعد المرعي�ة بين العلماء:  ط�  ط�  إ  . في إثبات عدم   12

Dة فه��و واض��ح وأظه��ر ل��دى أه��ل العل��م لن��Dلع جن��اب الش��يخ عل��ى القواع��د العلميDا دلي��ل ع��دم إط��Dأم 
 السائل الDذي نزل كتاب اليقان الشريف ف جواب أسئلته ه��و واح�د م�ن أش�راف وس�ادات الس�لمي

 ) ع��ن علم��ات ظه��ور الق��ائم م��ن قبي��ل نف��خ الص��ور وقي��ام م���ن� ف القب��ورالوDلوك��انت أس��ئلته ثلث��ة: (

7آل عمران:  192  
45الحح:  193  
18سبأ:  194  
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 وطلوع الشمس من مغربا وتكوير الشمس وإنفط��ار الس��ماء وس��قوط النج��وم وتب��دDل الرض وأمثال��ا،
ة ال�دى بأشخاص�همالثان( �Dة بن السن العسكري عليهما الس��لم ورجع��ة س�ائر أئم Dعن رجعة الج ( 

 ) عن عدم جواز تغيي وتبديل الشريعة الس��لميDة. وم��ن العل��وم أن��Dه ل��االثالثوغلبتهم وسلطنتهم،  و(
 كان الس�ائل مس�لماu ويس��أل ع�ن مع�ان نف�خ الص��ور وقي��ام الم��وات وتك��وير الش�مس وس��قوط النج��وم

Dوأمثال��ا م��Dذينم��Dة الس��لم ال ��Dبيان��ات أئم Dأن Dة فل ش�كDا ورد ف الق��رآن الش��ريف والح��اديث الس��لمي 
ة ��Dة وأعلمهم تكون حجDلكتاب ال وأفضل الناس ف الم uناDلرسول ال ومبي uواحد منهم وارثا Dكان كل 

ار	عليه ومبهنةu للمقصود ولذا فإنD الستشهاد بعبارة دعاء الندب�ة: "  أي���ن� الش�5م	وس	 الط�ال�ع��ة� أي���ن� الق�م��
 " إستش����هاد ف منته����ى التان����ة والعتب����ار ومط����ابق ك����لD الطابق����ة للقواع����د الرعي����Dة عن����د العلم����اءال�م	ن�ي�����ة	

ة ��Dة أو الن��ود ح��ت ل تك��ون كلم��ات أئم��Dالخي��ار، ول يك��ن الس��ائل م��ن النص��ارى أو اليه��ود أو البوذي 
د ب��ه والعي���اذ ب��ال م��ن أص��حاب العم��ائم ف ة علي��ه ول يك���ن ص���احب الكلم الستش���ه� ��Dالس���لم حج 
ف�ل�ة� الن��ام ح��ت يك���ون الستش��هاد بكلم���ه س��اقطاu م��ن درج��ة العتب���ار عن��د أرب���اب  الس���لم وم��ن س���
 الستبصار. وسبب إستشهاد اليقان الشريف بآيات النيل القدDس كان من أج�ل تن��بيه الس�ائل إل
ك بنف���س ه���ذه العلم���ات س���بب ض���لل الس���ابقي وتك���ذيبهم ل���ات الن���بيDي علي���ه الص���لة ���Dالتمس Dأن 
 والس����لم وأنD ع����دم فهمه����م وإس����تيعابم الع����ان القيقي����Dة ل����ذه الي����ات بال����ذات ق����د أدDى إل مانب����ة

 بهةش	الس��ابقي وإبتع��ادهم ع��ن اللحقي. وم��ن القواع��د التين��ة الرعي��Dة بي العلم��اء أن��Dه ل��و أص��بحت ش	��
 س��بباu ف ض��لل ق��وم وانته���ى تس��Dكهم ب��ا إل تك��ذيب ص��ادقr ف��إنD العلم��اء ينبDه���ون التمس��Dك بتل��ك
 الشبهة إل حالت الس��ابقي ليعت�ب ب�م فيح�ذDرونه ويوDف��ونه م�ن مس�لكه الهل�ك بك�م الي��ة الكري�ة:

ل�ك� ق�ال� الDذين� م�ن� ق��ب�ل�ه�م� م�ث�ل� ق��و�ل��م� ت�ش�اب��ه�ت� ق�	ل	وب�	ه	م�"  . إذاu فق��د إتDض��ح م��ا كتبن��اه أنD جن��اب195"ك�ذ�
 ) أن��Dه ظ��نD أنD الس��تدلل  بعب��ارة دع��اء الندب��ة ف إثب��ات مع��انالولالش��يخ إش��تبه علي��ه الم��ر مرDتي (

 ل ) أن��Dهالثانيةالنيل كان من أجل النصارى مع أنDه كان من أجل السلم ف إثبات معان القرآن و(
 ينتب��ه إل أنD القص��ود بإتي��ان عب��ارات الني��ل ه��و م��ن أج��ل اثب��ات أنD النص��ارى ق��د تس��Dكوا ف ع��دم
 قب��ولم أم��ر خ��ات الن��بيDي علي��ه الس��لم بظ��واهر ه��ذه العلم��ات وحل��وا رجع��ة عيس��ى علي��ه الس��لم عل��ى
رت ألف���اظ الس���ماء والش���مس والقم���ر والنج���وم ال���واردة ف الني���ل ���Dس	رجع���ة شخص���ه بال���ذات. ول���و ف 
 بعانيها الظاهرة وف	سDر القصود بالرجعة برجعة شخص عيس��ى علي��ه الس�لم فل ش�كD أنD الم�ر ينته��ي
 والعي��اذ ب��ال إل تك��ذيب خ��ات النبي��اء علي��ه الس��لم وي��ؤدDي إل بطلن دي��ن الس��لم. وسن���زيد ه��ذه

السئلة بياناu وتوضيحاu بعناية ربDنا البهيD البي وتأييد مليكنا العليD العلى.

118البقرة:  195  
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 نعم كما أثبتنا ف الواضيع الربعة ف هذا الب��اب أنD الق��رآن الش��ريف ه��و بيDن��ة الص��حف الول وج�امع
 القائق الكنونة ف التوراة والنيل وسائر كتب النبياء. وإتDضح أنD القصود اللي م�ن ه�ذه اللف��اظ
 ف جي��ع الص��حف الس��ماويDة ه��و الخب��ار ع��ن حقيق��ة واح��دة وبي��ان ح��وادث مصوص��ة تتDض��ح ف ي��وم
 القيام��ة معانيه��ا القيقي��Dة وين���زل تأويله��ا. ل��ذا فبع��د أن ن��زل كت��اب اليق��ان الش��ريف وف	��كD خت��م الرحي��ق
 الختوم بأنامل اليD القيDوم وإتDضحت التفاسي الصليDة لذه اليات بعناية مالك الرضي والسموات
 ص��ار ذل��ك س��بباu ف س��هولة دف��ع الش��بهات عل��ى أه��ل الي��ان وميس��وراu عليه��م كش��ف حج��ب أه��ال
 سائر الديان وس�ه�ل� التوفيق فيما بي اللل والحزاب بعناية حضرة ربD الرب��اب وبعب��ارة أوض��ح ص��ار
Dأهل اليان بسبب نزول اليقان وسائر أل��واح الرح��ن وارثي لعل��م الق��درة عل��ى كش��ف الغ��وامض وف��ك 
 أختام جيع النبياء من آدم إل الات، كما لحظتم ف هذا العبد. فم��ع أن��Dه أحق�ر عب��اد ه��ذا الظه��ور
 العظ���م علم���اu وعملu وفض����لu كي���ف يط���ابق بي الكت����ب اللي����Dة وكي����ف ي���بيD ويوض����ح طري����ق الم���ع
 والتوفيق بي نصوص الصحف الس�ماويDة ال�Dت ك�ان ع�دم فهمه�ا طيل�ة الق��رون العدي��دة س�بباu ف خص�ام
 الم��م العظيم��ة ومنافرت��ا. ول��و ل يك��ن م��دح ال��ذات نوع��اu م��ن الرعون��ة لستش��هدت هن��ا ب�ا ق��اله وكتب��ه
 كبار القسس والفلسفة ف أوروبDا وأمريكا ف الشهادة عل��ى عل��م ه��ذا العب��د وإح��اطته بق��ائق الكت��ب
س��ة ليطل��ع أرب��اب البص��ية عل��ى مق��دار فض��ل ال��قD ج��لD جلل��ه ف تن���زيل كت��اب اليق��ان الش��ريف Dالقد 

Dت ج��رت م��ن ه��ذا القل��م العظ��م. وعم��Dوليعرف��وا أن��ار الع��ارف ال��Dض��ح ه��ذه ال��آثر الليل��ةمDا قري��ب ستت 
 وسينكشف ما خفي وراء حجاب الظلم الغليظ:

ب�ب�ي���ك� ب�ت�أت�ي�ي�و�  و�  لu ه�اه�ج����ت� ج�ن����ا ك	ن�م���� م�م	ام	ي����ك� الي�ل����ي ل�د�د�ب�ت	ب�س�س����"  ار� م����ن�ب����الخ�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل�� ".و*د�ز� ت�	ز�ل��ل��ل�

  . في بيان بطلن ما توه�مه جناب الشيخ في أن� تفاسير صاحب المر   13
يجب أن تطابق تفاسير السابقين:

رين ل أن ��Dأن� يط��ابق التفس��ي ل مال��ة أح��د تفاس��ي الفس (uرابع��ا)" :ا م��ا كتب��ه جن��اب الش��يخ بق��وله ��Dوأم 
uغ��ة يالفها جيعها، فمثلDبالل uأو خ��با uإذا قال أحد النبياء الس�ابقي أمث��ال كلي��م ال أو روح ال ش��يئا 

Dمعن ه��ذا ال��ب وه��ذه اللف��اظ ل يفهمه��ا أي Dع��ى أنDة وظه��ر بع��د أل��ف س��نة ش��خص آخ��ر إد��Dالعبي 
رين وال��تجي ق�د أخط��أوا ��Dجي�ع الفس Dمعن��اه ك��ذا وك��ذا وإن Dواحد م�ن علم�اء التفس��ي أو النص��ارى وإن 
 ول يستنشقوا رائحة من العن القصود فل شكD أنD هذا النوع من الدDعاء  لدى العقلء ادDع��اء  ك��بي
 ب��ل إن��Dه ل��ن ي	قب��ل ول��ن ي	ع��تف ب��ه"  ومقص��ود جن��اب الش��يخ أن��Dه مثلu ل��و تفض��Dل موس��ى علي��ه الس��لم
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 ببش��ارات فيج��ب أن تك��ون بيان��ات عيس��ى علي��ه الس��لم عن��د ظه��وره مطابق��ة م��ع أح��د تفاس��ي اليه��ود
 وإلD فلن ي	قبل ادDعاء  عيسى عليه السلم وهكذا لو تفضDل عيسى علي��ه الس��لم ببش��ارات فيج��ب أن
 تك��ون بيان��ات رس��ول ال وخ��ات الن��بيDي عن��د ظه��وره مطابق��ة م��ع أح��د تفاس��ي الني��ل وإلD فل��ن يك��ون
 إدDعاؤه عليه السلم مقبولu، وهكذا يب أن يكون المر ف ظهور حضرة باءال. وإنD قاعدة جن�اب

ة وج����وه ب����ل مرDب����ة لمي����ع الدي����ان ومؤدDي����ة بال Dة إل القهق����رىلالش����يخ ه����ذه مغلوط����ة م����ن ع����دDنس����اني 
.والسران

 ) إنD قاع���دة جن���اب الش���يخ ه���ذه ت���الف نص���وص الكت���ب الس���ماويDة بال���ذات، لنك���مف���الوجه الوDل(
 لحظتم أنD ال جلD جلله قد صرDح ف أسفار العهد القدي أنD السفار الليDة مفيDة ومتومة إل ي��وم
 النتهى فإذا كان مراد ال من اليوم النتهى هو ي��وم ظه��ور عيس��ى علي�ه الس��لم ف�إنD تفاس��ي حض�رته ل

Dب�دDأن ت��الف جي��ع تفاس��ي اليه��ود وإذا قص�د تع��ال بي��وم النته��ى ي��وم ظه��ور رس��ول ال علي��ه الس��لمد  
 فل شكD أنD بياناته عليه الس��لم ل�ن تتDف��ق م�ع بيان��ات اليه��ود والنص��ارى وإذا قص��د تع�ال بي��وم النته��ى
ر الكت��ب اللي��Dة تفس��ياu ي��الف مف��اهيم اليه��ود ��Dه سيفس��Dأن Dي��وم ظه��ور الق��ائم وقي��ام روح ال فل ش��ك 

ل� ي��ن�ظ	�ر	ون� إلD ت���أو�يل�ه	 الي��ة الكري�ة: "نDنDإوالنصارى والسلم. و ذ�ب	وا ب���ا  والي��ة الكري�ة: "196"ه��  ب��ل� ك���
ا ي����أت ت����أو�يل	ه	 ه� و�ل�م����    ص���ريتان تام���اu ب���أنD التن����زيل سين����زل خلف���اu لف���اهيم ال���ؤوDلي197"ل����� ي	�يط	���وا ب�ع�ل�م����

رين وستنكش����ف مع����انيه القيقي����Dة ف الي����وم الخص����وص وأنD ادراك ه����ذه القض����ية الس����طورة ف ����Dوالفس 
م ب�ارد وج�اف �Dم�ا ق�اله جن�اب الش��يخ بوج��وب ك�ذا ووج��وب ك��ذا إن�ا ه�و تك Dة يثبت أنDالكتب اللي 
 وعلي���ل وادDع���اء  واهr وبل دلي���ل. وك���أنDه ظ���نD أنD ظه���ور مظ���اهر أم���ر ال ال���Dذين ق���د ظه���روا جيع���اu ب���آراء

ب��ر�ت	�تالف آراء أه�ل ال��وى بك�م الي��ة الكري�ة: " ت�ك� وى أن��ف	س	��ك	م� إس��� اء�ك	م� ر�س	��ولÙ ب���ا ل ت��ه��� ا ج��  أف�ك	ل�م��
ت�	ل	ون� ب��ت	م� و�ف�ر�يقاu ت��ق�    ي�ب أن يظه��روا وفق��اu لراء جن��ابه الباطل��ة وأنD الق�ائم الوع��ود ال��Dذي198"ف��ف�ر�يقاu ك�ذ�

   ي��ب أن يك��ون تابع��اu لراء الق��دمي الفاس�دة. لن199Dهو مظهر الية الكرية: "ي��ف�ع�ل	 ال م�ا ي�ش�اء	"
 النس��ان البص��ي ل��و يتأم��Dل ف كلم��ات الق��وم ويت��دبDر فيه��ا ل�ين��دهش حي ي��رى أنD ك��لD واح��د منه��م ق��د
 كت��ب قب��ل الظه��ور أحكام��اu وقواع��د عدي��دة للق��ائم الوع��ود ي��أمرون حض��رته بوجبه��ا بإطاع��ة أوامره��م

Dواح��د م��ن ه��ؤلء الق��وم ل يؤل Dك��ل Dالنس��ان م��ن جرأت��م وغفلته��م لن ��Dالباطل��ة. ويتحي��Dل uإف كتاب��اDلDل 
 وكتب فيه ف مواضع عديدة أنD القائم يب أن يفعل كذا ويب أن يقول كذا ويب أن تكون سيته
52العراف:  196  
39يونس:  197  
87البقرة:  198  
28ابراهيم:  199  
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Dذلك الوجود الق��دس ق��ائم ب��أمر الل Dوا أنDم ظن Dكذا كأنDلDم حس��بوا أن Dوات ل ق�ائم ب��أمر ال أو ك��أن 
rإل الفقهاء ل داع rحضرته داعrا ن��ب��ه� الن�اظر البه��ائي جن�اب الش�يخع�Dه ل�Dإل ال وأعجب م�ن ه��ذا كل  

 إل ه��ذه القض��ية ب��أنD مظ�اهر أم��ر ال ه��م مقنDن��و الق��واني وش��ارعو الش��رائع وواض��عو ال��دود والحك��ام
 ول تسي عليهم أحكام هذه الوهام ل يفهم جناب الشيخ مقصوده وظنD أنDه يقصد تويز خروجهم
 على القواعد اللغويDة وقام برسالته الطبوعة بكتابة كلD ما تليه عليه شراسة الطب�ائع الفقهي��Dة م�ن الغ��رور

  ".  ح	  ض  ينوالذيان ول يقصDر ف هجر الكلم وبذئ القال ول غرو "فكلD إناء بالDذي فيه 

ا تنته��ي بال��آل إل بطلن ال��دينوالوجه الثان( ��Dقاعدة جناب الشيخ هذه لو كانت ص�حيحة فإن Dإن ( 
راuالسلمي. لنDكم قرأت كلDكم ف القرآن اليد أنDه قال تعال عن لسان عيسى علي��ه الس��لم: "  و�م	ب�ش*��

 الر�س	ول	 الم*��ي5 ال�Dذي ي���د	ون�ه	 وكذلك قال تعال ف مقام آخر: "200"ب�ر�س	ولr ي�أت م�ن� ب��ع�د�ي إس�	ه	 أح��د�
ت	وباu ع�ن�د�ه	م� ف الت��و�راة� و�الن��يل� ري الني�ل بالج�اع وق��الوا ويقول��ون إل201"م�ك� �Dوقد كت�ب جي�ع مفس   

 يومنا هذا بأنDه ل يوجد ف النيل شيئ من هذا القبيل ول جاء ف النيل ذكر لظه��ور ن��بD ول إس��م
Dأحد. وعندما ينظر الشخص القDق الاهد إل الناجيل الربعة ل يش�اهد أك��ثر م�ن موض��عي ج�اءق 

 فيهما ذكر ظهور جديد وهذا يعن أنDه ل يوج�د ف بيان��ات عيس��ى علي��ه الس��لم أك��ثر م�ن ن��وعي م�ن
 ) م��ن إني��ل مت��D ومثل��ه24الخب��ار ع��ن الظه��ورات التي��ة: (الن��وع الوDل) وه��و ال��وارد ف الص��حاح (

ر	 ل ي�	ع�ط����ي ض����و�ء�ه	،موج���ود ف بقي���Dة الناجي���ل: " يق� ت�ل����ك� الي����ام� ت	ظ�ل����م	 الش����م�س	 و�الق�م���� ن� ب��ع����د� ض����  وم����
ن� الس���م�اء� إل آخ��ر الي��ة  اق�ط	 م��� و�اك�ب	 ت��ت�س��� ر الم��ال الق��دس الب��ي ج��لD ذك��ره ه��ذهو�الك��� ��Dوق��د فس " 

ا تنطب���ق عل���ى ظه���ور رس���ول ال علي���ه الس���لم ولك���نD جن���اب ���Dالبش���ارة ف كت���اب اليق���ان الش���ريف بأن 
 الش���يخ كم���ا يع���رف الق���ارئ ل يقب���ل ه���ذا التفس���ي ب���ل أظه���ر إس���تغرابه وعجب���ه من���ه وحل���ه عل���ى رجع���ة
 عيس��ى علي��ه الس��لم بشخص��ه ول��ذا ف��إنD ه��ذه البش��ارة ل تنطب��ق حس��ب عقي��دة جن��اب الش��يخ عل��ى
 ظه���ور رس���ول ال و(الن���وع الث���ان) العب���ارات ال���واردة ف الني���ل ع���ن مي���ئ الف���ارقليط أو روح ال���قD أو

 إن�السلDي والعزDي باختلف تراجم النيل فقد جاء ف الصحاح السادس عش��ر م��ن إني��ل يوحن��Dا: "
د	ك	م� اء� ذ�اك� ر	وح	 ال���ق* ف��ه	��و� ي�	ر�ش�� ل	وا الن�. و�أم�ا م�ت ج�� ت�ط�يع	ون� أن� ت��ت�م�  ل� أم	وراu ك�ث�ي�ةu أي�ضاu و�ل�ك�ن� ل ت�س�

rآت�ي���ة rور	م� ب���أم��	ك	 ل���م	 ب���ه� و�ي	�ب� م�ع	 ي��ت�ك� ه� ب���ل� ك	��لD م���ا ي�س��� ن� ن��ف�س��� ل���م	 م��� ن���ه	 ل ي��ت�ك� ي��ع� ال����ق* ل�  ". وق��د أرادإل ج��
 علم���اء الس���لم أن يمل���وا ه���ذه الي���ة عل���ى الخب���ار بظه���ور رس���ول ال علي���ه الس���لم ولك���نD مفس���Dري
 النيل رفضوا ذلك التفسي بالجاع وفس��Dروها وفق��اu ل��ا ورد ف الب��اب الث��ان م��ن كت��اب أعم��ال الرس��ل

6الصف:  200  
157العراف:  201  
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ا تش��ي إل ن��زول روح الق��دس عل��ى ال��واريDي. ول يس��تطيع جن��اب الش��يخ أن يس��تدلD ب��ذه الي��ة ��Dبأن 
ري الني�ل ب�ل ي�الف آراء جي�ع �Dه�ذا ي�الف رأي جي�ع مفس Dعلى ظهور رسول ال عليه الس��لم لن 
م جن�اب الش��يخ الص��عاب ف وض��عها ل ي��أت �Dت تش�Dللقاع��دة ال uالؤمني بذلك الكتاب الي��د. ووفق��ا 
 ف النيل خب عن ظهور رسول ال عليه السلم بدليل أنD ذلك ل يتDفق مع تفس��ي مفس��Dري الني��ل

 ول خطر ببال صاحب النيل.

 والن لا إطDلعتم على ما عرضناه تفهمون بكل وضوح كيف أنD عبارة جناب الشيخ الDت إشتط فيه��ا
ا تس�قط م�ن من��زلة �Dفإن Dأح�د تفاس�ي الظه��ور الس�ابق وإل Dالظهور الديد على القل 	أن تطابق تفاسي 
 العتب��ار ص��ارت ت��الف قواع��د الس��لم ب��ل تك��ذDب حض��رة س��يDد الن��ام. وف ه��ذا الق��ام أرج��و بك��ل
 إحتام من علماء الس��لم العلم وأفاض�لهم الجلDء أن يعن��وا النظ�ر ف عب��ارات ش�يخ الس��لم ليوا
 أن���Dه ل يس���تطع أي خص���م ل���دود للس���لم أن يه���دم الرك���ن العظ���م م���ن ال���دين الس���لمي كم���ا ه���دمه
 جن��اب الش��يخ ول يس��هDل أح��د لع��داء الديان��ة الس��لميDة تك��ذيب آي��ات الق��رآن كم��ا س��هDله جن��اب
 الشيخ من أجل ماصمته للطائفة البابية. أفلم يكتب جناب الشيخ: "و(رابع��اu) أن� يط��ابق التفس��ي ل
رين ل أن يالفه��ا جيعه��ا"؟ وأل يض��رب مثلu بع��د ذل��ك بق��وله: " فمثلu إذا ��Dمال��ة أح��د تفاس��ي الفس 

Dغ��ة العبيDبالل uأو خ��با uق��ال أح��د النبي��اء الس��ابقي أمث��ال كلي��م ال أو روح ال ش��يئا��Dة وظه��ر بع��د أل��في 
 سنة شخص آخر إدDعى أنD معن هذا الب وهذه اللفاظ ل يفهمها أيD واحد من علماء التفسي أو
 النصارى وإنD معناه كذا وكذا وإنD جيع الفسDرين والتجي ق�د أخط��أوا ول يستنش��قوا رائح��ة م�ن العن
 القصود فل شكD أنD هذا النوع م��ن الدDع��اء  ل�دى العقلء ادDع�اء  ك�بي ب��ل إن��Dه ل��ن ي	قب�ل ول��ن ي	ع��تف
 ب���ه"؟  أفل يق���ول أفاض���ل علم���اء النص���ارى أن ي���ا جن���اب الش���يخ إنD موس���ى وعيس���ى عليهم���ا الس���لم
د بع�د ألف��ي س��نة م��ن زم��ان موس��ى وبع��د س��تمائة س��نة م�ن زم��ان عيس��ى Dة وجاء ممDما باللغة العبيDتكل 
 وهو يقول أنD خب ظه��وري موج�ود ف الت��وراة والني��ل ول يفه�م ذل�ك أح�د م�ن علم�ائكم وح	رم��وا م�ن

ق�ه	���ون� ب�����اإدراك القص���ود بك���م الي���ة: "  ؟ وب���وجب قاع���دتك هلD يس���قط ه���ذا202"ل�	���م� ق�	ل	���وبÙ ل ي��ف�
ل������م� ع������ن�الكلم م�����ن درج�����ة العتب�����ار؟ وك�����ذلك أل يقول�����ون بص�����وص الي�����ة الكري�����ة: "  ي	�ر*ف	�����ون� الك�

ع�ه� رين م��ن اليه��ود م��دDة ألف��ي س��نة ومفس��Dري علم�اء الني��ل203"م�و�اض��� ��Dه��ؤلء العلم��اء والفس Dكي��ف أن   
د فه��م تفس��يها ��Dتها وممDت أجع��وا عل��ى ص��ح��Dس��ة الDة س��تمائة س��نة ل يفهم��وا تري��ف كتبه��م القد Dم��د 
 وحك��م م��ن دون س��ند موث��وق بتحريفه��ا؟ ووفق��اu لقاع��دة جن��اب الش��يخ أيD الطرفي التن��اظرين س��يكون

179العراف:  202  
46النساء:  203  
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 كـــذلك يخر�بـــون بيـــوتهم بأيـــديهم وي?ســـقطونعل���ى ال���قD وأيDه���م يعتم���د علي���ه أرب���اب الستبص���ار؟ [
تهــم بـــأفواههم ول يعرفــون مـــا لهـــم ممــا عليهــم ذلـــك مبلغهـــم مــن العلـــم فــاعتبروا يـــا أولـــي  حج�

  ].البصار

  . في بيان اختلف مفس�ري النجيل في تفسير ألفاظ   14
الشمس والقمر وسقوط النجوم وأمثالها:

روا ��Dري الني�ل فس��Dبع��ض كب�ار مفس Dة [باس��ط الرض وراف��ع الس��ماء] أنDونن أه�ل البه��اء س��نثبت بق��و 
وها وفسDروه ب��التغييات الكلDي��Dة ال��Dت Dة وعبDألفاظ الشمس والقمر والسماء والنجوم بغي معانيها الظاهري 
 حصلت على المDة اليهوديDة وبالنكبات الDت نزلت برؤسائهم الدينيDي والدنيويDي ولكنD جن��اب الش��يخ
ا تبش���Dر ��Dم��ن الي���ات ال���ذكورة بأن uر آي���ة  ل يس��تطيع أب���داu أن يثب���ت أنD أح���داu م��ن مفس���Dري الني���ل فس���
 بظه��ور ن��بÍ م��ن النبي�اء. وإليك��م نق��ل عب��ارة نق��ول جبي��ل رئي��س الكتب��ة النيلي��ة ال�Dت كتبه��ا ف تفس��ي
رون ففري��ق منه��م ي��ذهب إل أنD ه��ذا الكلم م��ازي ��Dا الفس��Dق��ال: " وأم ��Dالي��ات ال��ذكورة ف إني��ل مت 
 وفريق آخر يذهب إل أنDه حقيقي وها أنا ذا أذكر لك بعض أقوال ك��لD فري�ق ب��الرف الواح��د حس��ب

 ): "ل تؤخ���ذ343الطل���ب. ق���ال الق���سD أل���بت ب���ارنس النكلي���زي ف تفس���يه الل���Dد الوDل ص���فحة (
ت�ب����ة� الكت����اب الق���دDس اللهمي ك����انوا  ظلم���ة الش���مس والقم����ر إل آخ���ره عل���ى معناه����ا الظ���اهري لنD ك�
 يس���تعملونا غالب���اu للدلل���ة عل���ى ح��دوث مص���ائب أليم���ة وح���وادث عظيم���ة. وكم���ا أنD ظلم���ة الش���مس
 والقم���ر وس���قوط الك���واكب تس���ب مص���ائب ك���بى هك���ذا ص���ار ي	عب���� ع���ن الض���يق وإنقلب المال���ك
 والدن وخلع اللوك والمراء بظلمة الشمس والقمر أو ببعض إضطرابات عظيمة ف العناص��ر الطبيعي��Dة

) وآي��ة (13) م�ن أص�حاح (10كما ترى ف النبوDة على خراب مدينة باب�ل وص�ور نب��وDة أش��عياء آي�ة (
 )".24) من أصحاح (23

 ): "رأى بع�����ض1886وق����ال ال�����دكتور آدDي ف كت�����ابه (الكن�����ز اللي�����ل) الل�����Dد الوDل الطب�����وع س�����نة (
رين أنD كلم الس��يح هن��ا م��از أش��ار ب��ه إل أمري��ن،  ��DلالفسDب��اليهود بع��د خ��رابالو Dت ت��ل��Dالن��وازل ال  

  سقوط المال��ك الوثني��Dةوالثانمدينتهم (أورشليم) كطردهم من الرض القدDسة وبيعهم عبيداu للمم، 
 والنقلب��ات السياس��يDة الش��ار إاليه��ا ب��إظلم الش��مس إل آخ��ره. وال��قD ي	ق��ال أن��Dه ل يس��تطيع أح��د أن
رين إعتق��دوا أنD الس��يح تكل�Dم ب�ذا الع�دد �Dأكثر الفس Dذي أشار إليه السيح ولكنDيقطع بتعيي المر ال 

  إل ناية الصحاح على ميئه العظيم للدينونة".
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 وقال العلمة السقف (يوحنDا زيل) ف كتابه (كن�ز التفسي ف إنيل لوقاء البش�ي) الطب��وع ف الق��اهرة
 ): "إنD النبوDة ف هذا الفصل ليست بنبوDة مازيDة تدلD على أمور معنويDة558) صفحة (1891سنة (

ا س��تتمD حرفي��Dاu قبي��ل ظه��وره الخي وف ��Dح أن��Dة ولذلك يرجDبل دللة واضحة على أمور وحوادث حقيقي 
 حينه".

 ة إلــى العربي�ــة وســم�اهي�ــوقــال العلمــة إســكندر الميركــاني فــي كتــابه ال�ــذي ترجمــه مــن النكليزي�[
 ) في الفصــل الحــادي عشــر "ثالثــاu تـ?ن<ب1ــئ بــأن163(دليل الصواب إلى صدق الكتاب) صفحة (

 تكون عاقبـة خــراب هيكــل القــدس تفــر�ق اليهــود بيــن جميـع القبــائل وتمــام انقــراض دولــة اليهــود
 تشير إليــه الســتعارات النبوي�ـة بــأن� الشــمس تظلــم والقمـر ل يعطــي ضـوءه وتتسـاقط النجـوم مــن
 السماء ورذل اليهود ودعوة المم وقيام أنبياء ومسحاء كذبة وإت�ساع هذه الحكام علــى شــعب

"].اليهود ودوامها مع شيئ من اللوائح لرجوعهم

 فيستطيع أولو العلم أن يدركوا ما ذكرناه مقدار اختلف مفسDري النيل ف فهم العان القص��ودة ف
رين ليتDض��ح مق��دار اختلف العلم��اء ف فه�م ه��ذه الي�ات. ��Dهذه الي��ات. ول��و ن�ذكر أق��وال جي�ع الفس 
 وه��ذه القض��يDة بال��ذات بره��ان واض��ح ودلي��ل لئح عل��ى خف��اء الع��ان القيقي��Dة فيه��ا. ويثب��ت م��ن ه��ذا
روا جيعه�م ألف�اظ الش�مس والقم��ر �Dري الني��ل فس�Dمفس Dه جناب الش�يخ م�ن أنDما ظن Dوضوح أن Dبكل 
 والسماء والنجوم بعانيها الظاهريDة وأنD تفسي كتاب اليقان الشريف يالفهم جيعاu إنا هو ظنD سببه
 عدم إطDلع جناب الشيخ بتفاسي النيل. لنكم لحظتم أنD من بي أربعة م�ن مفس�Dري الني��ل ل
ا إس��تعارات نبوي��Dة وح��وادث ��Dروها بأن��Dمنه��م الي��ة بعناه��ا الظ��اهري. أم��ا الب��اقون ففس Ùواح��د Dر إل ��Dيفس 
 ديني��Dة ودنيوي��Dة. ولي��س ع��دم إطDلع جن��اب الش��يخ عل��ى الع��ارف اللي��Dة ال��واردة ف الكت��ب الس��ماويDة
 موضع عجب ودهشة لنD الDذين ينسون أنفسهم والDذين ل نصيب لم من معرفة الق��رآن الي��د ال��Dذي
 يق��وم علي��ه دينه��م كي��ف نتوق��Dع منه��م أن يك��ون ل��م إطDلع ب��التوراة والني��ل؟ وكي��ف يكون��ون بص��يين
 وخ��باء مطDلعي بكت��بr ل يعتق��دون بص��حDتها ويعتبون��ا مرDف��ة؟ لك��نD العج��ب ه��و ف أنD الن��اس ال��Dذين
 ي	ض��رب ب��م الث��ل	 بم��ودة قرائحه��م وض��يق مع��ارفهم ل��دى القري��ب والبعي��د والش��رقيDي والغربيDي يقف��ون
 موقف الناقش لفرسان مضمار التفس�ي. وإنD الن��اس ال�Dذين يعج��زون ع��ن فه�م ظ��واهر التن���زيل يفتح��ون
 باب الناظرة ف دقائق التأويل. وعندما يتس��اهل عليه��م أه�ل الي��ان ف الجاب��ة عليه�م يركب��ون مرك��ب
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 العن���اد ويس���لكون س���بيل الب���ذاءة ف الق���ول ويطوف���ون س���بيل الس���بD والش���تم ال���Dذي ه���و ملج���أ الاه���ل
  العاجز. فارجعوا إل رسالة جناب الشيخ الطبوعة حت تشاهدوا خصاله الغريبة ومايله العجيبة:

ر�ن�و�  و�ك	ل5 أط�و�           ر	 ف ت�ص�ر5ف�ه�  ه�ه�د�ن� الد�ن�ن�ب�ب�ج�ج�ع�أع� ا ع�ج�بÙن�ار� د�ه�

 وخلصة القول إنD التفاسي الDت ذكرنا أساءها بل جيع الكتب الDت إستشهدنا بعباراتا ما ع��دا كت��ب
 الش��يعة موج��ودة ف مدين��ة الق��اهرة بص��ر ومنتش��رة خاص��Dةu ف الكتب��ة الديوي��Dة العام��Dة وال��دارس التع��دDدة

النيليDة المريكيDة والنكليزيDة والدارس اليسوعيDة الفرنسيDة واليطاليDة.

 (والوجه الثالث) إنD قاعدة جناب الشيخ القائلة بأنD مالفة تفاسي الظهور التال مع تفاسي الفسDرين
 ف الظهور السابق دليل بطلن ادDعاء  الدDعي تنتهي ل مالة ببطلن جيع الديان وتقود إل الرج��وع
Dة أن��Dة. إذ من الواضح لدى الطلعي على العقائد والصطلحات الدينيDش والبوهيميDالقهقرى إل التوح 
 جيع عقائد وتفاس��ي الس�لمي ت�الف عق�ائد وتفاس��ي النص�ارى س��واء ف التوحي�د والتثلي��ث وس��واءÙ ف
 جواز النس�خ والتب��ديل وس��واءÙ ف مع�ان الش�ر واللك��وت وغيه�ا وح�ت ف مق�ام عيس��ى علي�ه الس�لم.
Dمن النبياء بينما يعتبه النص�ارى إب�ن ال ب�ل القن��وم الث��الث الل�ه. وواض��ح أن uاDإذ يعتبه السلمون نبي 
 اختلف العق����ائد ناش����ئ ع����ن اختلف تفاس����ي الكت����ب اللي����Dة وه����و نت����اج تف����اوت العق����ول ف إدراك
 الكلم��ات النبوي��Dة وهك��ذا ت��الف تفاس��ي النص��ارى جي��ع تفاس��ي علم��اء بن إس��رائيل لنD جي��ع علم��اء
ت�ب���ة الني��ل إعت��بوا جي��ع البش��ارات ال��واردة ف الت��وراة وس��ائر أس��فار العه��د  النص��ارى ح��ت ال��واريDي وك�
 القدي مشية إل عيس��ى علي�ه الس��لم بينم�ا أبع�د� جي�ع علم�اء اليه��ود ه�ذه البش��ارات ع�ن حض�رته ول
 يع���تفون أب��داu بإنطباقه��ا عل��ى ظه��ور عيس��ى علي��ه الس��لم. ول��و ينظ��ر إنس��ان إل التفاس��ي ال��Dت كتبه��ا
س���ة وينظ���ر إل كت���اب تلم���ود اليه���ود وكت���اب المان���ات Dالنص���ارى ف تفس���ب أس���فار العه���د الق���دي القد 
 والعتق���اد ات ل�س��عيد ب���ن اليوس���ف بس���عديا الفي���Dومي والطب���وع ف مدين���ة كي����د�ن الروس���ة ليطل��ع عل���ى
 مقصود هذا العبد ويرى ب	عد� تفاسي اليهود عن النصارى. وإذا كانت الال ه��ذه ف اختلف تفاس��ي
 الس��لمي والنص��ارى واليه��ود ح��ول مس��ألةr مت�Dف���ق عليه��ا مث��ل حقي��Dة رس��الة موس��ى علي��ه الس��لم فكي��ف
 تكون الال ف عقائد وتفاسي الزردشتيDة والبوذيDة والبهيDة الDت ل تتDفق ف أيDة نقطة من نق��اط العق��ائد
 وف أي��Dة مس��ألة م��ن الس��ائل الديني��Dة م��ع أه��ل الكت��اب؟  وف ه��ذه ال��ال يتDض��ح أن��Dه ل مف��رD ل��ن يعت��ب
ة الديانة أن يلزم بتك جيع الدي��ان الوج��ودة وب��الرجوع القهق��رى إل ع��ال Dلصح uموافقة التفاسي شرطا 

Dوالعاقل ل يرج .uفق مع بعضها أبداDتفاسي علماء الديان ل تت Dش لنDة والتوحDالبوهيميDجuش��يئا uح أب��دا 
 عل��ى ش���يئ م��ن دون س��ببr يرجDح��ه ول��و ك��ان جن��اب الش���يخ مطلع��اu عل��ى القواع���د العلمي��Dة ل��ا ن��اقش
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��Dم��ن أن يش uالتفاس��ي وب��دلDم ف ه��ذه الس��ائلش��Dم نفس��ه ص��عوبة الت��أليف والتص��نيف والناقش��ة والتكل 
 الDت تفضح عدم إطDلعه ك��ان الج��در ب��ه أن يتكل��Dم ف أص�ل ال��دليل والبه��ان ال�Dذي ل دلي��ل بع��ده ف
 الردD وف الثبات لتكون الفائدة أتD والثمرة أعظم ويتاز القD عن الباطل والثابت عن الزائل. وبع��د أن
 إتDض��ح م��ا كتبن��اه م��ن الوج��ه الثلث��ة مق��دار س��خافة ق��ول جن��اب الش��يخ حي إش��تط مطابق��ة تفس��ي
رين الس�لف لننظ�ر الن ف موض�وع تفس��ي جن�اب ��Dمع أحد تفاس�ي الفس Dة على القلDالكتب السماوي 

يق� ت�ل�ك� الي�ام� الشيخ الية الواردة ف النيل: "  "  وحلها على الرجعة الاصDة لعيس��ىلإو�م�ن� ب��ع�د� ض�
 علي�ه الس��لم ب�ل أراد جن�اب الش��يخ بعب��ارته "وه��ي كم�ا ت��رى ت�دلD عل�ى الرجع��ة الاص��Dة للمس�يح"  أن
ب��ه م��ن التفس��ي ال��Dذي Dة إعتق��اده وإس��تغرابه الش��ديد وتعجDعل��ى ص��ح uديه دليل��Dيعت��ب رؤي��ة وش��هادة مقل 
ل ب���ه الم���ال الق���دس الب���ي ف كت���اب اليق���ان الش���ريف ف بش���ارته عل���ى ظه���ور الرس���ول علي���ه ���Dتفض 
Dة تفس��ي كت��اب اليق��ان الش��ريف ب��ذا ال��دليل وه��و أن Dعل��ى ع��دم ص��ح Dالص��لة والس��لم. وق��د إس��تدل 
ري الني���ل ل يس��تفد ه���ذا العن م��ن البيان���ات ال��ذكورة ف الني��ل وه���ذه عي عب���ارة ��Dم��ن مفس uأح��دا 
 الشيخ: " ول يكتب ف تأويلها أحد من مفسDري النيل الشريف م�ن ي��وم ظه��وره إل يومن��ا ه��ذا م��دDة
 ما يقارب اللفيD سنة. ويعتقد صاحب اليقان أنD كلD الناس ل يفهموا مقص��ود عيس��ى علي��ه الس��لم
 وبقوا ف تيهr وضلل" مرحىu لذا الدليل ومرحىu لذا الدراك والفهم. لو كان تفس��ي مفس��Dري الني��ل
 ص��حيحاu ول��و ك��ان فهمه��م فهم��اu ص��حيحاu فلم��اذا بق��ي جن��اب الش��يخ ف دي��ن الس��لم؟ ول��اذا س��Dى

Dة م��ن الش��عور والدراك يع��رف أنDإنس��ان يل��ك ذر Dك��ل Dنفس��ه ش��يخ الس��لم؟ لنDةن��Dس��بب رف��ض الم  
 النصرانيDة أمر رسول ال وإعتبارها من دون شكÍ أو ترديد حضرته والعياذ بال كاذب��اu مفتي��اu واطمئنان��ا
ة تزي��د ع��ن أل��ف وثلثم��ائة س��نة وإتفاقه��ا عل��ى تك��ذيبه علي��ه الس��لم ه��و نف��س ه��ذه Dإل يومن��ا ه��ذا م��د 

 ) م��ن إني�ل مت�D ال��Dت فيه�ا نب��Dه عيسىعليه الس��لم أمDت��ه بك��لD تأكي��د24العبارات الواردة ف الصحاح (
" :uثيين�ق�ائل ب��ة ك�� ب��ة و�أنبي��اء ك�ذ� ن� م	س��ح�اء� ك�ذ� ن� الو	ج��وه� ل� هr م�� دÙ ب��أي* و�ج��  إي�Dاك	م� إي�Dاك	م� أن� ي���د�ع�ك	م� أح��

ي��ن�ج	و ر� س��� 	 ح�ت��� ن��اي���ة� الم��� ب� ثيين� و�ل�ك���ن� ال��Dذي ي�ص��� د�ع	ون� الك��� ي�خ� ي�أت	ون�ك	م� و�س��� د عيسىعليهس��� ��Dوق��د أك ." 
 ) م��ن ه��ذا الص��حاح:25الس��لم ه��ذه الس��ألة م��راراu بش��كل ل مزي��د علي��ه ح��ت أن��Dه تفض��Dل ف الي��ة (

اد�ع� ف�ل" ا ه	��و� ف ال�م�خ��� ا ه	��و� ف الب��ر*ي���ة� ف�ل ت��ر	ج	��وا. ه��� ب��ر�ت�ك	��م� ف���إن� ق���الوا ل�ك	��م� ه��� ب��ق�ت	 و�أخ� ا أن��ا ق���د� س���  ه���
ق	وا ن�". فلمDا لحظت المDة النصرانيDة هذه البيانات الؤكDدة وفسDرت مثل جناب الش��يخ آي��ة: "ت	ص�د*  و�م���

يق� ت�ل�ك� الي�ام�   "  على الرجعة الاصDة لعيسى عليه السلم لذا إتDفقوا عند ظهور رسول اللإب��ع�د� ض�
 ص���لى ال علي���ه وس���لDم عل���ى تك���ذيبه م���ن دون ت���ردDد أو ش���كD واثقي م���ن ص���حDة نظره���م ف أن���Dه علي���ه
 السلم والعياذ بال من النبياء الكذبة ال�Dذين أخ��بهم عيس��ى علي�ه الس��لم بظه��ورهم. وه��ذه العارض��ة
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 والناقضة باقي��ة إل يومن��ا ه��ذا بي النص��ارى والس�لمي ول ت�زال أم��واج الفت والص��ائب ال�Dت ت�ؤدDي إل
 غ���رق س���فن ال���دول الك���بية وإراق���ة ال���دماء الك���ثية بي الم���Dتي ف تلط���م وهي���اج. ول���ا عج���ز علم���اء
 السلم عن فهم مقصود عيسى عليه السلم ف هذه الية إضطرDوا ل�ردD إنتق�اد النص�ارى إل التمس�Dك
 بب��ل تري��ف الكت���ب القدDس���ة ال��Dذي ه���و أوه���ى م��ن خي��وط العنكب���وت، وتش���بDثوا ب��ذا الكلم ال���واهي
 الباط�ل: ب��أنD الت��وراة والني��ل الوج��ودة ليس��ت كتب�اu أص��ليDة إلي��Dة ب�ل متلق�ةu وموض��وعة. ولك��ن ل يف��ي
م ل إس���تطاعوا إثب���ات إدDع���ائهم ب���دليل متق���ن ث���ابت ول إس���تطاعوا ردD الدل���Dة ���Dعل���ى العاق���ل الل���بيب أن 
 العقلي��Dة والنقلي��Dة والتاريي��Dة عل��ى ص�حDة الكت��ب القدDس��ة الس��ماويDة ه�ذه. ف حي أنD ح�دوث التحري��ف
 ف الكتب القدDسة على النهج الDذي ظنDه علماء السلم ل ينفعهم أيضاu ف ه��ذا الق��ام لنD بش��ارات
قها القرآن اليد لنD جيع ما ورد ف هذا الصحاح قد نزل Dذي نبحثه قد صدDنفس هذا الصحاح ال 

����م���ن دون تف���اوت ف الق���رآن الش���ريف أيض���اu وإتDض���ح م���ن ص���ريح الي���ة: " د�يق	 ال���Dذي ب��ي�  و�ل�ك����ن� ت�ص����
ي�ه� قاu ل�م�ا م�ع�ك	م�  والية: "204"ي�د�    أنD البشارات الذكورة هي من العلمات التمي��Dة ف وق��ت205"م	ص�د*

 ظهور الظاهر الليDة وهي واضحة كالشمس ف وسط السماء وليس الخرج من هذه السألة العض��لة
 غي فهم العان الصليDة ف هذه اليات ل التمسDك ببل الشبهات ال��واهي أو التش��بDث ب��ذيل تري��ف
 الكتاب. نعم لو كان مقصود علماء السلم بتحري��ف الكت��اب التحري��ف ف التج��ة والط��أ والتخب��Dط

ن� ب��ع���د�فيها كما تدلD على ذلك الي��ة الكري�ة: " م�ع	ون� ك�لم� ال ث	��� ي	�ر*ف	��ون�ه	 م��� ن��ه	��م� ي�س��� ان� ف�ر�ي�قÙ م�  و�ق��د� ك��
   ف��إنD ذل��ك ش���يئ ص��حيح وواق���ع ولك��ن إن ك��ان مقص���ودهم م��ن التحري��ف م��و آي��ات206"م���ا ع�ق�ل	���وه	

 الكت��ب اللي��Dة وإبط��ال الوع��ود والبش��ارات ال��واردة ف الص��حف الس��ماويDة ف��أنD ه��ذا ش��يئ غي معق��ول
ة باقي�ة وبيDن��ة ناطق�ة تاس���ب ب�ا ك�لD أم�Dة وت�از�ى عليه�ا �Dكت�اب ال حج Dمس�تحيل الص�ول لن Ùوفر�ض 
 فتنال العزDة أو الذلDة بإطاعتها أو بخالفتها. ولذا فهي مفوظة تت الصيانة الليDة وملحوظة بلحاظ
د الدورة وتظهر أمD الكت��اب ويص�در حك�م	 م��ن� إلي�ه ال�آب. وه��و م�ن الس�ائل Dة حت تتجدDانيDالراقبة الرب 
 البهن��ة ب��الباهي الواض��حة ولك��ن ل يعرف��ه إلD أول��و البص��ار وال��Dذين أعط��اهم ال البص��ية الكاش��فة ف
 الكت���ب والث���ار. والن ل ي���رج ح���ال جن���اب الش���يخ ع���ن أمري���ن، إم���ا أن يك���ون ف الواق���ع مث���ل بقي���Dة
 جاعته غي مؤمن بصحDة التوراة والنيل ولكنDه غضD النظر عن شرح عقيدته وتفص��يلها نظ��راu لظ��روف
 مق�امه ومنص��به وف ه��ذه ال�ال م�ن الو�ل ل�ه أن يزي�ح ه�ذا الغش�اء الرقي�ق م�ن الري�اء ع�ن عقي��دته ح�ت
 نتباحث ف هذه السألة ونبهن على صحDة ووثوق الوحي النازل ف هذين الكتابي القدDسي وإما أن

37يونس:  204  
41البقرة:  205  
75البقرة:  206  
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 يكون ف القيقة مؤمناu بذا النيل الوجود ف الوقت الاضر ويراه أص��ليDاu غي م��رDف. ول مف��رD ل��ه ف
ة التفاس��ي النازل��ة ف كت�اب اليق��ان الش�ريف ويعت��ب مظ�اهر أم�ر Dويع��تف بص�ح Dهذه الال إم��ا أن يق�ر 

اي���ة	ال كلDهم مظاهر حقيقة واحدة قدسيDةr كما صرDح عيسى عليه السلم بقوله: "  أنDا الل�ف	 و�الي�اء	 الب�د�

ر	 اي�����ة	 الو�ل	 و�الخ�����  "  ويعت����ب أوDل����م عي آخره����م ولحقه����م عي س����ابقهم وتتحق����Dق ب����ذلك الي����ةو�الن�*ه�
ت	وب��اu ع�ن���د�ه	م� ف الت��و�ر�اة� و�الن��ي��ل�الكري��ة: " ��5 الم*��ي5 ال��Dذي ي����د	ون�ه	 م�ك� 207"الر�س	��ول	 الن�ب�

Dوإم��ا أن ل يق��ر   
 بالتفس��ي ه��ذا كم��ا ص��رDح بدهش��ته وإس���تغرابه ول مف��رD ل��ه وال��ال ه��ذه إلD أن يعت��ب ال��دين الس��لمي
 والعي��اذ ب��ال ب��اطلu ورس��ول ال علي��ه الص��لة والس��لم والعي��اذ ب��ال كاذب��اu لنD علم��اء الني��ل بالج��اع
بوا رسول ال عليه الصلة والسلم بكم هذا الصحاح بالذات. ومن الال وفق��اu لعقي��دة جن��اب Dكذ 
م بالج���اع وفق���اu لعقي���دة Dة ألف���ي س���نة عل���ى خط���أ وك���أن Dرو الني���ل م���د ���Dش���يخ الس���لم أن يك���ون مفس 

م فهم���وا القص���ود م���ن كت���اب ال. [ ���Dوهــذا منتهــى خدمــة جنــابجن���اب الش���يخ عل���ى الص���واب وأن 
 ]:الشيخ للدين وهذا مبلغ علمه بالكتاب

 ن�ن�م�����ي م�ك������ك�ب�ب�ي��ي��و�و�          اه�����ه�ن��ن��م� م�ء	اء	ه�ه�ف�ف�س5 الس�����5ك	ك	ح�ح�ض�ض������ت� ت�رÙورÙم	�����أم	"
".ب	ي������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ب	ب�ب�ل�ا الل�ه�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ه�ب�ب�ق�اق�و�و�ع�ع�

Dَ جلله قد فتح ختم النبياء السابقي بتن���زيل اليق��ان الش��ريفنDنDأفلمDا تD الطDلع على  Dجل Dالق  
ن أه���ل ���Dس���ة وب��ذه الوس���يلة مكDوف��ت���ح� عل���ى وج���وه عب���اده ب���اب فه��م الي���ات الختوم���ة ف الكت���ب القد 

ع�ى إ�ل��� ك�ت�اب����االيان بكم الية الكرية: "   م��ن الحتج��اج   م��ع208"و�ت��ر�ى ك	ل� أ	م�ةr ج�اث�ي���ةu ك	��ل5 أ	م���ةr ت	��د�
 أه�ل ك�لD كت�اب مق�دDس بكت�ابم ف��أفحموا ف مق��ام الن��اظرة والحتج�اج   ك�لD أرب��اب الك��ابرة واللج�اج
 لذا ل تبق حاجة لنبسط القال ف تفسي آيات النيل القدDس ولنطبDقه على ظهور رسول ال وسائر
 الظ��اهر اللي��Dة الق��Dة عليه��م الس��لم لنD ه��ذا التفس��ي والتط��بيق ق��د ن��زل ف كت��اب اليق��ان الش��ريف
 بأفصح عبارة وأتقن برهان وأشرقت وتلئلت أنوار العان الرقيقة والبيانات الرشيقة م�ن درره النية ل��ذا
ة ��Dت إرتض��اها لئم��Dة عبارات جناب الشيخ العجيبة ونكشف مقدار الهان��ات الDنا نشرع بكتابة بقيDفإن 

 عاه بنف���س آي���ات عيس���ى علي���هدD"وب���دلu م���ن أن يستش���هد ف إثب���ات م���دD ال���دى. وه���ذه عي عب���ارته:
 السلم وبنفس لغته الDت تكلDم با نراه يتمسDك بكلمات أحد أولياء الدين السلمي الDذين ل يس��مع
م يعت���بون أص���ل ال���دين الس���لمي وفرع���ه ك���ذباu وب��اطلu. فمثلu يق���ول ��Dبأس���ه ب��ل أن uأه���ل الني���ل أب���دا 
 صاحب اليقان إنD ال�راد بالش�مس والقم�ر ف كلم�ات الس��يح ه�و الش�مس والقم�ر العن��وي ب�دليل م�ا

157العراف:  207  
28الجاثية:  208  
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 ؟" وي	فه��مةر�ر�ه���اه�ز� الز�ر	ار	م���م�ق�ق�ل الن�ن�ي���أي�و� و�ة	ة	ع���ع�ل�ال�ط� الط�س	وس	م	م	ش5 الش��5ن�ن�ي���أي�ورد ف دع��اء الندب��ة: "
Dر ص�احب ه��ذا ال�دعاء الش�ريف والعي��اذ ب�ال مث�ل أح�د ملDه تص��و�Dمن عبارة جناب الش�يخ أنDواتل Dل 

 هذا الزمان بيث ذكر إسه بثل هذا النوع من الستخفاف والهانة ول يعتب كلمه قابلu للحتجاج
ة ال��دى عليه��م الس��لم ول��و ك��ان يفه��م مق��ام الحتج��اج ��Dوالس��تدلل . نع��م ل��و ك��ان يع��رف مق��ام أئم 
ة الديان��ة الس��لميDة عل��ى س��ائر الدي��ان الوج��ودة قائم��ة وبالغ��ة لد�ر�ك� بنفس��ه ��Dحج Dول��و ك��ان يع��رف أن 
ة ال��Dت ب��ذلا ف ه��دم بني��ان ال��دين الس��لمي ولك��نD ن��ور ��Dل���ع� عل��ى المDمق��دار س��خافة كلم��ه ه��ذا ولط 

  البصية مسلوب من أبصار أهل الوى وقوDة السمع مسلوبة من الذان غي الواعية:
"  uاDنادي    لقد أسعت� لو ناديت� حي	ت ل�م�ن�  حياة�  ل  ولكن    "

م�ع	 الوتى " الد	ع�اء�    إن�ك� ل ت	س� الص5م�  م�ع	  ت	س� و�ل   "

 وه��ا أنD أمث��ال جن��اب الش��يخ ينكل��ون ع��ن إجاب��ة داع��ي ال والق��ائم ب��أمر ال ح��ت ي��روا ب��أعينهم كي��ف
 يؤثDر دع�اء الندب��ة ف النص��ارى وف س��ائر الم�م الول كم�ا نك��ل علم��اء اليه��ود والذكي��اء والنتبهي ل�ا

Dطل��ع ني الم��ال العيس��وي ودع��ا جي��ع بن إس��رائيل بلح��ن الني��ل الب��ديع إل ال��دخول ف ظ��لDل��واءل  
ره��م ب��العهود ال��أخوذة منه��م عل��ى لس��ان موس��ى وأش��عيا وس��ائر النبي��اء فأعرض��وا ع�ن Dاللي�ل وذك Dالرب 
 قب��ول دع��وته علي��ه الس��لم ح��ت ي��روا ب��أعينهم كي��ف ت��ؤثDر أس��فار أش��عيا وأرمي��ا ف أم��م اليون��ان والروم��ان

uت ل يس��مع ب��ا أب��دا��Dوكي��ف خش��عوا وخض��عوا لكلم��ة (مس��يح) الuذين ك��انوا كم��ا ق��الا��Dا ال��Dأه��ل أوروب  
 جناب الشيخ يعتبون أصل الدين اليهودي وفرعه كذباu وباطلu. ولكنD العاقل اللبيب يعرف أن��Dه بينم��ا

 ث�ث�ر�ر�و�ك��ان علم��اء اليه���ود العلم مش��غولي ب��ذه الفك��ار ومس��تغرقي ف غم��ار ه���ذه الش��بهات و�
 الوروبيDي ن�ور الني��ل ودخل��وا ف ظ�لD ذاك الل��واء اللي�ل ون��الوا الع�زDة والس��عادة م�ن إش��راق ذل�ك الن��ور
ء مه�اني وتش��تDتوا ف Dذين ك��انوا أبن��اء اللك��وت وأص��بحوا أذل�Dالبازغ وخرج من اللك��وت جي��ع اليه��ود ال 
 أقط��ار الع��ال م��ن دون م��أوى أو ملذ. وهك��ذا رج��ع الك��م ف ال��آب كم��ا أخ��ب ب��ه ال ف الكت��اب.

Dوأثبتن��اه إن uوكم��ا ذكرن��ا س��ابقاDة ال��دى عليه��من ��Dجلل��ه م��ن الستش��هاد بكلم أئم Dج��ل Dمقص��ود ال��ق  
 السلم هو إثبات العان القيقي��Dة القص��ودة ف ألف�اظ الش��مس والقم��ر والك��واكب والس��ماء ال��واردة ف
 آيات القرآن اليد والذكورة ف علئم ورود القيامة وظه��ور الق��ائم. وإنD الستش��هاد بكلم��ات الني��ل
 الق��دDس ه���و م��ن أج��ل أن ي���درك أول��و اللب���اب أنD الل��ل العتيق���ة تس��Dكت ك��ذلك بظ���واهر نف���س ه��ذه
 اللف��اظ ف ردDه��ا خ�ات النبي��اء علي��ه الس��لم وتش��بDثت بع��دم ظه��ور العلم��ات. وك��ذلك س�بق أن أثبتن��ا
 أنD التم الDذي ختمه النبياء الس��الفون ق�د ف	�ك� بنتيج�ة رف�ع النق��اب ع��ن الق��ائق الكنون��ة ف الكت��اب
ة والبه��ان عل��ى أه�ال س�ائر �Dس��ة عل��ى أه�ل الي�ان وأص�بح طري�ق إقام��ة الج Dل� فه�م الكت��ب القد	ه  وس��
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 الديان يسياu لذا فل نتاج ف هذا الق��ام أن نك�رDر الكلم ونكش��ف ع�ن متان�ة ق��انون كت�اب اليق��ان
 الق��دDس ف كيفي��Dة إق��امته البيDن��ة والبه��ان أو نوض��ح توض��يحاu أك��ثر ض��عف وس��خف انتق��ادات  جن��اب

Dالشيخ ولكنDفرق��ةن Dت يقول فيها: "ولنفرض أنDنو عبارات الشيخ ال uه أنظار أرباب الفضل قليلDنا نوج 
 الش��يعة تس��كت وتقتن��ع ب��ذا الن��وع م��ن الس��تدلل  نظ��راu ليان��ا وقبول��ا ل��ذا الكلم الش��ريف أفه��ل

Dيس��كت أه��ل الس��نDبقيق��ة ال��دين الس��لمين uذين ل يؤمن��ون أص��ل��Dة والماع��ة؟ ول س��يما النص��ارى ال 
 فكيف يؤثDر فيهم دعاء الندبة؟" انتهى (كلمه العجي��ب)  وق��د كت��ب جن��اب الش��يخ ف بداي��ة رس��الته
 الثانية الDت طبعها ونشرها أنDه قد طرح  هذه السائل على بساط البحث حسبةu ل. ول��ذا نس��أل أه��ل
 النص��اف أوDلu إنD انس��اناu يتكل��Dم حس��بةu ل ف مس��ائل يتوق��ف عليه��ا ج��ع ش�ل الل��Dة والت��أليف بينه��ا ل
 يتحامل أبداu ول يتعنDت إل هذه الدرجة ف كلمه. كأنD جن�اب الش�يخ ظ�نD أن أه�ل الس��نDة والماع��ة
ة ال��دى وعلمه��م وس��وDهم وجلل��م وإعت��ب ه��ذه الفرق��ة العظيم��ة م��ن الس��لمي ال��Dت ��Dينك��رون فض��ل أئم 
ا �Dه ذك�ر فرق�ة الش��يعة بإس�ها أن�Dة أع��داء أه�ل ال��بيت الط�اهرين لنDة الس��لمي�Dهي السواد العظم ف الل 
 تعتقد بذلك وكان فح��وى عب��ارته ب��ل ص�ريها يش��ي إل أنD فرق�ة أه��ل الس��نDة ل تعتق��د ب�ذلك.  وال��ال
ة أه��ل �Dمق��ام أئم Dة يعتق��دون بعل��وDجي�ع أه��ل الس��ن Dره جن�اب الش��يخ ف�إنDالمر على عك��س م�ا يتص��و Dأن 
 ال��بيت ويع��تفون ب��وافر علمه��م ومع��ارفهم وق��د أل��Dف أفاض��ل علم��اء الس��نDة كتب��اu ف فض��ائل أه��ل ال��بيت

 يس��توجب اللف ف مس��ألة تأس��يس اللف��ة أن وبرهن���وا عل��ى وج��وب إح���تام مق��امهم وحفظ��ه. ول
 يكون أهل السنDة منكرين لفضل أهل ال��بيت أو ف ع�داد النكري��ن لل�ذين ف��ر�ض� الق��رآن	 حب�ه�م وخاص�Dة
 ف م���واطن إس��تعمال اللغ���ة العربي���Dة مث��ل إطلق ألف���اظ الش��مس والقم���ر والنج���وم عل��ى الظ���اهر اللي���Dة
ة أه��ل ال��بيت وفص�احة كلمه��م وبلغ��ة بي��انم. ��Dة ف واف��ر عل�م أئمDأحد من أه��ل الس��ن Dحيث ل يشك 
 ول ش��كD أن���ك ل���و تس��أل أيD إنس���ان ول���و ك���ان منك���راu ل��دين الس���لم ف��إنDه يعت���بهم م��ن أعظ���م بي���وت
 الفصاحة العربي��Dة ويعت��بهم أعل�م م�ن أع�اجم القفق��اس ب�واطن إس�تعمال اللف��اظ، وأم��Dا عب��ارة الش�يخ :
ا أعجب من جيع عباراته السابقة ك��أنDه ظ�نD نفس��ه ش��يخ Dر ف النصارى دعاء الندبة؟"  فإنDكيف يؤث" 
 النص��ارى وش��يخ اليه��ود مثلم��ا ه��و ش��يخ الس��لم أو أن��Dه يم��ل وكال��ة ع��ن س��ائر الل��ل. وه��ذه العب��ارة
 تتناف مع ادعائه بأنDه "طرح هذه الس�ائل عل�ى بس�اط البح�ث حس�بةu ل"  ب�ل ت�دلD ه��ذه العب��ارة عل�ى
 ت��امله وماف��اته. ل��ذا أع��رض بكم��ال الدب ف خ��دمته وأق��ول ي��ا س��يDدي الش��يخ ل ع�ل��م أفاض��ل أم��Dة
 النصارى واليهود أقلD من علمكم ول قلمهم أعجز من قلمك�م ول لس�انم أض�عف م�ن لس�انكم ف��إن
ل��وا عل�ى س�ائر Dلوا با واتركوا ش�بهات الم�م الخ�رى ل�ا. ول تتوكDكانت لديكم شبهة ف دينكم فتفض 
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 ع���اؤكمدDق إدDد	الل���ل ول تمل���وا ه���مD الخري���ن ح���ت ل ينس���ب إليك���م التعص���Dب والتعن���Dت وح���ت يص���د	
Dل" فعلي uحسبة"Dي.uا  

. في بيان دفع شبهة جناب الشيخ حين ظن� بأن� خطابات مظهر أمر ال 15
يجب أن تكون ظاهري�ة ل مجاز فيها:

 ولا ع	لم حال انتق��ادات  ش��يخ الس��لم ف البح��ث الس��ابق فق��رة بع��د أخ��رى وإتDض��حت قيمته��ا لول
 العل��م أرج��و الق��رDاء أن يت��أمDلوا ك��ذلك قليلu فيم��ا كتب��ه: "م��ع أنD ك��لD مؤس��Dس ومقن��Dن ي��أت بادDع��اء  ع��ام

 دل��DةألنDه يعتب نفسه مظه��راu أظه��ر وأس��ى للوج�ود الطل�ق ولل�ذات البح��ت وي��ب أن تك��ون خطاب��اته و
ن بي جي�ع الل�ل الس�اكنة  حقيDته عامDة تام��Dة وكلم��ه موجه�اu إل الك�لD وش��املu للك�لD ل أن��Dه ي�اطب م��
 على الرض ومن بي الفرق التعدDدة فرقةu صغيةu ويسوق الكلم اليها نظراu لضيق معارف أغلب أف��راد

 ] يس��تدلD ببض��عة أح��اديث يص��عبيا أي�ها الناس يا أي�ها العــرب ويــا أي�هــا الفــرسها وبدل� أن يقول [
   وك��أنD جن��اب الش��يخ ق��د أوج��ب.إثب��ات ص��حDتها وس��قمها ح��ت أنD أك��ثر الس��لمي ل يعتق��دون ب��ا"

 عل��ى نفس��ه أن يكت��ب ك��لD م��ا أوح��اه قلم��ه س��واء أك��ان ل��ه معن أو ك��ان خالي��اu م��ن العن وس��واء أه��دم
 أركان الديان أم ل يه�دم وس��واء أينطب�ق ذل�ك عل�ى النبي��اء الس�ابقي أم ل ينطب�ق. وم�ع أن�Dه ق�د ج�اء

� أح�دr م�ن� ر	س	ل�ه�ف القرآن الشريف: " م عليهم السلم209"ل ن�	ف�ر*ق	 ب��ي� Dح ف اليقان الشريف أنDوصر   
rجيعه��م مظ��اهر حقيق���ة واح��دة ول��م حك��م نف��سrسrواح���دة rةrوجس��د rدrواح���د rبع���ثد	وم��ع ذل��ك ل ي  

 موسى عليه الس��لم إلD لبن إس��رائيل ول ي�اطب عيس��ى علي�ه الس��لم غي بن إس��رائيل ال�Dذين ه��م أق�ل
ر	جيع فرق العال مع أنDه تفضDل: " اي�ة	 الو�ل	 و�الخ� اي�ة	 و�الن�*ه�  "  وق��د ورد ف الني��لأنDا الل�ف	 و�الي�اء	 الب�د�

 القدDس أنD عيس��ى علي��ه الس��لم ق�د رأى ال غي ال��رئي وورد ك�ذلك أن��Dه لي�س ف الرض والس��ماء غي
 إس��ه الب��ارك الخل��Dص. وم��ع ادع��ائه الظهري��Dة الك��بى ل يع��تض علي��ه أح��د ق��ائلu ل��ه ل��اذا خ��اطبت بن
Dأن Dذل���ك إل Dلمي���ع الل��ق؟ ول يك���ن الس���بب ف ك���ل Dبط���اب ع���ام Dإس���رائيل وح���دهم؟ ول����� ل تس���تدل 
 اللق كانوا يفهمون ويشعرون ف الدرجة الDت هم فيها أنD مدDعي مثل هذا الق��ام ل ي	���د5 ب��دود الل��ق
 وهو أعلم بصال الزمان وبقتضيات الطاب. وبناءu على ذل�ك ف��إنD إنتق��اد جن��اب الش��يخ أوDلu ينطب��ق
م�ا ل يلك��ان كتاب�اu غي كت��اب الت��وراة والني�ل. Dأك�ثر لن uعلى موسى وعيس��ى عليهم�ا الس��لم إنطباق��ا 

Dلبن إسرائيل. وبغض Dه إلDوف هذين الكتابي ل يوجد خطاب موجDإنتقاده ض��عيفض Dالنظر عن أن  
  وج�هيDيDأوباطل أصلu ومبنD على أوهامه وخياله الفاسد ف�إنDه ل ينطب�ق عل�ى ه��ذا الظه��ور العظ�م ب�
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 م���ن الوج���وه لنD رجلu مثل���ه ل يش���اهد غي كت���اب اليق���ان وح���ده ول يش���اهد س���ائر الل���واح القدDس���ة
ت	ل�يل�ئ�ائ�ر�ر�س�ي����ا ب�ن إس����كال���Dذي ل يش���اهد م���ن الق����رآن الي���د غي الي���ة: "   إذ�ك	���ر	وا ن�ع�م�ت���� ال���Dت أن��ع�م����

  ث ينتقد رسول ال عليه السلم من دون أن يشاهد بقيDة القرآن قائلu لاذا خاطب رس��ول210"ع�ل�ي�ك	م�
م خط��ابه ليش��مل ك��لD أه��ل الع��ال؟ لن��Dه ل يف��ي عل��ى الطDلعي ��Dال بن إس��رائيل وح��دهم ول��اذا ل يعم 
 على الكتب واللواح النازلة من القلم العلى كما ل ي�ف عل��ى أفاض�ل النص��ارى وعظم�اء أوروب��Dا أن��Dه
 قد نزل من القلم العلى ع�دد م�ن الكت��ب الوج��ودة م��ا ع��دا م�ا ن�زل بطل�ب والتم��اس علم�اء الل�ل م�ن

 فقد نزلت ألواح كثية بأساء ك��لD أم��Dة م��ن الم��م ال��ذكورة عل��ى إنف��راد علوة ،الكتب التعدDدة الوجودة
 عل��ى الل��واح العدي��دة الوج��ودة ال��Dت خ��اطب ب�ا أه��ل الع��ال. وه��ذه الل��واح مطبوع��ة ومنتش��رة ف أك��ثر
 العواصم والبلد الكبية حت العواصم الوروبيDة. وبغضD النظر ع�ن جي�ع م�ا ذك�ر ف�إنD (كت�اب العه�د)
 الشريف الDذي نزل ف السني الخية من القلم العلى والDذي فيه يتفض�Dل ببي��ان جي�ع م��واطن الفلح
 والنجاح هو خطاب عام لميع أه�ل الع�ال وش��امل لكاف��Dة الم�م وه��ذا بع��ض عب��اراته الرش��يقة وبيان��اته
 النيقة نوردها زين��ةu للكت�اب ودفع�اu لوه��ام أه�ل الرتي�اب. ق�ال ج�لD ش��أنه وعل�ت كلمت�ه (م�ا ترجت�ه):

 واك	ك	س�س����ت��ت��ت��. ت��م�م�ك	ك	ت�ات�م����ام�ق�ق�م� م�ه�ه�ب���� ب�ع	ع	ف����ف�ت�ت�ر�ر�ت��ا ت��ب�����ب��ب�� ب��م�م�ك	يك	ص�وص����ن	 ن	ل�ال�ع���� الع�ل�ل�ه����ا أه�ي����ي�"
 ن� إن�م�م�ك	�����ك	ل� ل�ل	ول	ق	����� أق	ق�ق�ل�������ل��ل��ل��أ. ف�وف�ر	ر	ع������ع�م�م�ل� ال�ل�ل�ي�ي�ذ�ذ�ب������وا ب�ث	ث	ب�ب�ش�ش������ت�ت�و� و�ق�ق�د�د�ص*الص*�����ب�ب�

 د�د�ق�����ئ. ق�ذ�ذ�ب����� الب�م�لم�ك�ك�ل�ال�ب����� ب�ه	وه	ث	����ث	و*و*ل�ل�ت�	ل ت�	ف� ف�ي��ي��ي������ي��ل��ل��ل�� ال��ر�ر�ك�ك�ذ�ذ�ل����� ل�ق�ق�ل�����ل�خ	 خ	ن�ان�س�س�����ل�الل�
 وام	��م	ل�ل�ك�ك�ت�ت�ي�� ي��ن� أن�ن� الن�د�د�ع���ع�ب�� ب��ل*ل*ك	��ك	ل�ل��ى ال�ع� ع�ب	ب	ج���ج�ي�ي�ف��ف. ف��ل�ل�س�ا س���م���م�ع� ع�ل	ا ال	��ف���ف�ع�ع�
 ن�. إن�ن	ان	س�س���ن� الن�ه�ه�ب��� ب�ر	ر	د�د�ك���ك�ت�ت�ي��ا ي��م�م�و� و�ن�ن�ع�ع�ط�الط�و� و�ن�ن�ع�ع�ل�وا الل�ب	ب	ن�ن�ت�ت�ج�اج�ف� ف�،يغ�غ�ب�ب�ن�ن�ي��ا ي��ب��ب��ب��ب��
 م�م�ل���ل�ق� الق�ن�ن�ز�ز�م����م��م�� م��ن�ن�م���ي��r م�ح� ح�ل�ل�ب���ب�ق�� ق��ت�ت�ر�ر�ه���ه�ظ� ظ�د�د�ق���ق�و� و�مÙي��مÙظ�ظ�ع� النس��ان ع�م�ام�ق���ق�م�م�

 ر�ر�ه���ه�ظ� ظ�د�د�ق���ق�و� و�كÙكÙر�ار�ب���ب�م	م	و� و�مÙي��مÙظ�ظ�ع� ع�مÙمÙو�و�ي��م ي��و�و�ي��ي��ل�ا: ال�ي���ي�ل�ل�ع	 الع	ة�ة�م���م�ل�ل�ك� الك�ه�ه�ذ�ذ�ه���الب��ي ه�
  النس�����انم�ام�ق�����ق�م� م�ن�وراu. إن�ت	ت	س�س�����م� ف النس�����ان م�ن�ان�ك�����ا ك�م����� م�ل5ل5ك	���� ك	ر	ر	ه�ه�ظ�ظ�ي�ي�س�س�����و� و�م	م	و�و�ي��الي��
 ت��اuب�اب�ث� ث�ر�ر�م��� ف الم�ن	ون	ك	��ك	ي�ي�و� و�ق�ق�د�د�ص*الص*��ب�ب�و� و�ق*ق*ل��ل��ل��ال��ب��� ب�ك	ك	س�س���م�م�ت�ت�ي�� ي��و�و�ل��� ل�مÙي��مÙظ�ظ�ع�ع�
 :ن�ن�ح���ح��ح��ح��ر�ى الر�د�د�ل�� ل�ء�اء�م�م�س� الس���ة�ة�ب��اب�ث�ث�ب��ب��ب��ى ب��ر�ي ي�	ر�ق��يق�ق�ق�ل��ل��ل�� النسان ال��ن�خاu. إن�س�اس�ر�ر�و�و�
 ه	لق��������ه	خ�ا أخ�ه��������مه�ن�	ن�	ن�	أن�	و� و�ه	ره	ص�ص���������ب�ب�و� و�ه	عه	س��س��س��ا س����������ه	��������ه	�ه	�ا ه	�ه��������ره�م�م�ق�ق�و�ا و�ه�س��������ه�ش��ش��ش��ش��
 .ن�ان�ك���ك�م� الم�ل��ل��ل��ال��ع���ع�ل�ةu ل�ي���ي�ئ�ئ�ر�ر�م� م�ه	آث��اره	و�امr و�ق�ق�م�ى م�ل�ل�ع� أع�ه	امه	ق�ق�م�. م�ة�ة�ئ�يئ�ض�ض�م	م	ل� ال�ة�ة�ي�ي�ن�ن�م	م	ل�ال�
 رrرrه�اه�ط���� ط�بrبrل����ل�ق�ق�ب� ب�ه�ه�ج�ج�و�و�ت��ت��و� و�ص�ي���ص�م�م�ق� الق�ف�ف�ر�ر�ع	��� ع	م�م�و�و�ي��د� الي��ج����ج�و�لr و�ب����ب�ق�ق�م	 م	ل5ل5ك	���ك	

 ة�ة�ف�يف�ح�ح�ص�وراu ف الص��������ك	ك	ذ�ذ�م��������م�و� و�ء�اء�ه��������ه�ب�� الب��ل�ل�ه�������� أه�ن�ن�م�������� م�ه	ه	ن��������ى إن�ل��������ل�ع� الع�ق�ق�ف	�������ف	ل	إل ال	
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ر3ي< الع<ز3يــز3 الب<ــد3يعاء. [ر�ر�م���م�ل��ل��ل��ال�� ن]ــه? ب3ــذ3ك] ر<ب] م3 م3ي ث?ـ̂ـم إش]ــ  ل�ل�ه���ا أه�ي���]. ي�خ?ــذ] ق<ــد<ح< ع3ن<ــاي<تي ب3إس]ــ
 لف� ف�د�اد�ت*��������ت*�ت*�الت*�و� و�ة�ة�ب��������ب�ح�ح�م�م�ل� ال�ل�ل�ج�������� أج�ن�ن�م�������� م�و�و�ه	������� ه	ل� ال��������ن�ي�������ن�د� د�ن� إن�ل��ل��ل��ال��ع��������الع�
 م�م�ل��������ل�ق� الق�ن�ن�م�������� م�ل�ل�ز�ز�ن�� ن��د�د�ق��������ق�ل�. ل�ف�لف�ت�ت�خ�الخ�و� و�ة�ة�و�او�د�د�ع�������� الع�ب�ب�ب�ب�س� س��������ه	وه	ل	�������ل	ع�ع�ت��ت��ت��ت��

 م�م�ه��������ه�ت�ت�ح�اح�ر� ر�ة	ة	ل��������ل�ع�ع�و� و�د�اد�ب��������ب�ع� الع�ظ�ظ�ف��������ف�ح� ح�ب	ب	ب�ب�س� س���������و�و�ه	��������ا ه	م�������� م�ل5ل5ك	�������ى ك	ل��������ل�ع�الع�
 ب��ب��ب��������ب��ك� الك�ر�ر�ظ�������ظ�ن�ن�م�م�ل� ال�ل�ل�ه�������أه�و� و�ر�ر�ص�ص�������ب� الب�ب�اب�ح�ح�ص� أص�������ر�ر�ظ�������ظ�ن� ف ن�م�م�ن�واطمئن������ان�

 ىو�و�ل������ل��ل��ال��و� و�س�س�ف�����ف�ن�� الن��ة�ة�ي�����ي�ب�ب�ر�ر�ت�� ت��ج�اج�ت�����ت�ن�وا ن�ن	ان	ك�����ا ك�م�����م�ل� ل�ض�ض�ر� الر�ل�ال�ه�����ه�ج	 ج	ن�ن�ك�����ك�ل�ل�و�و�
م� الب�ن�ن�ع���� ع�ن�ون�ل	ل	ف�اف�غ���� غ�م�م�ه	���ه	ف��ف��  ن�ون�ل	���ل	م�م�ع�ع�ي��ي��و�ي و�ق����يق�ق�ق�ل��ل��ل�� ال��م�ي���م�ك�ك�ح�ح�ل�ل�ل� ل�ة�ة�غ����غ�ل�ال�ب� ال�ك����
 ن�! إن�ه�ه�ئ�ائ�ن������ن�م�أم�و� و�ل� ال������ء�اء�ي������ي�ل�ل�و�ا أو�ي������. ي�م�م�ه�ه�م�ام�ه������ه�و�أو�ب� ب�ن�ون�م	�����م	ل�ل�ك�ك�ت�ت�ي��ي��و� و�م�م�ن��ن��ن��ون��ن	�����ن	ظ	ظ	ب�ب�
 اءع�ع�د5 ال����د5ق5ق5ح	����ح	ي�ي�ف�� ف��ة�ة�و�و�ر�ر�ث��الث��و� و�ة�ة�ز�ز�ع����� الع�ع	ع	ل�ال�ط�����ط�م�م�و� و�ة�ة�ر�ر�د�د�ق	���� الق	ر	ر	ه�اه�ظ�����ظ�م� م�ك�وك�ل	����ل	م	م	ل�ال�
� �ب� �ب� �ب�  ض�ض�ر�ة	 الر�م�����وم�ك	ك	ح	 ح	س�وس�ف	����ف	ن�5 الن�5ك�ك�ل�����ل�ت�ى ت�ل�����ل�ع� ع�ت�ت�م������م�ع�ع�ن�ن�أ	 د�د�ق������ق�و� و�م�م�ه�����ه�ق*ق*ب�
 ي�����اuه�ه�ن�� ن��ل�ال�د�د�ل�������ل��ل��ال��و� و�ع�اع�ز�������ز�ن* الن*ن�ن�ع������ ع�ي�ي�ن	������ن	�ن	� ن	�د�د�ق������ق�ل�ل�و�ا. و�ن������ن�ل�وب� ل�ل	�����ل	ق	ا الق	ن������ن�ر�ر�ر�ر�ق��ق��و�و�
 ن�ن�م����ع�ص����م�ه	 م�و� و�م�م�ظ����ظ�ع� الع�ر�ور�ه	���ه	ظ5ذا الظ5ه���� ال ف ه�ر	ر	م����ذا أم�ه����. ه�ب�اب�ت����ت�ك�يم���اu ف الك�ظ�ظ�ع�ع�
 ."م�يم�ك�ك�ل��ل��ل�� ال��م	يم	ل�ل�ع� الع�و�و�ه	 ه	ه	ه	ن� أن�ت�ات�ب�ب�ث�� الث��ز�ز�ر	ر	ط	ط	ب� ب�ه	ه	ن�ن�ي��ي��ز�ز�و� و�و�و�ح�ح�م�م�ل� ال�م�م�ك�ك�ح	ح	

 د	د	ئ�ائ�ق�� الق�ي�ي�ه���وى ه�ق��ق�ت�� الت��ن� إن�م�م�ك	��ك	ل� ل�ل	ول	ق	� أق	ق�ق�ل��ل�أوتفضDل كذلك ف لوح كري م�ا ترجت��ه: "
 ي�ي�ه���� ه�د�د�ئ�ائ�ق���� الق�ك�ك�ل�ل�ذ�ذ�ل���� ل�ة�ة�ق����ق�ئ� اللئ�د�ود�ن	���ن	ل	 ال	ن�إن�و� و�ل� ال����ر�ر�م���� أم�ة�ة�ر�ر�ص�ص����ن	ن	ل� ل�م	م	ظ����ظ�ع�الع�
 وال	���ل	ع�ع�ت��ت��ت��ي ل ت��د�اد�ب����ب�ع�ا ع�ي���� ي�ل�ل�ق	���. ق	ة�ة�ي�ي�ض�ض����ر�ر�م�م�ل� ال�ة�ة�ر�ر�ه�اه�ط���� الط�ل	ال	م����م�ع�الع�و� و�ق	لق	خ�الخ�

 ةuل��������ل�ع� ع�ق�اق�ف��������ف�ت�*ة� الت�*ل��������ل�ع�وا ع�ر	ر	ي�*ي�*ص�ص��������ت	ل ت	و� و�ت�ت�ت5ت5ش�ش��������ت�لت�ل�باu ل�ب�ب�س� س��������م�ظ�������م�نD النDل�ل�ئ�ائ�س�س��������و�و�
 ة�ة�م���������م�ل�ل�ك� الك�ك�ك�ل���������ل�ت� إل ت�ء�اء�ه���������ه�ب� الب�ل	ل	ه��������� أه�ر�ر�ظ	��������ظ	ن�ن�ي�� ي��ن� أن�ل	ل	م���������الم�و�. و�ف�لف�ت�ت�خ�لخ�ل�ل�
ن� ع�ن�����د� ال�����ة�ة�ك�����ك�ر�ار�ب�ب�م	م	ل�ال�  ة�ة�ب�����اب�ث�ث�ب��ب��ب�� ب��ي�ي�ه�����ا ه�ي�����ي�ل�ل�ع	 الع	ة�ة�م�����م�ل�ل�ك� الك�ه�ه�ذ�ذ�ه�����ه�ف��" ف��ل�: "ق	����ل� ك	����لä م�����
  فة�ة�ن������ون�ز	ز	خ�خ�م�م�ل� ال�ة�ة�ن������ون�ن	ن	ك�ك�م�م�ل� ال�ء�اء�ض�ض������غ�غ�ب��الب��و� و�ة�ة�ن�ين�غ�غ�ض� الض������ر�ار�ن������ ن�ء�اء�ف������ف�ط� لط�ء�اء�م������م�ل�ال�
 ه�ه�ذ�ذ�ه�������� ه�ن�ن�م�������� م�ة�ة�ف��������ف�ل�ل�ت�ت�خ�خ�م	م	ل� ال�ب	اب	ز�ز�ح�������� الح�ز	وز	ف	�������ف	ت��ت��ف��. ف��ر�ور�د	د	ص5الص�������5و� و�ب�وب�ل	�������ل	ق	الق	
 ق�ق�ل���������ل��ل�� ال��ل	ول	ق	�������ق	ي��ه ي��ن��������ي إن�ق��������يق�ق�ق�ل� ال�د�اد�ت*��������ت*�ت*� الت*�ر�ور�ن	�������ن	ب� ب�ة�ة�د�د�ح��������اح�و� الو�ة�ة�م��������م�ل�ل�ك�الك�
  ".ل�يل�م�م�ل� ال�ز	يز	ز�ز�ع� الع�ر	ر	د�د�ت�ت�ق�ق�م	م	ل� ال�و�و�ه	ه	و� و�ل�يل�ب�ب�س�ي الس�د�د�ه�ه�ي��ي��و�و�

وف لوح كبي نزل باسم هذا العبد ف جواب اسئلة جناب (مانكجي صاحب) الزردشت يتفضDل:
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ل	 " ت��و�ى ب���ه� ه�ي�ك��� ت	م� ع�ن� الDذي إس� � الد�ي�ان� ب�أي* ح	ج�ةr آم�ن�ت	م� ب�ال م�ن� ق��ب�ل	 و�ب�أي* ب�	ر�ه�انr أع�ر�ض�  ق	ل� ي�ا م�ل�
م� ع�ل�ى الع�ر�ش� الع� ر�ه� الز5ب�	ر	 و�الل���و�اح	م�م�ظ�ظ�ع�الق�د� ا ت��ز�ي��ن� ب���ذ�ك� ر� م���  "  وق��ال و�ن�ط�ق� م	ن�ز�ل	 الب��ي�ان� ت�ال ق��د� ظ�ه���

ان� ت��ع���ال	وافيه أيضاu جلD اسه وعزD ذكره: " ة� و�الب��ي���ان� ي��ا م�ل� الم�ك��� م�� ل� ق	�م� ب�إس���ي� و�ق	�ل� ب�ال��ك�  ي��ا أب��ا الف�ض��
ر�يك	م� الف	ق� الع�ل���ى ل� الر�ض� ل� ر�ه� الز5ب�	ر	 و�الل�و�اح�. ت��ع�ال	وا ي�ا أه� ق	ص� ل�ك	م� الن�ب�أ العظم الDذي ت��ز�ي�ن� ب�ذ�ك�  ل�

اء� ال ر�ب* الر�ب�اب� ".و�أس��ع	ك	م� ن�د�

ن� ق��ب��ل	 إل آخ�روالي��ة البارك��ة الول ال��Dت يتفض��Dل فيه�ا: " ةr آم�ن�ت	��م� ب���ال م�� � الد�ي���ان� ب���أي* ح	ج��  ق	�ل� ي��ا م�ل�
  الDذي ت	قطع به حجDة كلD مكابر وتنفت��حمD" هي تعليم للدليل العقلي القاطع والبهان اللي التامDالية

Dمنصف. لن Dر به بصية كلDوتتنوDواحد من اللل الوجودة لو ينظر بنظ�ر التحقي�ق ل التقلي��د فن Dكل  
 حجDة دينه ويفكDر فيها مليDاu فإنDه ل شكD يفوز بعرفة أصل البهان وم��ن ث��� بعرف��ان مظه��ر أم��ر الرح��ن.

Dمظ��اهر أم��ر ال ل Dل��ز�م، لن	م وي  ا ك��انوا م��ن حي��ث ال��ذات مظه��رل��Dوإن ك��ان مك��ابراu وم��ادلu ف��إنDه ي	فح���
rه��م ف حك��م ذاتDحقيق��ة واح��دة وك��انوا كلrتrواح��دة rةrوروح rحrواح��دة rةrوجس��د rدrواح��د rبره��انمد Dف��إن  

Dم���ا ك���ان الظه���ور مت���أخDه كل���Dح���د وغاي���ة م���ا ف الم���ر أنDك���ذلك واح���د وطري���ق معرفته���م متDك���انتخ uرا 
DحجDجDته بسبب ناموس التقدDة أظه��ر وبره��انه أجل��ى. وق��د أخ��ب الق��رآن الي��د ب�ذهلم والدDرتقاء حج 

ل�ي�ذDو�ي��و�م� ي�	ن���اد�يه�م� ف��ي��ق	��ول	 م���اذDالادث��ة ال��Dت تعت���ب م��ن ح��وادث ي���وم ال بق��وله تع��ال: " ب�ت	��م� ال�م	ر�س���  ا أج�
ائ��ل	ون� rَ ف��ه	����م� ل ي��ت�س����� rي��و�م�ئ�ذ 	م� الن��ب�����اء ي�����ت� ع�ل�ي�ه�����   أي ل يعرف����ون كيفي����Dة إجاب����ة الرس����ل بص����ورة211"ف��ع�م�

 حقيقيDة ول هم بطDلعي على أدلDة الرسل ول هم يستفهمون عن ذلك من أول العلم والطDلع.

س����ة وف مواض����ع Dجلل����ه خ����اطب عم����وم أه����ل الع����ال ف الل����واح القد Dَ Dج����ل Dال����ق Dوهك����ذا ت����رون أن 
DمتعدDم� ب�ال م�ن� ق��ب�لدة وبذه الكلمة الامعة: "د	آم�ن�ت rج�ة	ه م�نب�أي* ح��Dة الم��م وألزمه��ا، لنDأفحم كاف " 

 لع ل�ديها عن��ه وكلDه�م مقتن��ع ب�ا س�عهطDطDإالواضح أنD عموم الل�ل ل خ�ب ل�ا م��ن حقيق��ة البه��ان ول 
 تقلي�داu م�ن الب�اء والمه��ات ومتمس��Dك ب�ه. وخلص�ة الق��ول ف�إنD ه��ذا العب��د ل�و يري�د أن ي�درج ف ه��ذه
 الوراق جيع الطابات العامDة ف اللواح القدDسة فعليه أن يدوDن ف هذا الباب أضعاف القرآن الي��د
 ولكنD ما أوردن��اه منه��ا يكف��ي ال�Dذين تن��وDرت قل�وبم بن��ور النص�اف. ه��ذا وق�د كت��ب جن�اب الش�يخ ف

 ) م���ن رس���الته الطبوع���ة أن���Dه ل يق���رأ كت���اب البي���ان ول���ذا فل ي���قD ل���ه أب���داu أن يكت���ب36الص���حيفة (
Dة ي����ب أن تك����ون خطاب����اته عام����Dعي الظهريDم����د Dاعتاض����ات ه ف: "إن����Dذي ل يق����رأ جي����عم����Dال Dة" لن 

ة م����ن الم����م ويكت����ب مث����ل ه����ذا الع����تاض  ويفت����ح ب����اب النتق����اد ����Dة بأم����Dة الاصDالس����فار الس����ماوي 
65القصص:  211  
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Dه يع��تف بش��طط أق��واله وبع��دم مب��الته. ف حي أنن��ا عرض��نا أنDوالع��تاض  ب��التعميم والتخص��يص ف��إن 
 نس��بة كت��اب اليق��ان الش��ريف إل س��ائر الل��واح النازل��ة ف ه��ذا الظه��ور العظ��م كنس��بة آي��ة واح��دة ف

 القرآن اليد إل سورة منه أو كنسبة سورة منه إل جيع سور القرآن اليد.

  . في بيان دفع شبهة جناب الشيخ الخاص�ة بصعوبة معرفة   16
  حاديث الواردة في كتاب اليقان أو سقمها:  ل  صح�ة ال

��Dإنتق��اد جن��اب الش��يخ ذاك مبن Dرف أن��	ول��ا عDلعنDمث��ل س��ائر انتق��ادات ه عل��ى ال��وهم وع��دم الط  
 فلننظ��ر الن ف عب��ارته ال��Dت كت��ب فيه��ا: "يس��تدDل ببض��عة أح��اديث يص��عب إثب��ات ص��حDتها وس��قمها
 حت أنD أكثر السلمي ل يعتقدون با". ويتDضح من عبارة جناب الشيخ ه��ذه أن��Dه ل يفه��م ش��يئاu م�ن
 كت���اب اليق���ان الش���ريف لنD ه���ذا الكت���اب بع���د أن ح���ل� غ���وامض الكت���ب الس���ماويDة ال���Dت ه���ي أق���وى
 حائل منع المم العتيقة من تصديق الظاهر الليDة إس��تدلD بع��دDة أدل��Dة ف إثب��ات قائمي��Dة حض��رة الب��اب

Dالعلى ع��زDذي ه��و ال�دليل الب�اقي والبه��انز�Dل�ا وأعظمه��ا ه�و الس�تدلل  بالكت��اب الل��ي الDإس�ه، أو  
Dة فيم��ا بي البي��Dة البالغ��ة اللي ��Dالك�اف والج�Dة وعلي��ه تق��وم جي��ع الدي��ان الوج��ودة وترتب��ط بثب��وته فيه�ا.ي 

Dة الرتب�ة الول ف جي�ع الدي�ان. أم �Dولذه الج�Dا الح��اديث فله�ا الرتب��ة الثاني�ة. وكم�ا س��بقت الش��ارةم 
Dوس�و Dجلله قد أس��هب البح��ث ف ه��ذا الوض��وع وبره��ن وأوض��ح عل�و Dَ Dجل Dالق Dإل هذه النقطة أن 

Dه��ذا الب��ل ال��تي والبه��ان ال��بي بغ��ضDة م��ن قبي��ل دلي��ل التقري��ر وه��و دلي��لض��Dالنظ��ر ع��ن س��ائر الدل  
Dالث��ابت ع�ن الباط�ل ال�زائل. ولك�ن Dزان ال�ق��Dذي�ن يي�Dالبقاء والنفوذ الDالط�رف ع��نن Dجن�اب الش�يخ غ��ض  

 جيع الدلDة وتصوDر أنD دليل هذا الظهور العظ�م ه��و بض�عة أح��اديث يص��عب فه�م ص�حDتها وس��قمها
 على جنابه ل على أهل العل�م. لنD الس�ابقي م��ن العلم��اء رض��ي ال عنه��م ق�د وض��عوا قواع��د لتجري�ح
 الديث ولتمييز غثDه من سينه وضعيفه من صحيحه وقد دوDنوا تل��ك القواع��د ف كت��ب عل��م ال��ديث.
 وأحسن الطرق لعرفة الحاديث الصحيحة من الضعيفة هو تطبيقها م�ع كت�اب ال كم�ا ش�رحنا ذل�ك

ي�ئف البحث الوDل بصورة مفصDلة إذ بوجود الية الكرية: " ي�ان��اu ل�ك	��ل* ش��� يل	 ك	��ل* والي��ة "212"ت��ب��  و�ت��ف�ص���
214"م�ا ف��ر�ط�ن�ا ف الك�ت�اب� م�ن� ش�ي�ئ  والية "213"ش�ي�ئ

 جد حديث يتوي على بشارات ويط��ابقو	  لو و	
Dف��اق علم��اء ال��ديث، لنDته ووث��وقه. وم��ن الط��رق الخ��رى إتDف ص��ح Dالكت��اب الل��ي فل��ن يبق��ى ش��ك 
 أهل التسنDن وأهل التشيDع الDذين إرتفع غبار إختلفاتم إل عنان السماء لو إتDفقوا على رواي��ة ح��ديث
89النحل:  212  
111يوسف:  213  
38النعام:  214  
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 م��ن الح��اديث ف��إنD ذل��ك دلي��ل عل��ى ص��حDته ووث��وقه ل��دى أه��ل البص��ية. وبغ��ضD النظ��ر ع��ن جي��ع م��ا
 س���بق ف���إنD عل���م الرج���ال ه���و الض���امن للح���ال والفاص���ل ف ه���ذا القي���ل والق���ال وف ه���ذه ال���ال يك���ون
ة الح��اديث ع�ن س��قمها إع��تاف باله�ل ل غيه. وم�ن أج�ل دف�ع ه��ذه Dك بصعوبة معرفة ص�حDالتمس 
ة أح��اديث Dهذا العبد ف هذه الفصول كما هو واضح لدى أهل البصية بعد Dالشبهات الواهية إستدل 

 دة بآي�ات م�ن الق��رآن الي�د و(ثاني�اu) م�ن ط��رق أه�ل التس��نDن والتش��يDع و(ثالث�اu) موص��وفةي�هي (أوDلu) مؤي�
 بثقة مصادرها لعلD تسقط ه�ذه النتق��ادات  الب��اردة والوه��ام الض�حكة. وأخياu ف��إنD ه��ذا العب��د ال�Dذي
 هو أقلD عباد حضرة مالك الياد –وقد رزق قطرة واحدة من كت��اب اليق��ان- نظ��راu للخط��اب ال��Dذي
 وجDهه إليه ربD الرباب والDذي سبق أن ذكرناه ، حاض�راu –إذا أراد أيD ش�خص م�ن أي�Dة مل�Dة م�ن الل�ل
 الوجودة شفهيDاu أو تريريDاu أن ينظر ف هذا المر العظم- أن أقوم بإطلعه على حقيقة المر البارك
 بأدل��Dة واض��حة يثب��ت ب��ا دين��ه نفس��ه. وإذا ك��ان ذل��ك الش��خص م��ن أه��ل الفلس��فة والقياس��ات النطقي��Dة

 ه	ه	ت�ت�ك�ك�س�س���أ	ف��إنD أثب��ت ل��ه ه��ذا الم��ر العظ��م بالدل��Dة العقلي��Dة. وإذا ك��ان م��ن أه��ل الادل��ة والك��ابرة 
 ي الرشد من الغيD والقD من الباطل والصحيح من العليل وال تعال عل��ىبDأ	لزمه بالدلDة اللزاميDة ليتبDأ	و

  ما نقول وكيل.

*******************
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في الجواب على الشبهة الرابعة من شبهات شيخ السلم

  الشبهة الرابعة  من شبهات الشيخ في بيان تفاسير آية .1
"رب� المشارق ورب� المغارب" وغيرها:

Dوكت����ب جن����اب الش����يخ ك����ذلك ف رس����الته الول: "ث إنDل ف بي����ان معنن����Dص����احب الكت����اب يتفض  
 ي��و�م� ت��ب���د�ل	 الر�ض	  و "216"إذا الس���م�اء	 إن��ف�ط���ر�ت�  و "215"ر�بD ال�م�ش�ار�ق� و�ال�م�غ���ار�ب�اليات الشريف: "

 : إنD القص��ود بالش��ارق ه��م مظ��اهر الن��وار اللي��Dة وإنD ال��راد بإنفط��ار الس��ماء نس��خ217"غ�ي��ر� الر�ض�
 وبطلن الدين السابق حي ظهور ال�دين اللح�ق وك�ذا ي�راد بتب��ديل الرض تب�ديل أراض��ي القل��وب إل
Dف اللغ����ة وأي rة كلم����ة����Dل ببي����ان أي����Dأراض����ي العرف����ة والكم����ة. فيج����ب علي����ه لثب����ات ادع����ائه أن يتفض 
 إس��تعمال وأيD تفس��ي فيه��ا وأي��Dة م��وارد م��ن الس��تعمال تش��هد ب��أنD الس��ماء تعن ال��دين وأنD النفط��ار
uإس��تنباط الع��ان ل يك��ون مقب��ول Dف��أن Dستعمل بطريق القيقة وال��از. وإل	يعن النسخ والبطلن حي ي 
ك�ت� أو ي	قن�ع الق�ارئي، ف حي أنD التج�اوز عل��ى ق�انون اللغ��ة ف أيD دي�ن  من دون إستش�هاد ول�ن ي	س��
 وكلم وف أي��Dة مل��Dة م��ن الل��ل غي ج��ائز ب��ل أنD كلم��ات وخطاب��ات ك��لD مقن��Dن باللغ��ة ال��ت يتكل��م فيه��ا

 و�إن� ك	ن�ت	��م� ف ر�ي���بr م����ا ن��ز�ل�ن���ا ع�ل���ىي��ب أن تك��ون بنته��ى البلغ��ة والفص��احة ول��ذا ق��ال ع��زD م���ن� ق��ال: "
ث�ل�ه� ن�ا ف�أت	وا ب�س	ور�ةr م�ن� م�  .218"ع�ب�د�

  الجواب وبيان معاني التشبيه والستعارة وذكر الستعارات الواردة .2
في القرآن وسائر الكتب المقد�سة:

 ل يفىعل���ى أه���ل العل���م أنD ب���اب الس���تعارة والتش���بيه م���ن أب���واب فص���احة الكلم الواس���عة ال���ت أف���اض
 علم��اء الع��ال ف جي��ع اللغ��ات ف ب��وثهم فيه��ا. وز�ي��Dن� فص��حاء الم��م وخطباؤه��ا م��ن كاف��Dة الجن��اس
 بياناتم با ف خطبه��م ورس�ائلهم. وم��ع أنD ه��ذه الس��ألة واض��حة ل�دى أه�ل العل��م وأنD مي��دان توض��يح
40المعارج:  215  
1النفطار:  216  
48ابراهيم:  217  
23البقرة:  218  
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Dة ل الرس��ائل الس��تدلل ي��Dوتفص��يل مث��ل ه��ذه الس��ائل ه��و الكت��ب البياني��Dل��عيDن��ا م��ن أج��ل أن يطDة، لكن 
 عوام الناس ف تلك الن��واحي عل�ى ه��ذه الق��ائق بق�در مق��دور وينتب��ه أول��و الدراك إل مق��دار قل�Dة عل�م
 الادلي وعدم أطDلع الكابرين والعتضي على ال نعرض ف سبيل الختصار أنD علماء عل��م البي��ان

Dبشيئ آخر بسبب مناسبة موجودة فإن uشيئا Ùه كاتب أم خطيبDه إذا شبDلوا بأنDتفضDنDالتشبيه هذا يتم  
 " باللغ���ةم���ا نن���د" التش���بيه ف اللغ���ة العربي���Dة وم���ن قبي���ل كلم���ة "ك���اف" و "مث���لب���أداة تش���بيه م���ن قبي���ل "

Dة ويس��مDالفارس��يDون ذل��ك "مuكالس��د" مث��ل: "تش��بيها 	بالس��د لوج��ودزي��د Ùب*ه� زي��د��	ة، فش��Dف اللغ��ة العربي " 
 راد كاتب أو خطي��ب إطلق كلم��ةrأ". وإذا الكافستعمال أداة تشبيهr هي "إمناسبة هي الشجاعة وب

 )رأي��ت أس��داu" ك��أن يق��ول مثلu (إس��تعارةعلى معن بسبب مناسبةr وبدون أداة تشبيه فيس��مDون ذل��ك "
 ومقص��وده رؤي��ة ش��خص ش��جاع وف الواق��ع ش��بDه الش��خص بالس��د وإكتف��ي ب��ذكر الش��بDه ب��ه م��ن دون
 ذك�ر الس�م  الش��ب�ه وم�ن دون ذك�ر أداة التش�بيه. وإذا ذك�ر ك�اتب أو خطي�ب قرين��ة التش��بيه ف كلم�ه

 " قرين���ة ت���دلD عل���ى أنD القص���وديرم���ي" وكلم���ة "رأي���ت أس���داu يرم���يس	���Dي ذل���ك إس���تعارة تص���رييDة مث���ل "
 ". قال صاحب (ميطإستعارة مكنيةبالسد رجل شجاع وإذا ل تذكر القرينة ف الكلم س	Dي ذلك "

 الس��تعارة مص��در "إس��تعار" وعن��د البي��انيDي: "ادDع��اء  معن القيق��ة ف الش��يئ للمبالغ��ة فالي��ط): " 
 التش��بيه م��ع ط�رح ذك�ر الش��بDه م�ن ال��بي كقول��ك: "رأي��ت أس�داu" وأن��ت تعن ب��ه الرج�ل الش��جاع. ث إذا
ام". وإذا �Dف الم uة ن�و: "لقي��ت أس��دا��Dة وتقيقيDى إس��تعارة تص��رييDس�م	ه به مع ذك�ر القرين��ة يDكر الشب	ذ 
 قلن��ا: "الني��Dة أنش��بت أظفاره��ا بفلن" فق��د ش��بهنا الني��Dة بالس��بع إس��تعارة بالكناي��ة وإثب��ات الظف��ار ل��ا

 ". وه���ذه قاع���دة مط���Dردة ف جي���ع لغ���ات الع���ال ومرعي���Dة ومقبول���ة ل���دىإس���تعارة تيDلي���Dة إل آخ���ر كلم���ه
 فص��حاء ك��لD الم��م وبلغائه��ا. ويت��وي الق��رآن الي��د عل��ى ك��ثي م��ن الس��تعارات اللطيف��ة والتش��بيهات

االدقيق���ة مث���ال ذل���ك م���ا ورد ف الي���ة الكري���ة: " ك�وةr ف�يه����  ال ن	���ور	 الس����م�و�ات� و�الر�ض� م�ث����ل	 ن	���ور�ه� ك�م�ش����
ر�ق�ي�ةr و�ل ةr ز�ي��ت	ون���ةr ل ش�� ن� ش���ج�ر�ةr م	ب�ار�ك��� و�ك�بÙ د	ر*يÙ ي	وق��د	 م�� ا ك��� أن��ه�� ة	 ك� ةr الز	ج�اج�� ب�اح	 ف ز	ج�اج�� ب�احÙ ال�م�ص��  م�ص�
ر�ب	 ال اء	 و�ي�ض��� د�ي ال ل�ن	��ور�ه� م���ن� ي�ش��� ه	 ن���ارÙ ن	��ورÙ ع�ل���ى ن	��ورÙ ي��ه��� يئ	 و�ل���و� ل���� ت��س�س��� ا ي	ض��� اد	 ز�ي��ت�	ه���  غ�ر�ب�ي���ةr ي�ك���

ث	ال� ل�لن�اس� وال ب�ك	ل* ش�ي�ئr ع�ل�يم�    وقد شبDه تعال ف هذه الية النور اللي بالشكوة مع ذك��ر219"الم�
 س��تعمل كلم��ة الش��جرة البارك���ة إس���تعارة لظ��اهر أم��ر ال ال��Dذين ه��م مش��ارق ه��ذا الن���ورإأداة التش���بيه و

 الباهر.
                                             

35النور:  219  
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  في بيان إطلق ألفاظ الغصن وغصن الرب� في الكتب المقد�سة على .3
"الفرع المنشعب من الصل القديم" وفي ذكر أن� غصن الرب� يبني هيكل المر:

Dش��ب�ه� نف��س مظه�ر أم�ر ال ف ك�ل	ردة بي النبياء والولياء سلم ال عليه��م أن يDوالقاعدة الطDظه��ورل  
 بالش��جرة البارك��ة و ي	ش��ب�ه� الولي��اء بالغص��ان والؤمن��ون ب��أوراق تل��ك الش��جرة البارك��ة كم��ا لحظت��م ف
 ح���ديث عل���ي ب���ن مهزي���ار ال���Dذي أخ���ب ع���ن ظه���ور أم���ر ال ف حاف���Dات بية طبي���Dة ال���Dذي ذكرن���اه ف

 ن�ان�ن����ن�ف�� أف��ت�ت�ق�ق�س�س����ب� ب�ةrةrر�ر�ج�ج�ش� ش����ل�لل�ظ�ف ظ�البح���ث الوDل ف الب���اب الوDل حي���ث تفض���Dل: "
 "  وتفض������Dل عيس������ى علي������ه الس������لم فةي�������ي�ر�ر�ب��ب��ط� الط�ة�ة�ر�ر�ي��ي��ح�ح�ب	 الب	ت�اف������Dات�ح�ا ف ح�ن��ن��ن��ون��ص	ص	������غ	غ	

 "م	ام	ر�ر�ك�����ب� الك�ب�����أب�و� و�ة	ة	ي�����ي�ق�يق�ق�ق�ل��ل��ل�� ال��ة	ة	م�����م�ر�ر�ك�ا الك�ن�����أن�) م����ن إني����ل يوحن����Dا: "15الص����حاح (
 "  وتفض��Dل ف س��فر أش��عيا فن	ان	ص�ص�غ� الغ�م�م�ت	ت	ن��أن��و� و�ة	ة	م�م�ر�ر�ك�ا الك�ن�أن�وتفضDل ف نفس الصحاح" "

 ع�ع�ذ�ذ�ج��� ج�ن�ن�م��� م�بÙيبÙض�ض���ق� ق�ج	ج	ر	ر	ي����ي��ي��ي��و�و�) ف الخب��ار ع��ن ظه��ور الس��يح: "12الص��حاح (
 ب*ب*ر� ال���ر�ح	وح	ر	 ر	ه�ه�ي���ي�ل�ل�ع� ع�ل5ل5ي����ي��ي��ي��و� و�ه�ه�ل�ول�ص	ص	��أ	 أ	ن�ن�م��� م�نÙنÙص�ص���غ	 غ	ت	ت	ب	��ب	ن�ن�ي��ي��و� و�ي�اي�س�س���ي�ي�
 ة�ة�ف������ف�ر�ر�ع�ع�م�م�ل� ال�ح	وح	ر	 ر	ة�ة�و�و�ق	�����الق	و� و�ة�ة�ر�ر�و�و�ش�ش������م�م�ل� ال�ح	وح	ر	 ر	م�م�ه������ه�ف�الف�و� و�ة�ة�م������م�ك�ك�ل��ل��ل�� ال��ح	وح	ر	ر	
  ".ب*ب*ر� الر�ة�ة�ف�اف�م��م��م��م��و�و�

س����ة ال���ت ه���ي مغ���رس Dوالقص����ود بكلم���ة "ج���ذع يس���اي" ف ه���ذا الق����ام أرض داود أي الراض���ي القد 
 لuئ�ائ�ق���� ق�ه	ه	م����م�ل�ل�ك�ك�و�و�الش���جرة الطيDب���ة ومنب���ت الغص���ن العظ���م م���ن الس���درة البارك���ة وتفض���Dل ك���ذلك: "

 ن�ن�م����م�و� و�ه	ه	س�	س�	س�	 إس�	���ن	ن	ص�ص����غ	 الغ	ل	ل	ج	���ج	ر�ا الر�ذ� ذ�و�و�ه	��� ه	د�ود�ن	���ن	ل�	ل�	ل�	 ال�	ب5ب5ر� ر�ل�ال�ق����ذا ق�ك����ك�ه�ه�
 " وتفض��Dل ف الي��ة الول م��ن الص��حاحب*ب*ر� ال��ر�ل�ل�ك���ك�ي�ي�ه�ن� ه�ن���ن�ب�ب�ي��ي��و� و�ت	ت	ب	��ب	ن�ن�ي�� ي��ه�ه�ن�ان�ك���ك�م�م�

 اءuه���������ه�ب�� ب��ب*ب*ر� ال��������ر�ن	ن	ص�ص���������غ	 غ	ن	ون	ك	��������ك	ي� ي�م�م�و�و�ي�� الي��ك�ك�ل���������ل�ذ�ف ذ�الراب��������ع م��������ن س��������فر أش��������عيا: "
  ويعن أنDالف��رع النش��عب م��ن الص��ل الق��دي"طلقت كلمة الغصن إستعارة على "أ	". وقد داuم��م��م��م��و�و�

ه وق��امته وه��و ينب��ت م��ن الش��جرة الطيDب��ة وينم��و م��ن س��درة Dالغص��ن العظ��م ف الي��وم الوع��ود يرتف��ع ق��د 
 النته��ى وتش��رق أن��وار ال��د والع��زDة اللي��Dة م��ن وجه��ه الني ويش��يDد هيك��ل ال��ربD أي بي��ت الديان��ة اللي��Dة
uا���Dتام uره ح���ت يش���رق ن���ور التوحي���د القيق���ي م���ن جي���ع الف���اق وت���زول ظلم���ة الكف���ر والش���رك زوال ���Dويعم 

 "الش��جرة البارك��ة" وعب��ارة "الكلم��ة الطيDب��ةويبط��ل النق��ض والنك��ث ويب��ور ب��واراu. وكم��ا ا	طلق��ت عب��ارة "
 " ع��نالش��جرة اللعون��ة" وعب��ارة "الكلم��ة البيث��ةطلق��ت عب��ارة "أ	إس��تعارةu عل��ى مظ��اهر أم��ر ال ك��ذلك 

 طريق الس��تعارة عل�ى أع��داء ال والعارض��ي والعتض��ي عل��ى مظ�اهر أم�ر ال كم��ا ق�ال تع��ال ف س��ورة
ابن إسرائيل: " ل�ع	ون���ة� ف الق	��ر�آن� و�ن	���و*ف�	ه	م� ف�م�� ن��ةu ل�لن��اس� و�الش���ج�ر�ة� ال�م�  و�م�ا ج�ع�ل�ن��ا الر5ؤي���ا ال��ت أر�ي��ن���اك� إلD ف�ت��
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uك�ب�يا uغ�ي�انا	ط Dم� إل	ه	خات النبياء عليه الص��لة والس��لم220"ي�ز�يد Dوسبب نزول هذه الية الباركة هو أن  
Dك��القردة يرتق��ون من��به فلم uشاهد ف رؤي��اه أشخاص�ا�Dا إس��تيقظ ذلك�م الوج�ود الب��ارك إض�طربت نفس��هم 

 م��ن ه��ذه الرؤي��ا لنD الطDلعي عل��ى تع��بي الرؤي��ا وتأوي��ل الحلم يعرف��ون أنD رؤي��ة الق��ردة ف الرؤي��ا ن��ذير
Dبطر عظيم وخاصDصDفلم Dرؤيا النبياء عليهم السلم الت هي بثابة وحي ساوي uة��Dا إض��طربت نفس��هم 

ر خ���اطره الكري نزل���ت ه���ذه الي���ة البارك���ة وأعلم���ه ال���قD ج���لD جلل���ه أنD فتن���ة ش���ديدة Dالبارك���ة وتك���د 
 س�����تحيط بالم�����Dة الس�����لميDة وس�����وف تنتق�����ل اللف�����ة النبوي�����Dة ال�����ت ه�����ي الوس�����يلة الول لتبي�����ة الم�����Dة
 وإص��لحها إل أص�ل الش��جرة البيث��ة أي بن أمي��Dة وس��وف يرق��ى الن��ابر الس��لميDة أوراق ه��ذه الش�جرة
 اللعونة الDذين هم أتباع بن أميDة وسوف ت	بتلى المDة بالض��لل واللك. وق��د ورد ف الح��اديث النبوي��Dة
 عن رسول ال عليه الصلة والسلم ف تأوي��ل ه��ذه الي��ة الكري�ة والدوDن��ة ف كت��ب أه��ل التس��نDن وأه��ل
 التشيDع أنD الرئاسة الدينيDة والدنيويDة ستنتقل ف يوم ظهور القائم الوعود الDذي هو يوم رجع��ة آل مم��Dد
 إل الس��للة الس��فيانيDة أيض��اu وس��وف يق��وم عل��ى معارض��ة حض��رته الرؤس��اء ال��Dذين ه��م م��ن أص��ل ه��ذه
 الشجرة ومن فروعها مع من يتبعهم من أهل الغرور والشرور ف جيع البلد. وقد كت��ب الش��يخ كم��ال
 الدين الدميي من أفاضل أهل السنDة والماع��ة ف كت��ابه (حي��وة الي��وان) بع��د ذك�ر تل��ك الرؤي��ا وذل�ك
 الديث قائلu : "فم�ا ر	ؤ�ي� الن��ب بع��د ذل�ك ض��احكاu مستبش��راu إل أن م�ات".  وق�د ذك�ر عم��اد ال��دين
 أبو الف��داء ف ترج��ة العتض��د ب��ال العباس��ي وش�رح أم�ر اللف��ة ال��Dذي أص��دره أن��Dه ج�اء ف ذل��ك الم�ر:
Dفه��م م�ن ه��ذا أن	ة".  في�Dالقص��ود بالش�جرة اللعون��ة ه�م بن��و أمي Dعلماء التفسي ق�د أجع��وا عل�ى أن Dإن" 

DالقضيDة كانت موضع إجاع العلماء حت ذلك الزمان.ي 

 وم��ن الس��تعارات العروف��ة إطلق كلم��ة "ي��د ال" إس��تعارة ع��ن الق��درة اللي��Dة وه��ذه الس��تعارة ش��ائعة
 إن� ال��Dذ�ين� ي�	ب�اي�ع	ون���ك� إن���اومنتش��رة ك��ثياu كم�ا أ	طلق��ت ه��ذه الكلم�ة عل��ى ي�د رس��ول ال ف ق��وله تع��ال: "

 طلق�ت كلم�ة "وج�ه ال" إس��تعارة عل��ى وج�ه رس��ول ال فأ	  كم�ا 221"ي�	ب�اي�ع	ون� ال ي�د	 ال� ف��و�ق� أي��د�يه�م�
ه� ال����الي���ة الكري���ة: "  و�ي�ض����ع	 ع�ن��ه	���م�طلق���ت كلم���ة الغلل ف الي���ة الكري���ة: "أ	  كم���ا 222"ي	ر�ي���د	ون� و�ج���

م� ان�ت� ع�ل�ي�ه��� ر�ه	م� و�الغ�لل� ال��ت ك���    إس��تعارة عل��ى العق��ائد الس��خيفة والعب��ادات الش��اقDة ف الل��ل223"إص���
  العتيقة.

60السراء:  220  
10الفتح:  221  
38الروم:    222  
157العراف:  223  
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   في بيان إستعمال كلمة "السـماء" للدللــة علـى الـدين وكلمـة "النفطـار" للدللـة علـى نسـخ الـدين.4
وأطلق الشمس والقمر والنجوم في كتب فصحاء العرب على النبياء والئم�ة والعلماء:

 هذا وق�د ك�ان مقص��ود ه�ذا العب��د م�ن بي��ان ه�ذه الس��تعارات وإطال��ة البح�ث ه��و أن ي��أنس أه�ل تل�ك
Dة بع��د أن إبتع��دوا إبتع��ادا� كلي��Dة والتش��بيهات النبوي��Dبالس��تعارات القرآني uالن��واحي قليل�Dع��ن فه��م الق��رآني uا 

ب��وا م��ن إطلق كلم��ة " Dل يتعج Dة فالش��مسالي��د لع��ل���Dعل��ى مظ��اهر أم��ر ال لوج��ود مناس��بة النوراني " 
 " عل��ى دي��ن ال لوج��ود مناس��بة الرفع��ة ف كليهم��ا وإنDالس��ماءكليهم��ا ول يندهش��وا م��ن إطلق كلم��ة "

 م����واطن إس����تعمال ه����ذه الكلم����ات ف لغ����ة الع����رب ك����ثية. ولي����س س����ؤال جن����اب الش����يخ ع����ن م����واطن
Dعلى ع��دم إط uإستعمال هذه اللفاظ دليلDعل�ى ع��دم معرفت�هط uلع�ه بتفس��ي الق��رآن فحس��ب ب�ل دليل 

 اللغ��ة العربي��Dة وقواع��د فص��احتها وبلغته��ا، لنD أوض��ح مث��الr يق��وله علم��اء البي��ان ف مس��ألة الس��تعارة
 والتش��بيه ه��و تش��بيه النس��ان بالش��مس بناس��بة حس��ن الطلع��ة أو بناس��بة الرفع��ة ف كليهم��ا كم��ا ق��ال
ق التفت���ازان ف ش��رح تلخي���ص الفت��اح بع��د تقس���يم التش���بيه إل حس��Dي وعقل���ي ومتل��ف: ��Dالعلم���ة الق 
 "والختل��ف ال��Dذي بعض��ه حس��Dي وبعض��ه عقل��ي كحس��ن الطلع��ة ال��Dذي ه��و حس��Dي ونباه��ة الش��أن ال��Dذي

 هو عقلي ف تشبيه إنسان بالشمس".

ت ع���ن ال تب���ارك وتع���ال224"ال ن	���ور	 الس����م�و�ات� و�الر�ض�لحظ���وا الي���ة البارك���ة: " ���Dا بع���د أن عب ���Dفإن  
 ب��النور وتفض��Dلت بك��ل ص��راحة أنD ال ن��ور الس��موات والرض ف��أيD م��الr يبق��ى للش��بهة ف أنD مش��ارق
 هذا النور الظاهر الباهر هم النبياء والرس��لون ومظ��اهر أم�ر حض�رة ربD الع�الي؟ إلD أن ينك�ر الاه�ل
Dة أو يق���ول والعي���اذ ب���ال أن���Dه���ي مش���رق الن���وار اللي uة مثل���Dه���ذه الش���مس الظاهري Dالك���ابر ويق���ول أن 
 موسى وعيسى وخات النبياء عليهم من الصلة أكملها وأباها ل يكونوا مش�ارق ه��ذا الن�ور الس��اطع
 ومط����الع ه����ذه الش����مس اللمع����ة "قات����ل ال اله����ل والغب����اوة"  أفيج����وز أن يش����ب�ه الفص����حاء والبلغ����اء
 السلطي والمراء بالشمس والقم��ر والنج��وم وأمثال��ا ويطلق��وا كلم�ة "الس�ماء" عل�ى القص��ور والمال��ك
 إس���تعارةu كم���ا م	لئت ب���ذلك خطبه���م ورس���ائلهم ودواوينه���م ب���ذه الس���تعارات والتش���بيهات ث ل ي���وز
 التع��بي ع��ن النبي��اء عليه��م الس��لم ال��Dذين ه��م أفص��ح جي��ع البش��ر ف م��واطن البش��ارة ب��الظهور اللح��ق
ة بكلمة النجوم وع��ن الديان��ة بكلم��ة الس��ماء أو وص��ف	 Dبعد مظهر أمر ال بكلمة الشمس وعن الئم 

35النور:  224  
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 مظاهر النور اللي الساطع اللمع بكلمة "الشارق"؟  ولول وجود حس��ن ترتي��ب الكلم��ات ولط��ائف
 الس��نات م��ن إس��تعارات لطيف��ة وتش��بيهات بديع��ة ونك��ات دقيق��ة وج��ل رفيع��ة وحس��ن ترص��يع ولط��ف
 تس��جيع ل��اذا س	��Dي الق��رآن الي��د بأفص��ح الكت��ب؟  وب��أيD دلي��ل آخ��ر ي��ب أن يك��ون أبل��غ بي��ان؟  ف
 حي أنD القرين��ة الالي��Dة ل��دى أول النظ��ر أق��وى ش��اهد ف إس��تعمال ألف��اظ الش��مس والقم��ر والش��ارق
س��ة لظ��اهر الم��ر م��ن حي��ث أنD ظلم��ة Dوالغ��ارب ف مق��ام الخب��ار ب��الوادث التي��ة للموج��ودات القد 
 الكفر والضللة تزول من آفاق العال بواسطة هذه النوار الشرقة وتبطل صولة الهل والمجيDة. أفل��و

اف	س��Dرت آي��ة: " ر� إذا ت��ل�يه���    بإعتب��ار الش��مس والقم��ر ه��ا روح ال الن��ازل225"و�الش���م�س� و�ض	��ح�يه�ا و�الق�م���
 من السماء وفرعه النشعب من الدوحة العليا يكون ذلك أنس��ب� بفص��احة الق��رآن أم ل��و ف	س��Dرت تل��ك
 الي��ة بالش��مس والقم��ر الظ��اهرين ال��Dذين ل قيم��ة لم��ا ف الم��ور الديني��Dة؟  وه��ل تفس��ي الي��ة البارك��ة:

"��� � و�ر�ب5 ال�م�غ�ر�ب��ي� ر�ق��ي�  "  بش��روق وغ��روب ن��ورين س��اطعي مث��ل يي وعيس��ى عليهم��ا أفض��لرب5 ال�م�ش���
DالتحيDفي uلم�ا أب��دا Dذين ل م�ل�Dببلغ��ة الق��رآن أم تفس�يها بالش��رق والغ��رب الظ��اهرين ال 	ة والبهاء أل�ي��ق 

 ه���ذا الق���ام؟ إنD ه���ؤلء الهلء ل عل���م ل���م بالفص���احة والبلغ���ة إلD بإس���يهما فل���و ق���رأوا ش���عر ال���وزير
Dالكاتب الفقيه (أب القاسم بن الدDذي أنشده ف كتاب (قلئد العقيان):دDرحه ال ال ( 

rأخ�اك� أن�ص�ف� أب�ا ع�ام�ر 	ف�إن�ه             	ر و�ال��م� أل�م�اء	  ال��و�ى  م��ض�  ف  و�إي�اك�   
ث��ل	ك� ؟ و�ف       ك�و�ك�باu   س��ائ�ي ف ي��ب�غ�ي أم� ر	 �ة	 و�ال�ب�د� ج�و*ك� الش�م�س	 ال�ن	ي�

uم�ة	و	ر� ت� و�ى م�ن� الص5ف� ب�ت	 ل�م�ن� ي��ه� ر	          226ع�ج� ن�ه� الت�ب��   و�ق�د� س�ال� ف أر�ج�اء� م�ع�د�
 ا د	هشوا من إستعمال ألفاظ الشمس والبدر والتب إستعارةu ف الرسائل الفصيحة والطب البليغةم�م�ل�ل�

Dوالش���عار الرقيق���ة والن���ثر الف���ائق للوص���ف بأس���ى م���دارج ال���د والرفع���ة ولكنDه���م يندهش���ون م���ن إطلقن 
 ألفاظ الشمس والقمر على مطالع أمر ال ومشارق نور ال ويستغربون من ذلك ويطلبون منDا البهان
ون ف العن��اد والحتج��اج  ، م��ع أنD ه��ذه الن��وار اللمع��ة والش��موس الش��رقة ال��Dذين يتن��وDر الع��ال ��Dويلح 
 ب��أنوار وج��وههم ويتعط��Dر الع��ال م��ن روائحه��م العط��رة أق��رب الن��اس إل ه��ذه النع��وت وأنس��بهم إل ه��ذه
 الام���د. ول���و أردت أن ت���رى مق���دار ش���يوع وإستحس���ان إطلق كلم���ة الس���ماء عل���ى ال���دين والش���مس
ة الدى واللفاء فاسع القصيدة الش��هورة ل�دى فص�حاء الع�رب ال�ت أنش��دها Dوالقمر والنجوم على أئم 

الكميت بن زيد السدي وهذا مطلعها:
ين�ا    أل ح	ي*يت� ع�ن�ا ي�ا م�د�ين�ا     و�ه�ل� ن�اسÙ ت��ق	ول	 م	س�ل*م�

1الشمس:  225  
 التومة حب�ة الفض�ة أو بيضة النعامة أو القرط 226
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Dام اللف��اء الم���وي��Dوق��د نظ��م الكمي���ت ب��ن يزي��د ه��ذه القص���يدة ف أيDذين ه��مي��Dة الDي ف فض��ائل الن����زاري 
 أج���داد رس���ول ال علي���ه الس���لم وس���ائر قري���ش وف تفض���يل القب���ائل الن����زاريDة عل���ى القب���ائل القحطاني���Dة.
 ويكف����ي لبي���ان فص���احة ه���ذه القص����يدة وبلغته����ا وق����وDة تأثيه���ا أن ذك���ر الس���عودي ف ت���اريه (م	���روج	

 نته��ت تل�كإالذهب ومعادن الوهر) أنD حروباu هائلةu وقعت بي القبائل القحطاني�Dة والن���زاريDة بس��ببها و
الروب أخياu بزوال اللفة المويDة الائرة وتأسيس اللفة العباسيDة وفيها:

 rل5 ن����������������م���������������	الس����������������م�اء� و�ك 	ر ت����������������د�ين�ا    ل�ن����������������ا ق�م���������������� ي	 إل�ي����������������ه� أي����������������د�ي ال�م	ه� ت	ش����������������
  rخ�ال�ص�ات 	ع�ل� ال�م�ك�ار�م	و�ل�لن�اس� ال�ق�ف�ا و�ل�ن�ا ال��ب�ين�ا   ل�ن�ا ج 

 ومعلوم أنDه ل يقصد القمر والسماء والنجم الظاهري الت تتساوى فيها الن�زاريDة والقحطانيDة ب��ل يقص��د
ة ���Dة ويقص���د ب���النجوم اللف���اء الراش���دين والئمDف س���اء الديان���ة الس���لمي Dقم���ر الوج���ود الب���ارك النب���وي 
 الطاهرين الDذين جعل ال ظهورهم ف القبائل الن�زاريDة. وقد عظ	مت مكانة السللة العلويDة ب��ذه ال��درر
 الكرية النية. وكتاب (مروج الذهب ومع�ادن ال�وهر) ال�Dذي ك	تب�ت في�ه ه��ذه القص��يدة موج�ود من�ه ف
 مص��ر طبع��ة الطبع��ة الميي��Dة وموج��ود من��ه ف مدين��ة عش��ق آب��اد نس��ختان إح��داها طبع��ة مص��ر والثاني��ة
ر الس�فر والج�رة عل��ى جن�اب الش�يخ Dه ل�و يتع�ذ��Dية قدية. ومقصود هذا العب�د م�ن ذك�ر ه��ذا ه�و أنDخط 

Dة السكنة فإنDويتلو مرثيDإطلق كلم��ةن Dه يستطيع بسهولة أن يطلب هذا الكت��اب ويق��رأه ليى كي��ف أن 
 السماء على الدين شائع ومتداول ل�دى الفص�حاء الع�رب. وق�د ق�ال الش��اعر ه��Dام ب�ن غ��الب الش��هور

بالفرزدق ف قصيدته العينيDة الشهورة:
ن�ا ب�آف�اق� الس�م�اء� ع�ل�ي�ه�م�    ل�ن�ا ق�م�ر�اه�ا و�الن5ج	وم	 الط�و�ال�ع	   أخ�ذ�

Dي س��بيل الس�ماء لنDا أخذنا عل��ى القحط�انيDويقصد إنDش�س الس�ماء وقمره��ا ونومه��ا ه��ي لن�ا وم��نن  
 الواض��ح أنD مقص��وده بالس�ماء ف ه��ذا ال��بيت س�اء الديان��ة الس��لميDة ومقص��وده م�ن القمري��ن الش�مس

Dوالقمر وها كلمتان إس�تعملهما إس��تعارة لش�مس النب��وDة وقم�ر الولي��ة وقص�د ب�النجوم ك��واكب المام��ةو 
 ه الندلس��ي ف كت�اب (العق�دب�Dح�د ب�ن عب�د ربDأودرر اللفة. وق�د روى ه�ذه القص��يدة ش��هاب ال�دين 

 الفري���د) ف الل���د الوDل ف ب���اب الن���وادر. وه���ذه القص���يدة م���ن أش���هر قص���ائد الف���رزدق وق���د إستش���هد
الشريف الرضي عليه الرحة ف ديباجة (نج البلغة) بذا البيت منها:

م�   ئ�ن������������ ب��ث�ل�ه������������ ام�ع	         أول�ئ�ك� آب������������ائ�ي ف�ج� ن������������ا ي������������ا ج�ر�ي�����������ر	 ال�م�ج������������   إذا ج��ع�ت��
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وهذا العبد يتمثDل منها لقتضاء القام بذا البيت:
فاu ح�ت����������� ك	لي������������بÙ ت�س	�����������ب5ن�   ع	        ف��و�ا أس������������ اش������������ ش�����������لÙ أو م	 ا ن��ه� أن� أب�اه������������  ك������������

 وقد كتب فضل ال الكاتب العراقي ف حادثة سعد الدولة اليهودي ف وزارة أرغون خان الغ��ول س��نة
)690" :uف�ه�ت� إف���) هجري���ة وال���ت ذكرناه���ا س���ابقا  حلمه���مأنفطرت س���اؤهم وأظلم���ت أرج���اؤهم وس����

 س�ت ن�ومهم وب��ارت قل�وبم فل ينب��ت فيه�ا إلD ش��وك الك�ر وحس�ك الب��ث ب�اط	مقدامهم وط	أوزلDت 
 ز	ر�ع� فيها من ب	غض أولي��اء ال�دين وع��داوة الن��بيDي فض	��ربت عليه�م الذل��Dة والس��كنة وب��اؤا بغض��بr م�ن ال

 ".إل آخر كلمه

 و�ل����و� ذ�اب� م����ا فوق���د لحظت���م خطب���ة أمي ال���ؤمني ال���ت نقلناه���ا لك���م س���ابقاu حي���ث يتفض���Dل فيه���ا: "
ن� م	 م�� ا ل�ك	�م� الن�ج�� ف� الغ�ط�اء	 و�ان��ق�ض�ت� ال�م	د�ة	 و�ا	ز�ف� الو�ع���د	 و�ب���د� يص	 ل�ل�ج�ز�اء� و�ك	ش� ح�  أي�د�يه�م� ل�ق�د� د�ن� الت�م�
ال�ف	وا ال��وب���ة� ع	��وا الت��و�ب���ة� و�خ��� ت�ب�ان� ذ�ل���ك� ف��ر�اج� ل���ة� ت����. ف���إذا إس��� ل�ي�� ام�لu ك� ر�ق� ل�ك	��م� ق�م�ر	ك	��م� ك��� ر�ق� و�أش���  ق�ب���ل� ال�م�ش���
ل�م� اج� ر�س	���ول� ال ص����ل�ى ال ع�ل�ي����ه� و�آل����ه� و�س���� ن��ه���� ل�ك� ب�ك	���م� م� ر�ق� س����  واع�ل�م	���وا أن�ك	���م� إن� أط�ع�ت	���م� ط����ال�ع� ال�م�ش����
ت	� الث�*ق�ل� الف�اد�ح� ع�ن� الع�ن�اق� ف�ل ي�	ب�ع�د	 ال إلD م�ن� أب� م� و�ن��ب�ذ� ف�ي�ت	م� م�ن� الب	ك� ت�ش� او�ي��ت	م� م�ن� الص�م�م� و�اس�  ف��ت�د�

ق�ل����بr ي��ن��ق�ل�ب���ون ي��ع�ل�م	 ال���Dذين ظ�ل�م���وا أيD م	ن�� م�ة� و�س����  ". وق���د عب���D أمي ال���ؤمني ع���ن227الر�ح�����ة� و�ف����ار�ق� الع�ص����
� بلد� الشرق وساء الدين أفقاu لطلوعه ومدار سي ذلكم البدر الني. Dالوعود بالنجم والقمر وعي

uوقد أطلق الشيخ شرف ال��دين البوص��يي ص��احب القص��يدة الش��هورة ب��البدة كلم��ة "الس�ماء" إس��تعارة 
  على نفس رسول ال عليه السلم وذلك ف مطلع قصيدته المزيDة:

  ي�ا س��اءu م�ا ط�او�ل�ت��ه�ا س��اء	  كDي�ف� ت��ر�ق�ى ر	ق�ي�ك� النبياء 

 وهذه القصيدة مع شرحها العروف ب(الفتوحات الحدي��Dة) مطبوع��ة ومنتش��رة ك�ذلك ف مص��ر وبلد
الشام بل وف كافDة البلد العربيDة.

وقد أطلق أبو الفضل بديع الزمان المدان صاحب القامات والرسائل الت طبDق��ت ش�هرتا الف��اق –
 و�ق��و�ل	 الستاذ� نعمةÙأطلق كلمة "الرض" على "القلوب" فقال ف إحدى رسائله الت كتبها للعميد: "

uعا  ) من كتاب151" وهذه الرسالة موجودة ف الصحيفة (لو صاد�ف�ت� أر�ضاu وص�ن�يع�ةÙ لو أصاب�ت� م�و�ض�
ïص بذه الستعارة اللطيفة أراضي القلوب ملDرسائله الطبوع ف مصر وخصïلن�زول الن�عم.ل ïل 

227الشعراء:  227  
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Dفمم���DمDا ذكرن���اه يتDإطلق كلم���ة الس���ماء عل���ى ال���دين والنفط���ار عل���ى ض���عفه وإطلق كلم���ةت Dض���ح أن 
Dالش��مس والقم��ر والنج��وم عل��ى النبي��اء والئم��Dة والعلم��اء والرض عل��ى القل��وب ش��ائع ومت��داول وه��وم 

نة� جي�ع الفص��حاء والكت��Dاب  من الس��تعارات اللطيف��ة الش��ائعة. وه��و ي�ري إل يومن��ا الاض�ر عل�ى أل�س���
 ف جيع البلدان والمالك. وس��بب إس��تنكار جن�اب الش��يخ ه�و هب��وط العل�م ف بلده وض�يق الع��ارف
 ف تلك الناء. ول��ول ض�يق ال��وقت لوردت بع��ض خط��ب ومق��الت أفاض��ل أوروب��Dا ح�ت يع��رف أه��ل
 الدراك أنD ه���ذه الس���تعارات بال���ذات مس���تعملة ومعروف���ة ف س���ائر اللغ���ات وه���ي موص���وفة ب���اللطف

 والمال.

Dض��ح م��ن الي��ات النازل��ة ف أس��فار بن إس��رائيل وال��ت إستش��هدنا ب��ا ف البح��ث الس��ابق أنDوك��ذلك إت 
 إطلق كلمة السماء على الدين وكلمة الرض على القلوب وتزلزلا وإضطرابا وظلمتها وإهتزازها ب��ل

ن�ة النبياء السالفي.  إندامها وإنفطارها شائع على أل�س�

Dه��ذا ول��Dة بي الفص��حاءل��Dمق��دار عل��م جن��اب الش��يخ بكلم��ات النبي��اء وبالقواع��د الرعي uض��ح تام��اDا إت 
 والبلغ����اء أنظ����روا قليلu ف بقي����Dة تقيق����اته وإنتبه����وا إل مق����دار مع����ارف الق����وم وت����دبDروا ف كلم����ات أمي

 ان�ك����لم� م����ن� ك�س�ل���ى الس����ع�ل�ي�ب����ك� ع�ال���ؤمني علي���ه الس���لم ال���ت ن���اح ب���ا م���راراu بق���وله علي���ه الس���لم: "
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������اuب�ب� .   "اك�

*******************
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في الجواب على الشبهة الخامسة من شبهات شيخ السلم

مــة الجـواب عليهـا:  1   . في ذكر شبهة جنــاب الشـيخ حــول فصــاحة بيانــات مظهـر أمــر ال ومقد�

 كتب جناب الشيخ ف رس��الته الول: "ف حي أنD التج��اوز عل��ى ق��انون اللغ��ة ف أيD دي��ن وكلم وف
 أيDة ملDة من اللل غي جائز بل أنD كلمات وخطابات كلD مقنDن باللغة الت يتكلDم فيها ي�ب أن تك��ون

ن�ا ف���أت	وا ب�س	��ور�ةrبنتهى البلغة والفصاحة ولذا قال عزD م�ن� قال: "  و�إن� ك	ن�ت	�م� ف ر�ي���بr م���ا ن��ز�ل�ن��ا ع�ل��ى ع�ب���د�
ث�ل�ه�   إنD بث جناب الشيخ ومناقشته مسألة فصاحة كتاب اليقانأوDلu. فأعرض ف الواب 228"م�ن� م�

 الشريف وبلغته بعد وضوح مقدار إطDلعه ف هذا العلم من أقواله ف رسالته الطبوعة أمرÙ يس��توجب
 أل���ف إس���تغراب ويس���توجب الن���وح والندب���ة عل���ى فق���دان العل���م والدب "ي���ا للعج���ب ي���ا لض���ياع العل���م
 والدب". "لق���د ح���ن� ق����د�حÙ لي���س منه���ا". وه���ذا العب���د ل يق���ول أنD جن���اب الش���يخ ل نص���يب ل���ه م���ن
 العارف ول حظD له فيها بل أقول أن��Dه ل يش��مD رائح��ة بلغ��ة البي��ان وفص��احة الكلم العرب والفارس��ي،
Dلعي ب��دقائق فص��احة كلم الع��رب والف��رس وأس��تحلفهم ب��قDوأرج��و م��ن أه��ل العل��م والدب وم��ن الط 
 الص����دق والع����دل والنس����انيDة أن ينظ����روا قليلu وخالص����اu ل����وجه ال ف رس����الة جن����اب الش����يخ الطبوع����ة
Dم ف الفص��احة والبلغ��ة ويب��دي رأي��ه فيه��ا أم ل ي��ق��Dف ه��ذه الرس��الة أن يتكل��Dلؤل Dويلحظ��وا ه��ل ي��ق 

Dله؟  إذ من الواضح جدDل يعرف إطلق كلمة السماء عل��ى ال�دين لوج�ود مناس��بة الرفع��ةد uإنسانا Dإن uا 
ة بكلم���ات الش���مس والقم���ر ����Dع���ن النبي����اء والئم ���Dأح���د الفص���حاء ق���د عب Dف كليهم���ا ول يع���رف أن 
 والنج��وم م��ع ش��يوع ه��ذه التع��بيات والطلق��ات ف جي��ع اللغ��ات فل ش��كD أنD مق��دار علم��ه بقواع��د
 الفص���احة والبلغ���ة معل���وم ومق���دار رش���اقة كلم���ه ومت���انته معل���وم أيض���اu. والحس���ن لن���اب الش���يخ أن
 يتكل����Dم ف س����ائر القض����ايا العلمي����Dة وال����ت ي	ع����رف مق����دار علم����ه ومه����ارته ونص����يبه فيه����ا وي����تك مض����مار

uالفصاحة والبلغة لفرسان هذه النازلة وشجعان هذه البارزة. وثانياuجناب الشيخ ف ه��ذها Dحيث أن  
 الرسالة وف رسالته الثانية أيضاu ل يستطع أن يستشهد بعبارة واحدة من كت��اب اليق��ان الش��ريف فيه��ا

Dبقواع����د الفص����احة أو يستش����هد ب����أمر ي���الف ق����واني اللغ����ة ف����إن ÙإخللDنDإنتق����اده غي مقب����ول. إذ أن  
 الدDعاء  بدون دليل والنتق��اد ب�دون إستش�هاد ل يس�تحقD العتن��اء وفق��اu للق��واني الرعي��Dة بي العلم�اء.

Dلذا فإن ،uقارعا uة غي الؤي�دة بشواهد كلماDوا النتقادات  الوهيDالعلماء العلم س DلنDكلم�ه ال�ذين  
 ألق����اه عل����ى ع����واهنه ل يلي����ق بالناقش����ة والهتم����ام. ولك����ن حي����ث أنD مس����ألة فص����احة الكت����ب اللي����Dة
23البقرة:  228  
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Dه���ذا العب���د رأى م���ن الناس���ب أن يبح���ث الوض���وع بإس���هاب لع���ل Dته���ا بال���ذات ف���إنDوبلغته���ا ل���ا أهي 
 ينقش���ع م���ن أف���ق أم���ر ال س���حاب ه���ذه الوه���ام ال���ت أدDت بس���بب تف���اوت الدراك���ات والف���اهيم إل
 مناقش���ات ومن���اظرات طويل���ة خلل ق���رون عدي���دة بي الم���Dة النص���رانيDة والم���Dة الس���لميDة وح���ت ت���زول
 النتقادات  الواهية الت إنتقلت من منكري القرآن إل منكري البي��ان واليق��ان بك��م الي��ة الكري�ة: "

ر�م�ي��� ل	ك	ه	 ف��� ق�	ل	��وب� ال�م	ج� ل�ك� ن�س��� ذ�  . وس��وف نش��رع ببي��ان ه��ذه الس��ألة نظ��راu لهDيته��ا ف ب��ث229r" ك���
ÍخاصÍصDه خي موفDجلله التوفيق والتأييد [إن Dجل Dونسأل الق Dق ومعي].ف 

    في بيان فصاحة اليات وبلغتها وبيان ســبب اختلف علمــاء الســلم  ص�  بحث خاص�.2
 فــي موضــوع حجي�ــة القــرآن ونشــوء القــول فــي أن� إعجــاز القــرآن هــو بســبب فصــاحته

وبلغته:

Dج��ل Dال��ق Dعلماء السلم ل��ا لحظ��وا أن Dل يفي على أول اللباب والستبصرين ف علم الكتاب أن 
 جلله قد إستدلD ف القرآن اليد على حقيDة وإثبات رسالة خ��ات الن��بيDي علي��ه الس��لم بنف��س الكت��اب
 وقرDر أنD التيان بسورة من مثله هو ميزان تييز الصدق عن الكذب لذا إختلفوا ف بيان سبب حجي��Dة
ة ��Dز قاطع وفارق ظاهر فيه ل يك��ن أن يك��ون حجDتصنيف كتاب من دون مي Dالقرآن إذ من العلوم أن 
م� الن���زاع� وال��دال بي الثب��تي والنكري��ن. فق�د رأى بع��ض  وبرهان��ا عل��ى س�ائر الكت��ب ول يك��ن أن ي��س��
 العلماء، كما ورد ذلك مفصDل ف الكتب الكلميDة، أنD نفس طريق��ة ص��ياغة الي��ات وأس��لوب ترتيبه��ا
 على النهج الت نزلت فيه هو الس��بب ف إعج�از الق��رآن واعت��بوا التي��ان بكلم بث�ل ه�ذه الطريق��ة م�ن
 الص���ياغة وال���تتيب متنع���اu ومس���تحيلu، بينم���ا إعت���ب البع���ض الخ���ر م���ن العلم���اء إش���تمال الق���رآن عل���ى
 الخب��ار ب��المور التي��ة ال��ذي ه��و ف القيق��ة إخب��ار ب��الغيب س��بب حجيDت��ه وإعج��ازه. وتص��وDر البع��ض
 الخ�ر م�ن العلم�اء إش�تمال الق��رآن عل�ى الك��م الغالي��ة والف��وائد النافع��ة وال�ت ي��رون التي��ان بثله�ا ف��وق
م سبباu ف إعجاز اليات الليDة وحجيDتها. وحي��ث أنD ك��لD وج��ه م�ن الوج��وه ال��ذكورة Dطاقة البشر وقوت 
 ليس كافياu لدى القDقي م�ن علم�اء الس��لم ل�ذا ف�إنD أك��ثرهم ق�ال ب��أنD عل�وD مق�ام آي�ات الق��رآن الي��د
 ف مرات��ب الفص��احة والبلغ��ة ه��و س��بب إعج��از ه��ذا الكت��اب الش��ريف إذ ل ف��رق بي معج��زة إحي��اء
ى الخ��الفي وذل��ك بإتي��ان كلم ف درج��ة م��ن الفص��احة Dه��ا ال وب��ا ت��دDال��وتى وبي العج��زة ال��ت أقر 
ت��ه ودليل��ه عليه��م. وف كلت��ا ال��التي Dوالبلغ��ة ل يس��تطيع أح��د إتي��ان س��ورة م��ن مثل��ه وج�ع���ل� ذل��ك حج 
 تتمD الجDة على الل��ق لنD من�اط كليهم��ا ه��و إظه��ار عج�ز الل�ق ع��ن التي��ان بثلهم��ا. وه��ذا التح�دDي
12الحجر:  229  
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 حاص���ل ف كليهم���ا. وق���د إش���تهر ه���ذا ال���وجه الخي وأعتم���د علي���ه أغل���ب علم���اء الس���لم وخاص���Dة
Dل�دى الطلعي عل��ى حق��ائق العل��وم أن Ùون منهم واعتبوا فصاحة الق��رآن س��بب إعج��ازه. ومعل��ومDالتأخر 
Dف أن Ùر  هذا الرأي ا	حد�ث� ف القرون الوسطى ول يكن بي الصحابة والتابعي بل وت��ابعي الت��ابعي ذ�ك���
ا ���Dف زم���انم. فلم uومنتش���را uي���ة الق���رآن ه���و فص���احة الق���رآن وبلغت���ه ول ك���ان ذل���ك ش���ائعا Dس���بب حج 
 إنتشرت علوم الدل والكلم والنطق ف القرن الثالث والرابع وال��امس الج�ري وف	ت��ح ب��اب ال��ادلت
 العلمي��Dة وبل��غ العلم��اء ف تل��ك الق��رون الن���زلة القص��وى ف ص��نوف الدب وص��ياغة النش��اء والتس��يل
ن��وا م��ن ت��أليف كت��بr نفيس��ةr فص��يحةr ون��ال أك��ثرهم مناص��ب Dموا ف فن��ون الفص��احة والبلغ��ة وتك Dوتق��د 
 عالية ومراكز مهمDة ف صفوف الكت��Dاب ف دار اللف��ة وا	وكل��ت ال��وزارة والم��ارة غالب��اu ف ذل��ك الزم��ان
 إل أرب��اب العل��م والفض���ل وك��ان ه��ؤلء العلم��اء العلم غالب��اu ف س��عة م��ن العي���ش والرفاهي���ة والل��ذائذ
 الس��مانيDة ومتنعDمي بإس��تماع الغ��ان والنغ��ام وقص��ص الي��ام والغ��رام وك��انوا بص��يين ف دق��ائق الش��عر

Dوالن���ثر. فلم���Dاتمم���Dالمي���د تف���وق ح���دود قابلي Dفص���احة الق���رآن الي���د وبلغ���ة بي���ان ال���رب Dا ش���اهدوا أن 

Dوإس��تغرقوا ف لط�ائف إس��تعارات الي��ات ودق�ائق ص��ياغتها وترتيبه��ا ول�Dا ك��انوا مرومي م�ن روح الف��ؤادل 
ي�ة ودلي�ل الق��رآن الي��د ه�و فص�احة Dس�بب حج Dوا أن��Dالذي هو من نصيب النقطعي من العب�اد ل�ذا ظن 
ب إعج��ازه عليه�م. وق��د إعتم��دوا عل��ى  آياته وبلغتها وإنD عجز اللق عن التيان بثله أو ماراته يوج�
 ه��ذا ال��وجه وق��رDروا إج��راء ه��ذا البه��ان بتط��بيق القي��اس النطق��ي عل��ى ه��ذا ال��وجه ق��ائلي ب��أنD رس��ول ال
 صلى ال عليه وآله وسلDم تدDى العارضي ول شكD بالقرآن اليد وإعتب� التي��ان بس��ورة م�ن مثل��ه م�ن
 دون إذن ال متنع��اu وم��الu وق��رDر م��اراة الق��رآن أو ع��دم م��اراته الي��زان الوحي��د الص��ادق والك��اذب وق��د
 عج��ز رؤس��اء قري��ش وأم��راء الع��رب ع��ن التي��ان بس��ورة واح��دة مث��ل الق��رآن وه��م العروف���ون بالفص��احة
ت��ه وإبط��ال دع��وته علي��ه Dوالبلغة والشهورون بالنخوة والصلبة والساعون بكل جهد وعن��اء لقط�ع حج 
م ل��و ل يكون��وا ع��اجزين لت��وا بثل��ه ول��و أت��وا بثل��ه لوص��ل ذل��ك إل أي��دينا وحي��ث أن��Dه ل ��Dالس��لم، لن 
م ل يأتوا به. ونتيجةu لذه القدمات فإنD المDة العربيDة عجزت ع��ن Dيصل إل أيدينا شيئ من ذلك فإن 
 التيان بثل القرآن. ولا ثبت عجز العرب عن م��اراة الق��رآن ف��إنD عج��ز بقي��Dة الم��م يثب��ت بطريق��ة أول

   وتتمD حجيDة القرآن على جيع أهل العال.
                         

  في بيان أن�ه لو كانت فصاحة القرآن وبلغته هي سبب إعجازه .3
فإن� حج�ته لن تكون بالغة على أكثر أهل العالم:
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 ك��انت تل��ك خلص��ة اس��تدلل الق��وم ف إثب��ات حجي�Dة الق��رآن ولك��ن ل يف��ي عل��ى ال��ذين تن��وDرت

أفئدتم بنور العلم القيقي أنD هذا الستدلل ناقص من عدDة وجوه:

 ):  لو أنD س��بب إعج�از الق��رآن ه��و فص��احته وبلغت��ه ف�إنD حجيDت��ه ل�ن تك��ون بالغ��ة عل��ىالوجه الوDل(
ة	 ال�ب�ال�غ���ة	المم كلها ولن تنطبق عليه الص��فة ال��واردة ف الي��ة الكري�ة م�ن الق��رآن الي�د: "  ق	�ل� ف�ل�ل��ه� ال�	ج��

  لنD فه��م حجي��Dة الكت��اب ف ه��ذه ال��ال يك��ون م��ن نص��يب فص��حاء الم��Dة وح��دهم وف متن��اول230"
 علم��اء ه��ذا الف��نD وح��دهم ويرج��ع ال��زء العظ��م م��ن أه��ل الع��ال ال��ذين ل عل��م ل��م بفص��احة كلم��ات
 الع��رب إل العتم��اد عل��ى القلي��Dة م�ن العلم��اء ب�ذا الف��نD وتقلي��دهم وإتDب��اعهم ف حي أنD ه��ذه الس��ألة
 واضحة جداu وهي أنD التبعيDة والتقليد غي جائزة ف السائل الصوليDة وخاصDة ف مسألة معرفة الظ��اهر
 اللي���Dة وه���ذا أيض���اu ف حال���ة إتDف���اق الفص���حاء والبلغ���اء وع���دم إختلفه���م. ف حي أنD أك���ثر فص���حاء
 العرب ف زمان رسول ال عليه الصلة والس��لم ل ي��ذعنوا إل إعج��از الق��رآن كم��ا ه��و مص�رDح ف ق��وله

ا ل�و�تعال: "   وكانوا يرون شعرهم وخطبهم أفصح م�ن الي��ات كم�ا ق�ال تع�ال:231"ن�ش�اء	 ل�ق	ل�ن�ا م�ث�ل� ه�ذ�
"rون��	م��ن rاع�ر    وك��انوا والعي��اذ ب�ال يس��مDونه علي�ه الس�لم ش��اعراu وض��يعاu موهون�اu.232"أ�ئ�ن�ا ل�ت��ار�ك	و آل��ت�ن���ا ل�ش��

ته عل��ى جي�ع ه��ؤلء الن�اس م�ن Dحج Dففي هذه الال لو كان سبب إعجاز القرآن فصاحته فكيف تتم 
 عرب وف��رس وت��رك وص��ينيDي وروم��ان وأفريقيDي ل عل�م ل��م بالفص��احة ول ي��دركون الكلم الفص��يح م�ن

ة	 ال�ب�ال�غ�����ة	غيه؟ وكي����ف تتحق����Dق الي����ة: "  . وق����د كت����ب مولن����ا الكاش����في ف كت����اب233"ق	����ل� ف�ل�ل�����ه� ال�	ج�����
 (الواهب العليDة) العروف بالتفسي السين أنD النضر بن الارث وه��و م��ن كب��ار كف��Dار قري��ش وال��ذكور
 إسه ف التواريخ والسي� كان من العارضي والاربي لرسول ال علي�ه الص��لة والس��لم وك�ان يس�افر ف
 التجارة إل إيران وقد جع بع��ض القص��ص القدي�ة اليراني��Dة وكتبه��ا بص��ياغة الق�رآن. وك��ان يقرؤه��ا عل��ى
 قري��ش ويق��ول ه��ا إنDن أتل��و عليك��م مث��ل ه��ذا الق��رآن ب��ل أحل��ى وأج��ل من��ه ول��ذا نزل��ت الي��ة ف س��ورة

�و�ل�ي��النفال: " اط�ي	 ال� ا إ�ل� أ�س�� ذ� ا إ�ن� ه��� ذ� ث��ل� ه�� اء	 ل�ق	ل�ن��ا م� ل�ى ع�ل�ي�ه�م� آي�ات�	ن�ا ق�ال	وا ق�د� س��ع�ن�ا ل�و� ن�ش��    و�إ�ذ�ا ت�	ت��
م234" ��Dوكب��ار نص��ارى الع��رب إل يومن��ا ه��ذا ل يع��تفون بإعج��از الق��رآن م��ن حي��ث الفص��احة ب��ل أن . 

 ينتقدون مواضع كثية من هذا الكت��اب الي��د كم��ا س�نذكر ف الص�فحات التالي��Dة بع��ض مناقش�اتم م��ع

149النعام:  230  
31النفال:  231  
36الصافات:  232  
149النعام:  233  
31النفال:  234  
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 أنD كبار الصنDفي والفصحاء والبلغاء العرب ف هذا القرن قد ظهروا م�ن الم�Dة النص��رانيDة أمث�ال الش�يخ
 ناص���يف الي���ازجي ص���احب كت���اب (مم���ع البحري���ن) وبط���رس البس���تان مؤل���Dف كت���اب (مي���ط الي���ط)
 ويعق��وب أفن��دي ص��رDوف ص��احب مل��Dة (القتط��ف) الش��هورة والش��يخ إبراهي��م الي��ازجي ص��احب مل��Dة
 (البيان) وخليل مطران مؤلDف كتاب (التاريخ العام) وجرجي زيدان مؤلDف كت��اب (التاري��خ ال��ديث ف
 دول الفراعن���ة ومل���وك مص���ر) وص���احب مل���Dة (اللل) الش���هورة وغيه���م م���ن كب���ار الكت���Dاب والعلم���اء
 ال���ذين ت	���در�س كتبه���م ف جي���ع ال���دارس العالي���ة ف الدول���ة العثماني���Dة وإنتش���ر ص���يت مع���ارفهم ف أك���ثر
 القطار. ولو يريد هذا العبد ذكر أس�اء الص��نDفي وكب��ار علم�اء النص��ارى الع��رب ال�ذين ظه��روا ف ه��ذا
 القرن وكان أفق العلم مديناu لؤلDفاتم فإنD هذا الكت��اب ل يس��توعب ذل�ك، ولك�ن لي�س م�ن البعي��د أن
 ل يسمع جهلء تلك الناء حت الن أنD هن��اك م��ن النص��ارى مؤلف��اu مش��هوراu أو أنD أح�دهم ب��اقr ف
 عداد الفصحاء والبلغاء. ويتDضح ما ذكرناه أنD فصاحة القرآن ل�و ك�انت س��بب إعج�ازه ف�إنD ذل�ك ل�ن
ة بالغ���ة عل���ى جي���ع الم���م الوج���ودة ف الع���ال ول���ن يص���ل اليقي ع���ن طريقه���ا بنب���وDة ���Dحج uيك���ون أب���دا 

 صاحب هذا القرآن اليد.

 ) ه�و أن��Dه ل�و ك��ان س��بب إعج�از الق��رآن وحجيDت�ه ه��و بلغت��ه وفص�احته ف��أنD تص�ديق نب��وDةالوجه الث�ان(
 خ��ات الن��بيDي علي��ه الس��لم يتوق��Dف عل��ى تعل��Dم ذل��ك العل��م، لنD الذع��ان لفص��احة الق��رآن قب��ل معرف��ة
 أصل الفصاحة كالذعان إل شيئ مه�ول وه��ذا أم�ر غي معق��ول ف حي أن��Dه ل يق��ل أح�د م�ن الن��اس
 أنD تص��ديق النبي��اء ومظ��اهر أم��ر ال يتوق��Dف عل��ى تعل��Dم العل��وم الس��ائدة لنD ه��ذا ينته��ي إل الح��راج
uفمثل .Dوإل تأخي أمر ال وإل سقوط تكليف معرف��ة الظه��ر الل��ي وتص��ديقه قب��ل تكمي��ل ه��ذا الف��ن 
 كلDما يدعو جناب شيخ السلم أحداu من النصارى ف تفليس إل السلم فإنDه ل بدD أن يطلب من

Dك جن��اب الش��يخ ب��العجزات القتح��ة ف��إن��Dة ف إثب��ات دع��وته فل��و يتمس ��Dجن��اب الش��يخ حجDه س��وفن 
 ينكرها ويستدلD باليات القرآنية على ص�ريح ردDه�ا للمعج�زات ب�ل نفيه��ا الس�تدلل  ب�العجزات كم�ا

Dك جن��اب الش��يخ بالكت��اب الل��ي ف��إن��Dول��و يتمس .uش��وهد ه��ذا العن ك��راراDةن��Dسيس��أله: "أي Dه ل ش��ك 
 حجي��Dة موج��ودة في��ه؟ وه���ل كلم��ا ص��نDف إنس��ان كتاب��اu عربي���Dاu ك���ان الص���نDف نبي��Dاu؟ فل ش��كD أن يتكل��م
 جناب الشيخ بنفس اللهج�ة ال�ت كتب��ت ب�ا رس��الته ويق��ول ل�ه إنD الق��رآن ف منته��ى درج�ات الفص��احة
 أي أن��Dه ل يس��تطيع أح��د أن ي��أت بثل��ه، فيق��ول لن��اب الش��يخ: "حس��ناu تق��ول، ولك��ن أرج��و أن تص��ب
 بضع سنوات حت أدرس العربيDة وأتكDن من معرفة فصاحة العرب وبلغتهم حت أطDلع على صحDة أو
 سقم هذا ال��دليل وعل��ى ص�دق أو ك�ذب ه��ذا البه��ان ول يك��وننD إي�ان بالس��لم إيان��اu أعم�ى". فف��ي
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 ه����ذا ال����وقت يس����قط إحتج����اج الش����يخ لنD الرج����ل ك����ان منص����فاu فيم����ا ق����ال. ف حي أنD ك����ثيين م����ن
 النص��ارى وخاص��Dة ف أوروب��Dا ق��د ق��رأوا العربي��Dة وأص��بحوا علم��اء ف العربي��Dة وألDف��وا كتب��اu عدي��دة ب��ذه اللغ��ة
 الش��ريفة وم��ع ذل��ك ل ي��ذعنوا إل مس��ألة إعج��از الق��رآن الي��د بس��بب فص��احته وبلغت��ه. والس��بب ف
 ذل���ك أنD الفن���ون، كالرس���م والنح���ت والبي����ان والغن���اء وأمثال���ا، ليس���ت ل���ا ح���دود ح���ت يك���م عليه���ا
 النس��ان ويق��ول أنD ال��دD الفلن ه��و ح��دD الق��وDة البش��ريDة وأنD ف��وق ذل��ك ال��دD ه��و الق��وDة اللي��Dة. وه��ذا
 يعن أنD العلماء ف الفن��ون ل يس��تطيعون تدي�د ه��ذا ال�دD فكي�ف ب�الهلء ف الفن�ون. وب�ذا ل يتDف��ق

اء	  ل���و�فصحاء العرب على إعجاز القرآن من حي��ث الفص��احة ول ي��درك الك��ثيون إعج��ازه وق��الوا "  ن�ش���
ا ذ� ث���ل� ه���   ولك��نD الع��وام م��ن الن��اس غي الفص��حاء أمث��ال أب ذر الغف��اري وس��لمان الفارس��ي235"ل�ق	ل�ن���ا م�

 وبلل البش���ي ق���د أدرك���وا حقيقت���ه وأذعن���وا إل أن���Dه كلم إل���ي آمن���وا ب���ه لنD إدراك الق���ائق الروحاني���Dة
  منوط بتقديس الفطرة والفؤاد ول يتعلDق بصناعة النشاء وبسن النشاد.

 نع��م ل ش��كD ف أنD مظ��اهر أم��ر ال أفض��ل الل��ق وأكمله��م ف جي��ع الص��فات ل ف فص��احة الكلم
 وبلغ��ة البي��ان فحس��ب ب��ل لي��س ل��م ش��بيه ف جي��ع الام��د والوص��اف وماس��ن الخلق م��ن العل��م
 والفض���ل وال���ود والعط���اء والم���ال والبه���اء والص���ب والل���م والش���جاعة والفص���احة وغيه���ا. ولك���ن� ه���ل
Dز ال��ق��Dإنس��ان البص��ية الكاش��فة والدراك��ات الس��امية لي��درك ه��ذه الوص��اف الس��امية وليمي Dيل��ك ك��ل 
 عن الباطل عن طريق هذه الوصاف والامد؟ حاشا وكل ولو رأى علماء النصارى مراتب الفص��احة
 ال���ت يراه���ا فض���لء الس���لمي ف الق���رآن ل���ا أص���بحت فص���احة الق���رآن وبلوغه���ا ح���دD العج���از موض���ع
ة أل�ف وثلثم��ائة س��نة، ول��ا ك��ان ذل��ك القي��ل والق��ال ومي��دان الن���زال وال��دال Dتي م��د��Dالختلف بي الم 
تي العظيم��تي. وم��ا ي��راه الي��وم ه��ذا العب��د وأمث��اله ف كت��اب اليق��ان الش��ريف وس��ائر ��Dبي فص��حاء الم 
 اللواح القدDسة من العظمة ويرون التيان بآية واحدة من مثل��ه خارج��اu ع��ن ق��درة البش��ر ل ي��راه أولئك

 روم��ون م��ن البص��ية النوراني��Dة والبتل��ون ب��الغراض النفس��انيDة ال��ذين ي��رون التي��ان بثل��ه س��هلu يس��ياuلال
ا ل�و�ويقولون مثلما قال السابقون: " ذ� ث��ل� ه��� اء	 ل�ق	ل�ن��ا م� ا أ�ن��ز�ل� ويتجاس��رون بعب��ارة "236"ن�ش�� ث��ل� م�� أ	ن�ز�ل	 م�  س��

 .237"الل�ه	

 ) ل ي��رد ف آي��ات الكت��اب ع��ن حجي��Dة الفص��احة والبلغ��ة ب��ل ل توج��د آي��ة إش��ارة ل��ذاال��وجه الث��الث(
Dالوضوع. فكأنDف الق��رآنن uرين والعياذ ب��ال ق�د ت��رك الحتج�اج   ناقص�ا Dه سبحانه وتعال ف نظر التأخ 

31النفال:  235  
31النفال:  236  
93النعام:  237  
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Dاليد ول يكمDال تب��ارك وتع��ال لم Dمن الواضح ل��دى أول البص��ر أن Dل الستدلل  فيه. وف حي أن 
 يتك شيئاu ل يذكره ف الكتاب ول يف�رDط ف الحتج�اج   وأوض�ح الج�ج والبيDن��ات م�ن جي�ع الوج�وه.
Dإعجازه ليس ف هذه الناحي��ة وإل Dإن uضح إذاDا ل ي�ر�د ف كتاب ال ذكر حول فصاحته وبلغته يتDفلم 
 ل��وجب ذكره��ا في��ه، ب��ل ل��و ينظ��ر ال���رء ف الح���اديث النبوي���Dة وف كلم��ات الص��حابة والت���ابعي وت���ابعي
 الت��ابعي ليى أنD ه��ذا ل ي��ذكر أيض��اu ل��ديهم ول يقول��وا بإعج��از الق��رآن م��ن ناحي��ة الفص��احة والبلغ��ة.
 في	فه��م م��ن ه��ذه النقط��ة ال��ت أش��رنا إليه��ا ك��ذلك س��ابقاu أنD  ه��ذا الق��ول نت��اج أفك��ار الت��أخDرين ومول��ود

  البعيدين عن النبع العذب للنبياء والرسلي.

 وخلص���ة الق���ول فق���د ثب���ت م���ن ه���ذه الوج���ه الثلث ال���ت عرض���ناها أنD س���بب حجي���Dة الكت���اب لي���س
 فصاحته وبلغته، إذ لو كان المر على هذا لا كانت حجيDته بالغ��ة عل��ى عم��وم الل�ق ولص��بح إي��ان
Dفه�م م�ن عب�ارت ه�ذه أن	ه ي��ب أن ل ي��Dة أخ�رى أنDأعم�ى. وأع��رض م�ر uالزء العظ�م م�ن الع�ال تقلي�دا 
 الق��رآن الش�ريف وس�ائر الكت��ب الس��ماويDة والل��واح اللي��Dة ل تش�مل والعي��اذ ب�ال عل�ى فص�احة وبلغ��ة
ة بالغ��ة ��Dعلى فه��م فص��احة الكلم وبلغ��ة البي��ان ح��ت تك��ون حج uإنسان قادرا Dسامية، ولكن ليس كل 
 على���الميع وس���بيلu واض���حاu لعرف���ة الن���اس ال���دين الل���ي، لنD الفص���احة والبلغ���ة م���ن الم���ور الدقيق���ة
 والوص���اف الفي���Dة الغامض���ة بي���ث أنD أغل���ب الكت���Dاب وال���ؤلDفي مرومي منه���ا فكي���ف الم���ر ب���العوام
 وعامDة النام وخاصDة ف القرون الخية والجيال التأخرة الت فيها إنطDت آدابم بالنس��بة للمتق��دDمي

DوإنطDطDه ل ب�د�Dض�ح م�ن ه��ذا أنDف�ات الس�ابقي. فيتDفاتم إذا م�ا قيس�ت بؤلDت مؤلDأن يك��ون للكلمد  
 الل��ي علم��ة يس��هل عرف��انه ب��ا عل��ى المي��ع وفي��ه حجي��Dة بالغ��ة عل��ى الع��رب والعج��م والع��ال� والم��Dي

DوالشرقيDيDوالغرب Dعلى السواء فما هي؟ إليكم الواب:ب  
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  في بيان سبب إعجاز القرآن وسائر اللواح السماوي�ة .4
حسب إعتقاد أهل البهاء والدل�ة على ذلك:

 إنD أهل البهاء الDذين نوا من ورطة الوهام والظنون بفضل تعليمات القل�م العل��ى ي��رون أنD غلب�ة أم�ر
قي���Dة والقاهري���ة Dز بي كلم ال وكلم الل���ق ويع���بون ع���ن ه���ذا العن بكلم���ة الل���Dال ونف���وذه ه���و المي 
 بإص��طلحهم. إذ م��ن الواض��ح أنD إرس��ال الرس��ل وبعث��ة مظ��اهر أم��ر ال ه��و م��ن أج��ل تش��ريع الش��رائع

Dالت��أثي الت��ام Dوهداي��ة الل��ق وحي��ث أنDف إي�اد الش��ريعة الدي�دة وهداي��ة الل�ق ي��أت ع�ن طري��ق كت��ابم  
 الشارع الذي ينسبه إل ال تعال وتنفذ وتغلب تعليماته رغماu لهواء وميول جيع اللل، فل شكD أن

Dة والق��و��Dتنته��ي تل��ك الغلب��ة والنف��وذ إل الرادة الليDة وترتب��ط ب��ا، ول��و يغم��ضو��Dة الق��اهرة الغالب��ة الغيبي 
Dل بس�ائر الوس��ائل ف�إن ��Dإنسان عيني��ه ع�ن ه��ذا البه��ان العقل��ي ال��تي ويتوسDى ف ظلم�ات الوه��امنDه ي�تد 

Dة وبإي��اب الفاع��ل وبتسلس�ل العل��ل ال�ت ه��ي أم��ور غي معقول��ة. وأق��ل�Dل��زم بإض�طرار العل	غي التناهية وي 
 مفاسد هذه الوسائل كما ذكرناه مفصلu ف الباب الوDل هو أنD إنكار ه��ذا البه��ان ي��ؤدDي إل إبط��ال
 جي�ع الدي��ان وتك��ذيب جي��ع النبي�اء. وق��د كتبن��ا س��ابقاu ب��أنD الكم��ة اللي��Dة إقتض��ت دائم��اu أن تبع��ث
 مظاهر أمرها من بي الميDي ومن غي التعلDمي ف الدارس وتبتليهم بالفقر والس��كنة وبعان��دة أرب��اب
دr م���ن العل���وم الظاهري���Dة أو ال���ثروة والق���درة أو  ال���بوت وبعب���ارة أخ���رى ترف���ع الم���ر الل���ي م���ن دون ع�م����
Dع��ي العل��ل والفواع��ل أنDة والس��لطة وأمثال��ا ح��ت يفه��م أه��ل الدراك وح��ت الفلس��فة ومتتبDالش��وكة والع��ز 
 ه���ذه الق���درة والق���وDة والنف���وذ والغلب���ة منوط���ة فق���ط بكلم ال ومرتبط���ة ب���القوDة الغيبي���Dة غي النس���وبة إل

ل�م�ات�ه� و�ي��ق�ط�ع� د�اب�ر� ال�ك�اف�ر�ين�السباب الظاهريDة "  . ول��و يت��دبDر أول��و العل��م238"و�ي	ر�يد	 الل�ه	 أ�ن� ي	�ق� ال��ق� ب�ك�
 ف آي��ات الق��رآن الي��د ليش��اهدوا أنD ال��قD ج��لD جلل��ه ق��د إس��تدلD ف مواض��ع ك��ثية عل��ى حقي��Dة ه��ذا
 الكتاب بدليل أنDه سبDب هداية اللق ول يستدلD أبداu ولو بوضع واحدr بدليل أنDه أفص��ح الكت��ب كم��ا

�� م	وس���ى أ�و�ل����قال تعال ف سورة القص��ص: " ث���ل� م���ا أ	وت� �� م� ن� ع�ن���د�ن�ا ق���ال	وا ل���و�ل� أ	وت� اء�ه	م	 ال����ق5 م��� ا ج��  ف��ل�م��
ن� ع�ن���د� ر�ان� ت�ظ�اه�ر�ا و�ق�ال	وا إ�ن�ا ب�ك	لÍ ك�اف�ر	ون�.  ق	ل� ف�أ�ت	وا ب�ك�ت���ابr م��� ح� � م	وس�ى م�ن� ق��ب�ل	 ق�ال	وا س� ف	ر	وا ب��ا أ	وت�  ي�ك�

ا أ�ت�ب�ع���ه	 إ�ن� ك	ن�ت	��م� ص���اد�ق�ي� ن��ه	م��� د�ى م� ) ف ه��ذه239"الل���ه� ه	��و� أ�ه��� Dرين كلم��ة (ال��ق ��Dر بع��ض الفس ��Dوق��د فس   
رها البع��ض الخ��ر ب��القرآن وإعتبه��ا أه��ل التحقي��ق ش��املة للمعنيDي وه��ا كت��اب ��Dالي��ة برس��ول ال وفس 

 ق	�ل�التكوين وكتاب التدوين الليDي نظ��راu للبط��ون الس�بع ف الي�ات. لحظ��وا أنD ال تع��ال ق�ال فيه��ا "

7النفال:  238  
49-48القصص:  239  
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ا ن��ه	م�� د�ى م� ن� ع�ن��د� الل��ه� ه	�و� أ�ه��   ول يق�ل تع�ال " ق�ل ف��أتوا بكت��ابr م�ن عن�د ال ه�و240"ف���أ�ت	وا ب�ك�ت���ابr م��
 ذ�ل����ك� ال�ك�ت����اب	 ل� ر�ي����ب� ف�ي���ه� ه	���دuىأل فص���ح منهم���ا" وهك���ذا ق���ال ال تع���ال ف أوDل س���ورة البق���رة: "أ

   ول يقل تعال " ذلك الكتاب ل ريب فيه أنDه أفصح كتب العالي"  وكذلك قال تع�ال241"ل�ل�م	ت�ق�ي�
 و�ق�ال	وا ل�و�ل� أ	ن�ز�ل� ع�ل�ي�ه� آي�اتÙ م�ن� ر�ب*ه� ق	ل� إ�ن��ا اليات ع�ن�د� الل�ه� و�إ�ن��ا أ�ن��ا ن��ذ�يرÙ م	ب�ي�Ù.ف سورة العنكبوت: "

ن	��ون� ر�ى ل�ق���و�مr ي�	ؤ�م� ل�ى ع�ل�ي�ه�م� إ�ن� ف� ذ�ل�ك� ل�ر�ح��ةu و�ذ�ك��� ف�ه�م� أ�ن�ا أ�ن��ز�ل�ن�ا ع�ل�ي�ك� ال�ك�ت�اب� ي�	ت��   ول يق��ل242" أ�و�ل�� ي�ك�
 "إنD ف ذلك فصاحةu وبلغ��ةu لق��ومr يؤمن��ون". وهك��ذا فهن��اك الك��ثي م�ن الي��ات الكري�ة ل تص��ى ق�رDر
 فيه��ا تع��ال حجي��Dة الق��رآن وإعج��ازه بنف��وذ كلم��ة ال وبداي��ة الل��ق وبنش��ر ال��دين وبإقام��ة الش��رع ال��بي
 وقهر الكافرين وقطع دابر النكرين وهذا أثرÙ واضح ظاهر باهر من القرآن اليد يفهم�ه ك�لD واح�د م�ن
 الع��رب والعج��م والع��ال� والع��امDي بلف الفص��احة والبلغ��ة ال��ت ل يفهمه��ا إلD القلي��ل م��ن علم��اء ه��ذا
 الف��نD ال��ذين يعج��زون ع��ن إثبات��ا للقس��م العظ��م م��ن أه��ل الع��ال. لحظ��وا مثلu ل��و تقول��ون ف س��بيل
 الس��تدلل  ليD إنس��ان ع��ال أو ع��امDي أن��Dه بس��بب الديان��ة الس��لميDة والش��ريعة البيض��اء ال��ت أوج��دها
 القرآن اليد نا ما يقارب نصف الكرة الرضيDة من حدود الصي ف أقاصي الش��رق إل ناي��ة أفريقي��ة
 ف أقاصي الغرب من الشرك وعبادة الوثان وفازوا بتوحيد القD ج�لD جلل�ه وبالي�ان بوس��ى وعيس��ى

 عت الش��رائع وب��دون ظه��ور ه��ذارDرDش	وسائر النبي��اء عليه��م الس��لم وه��ذا ه��و الداي��ة ال�ت م�ن أجله��ا ش	�
Dفإن uول الرسول رسول uاDى النب نبيDالثر ل يسمDه ل يستطيع إنكار هذا ولكن ل��و تقول��ون ل��ه ف س��بيلن 

 الستدلل  أنD القرآن اليد هو على درجة من الفصاحة بيث ل يستطيع أح��د التي��ان بثل��ه ف��إنDه ل
Dل��ه إم Dمف��ر��Dإا الي��ان ب��ذا ال��دليل مuا النك��ار إنك��ارا��Dامن��ا ه��ذه وإمDأعم��ى مث��ل علم��اء الش��رق ف أي uيان��ا 

Dأعم���ى مث���ل علم���اء النص���ارى وإم���Dالفص���احة والبلغ���ة ح���ت ي���درك ص���دق ه���ذام Dم ف���ن���Dع بتعلDا أن يت���ذر 
 الدDع��اء  أو ك��ذبه. نع��م لق��د إدDع��ى بع��ض النكري��ن للس��لم والك��ابرين أنD دي��ن الس��لم ق��ام بس��يف
 رجال العرب ل بتأثي القرآن وهذا إنتقاد ف منتهى الوهن لنD جعاu كبياu آمنوا قب��ل الج��رة ال��ت ص��در

Dة الق��رآن وف تل�ك اللحظ�ة وج�دت الس��يوف م�ن أث�ر الق��رآن لن�Dأمر الهاد بع��دها وأذعن��وا إل حجي�Dهن 
ار وتأيي���د الش���رك ب���دل نص���رة رس���ول ال ���Dت تل���ك الس���يوف ف نص���رة الكفDل	ل���و ل ين����زل الق���رآن لس���ت� 

  وإثبات التوحيد ولكن ل يعلم ذلك إلD أولو اللباب.
  

     اعتراضات   . في بيان أن�ه لما جهل المسلمون سبب إعجاز القرآن صاروا سببا في 5

49القصص:  240  
1البقرة:  241  
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النصارى على فصاحة القرآن وبلغته (صاحب التذييل) التالية:

ا عج���ز علم���اء الس���لم ع���ن معرف���ة الس���بب القيق���ي ف إعج���از الق���رآن وحجيDت���ه وتس���Dكوا بب���ل ���Dفلم 
ة ف إبط�ال �Dالفصاحة والبلغة وإشتهر هذا القول بي التأخرين لذا ب�ذل علم�اء النص��ارى منته��ى الم 

Dفوها. وذك��ر ك��لDفات ألDة ف كتب ومصنDة علماء البوتستانتيDهذا الستدلل  وخاصDواح��د م�ن كب�ارل  
Dمص����نDوالنتق����اد. وي����ذكر ه����ذا العب����د انتق����ادات  واح����د منه����م فن Dدة ف مق����ام ال����رد Dفيهم أوجه����ا متع����د 

 الصفحات التالية حت يفهم أهل النصاف أنD العتضي على مظاهر أمر ال يتكلDمون دائماu بلهجة
.243"ت�ش�اب��ه�ت� ق�	ل	وب�	ه	م� ق�د� ب��ي��ن�ا اليات ل�ق�و�مr ي	وق�ن	ون�واحدة ويسي أعداء ال دائماu ف طريق واحد "

Dة الع��روف ب(جرج��س ص��ال) النكلي��زي وال��ذي ت��وفDأحد علماء البوتستانتي Dوممل ذلك أنDفف Dف 
 ) ميلديDة بعد أن صرف قسماu ك��بياu م�ن عم�ره ف تعل�Dم العربي��Dة وال��دين الس��لمي وعل�م1736سنة (

 الفق���ه، كت���ب كتاب���اu عن���وانه (مقال���ة ف الس���لم) ألDفه���ا ف س���ية رس���ول ال، وق���د كت���ب أح���د علم���اء
 النص���ارى ف الش���ام وه���و (هاش���م الش���امي) ت���ذييلu عل���ى ذل���ك الكت���اب زاد في���ه ف ال���ردD عل���ى ال���دين
 الس��لمي وأظه��ر منته��ى الوقاح��ة. وق��د أق��دمت المعي��ة الديني��Dة المريكي��Dة ف الق��اهرة عل��ى نش��ر ه��ذا

 ) وطبعت��ه ف مص�ر ونش�رته. والن بع�د أن إطDلعت�م عل�ى ت��أليفه أس��عوا قليلu إل1891الكت��اب س��نة (
 هذيانه وأسعوا نغمة العتضي على اليق��ان م�ن دون بيDن�ة ول بره��ان كي�ف ظه�رت س�ابقاu عل�ى لس�ان

 العتضي على القرآن بذكر البيDنة والبهان.

uة قواع�����د وأص����ول����Dللفص����احة ف العربي Dق����ال ص����احب الت����ذييل ف الص����فحة الثاني����ة والس����بعي: "ث إن 
وا ف جلتها سلمة الكلم من ضعف التأليف ومن الغراب��ة والتن��افر ومالف��ة Dوضعوها هم أنفسهم وعد 
 القي��اس. وس��تى أنD ف الق��رآن م��ن ذل��ك م��ا ي��الف قواع��دهم ون��ن ل ن��ذكر ل��ك من��ه إلD م��ا ك��انت
ل��وا لك��لD م��ن غلط��اته ت��أوDلu وع���ز	ب� Dالفسرين ق��د تح Dا أنDل على علم منDنة ل تتمل التأوDالخالفة فيه بي 
ة علي��ه. ول��و س��لDمنا ل��م ب��ا ح��اولوه م��ن ال��ذف والتق��دير ��Dد إحتي��اجه إل ذل��ك ه��و حجDم��ر Dعنه��م أن 

Dلوض�ع م��ا وض��عوه م�ن القواع��د ولص��بح ك�ل rل�س��ت�� غلط��ه� ت��ارة وكش�ف معن��اه أخ�رى ل يب�ق ث���� م�ن داع 
 ق���اب�ل��نr وت��أوDل	ه	 ب��ل ع��د5ه	 م��ن أن��واع الب��ديع مكن��اu عل��ى طريقته��م كم��ا فعل��وا ف ت��أوDل غلطت��ه إذ ق��ال "

� وا ه��ذه الغلط��ة م��ن أن��واع الب��ديع وه��و القل��بق���اب�� ق��و�سr" وال��وجه "ق��و�س���ي� Dالق��وس ل��ه قاب��ان فع��د Dلن " 
 ): "176ب خط��أه. ق�ال ف س��ورة البق��رة (آي��ة ق�Dتعب القلب. وإذ تقرDر ه��ذا، فلنش�رع ف تعقDي	الذي ي	

118البقرة:  243  
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ة� ئ�ك��� ر� و�ال�م�ل� خ�� �� م��ن� آم��ن� ب��الل�ه� و�ال�ي��و�م� ال� ر�ق� و�ال�م�غ���ر�ب� و�ل�ك��ن� ال�ب� � أ�ن� ت�	و�ل5وا و	ج	وه�ك	م� ق�ب�ل� ال�م�ش�  ل�ي�س� ال�ب�
ائ�ل�ي� و�ف�� ب�يل� و�الس�� اك�ي� و�اب���ن� الس��  و�ال�ك�ت�اب� و�الن�ب�ي*ي� و�آت�ى ال�م�ال� ع�ل��ى ح	ب*�ه� ذ�و�ي ال�ق	ر�ب�� و�ال�ي�ت���ام�ى و�ال�م�س��

ي�� اء� و�الض���ر�اء� و�ح� د	وا و�الص���اب�ر�ين� ف�� ال�ب�أ�س�� د�ه�م� إ�ذ�ا ع�اه��� اة� و�ال�م	وف	��ون� ب�ع�ه�� ة� و�آت���ى الز�ك���  الر*ق�اب� و�أ�ق�ام� الص���ل�
ق	وا و�أ	ول�ئ�ك� ه	��م	 ال�م	ت��ق	��ون�  " لن��Dه عط��فوالص���ابرون"  وك��ان ال��وجه أن يق��ول "ال�ب���أ�س� أ	ول�ئ�ك� ال���ذ�ين� ص���د�

Dه نص����ب الص����ابرين عل����ى ال����دح ول أدري ل����اذا إس����تحق����Dرين ق����الوا أن ����Dالفس Dعل����ى ق����وله والوف����ون لك����ن 
م مق��د�مون ف النس��ق عل��ى أولئك وم��ع أنDهالص��ابرون ه��ذا ال��دح ول يس��تحقDه الوف��ون بعه��د ��Dم م��ع أن 

مة الن�زول على سورة براءة الت س	ن� فيها نبذ العهد. وعلى سورة التحري الت  Dالسورة نفسها متقد	حل�أ 
���� أ�ن� ت�	و�ل���5وافيه���ا الن���ث بالي���ان. ث���D إنD ف ه���ذه الي���ة خط���أ آخ���ر ف ال���تكيب لن���Dه ق���ال "   ل�ي����س� ال�ب�

�� م��ن� آم��ن� ب��الل�ه�  ر�ق� و�ال�م�غ�ر�ب� و�ل�ك��ن� ال�ب�  ولك��نإل آخره�ا"  وك��ان ال��وجه أن يق��ول "و	ج	وه�ك	م� ق�ب�ل� ال�م�ش�
��� أن تؤمن���وا وتؤت���وا وتقيم���وا  إل الخ��ر ��� ه��و الي��ان ل ال��ؤمن ول��ذلك ل��أ الفس��Dرون إلالب�  "  لنD الب�

� الذي ينبغي التقدير فقالوا "  " فلع��لD الك��اتب أس��قطن ي	هتم� به ب���ر5 م���ن� آم�ن ب��ال إل الخ�رأولكنD الب�

��Dرها الفسDكلم��ات وأذه���ب� ب��ذلك ب��ا ف الق��رآن م��ن وض��وح الدلل��ة فق��د Dس��تDسDرون وإلDف��التكيبل  
  فاسد.

ن��ه	م� و�ال�م	ؤ�م�ن	ون� ي�	ؤ�م�ن	ون� ب��ا أ	ن���ز�ل� إ�ل�ي���ك� ) "161وقال ف سورة النساء (آية  خ	ون� ف� ال�ع�ل�م� م�  ل�ك�ن� الر�اس�
ن�	ؤ�ت�يه�م� ر� أ	ول�ئ�ك� س��� خ��� ن	��ون� ب��الل�ه� و�ال�ي��و�م� ال� اة� و�ال�م	ؤ�م� ة� و�ال�م	ؤ�ت	��ون� الز�ك���  و�م�ا أ	ن�ز�ل� م�ن� ق��ب�ل��ك� و�ال�م	ق�يم�ي��� الص���ل�

رuا ع�ظ�يمuا   ". هذا ما تقتض��يهو�ال�م	ؤ�ت	ون� الز�ك�اة�" كما قال "والقيمون الصلةن يقول "أ"  وكان الوجه أ�ج�
 القاعدة إلD أنD الفسDرين زعموا أنDه ن�ص�ب� القيمي الصلة عل��ى ال��دح أيض��اu فل��م� إس�تحقD ه��ؤلء ال�دح
م أح��قD ب��ه وأول. إذ ك��لD م��ؤمن ب��ال والي��وم الخ�ر مقي��م Dه الؤمنون بال واليوم الخر مع أنDول يستحق 
تم��ل أن تك��ون ص��لته ري��اءu أو  للص��لة ولك��ن لي��س ك��لD مقي��م للص��لة مؤمن��اu ب��ال والي��وم الخ��ر، إذ ي	

 uأخوف��ا uال��رصأو طمع��ا Dم��ن الطاع��ات الظ��اهرة، ول��ذا ي��رص ال��راؤون أش��د uأخ��رى وه��ي أيض��ا rة��Dو لعل 
 على قضاء هذا الفرض أمDا اليان بال واليوم الخر ف��أمر ب��اطن ل يق��در الن��اس أن يعلم��وه أو يطDلع��وا
م إذا رأوا واحداu منهم يون وينهب ويقتل السرى حت يثخن Dعليه. وقصارى ما يقدرون عليه هو أن 

ف الرض ساغ لم أن يرتابوا ف صحDة إيانه بال واليوم الخر.
اد	وا و�الص���اب�ئ	ون� و�الن�ص���ار�ى م��ن� آم��ن� ب��الل�ه� ): "69وقال ف سورة الائدة (آية   إ�ن� ال�ذ�ين� آم�ن	وا و�ال�ذ�ين� ه���

م� و�ل� ه	��م� ي��ز�ن	���ون� و�فÙ ع�ل�ي�ه��� ل� ص���ال�uا ف�ل� خ��� ر� و�ع�م��� خ���  "والص���ابئي" وك��ان ال��وجه أن يق��ول " و�ال�ي��و�م� ال�
 ).17) وسورة الج (آية 59كما قاله ف سورة البقرة (آية 
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ب�اطuا ): "160وقال ف سورة العراف (آية  ر�ة� أ�س��  "  ف�أن�ث� الع�دد وج���ع� الع��دود و�ق�ط�ع�ن�اه	م	 اث��ن�ت�� ع�ش���
والوجه التذكي ف الوDل والفراد  ف الثان كما هو ظاهر.

و�ت	 ف��ي��ق	��ول� ): "10وقال ف سورة النافقي (آية  د�ك	م	 ال�م�� � أ�ح��  و�أ�ن�ف�ق	وا م�ن� م�ا ر�ز�ق��ن�اك	م� م�ن� ق��ب�ل� أ�ن� ي�أ�ت�
ن� الص�����ال��ي� لr ق�ر�ي����بr ف�أ�ص�����د�ق� و�أ�ك	����ن� م�����  "وأك����ون وال����وجه "ن�" ب����زم أك����ن� ر�ب* ل�����و�ل� أ�خ�ر�ت�ن����� إ�ل����� أ�ج�����

بالنصب.

ل�ق�ه	 م�ن� ت�	ر�ابr ث	� ق�ال� ل�ه	 ): "58وقال ف سورة آل عمران (آية   إ�ن� م�ث�ل� ع�يس�ى ع�ن�د� الل�ه� ك�م�ث�ل� آد�م� خ�
 "، لك��نD ه��ذا ي��لD ب��الرويD ف��آث��ر� الخلل ب��العن ليس��تقيم ل��ه ال��رويD وإلDفك��ان�" وال��وجه " ك	��ن� ف��ي�ك	��ون	

 "  لك��نDك	ن� فيك��ون	فقد ساقه إليه ما ألDفه لسانه حت قد كررDه ف ستDة مواضع من كتابه وذلك بقوله "
 العن ف تلك الواضع يقتضي الزء الثان من الملة بصيغة الض��ارع وف ه��ذا الوض��ع يقتض��يه بص��يغة

 الاضي.

ي�وما أخطأ فيه مراعاة للرويD قوله " ين�ي�"  وق��وله "إلياس�" والوجه "س�لمÙ ع�لى ألي�اس�  " وال��وجهو�ط	��ور� س���
م ثاني��ة ل أك��ثر ول أق��لD،يD". وم��ا ك��ان م��ن التم��ل ل��ول ال��رويDس��يناء�" �Dأن يق��ول ع��ن حل��ة الع��رش أن  

" uوما كان لوله وجه لقوله مراراDجنDزوجان" و"تانن."

ت�ص�م	وا ف� ر�ب*�م� ): "20ومن خطأه ف الضمائر قوله ف سورة الج (آية  ان� خ�ص�م�ان� إخ�  " والوجه ه�ذ�
و�ى ال�ذ�ين� ظ�ل�م	وا ) "3"، وقوله ف سورة النبياء (آية إختصما ف ربما"  واس��ر�" وال��وجه " و�أ�س�ر5وا الن�ج�

ا ): "9"، وقوله ف سورة الجرات (آية النجوى ن��ه	م�� ل�ح	وا ب��ي��  " و�إ�ن� ط�ائ�ف�ت�ان� م�ن� ال�م	ؤ�م�ن�ي� اق��ت�ت��ل	وا ف�أ�ص�
" أو "بينهم".إقتتلتاوالوجه "
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):228ومن إتيانه بمع الكثرة حيث يتعيD جع القلDة وبالعكس قوله ف سورة البقرة (آية 
" rوء	ر	ث���ة� ق� ه�ن� ث�ل� ن� ب�أ�ن��ف	س���  ل���ن�): "74"  وال��وجه "أق��ر	ءr" او "أق���راء�"  وق��وله فيه��ا (آي��ة م	ط�ل�ق���ات	 ي��ت��ر�ب�ص���

uود�ة	ا م�ع���د��uإ�ل� أ�ي�ام 	ن�ا الن���ار م أرادوا قل��Dة الي��ام وق��وله فيه��ا (آي��ة مع��دوداتوجه "ل��" وا ت��س��� ��Dو179" لن 
ن� ق��ب�ل�ك	��م� ل�ع�ل�ك	��م� ت��ت��ق	��ون�): "180 ا ك	ت���ب� ع�ل���ى ال��ذ�ين� م�� ا ال��ذ�ين� آم�ن	��وا ك	ت���ب� ع�ل�ي�ك	��م	 الص*��ي�ام	 ك�م��  ي��ا أ�ي�5ه���

rود�ات	ا م�ع�دuمعدودة" والوجه هنا "أ�ي�ام.uه أراد أيام الصيام وهي ثلثون يوماDلن "

 أما الكلم البت��ور فه��و ف الق��رآن ك��ثي ج�داu لكنDن��ا نقتص��ر م�ن أمثلت��ه عل��ى القلي�ل. ق�ال ف س��ورة ال�ج
و�اءu): "25(آي��ة  د� ال����ر�ام� ال���ذ�ي ج�ع�ل�ن���اه	 ل�لن���اس� س��� ج� ب�يل� الل���ه� و�ال�م�س���  إ�ن� ال���ذ�ين� ك�ف���ر	وا و�ي�ص	��د5ون� ع���ن� س���

 "  فه��ذه الي��ة ت	ع��اب م��ن وجهي أح��دها أن��Dه عط��ف فيه��ا الض��ارع عل��ى الاض��يال�ع���اك�ف	 ف�ي��ه� و�ال�ب���اد�ي
 ". والث�ان أن��Dه ل ي��أتوص��دDوا" وكان القعد ف هذا ال��وطن أن يق��ول "إ�ن� ال�ذ�ين� ك�ف�ر	وا و�ي�ص	د5ون�فقال "

 و�م�ن� ي	ر�د� ف�يه� ب�إ�ل����ادrبب "إنD" فلم يتمD الكلم بل بقي سامعه منتظراu شيئاu ث أردف هذه الية بقوله: "
rأ�ل�ي��م rن� ع���ذ�اب  ه ج��اء في��ه بفع��لr متع��دÍ وه��و "ي	��ر�د�" ول ي��أتن��D" فهن��ا أيض��اu كلم ن��اقص لنDب�ظ	ل���مr ن	��ذ�ق�ه	 م���

" وكان القام يقتضي أن يقول "العذاب اللي��م" أو "عاب��اu أليم��اu"ن	بفعوله ث قال "ن	 rأليم rذقه من عذاب 
 بذف "من" البعضيDة. اللهم إلD أن يكون الراد التبعيض فيصحD حينئذr من الكلم مبناه ولك�ن يفس��د
 مغ��زاه إذ ت��ذهب النكت��ة ال��رادة ب��ه وه��ي الوعي��د الش��ديد ل��ن يري��د في��ه بال��اد بظل��م فيطم��ع ف أن��Dه ل

 ت�ت�ن���ن�ك	ا ك	م���م�و�و�): "46يص���يبه إلD بع���ض الع��ذاب ال��ذي يس��تحقDه. وق��ال ف س���ورة القص���ص (آي���ة 
� �ب� �ب� ���ب�  م��اuو�و�ق�� ق��ر�ر�ذ�ذ�ن��ن�ت�	ت�	ل� ل�ك�ك�ب*��ب*ر� ر�ن�ن�م��ةu م�ح����ح��ح��ح��ر� ر�ن�ن�ك���ك�ل�ل�و�ا و�ن���ن�ي��ي��د�اد�ن� ن�ذ� إذ�ر�ور�ط�D الب�ب�ن�ان�ب�
 " فه����ذا الكلم ن����اقص ل يفي����د معن ول����ذا ق����الك�ك�ل�����ل�ب�ب�ق�� ق��ن�ن�م����� م�رrيرrذ�ذ�ن����� ن�ن�ن�م����� م�م�م�ه	اه	ت�����ا أت�م�����م�

Dالفس��رون إنDه إلنDفم��ا ال��ذي إض��طر (من��اكDعل) تق��ديره uم��ذوفا uفعل (uرح��ة) بي ق��وله (ولك��ن) وق��وله  
 حذف ه��ذا الفع��ل ولي��س فيم�ا بق��ي م�ن الكلم دلي�ل علي��ه؟ إلD أن ي	ق��ال ه��ذا م��ن البي��ان ال��ذي يعج�ز

 يذ�ذ�ل��D الDل�ل�ث���ث�م�م�ك� ك�م�م�ه	��ه	ل	ل	ث��ث��م�م�عن��ه البش��ر ويزي��د معج��زة الق��رآن وض��وحاu! وق��ال ف س��ورة البق��رة: "
 "  ق����الم�م�ه�ه�ر�ور�ن	����ن	ب� ب�ل	 ال	����ب�ب�ه�����ه�ذ� ذ�ه	ه	ل�ل�و�و�ح�����ا م����� م�ت�ت�ء�اء�ض�ض�����أا م�����م�ل�ل�ف�� ف��اuاراuن����� ن�د�د�ق�ق�و�و�ت��ت��س�اس�����

 الفس���Dرون إنD "ال���ذي" بعن "ال���ذين" وإستش���هدوا ل���ذلك بش���اهد م���ن كلم الع���رب ب���ل بكلم الق���رآن
 " أي "كال����ذين خاض����وا" وه����ذا إحتج����اجواض	اض	����خ�ي خ�ذ�ذ�ل����DالDك� ك�م�م�ت	ت	ض�ض�����خ	خ	و�و�نفس����ه إذ ق����ال: "

 ضعيف فض�لu ع�ن أن�Dه ل��و أراد (بال�ذي) ف ه�ذا الوض��وع معن (ال�ذين) لق�ال "ال�ذي إس�توقدوا" كم�ا
Dق��ال "ال��ذي خاض��وا" ولكن��Dل يفي��د وذل��كن uه ق��ال (إس��توقد) ب��الفراد  فبق��ي الكلم بع��د ذل��ك ناقص��ا 

Dلس���قوط ج���واب (ل���Dال���واب م���ذوفل Dالفس���رين ل يعجزه���م ش���يئ م���ن التأوي���ل ق���الوا: "إن Dأن Dا). إل 
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 للياز وأم�ن� الل�بس"  فأيD إياز أشدD إخللu بالبلغة من هذا الذوف لعدم الدلل�ة علي�ه فيم�ا بق�ي
 من الكلم؟ وقد قرDر أئمDة البيان منهم أنD ما ل ي	فهم إلD بذكره ل يوز حذفه ول سيDما إذا كان ه��ذا

Dالذوف مDل الفس��رينمDويزيله عن معناه وييله إل غي ال�راد من��ه ف�إن ج�از ت�أو uا يوقع ف الكلم ل�ب�سا 
 ل يبق ركانة ول سفسفة إلD ويكن عدDها من الفصاحة.

 ة�ة�ب����اب�ي� ف غي�ه	وه	ل	��ل	ع�ع�ي��ي��ي�� ي��ن�ن�أوا ع	��ع	ج��ج��ج��ج��و�أ و�ه�ه�ب����وا ب�ب	��ب	ه�ه�ذ�ا ذ�م���م�ل�ل�ف��ف��وق���ال ف س���ورة يوس���ف: "
 244"ن�ون�ر	ر	ع	ع	ش�ش���ي� ل ي�م�م�ه	��ه	و�ا و�ذ�ذ�ه��� ه�م�م�ه�ه�ر�ر�م�أم�ب��� ب�م�م�ه	��ه	ئ�	ئ�	ب�ب�ن�ن�ن�	ن�	ل� ل�ه�ه�ي���ي�ل�ل�إا ن���ن�ي��ي��ح�ح�و�و�و�أ و�ب*ال��ب*

 قال الفسDرون إنD جواب (لا) ف هذه الفقرة م�ذوف وتق��ديره (فعل��وا ب�ه م�ا فعل�وا) وعن��دي إنD "ال�واو"
العاطفة ف قوله (وأوحينا) زائدة فإن ح	ذفت إستقام العن.

اu ف الق��رآن لكنDن�ا Dبالبلغة أو تي�ل العن إل غي م��راد ق�ائله فه�و ك�ثي ج�د Dأما الكلم الزائد زيادة تل 
 ة�ة�م��ام�ي�ي�ق� الق�م�م�و�و�ي��ي��ب� ب�م	م	س�س���ق�ق�أ	ل نقتصر على القليل م��ن أمثلت�ه. فم�ن ذل�ك ق��وله ف س��ورة القيام�ة: "

 رون إنD ح�رف النف��ي ف المل��تي زائد فه��و إذاuسD" ق�ال الفس��Dة�ة�م���ام�و�و�ل� الل�س�س�ف�ف�ن��الن��ب� ب�م	م	س�س�ق�ق�أ	ل و�و�
Dع��ن اللغ��و ولك��ن يل��زم م��ن زي��ادته هن��ا أن uه أن يك��ون من���زها��Dف كت��اب حق Ùلغ��و��Dقس��م ول ي��أت ب��وابأه ن 

 القس��م فص��ارت الي��ة ت	ع��اب بالزي��ادة ف أوDل��ا وب��النقص ف آخره��ا. وم��ن ذل��ك ق��وله ف س��ورة الدي��د:
�ل�ل�ف�ف�ك� ك�م�م�ك	ك	ت�ت�ؤ�ؤ�ي�	 ي�	ه�ه�ل�ول�س	س	���ر�ر�ب�وا ب�ن	���ن	م�آم�و� و�ل�وا ال����ق	���ق	ت��وا إت��ن	���ن	م� آم�ن�ين�ذ�ا ال���ذ�ه����ه�ي�Dي�Dأا ي����ي�" ����ي� �ي� �ي�  ي�
 ل�ل�ه��� أه�م	م	ل��ل�ع�ع�ي�� ي��لDلDئ�ئ�ل� ل�ه�ه�ب�� ب�ن�ون�ش	ش	��ت��ت��ت��وراu ت��ن	� ن	م�م�ك	��ك	ل� ل�ل	ل	ع���ع�ي��ي��ي��ي��و� و�ه�ه�ت���ت�ح��ح��ح��ح��ر� ر�ن�ن�م���م�

  (والصل لن� ل)لD  ف "ل" ف قوله لئل245D"ئ�ئ�ي�ي�ش�لى ش�ع� ع�ن�ون�ر	ر	د�د�ق�ق�ي�� ل ي��ن�ن�أ ب�اب�ت�ت�ك�الك�
Dرين يزعمون أنDالفس Dزائدة لنDالزيادة عكستن Dان Dه أراد أن يقول "ليعلم أهل الكتاب إل آخرها" إل 

 معن الكلم وأح��الته إل ض��دD م��راد ق��ائله. ث إنD ف ه��ذه الي��ة نكت��ة يعج��ز ع��ن إدراك معناه��ا م��ن ل
Dق���وا ال ويؤمن���وا برس���وله ف��إنDيك��ن م��ن الراس��خي ف العل��م وه���ي أم��ره ال��ذين آمن���وا أن يتDم إن ك���انوان Dن 

 إلــى آخــر كلمــاتهحقيق��ة ق��د آمن��وا كم��ا دع��اهم فق��د إتDق��وا ال وآمن��وا برس��وله وإلD فم��ا ه��م ب��ؤمني" [
 ].السخيفة

15يوسف:  244  
29-28الحديد:  245  
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  في بيان أن� اعتراضات  شيخ السلم على فصاحة كتاب اليقان مثل   .   6
      اعتراضات  (صاحب التذييل) على فصاحة القرآن الكريم والفرق هو أن� 

    الشـــيخ إعـــترض بـــدون ذكـــر  ن�  (صـــاحب التـــذييل) إعـــترض مـــع ذكـــر الشـــواهد ولكـــن�
الشواهد:

 إنD م��ا س��بق ذك��ره ه��و بع��ض اعتاض���ات  النكري���ن للق��رآن ذكرناه��ا ف ه��ذه الص��فحات ليع��رف أول��و
uش�����ابه تام�����ا	انتق�����ادات  واعتاض�����ات  جن�����اب الش�����يخ عل�����ى اليق�����ان الش�����ريف ت Dالبص�����ية والدراك أن 
 انتق���ادات  س���ائر الل���ل عل���ى الق����رآن الي���د إلD أنD (هاش���م الش���امي) ف  اعتاض����ات ه عل���ى الق���رآن
Dة بالفص���احة والبلغ���ة ولك���ن���Dإستش���هد ب���ذكر الي���ات ال���ت وج���دها بإعتق���اده مالف���ة للغ���ة الع���رب ومل 
 جناب الشيخ ل يستشهد بعبارة واحدة من اليقان الشريف ل ف رسالته الول ول ف رسالته الثانية

ïي��الف اللغ��ة أو مل uالطبوع��ة وي��ذكر ش��يئاïلDبالفص��احة والبلغ��ة وك��أن Dر أه��ال تل��ك اله��اتنDه تص��و 
Dع����اء  ل يش�����فعه ال����دليل ف حي أنDي إل درج����ة يقبل�����ون الكلم الف����ارغ وي�����ذعنون إل ادDجهلء أمي 
 الرادة الليDة شاءت أن تزول ظلمة الشبهات زوالu تامDاu من العال عند طلوع شس القيقة فيستطيع

Dبص��ر رؤي��ة حق��ائق الم��ور. ولك��ي يط Dك��لDل��ع أول��و اللب��اب عل��ى مق��دار عل��م جن��اب الش��يخ وفض��لهط 
 وأدب���ه س���وف ن���دوDن ف الص���فحات التالي���ة كلم���اته ال���ت كتبه���ا ف رس���الته الثاني���ة الطبوع���ة ف مس���ألة

Dفصاحة الكلمات الليDم�ن إطال��ة الكلم ال�ذي إبتلين��ا ب�ه عل�ى غيي uاء ع�ذراDة وبلغته��ا ونس�تميح الق��ر 
 رغبتنا ف ذلك. وموجز الوضوع هو أنD جناب الشيخ كتب "إنD التجاوز ع��ن ق��انون اللغ��ة غي ج��ائز"
 فأج��ابه من��اظره البه��ائي إنD إنتق��ادك ه��ذا ق��د س��بق لس��ائر الل��ل أن وجDه��وه إل مظ��اهر أم��ر ال ف حي

  بكلمت��ه جي��ع القواع���د والق���واني ل يك��ن تدي��ده ب��ذه الق��والت�ت�د�د�ج���وج�أ	أنD ال��قD الني��ع ال��ذي 
 )...فإضطرب جناب الشيخ م�ن ه��ذا ال��واب ال�وجز الرص�ي وكت��ب ف ج�واب من��اظره ف الص��فحة (

 العبارات التالية:
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  . عبارات رسالة الشيخ الثانية في العتراض  على كتاب اليقان من ناحية القواعد:  7

 وه��ذه عي عب��ارات الش��يخ: "لق��د كت��ب (يقص��د الن��اظر) مقاب��ل كلم��ت ال��ت قل��ت فيه��ا: "إنD التج��اوز

Dكلم��ات وخطاب��ات ك��ل Dة م��ن الل��ل غي ج��ائز ب��ل إن��Dمل Dدي��ن وكلم وف أي Dع��ن ق���انون اللغ���ة ف أي 
 مقن��Dن باللغ��ة ال��ت يتكل��Dم فيه��ا ي��ب أن تك��ون ف منته��ى البلغ��ة والفص��احة ول��ذا ق��ال ع��زD م��ن ق��ال: "

ث�ل���ه� ن� م� ن�ا ف���أت	وا ب�س	��ور�ةr م���  . كت��ب الن��اظر ه��ذه الكلم�ات: "إن246D"و�إن� ك	ن�ت	م� ف ر�ي�بr م��ا ن��ز�ل�ن�ا ع�ل��ى ع�ب���د�
الم �Dهذا النوع من الحتج�اج   والنتق��اد ال�ذي قمت�م ب�ه ل يستس�يغ رج�ال الس��وق أن ي��اطبوا ب��ه عم 
دوهم به وأنت تريد بذه الق��وال وب��ذه النتق��ادات  تدي�د ال��قD الني��ع ال��ذي بكلمت��ه أوج�دت  أو يد*

 نس��اناu مغالي��اuإعرف أنD الكثيين من أول العلم والكمال يقولون لذا العب��د "إن االقواعد والقواني".  و
 إل مثل هذه الدرجة أحسن جوابr له ه��و الس�كوت" وم�ع أنD نص�حهم ه��ذا ح�قD وف مك��انه ولكنDن
 أري��د أن أع��رض بض��ع كلم��ات ف ه��ذا الوض��وع ليتجل��Dى لمي��ع الن��اس مق��دار جه��ل الن��اظر وض��لله.

 عي الظهري���DةدDوج���دت بكلمت���ه" أي أنD ذاك ال���ذي ي���دDأ	فه���و يق���ول: "إنD جي���ع القواع���د والق���واني ق���د 
Dيس���تطيع أن يتج���اوز ع���ن ق���انون اللغ���ة لن���Dيش���تط ف اللغ���ةن uق���انون وقاع���دة فمثل Dه ه���و الواض���ع لك���ل 

Dالن��اظر يظ��ن Dولك��ن uوالض��اف إلي��ه م��رورا uوالفعول منصوبا uأن يكون الفاعل مرفوعا uوكتابة uة قراءةDالعربي 
 أنD مظه��راu م��ن الظ��اهر ل��و يكت��ب أو يتكل��Dم خلف��اu ل��ذا الق��انون فل ح��رج علي��ه ول يع��اب عل��ى ذل��ك

Dح��ت أن��Dنuمهم��ا ك��ان ذل��ك ف نظ��ر س��يبويه أو الخف��ش خط��أ uعت��ب قانون��ا	كلم��ه ي��ب أن ي Dه يق��ول إن 
 فاحشاu ليس فوقه من خطأ. ومنشأ هذا الظ�نD الباط��ل والزع��م الفاس��د ه��و أنD الن��اظر الغ��رور ل يع�رف

Dواضع هذا الق��انون ه��و النح��وي Dأن Dحت الن واضع هذا القانون ويظنDالفلن أو الع�ال الفلن في  
 علم العان والبيان، ولذا فإنD الكتابة أو التكلDم بعكس القواني الت قرDروه��ا وخلف��اu للراء ال��ت رأوه��ا
 ليس ب�أمرr خط�أr. كل لق�د أخط�أ الن��اظر ك��ثياu ف فهم�ه ف�إنD واض�ع ق��انون اللغ�ة ه��و اللغ��ة نفس�ها ال�ت
 كانت مستعملة آلف السني وقد قام جاعة النحويDي والصرفيDي والعانيDي بتتبDع قوانينه��ا وإس��تقرائها
 وجعها. وخلصة الق��ول ف�إنD اللغ��ة ليس��ت خاض��عة لقانون�ا ب��ل قانون��ا ت�ابع ل�ا وم��أخوذ منه��ا. إذاu ل��و

  جريان��اu  تهم  ف  س��لييظه��ر مظه��رÙ ف وس��ط ق��وم يتكلDم��ون بلغ��ة آلف��اu م��ن الس��ني وق��د ج��رى قانون��ا عل��ى 
 طبيعياu ث يتكلDم بلف قواني تلك اللغة ويقول إنD ه��ذا الن��وع م�ن كلمك��م خط��أ وي��ب أن تتكلDم��وا

Dب���ذه الص���ورة وب���ذه الطريق���ة وح���ت أن���Dن uم والص���غاء ب���ل تعنإه يق���ول مثل���Dق���ال� وس�����ع� ل تعن التكل Dن 
 الق��راءة والكتاب��ة ف��إنD أولئك الق��وم ل يقبل��ون مظهريDت��ه فحس��ب ب��ل يعت��بونه منون��اu س��فيهاu. وم��ن أج��ل
23البقرة:  246  
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 هذا قلت إنD التجاوز عن قانون اللغة غي جائز ف أيD دين وف أيD ملDة وبناءu على هذا قال تعال ف
   وق��ال تع��ال247"ه�ه�م�م�و�و�ق�� ق��ن�ان�س�س���ل�ل�ب� ب�لDلDإ لrولrس	س	��ر� ر�ن�ن�م���ا م�ن�ن�ل�ل�س�س���ر�ر�أا م���م�و�و�الق��رآن الش��ريف: "

   [فافهم هذه النكتة الت ق�د248"ه�ه�ل�ل�ث�ث�م� م�ن�ن�م� م�ةrةrر�ور�س	س	ب�وا ب�ت	ت	ف�أ�ف�ف مقام آخر بإسلوب التحدي: "
 كنتم عنها غافلي وأغررت بهلها جاهلي]". انتهى كلم شيخ السلم.

. في بيان أن� جناب الشيخ وصم مناظره بالمغالة في وصفه صاحب المر المبارك 8
بصفة "الحق�" وبصفة "الحق� المنيع" وجوابنا على هذا القول:

Dم��ع أنDة م��ا يغنين��ان��Dة عامDي��ة وإعج��از الكت��ب الس��ماوي Dن��ا كتبن��ا ف الب��اث الس��ابقة ف ت��بيي س��بب حج 
 ع���ن ال���واب عل���ى ش���بهة ش���يخ الس���لم وش���كوكه الب���اردة وكتبن���ا ف انتق���ادات  الك���ذDبي للق���رآن وف

  يع���ل أه���ل الي���ان والدراكاإنطباقه���ا عل���ى انتق���ادات  العتض���ي عل���ى كت���اب اليق���ان الش���ريف م���
 منتبهي إل منب����ت أش����واك الع����تاض  ومغرس����ها وم����ع ذل���ك نع���رض مزي����داu للت����بيي وتوض����يحاu لق���دار
Dأو كلم�ة "ال�ق " Dجن�اب الش�يخ بس�بب إطلق جن�اب الن�اظر كلم�ة "ال�ق Dإن uلDبي. أوDمع�ارف الك�ذ 

Dالني��ع" عل��ى مظه��ر أم��ر ال ق��د وص��ف الن��اظر بالغ��الة والبالغ��ة وك��أنDه ل��ذا الس��بب إعت��ب نفس��ه فن 
 مراتب العارضة والكابرة وجهله بآيات القرآن وعل��وم اللغ��ة. أم��ا جهل�ه بعل��وم اللغ��ة ف��إنDه ظ�نD أنD كلم��ة

" أينما إس�تعملت ي	 D"الق	يDف مقابل�ة الل�ق ول�ذا فق�د رأى أن Dقص�د ب�ا إس�م م�ن أس�اء ال وه��و ال�ق 
 إطلق ه��ذه الكلم��ة عل��ى البش��ر م��ن الغ��الة ول��و ك��ان ه��ؤلء البش��ر مظ��اهر أم��ر ال. وه��ذا خط��أ كل��Dه
) ت	ستعمل للدللة على معان عديدة كما ت	طلق كثياu على العن الذي يقابل الباطل، Dكلمة (الق Dلن 
 فمثلu لو يقال أنD عيسى عليه السلم كان حقDاu فإنD ه��ذا ص�حيح ف مقاب�ل بطلن اليه�ود وهك��ذا ل�و
" على رسول ال (صلعم) فإنD ه��ذا ص�حيح نظ��راu لبطلن الوثني��Dة والوس��يDة، وك��ذلك Dتطلق كلمة "الق 
 اليوم لو تطلق على صاحب المر البارك فإنD هذا الطلق صحيح نظراu لبطلن النكرين والكابرين.

  الباط��ل والم��ردDس��اء ال تع��ال أو م��ن ص��فاته والق��رآن وض��دDأق��ال ص��احب (الق��اموس): "ال��قD م��ن 
 القض��يD والع��دل والس��لم وال��ال والل��ك والوج��ود الث��ابت والص��دق وال��وت وال��زم وواج��د الق��وق".
Dض��د uأيض��ا Dمص��در وم��ن أس��اء ال تع��ال أو م��ن ص��فاته وال��ق Dوق��ال ص��احب (مي��ط الي��ط): "ال��ق 
 الباط��ل والم��ر القض��يD والع��دل وال��ال وال�ل��ك والوج��ود الث��ابت والص��دق وال��وت وال��زم جع��ه حق��وق"
ا ت	طل��ق أيض��اu عل��ى ��Dطل��ق عل��ى العن ال��ذي يقاب��ل الل��ق فإن	كم��ا ت " Dكلم��ة "ال��ق Dض��ح م��ن ه��ذا أنDفيت 

4ابراهيم:  247  
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سة والقول الصدق وسائر العان ال��ذكورة، وإس��تعمالا ه��ذا ش��ائع ولي��س ف Dمظاهر أمر ال وكتبه القد 
" بص��ورة ص�رية عل�ى رس�ول Dالق��رآن الي�د أطل�ق كلم�ة "ال�ق Dذلك مغالة. وأما جهله بالقرآن فه��و أن 

 اب����ب��ب�� ب��ةÙةÙب�يب�ص�ص���م	 م	م�م�ه	ه	ب�	يب�	ص�ص���ت	 ت	ن�ن�أل و�و�ل���ل�و�و�ال علي��ه الس��لم بق��وله تع��ال ف س��ورة القص��ص: "
 ع�ع�ب�����ب�ت�ت�ن�ن�ف��ول ف��س	س	����ر�ا ر�ن�����ن�ي��ي��ل�ل�أ ت�ت�ل�ل�س�س�����ر�ر�أل و�و�ل�����ا ل�ن�����ن�ب��ب��ر�وا ر�ل	����ول	ق	ق	ي��ي��ف�� ف��م�م�ه�يه�د�د�ي�����ي�أ ت�ت�م�م�د�د�ق�����ق�
 (وه��و مم��Dد ق5ق5ل����ل��ل�� ال��م�م�ه	ه	ء�اء�ج���ا ج�م���م�ل�ل�ف��. ف��ي�ي�ن�ن�م�م�ؤ�ؤ�م	��م	ل� ال�ن�ن�م��� م�ن�ون�ك	��ك	ن�ن�و� و�ك�ك�ت���ات�ي�ي�آ

�ا	ل و�و�ل���وا ل�ل	ال	ق���ا ق�ن�ن�د�د�ن���ن�ع� ع�ن�ن�م��� م�رس��ول ال) ���وت� �ت� �ت� �م��ا أ ل�ل�ث���ث�م� م�ت� ���وت� �ت� �ت�  ل��ل��ل����ل��و�و�أى س�وس���م	 م	ت�
�أ	ا ب��ب��ب��وا ب��ر	ر	ف	ف	ك�ك�ت�ت� �وت� �ت� �ت�  ان��ن�إوا ل	ال	ق��ق�و�را و�ه�اه�ظ��ظ�ت� ت�ن�ران�ح�ح�س�وا س��ل	ال	ق��� ق�ل�ل�ب��ب�ق�� ن�ن�م��ى م�س�وس���م	 م	ت�
 ) ف هذه الية على رس��ول ال ص�لى ال علي��هقDطلقت كلمة (القDأ	  وقد 249"ن�ون�ر	ر	ف�اف�ك� ك�لÍلÍك	ك	ب�ب�

 وس���لDم. والن يلي���ق بأه���ل النص���اف أن ينظ���روا ف ه���ذه الي���ة الكري���ة ويعلم���وا مق���دار مغ���الة جن���اب
 الشيخ ف مكابرته ب�ل مبل��غ علم��ه وإطDلع��ه وإرتب��اطه ب��القرآن الش��ريف وينتبه��وا إل س��عة عل�م وإحاط��ة

Dة علي���ه م���ن التحي���Dخي البي���Dل ف ال���ديث الش���ريف: "ي���Dىق����ق�ب��ب��ي��ل ي��و�و�ات أطيبه���ا وأباه���ا حينم���ا تفض 
 ". ول أدري ل��اذا ل ينس��ب جن�اب الش��يخه	ه	ر	ر	ب�	ب�	ز	ز	و� و�ه	ه	ط�5ط5خ� خ�لD إلDن�آن�ر�ر�ق	� الق	ن�ن�م� م�م�م�ه	ه	د�د�ن�ن�ع�ع�

 ه��ذه الغ��الة والعي��اذ ب��ال إل الق��رآن الش��ريف عن��د البش��ارة بظه��ور الوع��ود وإطلق كلم��ة (ال) عل��ى
ر	 و�إ�ل��الوعود بقوله تعال: " �م�� ي� ال� ئ�ك�ة	 و�ق	ض�  ه�ل� ي��ن�ظ	ر	ون� إ�ل� أ�ن� ي�أ�ت�ي��ه	م	 الل�ه	 ف� ظ	ل�لr م�ن� ال�غ�م�ام� و�ال�م�ل�

	م	ور	  ه كان من السهل اليسي عليه تب��ارك وتع��ال م��ن أج�ل خ��اطر ش��يخنD  ف حي أن250D" الل�ه� ت�	ر�ج�ع	 ال�
Dل "إل��Dالس��لم أن يتفضDة راي��ة الغ��الةل��Dأن ي��أتيهم روح ال ف ظل��ل م��ن الغم��ام" ح��ت ل ترف��ع البابي  

 وتطلق كلمة "القD النيع" على روح ال النازل من السماء أو يتفضDل على القلD بقوله: "حت ي��أتيهم
ة جن�اب الش��يخلنسان إبن ال �Dف ظلل من الغم�ام" ح��ت يط�ابق ه��ذا الق��ول م�ع الني��ل وتص��بح حج 

 ف رده عل��ى الم��Dة البهائي��Dة أق��وى وأت��D؟ ول أدري ل��اذا ل ينس��ب الغ��الة إل الني��ل حي يتفض��Dل ف
 م�م�ك	����ك	ل� ل�ل	ول	ق	����ق	أنD ن����DإنD) م����ن إني����ل مت����D بلس����ان عيس����ى علي����ه الس����لم: "33آخ����ر الص����حاح (

 "؟بDر�ت� باس��م ال��ر�ت��� الت�كÙكÙر�ار�ب���ب�م	وا م	ل	��ول	ق	ق	ت��ت� ت��ت���ت�ح� ح�ن� الن�ن�ن�م���ن� م�ن���ن�ن�ون�ر�ر�ت�� ل ت��م�م�ك	��ك	ن�أن�
 ولاذا ل ينسب هذه الغالة إل التوراة وسائر أسفار العهد القدي الت ل يرد فيها ذك��ر ظه��ور موع��ود
؟ فق�د ج�اء Dوي��وم ال وي��وم ال�رب Dباس�م ظه��ور ال وظه��ور ال�رب uوك��ان مقرون��ا Dالمم وإص�لح الع�ال إل 

: "25مثلu ف س�����فر أش�����عيا الص�����حاح (  اذ�ذ�ه������ ه�و�و�ه	�����ا ه	ه������م ه�و�و�ي�� الي��ك�ك�ل������ل�ذ� ف ذ�ل	ال	ق������ق�ي�	ي�	و�و�)
 ج	ج	ه�������ه�ت�ت�ب�ب�ن�ن�ل�ل�ف� ف�ه	اه	ن�������ن�ر�ر�ظ�ظ�ت�ت�ن��ن��إ ب5ب5ر� ال������ر�و�و�ه	������ا ه	ه�������ا ه�ن�ن�ص�ص�������ل�ل�خ�خ�ف� ف�ه	اه	ن�������ن�ر�ر�ظ�ظ�ت�ت�ن��ن��إا ن�������ن�ل��ل��ل��ل��إ
�ح	ح	ر�ر�ف�ف�ن��ن��و�و� � ب� �ب� �ب�   ".ه�ه�ص�لص�ب�
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 ول أدري لاذا ل ينسب الغالة إل أمي الؤمني عليه السلم على خطبته الطتنجي��Dة ال��ت تفض��Dل فيه��ا
 ن�ن�م�������ى م�س�وس�������م	 م	م�م�ل*������ل*ك�ك�م	 م	ر�ور�ه	������ه	ظ	وا ظ	ع	������ع	ق��ق��و�و�ت��ت��ف��ف��بع������د ذك������ر علم������ات ظه������ور الوع������ود: "

 نÙاينÙع������ع�م	م	و� و�فÙوفÙش	ش	�����ك�ك�م� م�رÙرÙه�اه�ظ������ذا ظ�ه������ ه�ر	ر	ه������ه�ظ�ظ�ي�ي�ف��. ف��ر�ور�ط�����5ل�����ى الط5ع� ع�ة�ة�ر�ر�ج�ج�ش�الش������
"؟فÙوفÙص	ص	و�و�م�م�

 وليس سبب هذه النتق��ادات  والع��تاض ات  إلD بع�ده ع�ن كلم�ات النبي�اء والرس��لي وع��دم معرفت��ه
 بعلوD مقام مظهر أمر ربD العالي وتصوDره لم أشخاصاu مثله ونظره إل أهل الي��ان وأص��حاب الداي��ة

	 ال��ذ�ين�بنظر الس��تخفاف والهان��ة كم��ا ك��ان ش��أن ق��وم ن��وح علي��ه الس��لم ف ق��وله تع��ال: "  ف��ق��ال� ال�م�ل�
ا ن��ر�ى ا ن��ر�اك� ات��ب��ع���ك� إ�ل� ال���ذ�ين� ه	��م� أ�ر�اذ�ل	ن���ا ب���اد�ي� ال��ر�أ�ي� و�م��� ث��ل�ن���ا و�م��� رuا م� ا ن��ر�اك� إ�ل� ب�ش��� ن� ق��و�م�ه� م���  ك�ف���ر	وا م���

ن�ا م�ن� ف�ض�لr ب�ل� ن�ظ	ن5ك	م� ك�اذ�ب�ي�  .251"ل�ك	م� ع�ل�ي��

 هذا ولو أنD الكلم سيطول ولكنDن أستميح القرDاء عذراu وأرجوهم أن يعن��وا النظ�ر قليلu ف خطب��ة أمي
Dيط Dال��ؤمني ف ن��ج البلغ��ة لع��لDعل��ى مق��ام ص��احب الظه��ور وعل��ى س��جايا أه��ل الي��انط uلع��وا قليل 

Dوص���عوبة الش���اقDلون���ا م���ن أج���ل هداي���ة الل���ق فق���د ق��ال فيه���ا علي���ه الس���لم: "ق Dو�و�ق��ي���ا ق�� ال���ت يتحم	م	م 
 . ألن�ون�ف	�����ف	ر�ر�ع�ع�ت��ا ل ت��م������ م�ة�ة�ع������ع�ل�ل�ط� ط�ن�ن�م������وÍ م�ن�	ن�	د	د	و� و�دrودrع	�����ع	و�و�م� م�ل*ل*ك	����� ك	د	ود	ر	ر	و	ا إب�����Dان	 و	ذ�ذ�ه������ه�
 ل�ال�ث������ث�م�ى م�ل������ل�ع�ا ع�ه������يه�ف�و ف�ذ	ذ	ي�������ي��ي��ي��و�ي�����r و�ن�ن�م	راجr م	س�س������ب�ي ب�ر�ر�س�س������ي�ن�����Dا ي�م�ا م�ه������ه�ك�ك�ر�ر�د� أد�ن�ن�م������م�و�و�

لD ر�ب�ق����اuح�����ح�ي	ي	ل�ي ل�ل��ل��ل��ال��ص�الص�����
252

 ب�ب�ع�ع�ش�ش�����ي	ي	ل�ل�و�باu و�ع�ع�ش� ش�����ع�ع�د�د�ص�ص�����ي	ي	و� ر�ق����Dاu و�ق�ق�ت�����ت�ع�ع�ي�	ي�	و� و�
 ه	ه	ر�ر�ظ��ظ�ن� ن�ع�ع�ب�اب�ت�� ت�و�و�ل��ل�و� و�ه	ه	ر�ر�ث�� أث��ف	ف	ئ�ائ�ق�� الق�ر	ر	ص�ص�ب�ب�ي�	 ل ي�	س�اس�ن� الن�ن�ن�ع�ةr ع�ر�ر�ت��ت��س�عاu ف س�د�د�ص�ص�
ذ�ش� ش����������مÙمÙو�و�ق��ا ق��ه����������يه�ف� ف�ن�ن�ذ�ذ�ح�ح�ش�ش����������ي�ي�ل� ل�ث	�ث	�ث	����������ث	� �ذ�ح� ل�. ت	�ل���������ى ب�253 الق�ي�  ل�يل�ز�����������ز�ن�ن�ت��الت��ب� الن�ص����������
 ". فلحظ���وا إنDح�بوح�صD الص���Dد�د�ع���ع�ب�� ب��ة�ة�م���م�ك�ك�ل��ل��ل�� ال��س�أس�ك��� ك�ن�ون�ق	��ق	ب��ب��غ�غ�ي��ي��و� و�م�م�ه	ه	ر�ار�ص�ص���ب�أب�

ا "ب�اب مدين�ة العل�م" يق��ول ف وص�ف أم�ر الق�ائم الوع��ود �Dسة الت أجع السلمون على أنDالنفس القد 
 أنD كلD من يدركه منDا سوف يس�ي بس��راجr مني وس��وف ي��ذو ح�ذو الص�الي ول ي��رج نفس��ه القدDس��ة
 م��ن ع��داد أتب��اع الوع��ود والس��تنيين ب��أنوار ه��ذا الظه��ور العظ��م ف حي أنD فقه��اء ه��ذا العص��ر ال��ذين
 يعرف كل بصي مقدار معارفهم وواضحة أخلقهم وأعمالم لدى كلD مدرك يريدون ظه��ور مث��ل ه��ذا
 الوع��ود العظي��م وفق��اu لي��ولم التعارض��ة ومطيع��اu ف كلم��ه لرائه��م الض��ادDة وق��وانينهم الختل��Dة الفاس��دة

[فبئس ما يظنDون وساء ما يكمون].
27هود:  251  
 ليحل حبلu فيه ربقة: ليفرح كربةu [نقضوا الحبال واكلوا الرباق]= نقضوا العهود 252
اه والقين الحداد والقيون والقيان جمعها. والقين والق3يان العبيد 253  قان< يقين? الحديد سو�
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  . في بيان ما كتبه جناب الشيخ بأن�ه وفقا للغة العربي�ة يجب أن يكون   9
الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا والمضاف إليه مجرورا وجوابنا على هذا القول:

 وأم��ا م��ا كتب��ه جن��اب الش��يخ م��ن ش��روط رف��ع الفاع��ل ونص��ب الفع��ول وج��رD الض��اف إلي��ه وع��دم ت��ويزه
لظاهر أمر ال أن يتكلDموا خلفاu لقواني سيبويه والخفش فأقول:

 (أوDل) إنD جن�اب الش�يخ ي�ب أن يكت��ب ويوض�ح ف أيD موض�ع م�ن اليق��ان ج�اء الفاع�ل غي مرف�وع
 والفع��ول ب��ه غي منص��وب والض��اف إلي��ه غي م��رور؟ وحي��ث أن��Dه ل يكت��ب ذل��ك ف��إنD أول الدراك ل
 يعتن����ون بإنتق����اده وه����م يعرف����ون أنD النتق����اد ب����دون ذك����ر الش����واهد خط����أ وإض����طراب كإض����طراب رؤي����ة

 العمش وإبصار الخفش.

 (ثاني��ا) أل ينتق��د (هاش��م الش��امي) ف ت��ذييله عل��ى كت��اب (مقال��ة ف الس��لم) بالس��تثناء إل القاع��دة
 ال��ت يفتخ��ر جن��اب الش��يخ بعرفته��ا عرفان��اu لفظي��Dاu ل حقيقي��Dاu الي��ة الكري��ة كم��ا ذكرن��ا عب��اراته س��ابقاu ف

ر�ق� إل آخ�ر الي��ة): "172سورة البقرة (آية  � أ�ن� ت�	و�ل5وا و	ج	وه�ك	م� ق�ب��ل� ال�م�ش��  " بق��وله إنD كلم��ة ل�ي�س� ال�ب�
 (الصابرين) جاءت منصوبة خلفاu للقواعد النحويDة ف حي يب رفعها عطفاu على كلمة (والوف��ون)؟

���� الب��ن�ن�ك����ك�ل�ل�و�و�وأل ينتق���د نف���س ه���ذه الي���ة: "  " فق���ال الص���حيح وفق���اuل�ال�ب���� ب�ن�ن�م���� آم�ن�ن�م���� م�ب��ب��ب�
Dال��ب Dق��ال: ولك��ن	ة ي��ب أن ي��DللعربيDبDال��ب Dأن تؤمن��وا ب��ال إل آخ��ر الي��ة" لن Dه��و الي��ان ل ال��ؤمن؟ب  

 إل م�م�ه	��ه	ن��ن��م� م�م�م�ل���ل�ع� ف الع�ن�ون�خ	خ	س�اس����ر� الر�ن�ن�ك���ك�ل�ل�) ف س���ورة النس��اء: "160وأل ينتق���د الي��ة (
 آخر الية" بأنD كلمة "والقيمي الصلة" يب أن تكون مرفوعة ويب أن تكون "والقيمون الصلة"

ا مبتدأ واجب الرف��ع بإتف��اق النح��ويDي؟ وأل ينتق��د الي��ة ( Dا معطوفة على "الراسخون" لن Dف37لن ( 
 " ق�ائلu إنDارىص�ص���ن�الن�و� و�ن�ون�ئ	ئ	ب�اب�ص�الص���و�وا و�د	اد	ه�� ه�ن�ين�ذ�ال�ذ�و�وا و�ن	�ن	م� آم�ن�ين�ذ� ال�ذ�ن�ن�إسورة الائدة: "

 سم إنD) واجب النصب ولذا فإنD رفع كلمة "الصابئون" عطفاu عل��ى كلم�ة (ال�ذين) م�الف للقواع��دإ(
 ) م��ن س��ورة الن��افقي ف ق��وله10النحويDة وكان الواجب نصبها لتكون "والصابئي"؟ وأل ينتقد الية (

 م�م�ك	ك	د�د�ح���������ح�أت� ت�أت�ي��������� ي�ن�ن�أ ل�ل�ب���������ب�ق�� ق��ن�ن�م��������� م�م�م�ك	اك	ن���������ن�ق��ق��ز�ز�ر�ا ر�م����������م��م��وا م��ق	��������ق	ف�ف�ن�ن�و�أو�تع��������ال: "
 " الت وردت مزومةي�ي�ل��ل��ل��ال��ص� الص�ن�ن�م� م�ن�ن�ك	أك	 إل آخر الية" قائلu أنD كلمة "ت	ت	و�و�م�م�ل�ال�

ا معظوف��ة عل��ى كلم�ة (فاص�Dدق) �Dة يب أن تك��ون منص��وبة وتص��بح (أك�ون) لنDللقواعد النحوي uخلفا 
Dالنصوبة بالرف الناصبة ويب نصب العطوف هن��ا. أم�DمDا جزم��ه ف��إنDي؟نDه خط��أ بإتف��اق جي��ع النح��وي 
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 ل� ال���د�د�ن���ن�ع�ى ع�س�يس���ع� ع�ل�ل�ث���ث�م� م�ن�إن�) م��ن س��ورة آل عم��ران ف ق��وله تع��ال: "52وأل ينتق��د الي��ة (
 " ق�ائلu ب��أنDن�ون�ك	�ك	ي�ي�ف�� ف��ن�ن�ك	� ك	ه	ه	ل�� ل�ل�ال�ق�� ق�ث	�ث	�ث	� ث	�بrابrر�ر�ت�	 ت�	ن�ن�م� م�ه	ه	ق�ق�ل�ل�خ� خ�م�م�د� آد�ل�ل�ث�ث�م�م�ك�ك�

 " وهن����ا دخ����ل ف ب����ابن	ون	ك	����ك	ي�ي�ف�� ف��ن�ن�ك	����" ب����دلu م����ن "ك	ن�ان�ك�����ك�ف� ف�ن�ن�ك	����ال����واجب أن يق����ول "ك	
Dة مث�ل جن��اب الش��يخ فق�ال "لك��نDالكنايات الركيك��ة والتعريض��ات الارج��ة ع�ن الداب النس��انيDه��ذان  

Dبالروي فآثر الخلل بالعن ليستقيم له الروي DيلDةيDره ف س��تDفقد ساقه إليه لسانه حت قد ك��ر Dوإل  
Dمواضع من كتابه ونسي أنDم��ن الاض�ي"؟ وأل ينتق��د ك��ذلك الي��ة: "ن uس�س���ه إستعمل الض��ارع ب��دلÙلمÙم 

 " قائلu أنDه راعى الروي وبدلu عن (إلياس) قال (الياس��ي) وب��دل (ط��ور س��ينا) ق�الي�ي�س�اس�ي�لى الي�ع�ع�
 ) ولي��س م��ن التم��ل أن��Dه ل��ول مراع��اة ال��روي والس��جع لق��ال ف ح��ل���ة� الع��رش ب��دلي�ي�ن�ين�س� س���ر�ور�ط	��ط	(

 كلم��ة (ثاني��ة) كلم��ة أخ��رى أق��لD أو أك��ثر وب��دل كلم��ة (جنDت��ان) و (زوج��ان) ف س��ورة الرح��ن كلم��ة
  أخرى"؟ إل آخر إيرادته السخيفة.

 والن ل أدري ب���اذا يي���ب عل���ى ه���ذه النتق���ادات  الش���فوعة بالش���واهد أولئك ال���ذين ي���رون وج���وب
 رعاية القواعد النحوDية الت وضعت آلفاu من السني وبأيD عذر يتذDرعون ف ه��ذه الخالف��ات الص��رية

 ت	ن�ن�و�و�د�د�ل���لتلك القواعد؟ ولول أنD هذا العبد ل يبD أن يلوDث قلمه بانتقادات  النكرين والكذDبي ل�
 ر العان��د ح��ت ي��رى أه��ل الدراك أنD النكري��ن والك��ذDبيك���ف ه��ذه الوراق جي��ع مناقش��ات ه��ذا النك�

ون بأغنية واحدة، ومع هذا فإنن أستميح العذر من القرDاء وأس��تغفر Dكون ببل واحد ويتنDيتمس uدائما 
 ع���ن ه���ذا الق���در م���ن انتق���ادات  أرب���اب النك���ار ال���ذي ا	ج���بت عل���ى ذك���ره م���ن أج���ل إنتب���اه الخي���ار

 الفاضــل الجليــل الشــيخوالب���رار. والعج���ب م���ن ه���ذا ه���و أنD بع���ض علم���اء ه���ذه اله���ات أمث���ال [
 محم�د بدرالــدين الغــز�ي والشـيخ إســماعيل الطرابلســي والشـيخ أبــي النصــر الشــامي وغيرهــم مــن

 ] ل��ا طب��ع البوتس��تانت (كت��اب مقال��ة ف الس��لم) ونش��روه طلب��وا م��ن ه��ذا العب��دأهل العلم والفضل
 أن يكت���ب جواب���اu كافي���اu وافي���اu عل���ى ه���ذا الكت���اب وأكش���ف الش���بهات ال���واردة في���ه م���ن حي���ث العل���م
 والفتيات الدوDنة فيه من حيث التاري��خ ح��ت ل يش��تبه الم��ر عل��ى ض��عفاء الل�Dة ول ترس��خ أمث�ال ه��ذه
 الش�بهات ف الذه�ان وك��ان طلبه�م ه�ذا من�D نظ�راu لس�عة الطDلع ال�ذي وهبن ال ف حق�ائق الكت��ب

Dس���ة النبويDس���ة والدي���ان العتيق���ة ح���ت يلي���ق بش���كر الق���وق القد Dالقد���Dة ال���ت تتلئل أنواره���ا م���ن الوج���وهي 
Dالناضرة ف المDمDة البهائيDيDأي uة. فقلت لم عفواDهن��اك موان��ع ك�ثية ف ه��ذا الطري�ق م�ني Dه�ا الس�ادة إذ أن 

 الص��عب رفعه��ا لنD أس��اع أبن��اء الم��Dة الس��لميDة ق��د إعت��ادت م��دى س��ني ك��ثية وق��رون عدي��دة عل��ى
 إس��تماع زخ��ارف الق��ول ونش��أت القل��وب وتغ��ذDت عل��ى قش��ور الط��الب، فل��و ت	رف��ع الج��ب ع��ن وج��وه
نا ه��م Dأواص��ر الع��داوة ض��د Dأول م��ن يش��د Dر�د� انتق��ادات  أرب��اب الش��بهات ف��أن	ة ح��ت ت���Dالق��ائق القرآني 
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 السلمون ويقومون على الخالفة ويرضون أن تبق��ى ش�بهات أه�ل الكت��اب غي م�ردودة ع�ن الق��رآن ب�ل
ف� حوري��Dات الع��ان النق��اب ع��ن ش���  ت	��داس الل��Dة البيض��اء ت��ت أرج��ل أه��ل الض��لل ول يرض��ون أن ت�ك�
 وج���وههنD م���ن ش���رفات قص���ور الي���ات ب����أثر القل���م العل����ى ويبتس����م الغلم����ان الس����تورون ت���ت س���تار
 الستعارات وتنحلD عقدة النتقادات  وتنقشع السحب الكثيفة م�ن الع��تاض ات . فمثلu ل��و يق��ول

 ذrئ�ئ�م�م�و�و�ي�� ي��م�م�ه	ه	ق��ق��و�و�ف�� ف��ك�ك�ب*��ب*ر� ر�ش	ش	ر�ر�ع�� ع�ل	ل	م���م�ي��ي��ي��ي��و�و�أه��ل الي��ان ف تفس��ي الي��ة الكري�ة: "
   إنD القصود بالعرش هو قلب صاحب المر القدDس وإنD الثمانية ت	شي إل أنD النوار254"ةي�ي�ن�ان�ث��ث��ث��ث��

ا فاضته من سائر النبياء والرسلي وبعب��ارة أخ��رى تك��ون Dالعالي تتضاعف عم Dالفائضة من عرش رب 
 ق���وى الش��ارع العظ��م ض��عف ق���وى الرس��ول الك��رم لنD النبي��اء والرس��لي ل��م ق���وى أربع��ة ه��ي: تن���زيل
 ال��وحي، وتبلي��غ الن��داء، ورزق العب��اد، وقه��ر وإمات��ة أه��ل العن��اد، وك��انت ع��روش الظه��ور دائم��اu مؤي��Dدة
ل���ة الع��رش واللئك��ة الربع��ة وإس��تعملت كلم��ة (ثاني��ة) إس��تعارة لت��دلD عل��ى ظه��ور الوع��ود بض��عف  بم�

 ن�ن�م��م�و�و�ق�وى سائر النبياء والرس�لي. وك�ذلك الم�ر ل�و يق��ول أه�ل الي�ان ف تفس��ي الي��ة الكري�ة: "
   إنD القص�����ود بكلم�����ة "النDت�����ان255"ن�ان�ت�ت�م�ام�ه�ه�د�د�م	�����م	" إل ق�����وله تع�����ال "ن�ان�ت������ت�ن�ن�ج�ا ج�ن�������ن��ن��ون��د	د	

 الدهامDتان" اللت�ان وع��د ال تب�ارك وتع��ال بظهوره�ا قب�ل ظه��ور الق�ائم الوع��ود ه�ا الوج��ودان القدDس��ان
ان الشيخ أحد الحسائي والسيDد كاظم الرشت عليهما سلم ال اللذان بوجودها البارك Dوالنوران الني 
 فتح القD جلD جلله باب جن�Dتي م�ن الع��ارف القيقي��Dة عل��ى وج�ه عب��اده ورزق أول الس��تعداد ف��واكه
 لطيفة من القائق الربانيDة ف الوقت الذي ل يكن ف حديقة الل��Dة البيض��اء وري��اض الش��ريعة الغ��رDاء غي
ر ��Dفي. فبشDة والش��يعة وغي الص��طلحات التافه��ة للفقه��اء والتص��وDأش��واك الختلف��ات الب��اردة بي الس��ن 

rه��ذان الوج��ودان الم��ودان الل��ق بق��رب ظه��ور الوع��ود وع��ن طري��ق إزالتهم��ا لك��ثيrب��ايDم��ن الوه��ام قر  
 العب��اد إل ظه��ور "جن��Dتي ذوات أفن��ان". فعن��دما يعل��ن أه��ل الي��ان مث��ل ه��ذا التفس��ي ل��دفع ش��بهات
 أمثال (هاشم الشامي) عن القرآن الشريف ويظهر ويتجلDى معن كلم��ة "ثاني��ة" ومعن كلم��ة "جنDت��ان"
ما ل ير�دان ف كتاب ال من أجل رعاية السجع والرويD أو ع��ادة اللس��ان وغفل��ة الن��ان، ف��إنD أوDل Dوأن 
 م���ن يص���يح "واش���ريعتاه! واحرب���اه!" ه���م أمث���ال جن���اب الش���يخ ويكتب����ون علن���اu: "ل دي���ن ول غية ول
 ن��اموس لك��لD م��ن ل يعت��ب البابي���Dة خارج��ة ع��ن الس���لم ول يق��وم بتكفيه���ا علن��اu!"  ل��اذا؟! لنD ه��ذه
س��ة لظ��اهر أم��ر ال الع��رش الل���ي ورجDح��ت جن��Dة وج��ود أولي��اء ال عل��ى Dت الب���دان القد��Dالطائف��ة س 
 جنDات التفاح والعنب والرمDان وفض�Dلت الع��ارف الديني�Dة عل��ى الل�ذائذ الس��ديDة وق��دDمت العناي��ة بال�دين
 على العناية بالدنيDة. أفهل هنالك كفر فوق هذا الكفر؟ حاشا ث حاشا. ول شكD أنD قائم آل مم�Dد
17الحاقة:  254  
63-62الرحمن:  255  
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 يب أن يكون تابعاu للخفش والناظر إل أمر ال يب أن ينظر بعي العم��ش وي��ب أن ل يتج��اوز
 روح ال النازل من السماء عن أوامر الفقهاء حت ل تتلD ضروريات السلم الت هي مرج��ع الفقه��اء

 ذوي الحتام.

. في بيان ما كتبه جناب الشيخ بأن� منشأ الخطأ لدى المناظر المغرور هو 10
   وجوابنا على هذا:  ي�  عدم معرفته واضع القانون اللغوي�

 ولنع��د الن إل أص��ل الس��ألة بع��د أن إبتع��دنا عنه��ا. فق��د كت��ب جن��اب الش��يخ: "ومنش��أ خط��أ الن��اظر
 الغرور هو أنDه ل يعرف حت الن واضع قانون اللغة ويظنD أنD واضع هذا القانون هو النحوي الفلن
 أو الع���ال الفلن ف عل��م الع���ان والبي���ان، ول���ذا ف���إنD الكتاب���ة أو التكل���Dم بعك���س الق���واني ال���ت قرDروه���ا
 وخلف��اu للراء ال��ت رأوه��ا لي��س ب��أمرr خط��أr. كل لق��د أخط��أ الن��اظر ك��ثياu ف فهم��ه ف��إن واض��ع ق��انون

اللغة هو اللغة نفسها الت كانت مستعملة آلف السني" إل آخرتقيقات الشيخ العجيبة.

 (أوDلu) ل أفه��م م��اذا يقص��د بعب��ارة إنD واض��ع ق��انون اللغ��ة ه��و اللغ��ة نفس��ها؟ لن��Dه ق��د ورد ف الكت��ب
 العلميDة اختلف بي العلماء وف هل أنD واضع اللفاظ هو ال تبارك وتعال أو الواضع الناس. فالن
 ل��و أنD جن��اب الش��يخ يعت��ب واض��ع اللف��اظ ه��و ال تب��ارك وتع��ال فل ش��كD أنD واض��ع ق��انون إس��تعمال
 اللفاظ يكون ال جلD جلله أيضاu وحيث أنD ال تبارك وتعال قادر بواسطة مظاهر أم��ره عل��ى وض��ع
 اللف��اظ ف��أنDه ك��ذلك ق��ادر بواس��طة ه��ذه الوج��ودات القدDس��ة عل��ى م��و الق��واني الاف��Dة الس��ابقة وإي��اد

rقانونrنrسلس rسrرقيق rقDلل DلDفل ب�د uغة، وإذا كان جناب الشيخ يعت��ب البش�ر واض��عي لللف��اظ إذاDأند  
 يكون البشر أيضاu واضعي لق��انون اللف�اظ ه��ذه ول ف��رق بي واض��عي اللف��اظ وس��ائر علم��اء اللغ��ة ف

Dج��واز تب��ديل القواع��د، ولك��نDإعت��ب واض��ع اللف��اظ غي الن uجن��اب الش��يخ كم��ا يب��دو م��ن كلم��اته إذا  
 وغي البش���ر ب��ل أنD واض���ع ق���انون اللغ���ة ه���و اللغ���ة نفس���ها ف���أنD ذل���ك معن ل تس���تطيع إدراك���ه العق���ول
د� الشيئ	 نفس�ه	 أو يكون هن��اك أث��ر م�ن  السليمة والدمغة الصحيحة غي الفاسدة. أفهل يكن أن يوج�

 دون مؤثDر؟

 (ثاني���اu) إنD م���ا كتب���ه: "إنD واض���ع ق���انون اللغ���ة ه���و اللغ���ة نفس���ها ال���ت ك���انت مس���تعملة آلف الس���ني"
 يهدف عل��ى م��ا يب��دو إل أنD الق��واني الس��تعملة ف اللغ�ات الوج��ودة الي��وم ك��انت موج��ودة من��ذ آلف
ت ���Dجي���ع اللغ���ات الوج���ودة ق���د تغي Dه وخط���أ بك���امله لن���Dه���ذا وه���م كل Dالس���ني ول ي���وز تغييه���ا. إن 

22



Dلن uأيض���ا ���Dقوانينه���ا وقواع���دها وس���وف تتغي���Dة أون���Dة أو العربي���Dة أو التكيDه ل���و ق���ارن أه���ل اللغ���ة الفارس���ي 
م ل شكD يدون أنD قواعدها وقوانينها Dة لغتهم اليوم بلغتهم قبل ألفي أو ثلثة آلف سنة فإنDاليوناني 
 وأساسها ومبناها قد تدDد وتغيD بيث ل تع��د اللغ��ة القدي��ة مفهوم��ة م�ن دون ترجته��ا وي��رون أنD اللغ��ة
 القدية جافDة ل رقDة ول سلسة فيها مثل اللغة الاضرة. فمثلu ك��انت لغ�ة اليرانيDي ال�ت يتكلDم��ون ب�ا

 لف س���نة تقريب���اu حس��ب أق���رب التواري���خ ه���ي اللغ���ة الرياني���Dة أوآف زم���ان ظه���ور زردش���ت قب��ل ثلث���ة 
ا لغ�ة كت�اب الزن�د ال�ت يعتبه��ا الزردش��تيDون لغ�ة مقدDس�ة وبع��د م�رور أل�ف �Dقي أنDأك�ثر الق Dة ويظ�نDالري 

Dة، وف أي���Dلت اللغ���ة الريانيDتب���د uس���نة تقريب���ا���Dة الك���بية وأعن أي���ام الكاس���رة العظ���اميDام الدول���ة الساس���اني 
 كانت اللغة البهلويDة اللغة السائدة ف إيران وبعد ظه��ور الس��لم وإس��تيلء الع��رب عل��ى الف��رس أدخ��ل
Dة ال�ت ل تش��به أب��دا��Dة الاليDة ونتج��ت اللغ�ة الفارس��ي��Dة عل�ى اللغ��ة البهلوي��Dون قواع��د العربي��Dاب اليراني��Dالكت 

 اللغتي السابقتي: زند والبهلويDة، وزالت جيع قواعد وقواني اللغتي السابقتي وتبدDلت جيعها.

   غير جائز التغيير   ي�   أبدي�  ي�  . في بيان أن� جناب الشيخ ظن� أن� القانون اللغوي�  11
في حين أن� قوانين اللغات العالمي�ة جمعاء عرضة للتغيير والتبديل:

 ومم��ل الق��ول أنD القDقي إتDفق��وا عل��ى أنD ثلث لغ��ات متلف��ة القواع��د والق��واني ق��د نش��أت ف إي��ران
 وسادت، وأنD هذا التجدDد ول شكD نت��ج ع�ن تغيي قواع��د اللغ��ة وقوانينه��ا. وك��ذلك ح�ال اللغ��ة الندي��Dة
 الديث��ة م��ع اللغ��ة السنس��كريتيDة وح��ال اللغ��ة اليوناني��Dة الديث��ة م��ع اللغ��ة اليوناني��Dة القدي��ة واللغ��ة التكي��Dة
 الديثة مع اللغة التكيDة القدية. ول يفي على أهل العلم سبب إنعق��اد ال��الس الكاديي��Dة اللغوي��Dة ف
 أك�ثر عواص��م أوروب��Dا وخاص�Dة ب��اريس ولن��دن لنD أن��وار الع��ارف والعل��وم ق�د إنتش��رت ف الق��رون الخية
 ف مال����ك أوروب����Dا وق����د وج����د العلم����اء هنال����ك اللغ����ات الس����ائدة مض����طربة وقواع����د النش����اء والت����دوين
 والتأليف فاسدة عليلة لذا عقدوا مؤترات من كبار رجال العلم والدب وبن��وا أسس�اu ل�ذه ال�الس م�ن
 حي���ث أعض���ائها وأوقات���ا وش���روطها وآداب���ا عل���ى أس���اس ث���ابت راس���خ م���تي وب���ذلوا جه���وداu ف تنقي���ح
لوا القواع���د القدي���ة الاف���ة إل قواع���د لطيف���ة جدي���دة وأزال���وا ك���ثياu م���ن ال���روف Dاللغ���ات وتس���ينها وب���د 
 والركات والع��راب ال�ذي ك��ان أس�تعماله واجب��اu ف الس�ابق ووض��عوا قواع��د بياني��Dة ف الت��دوين والطاب�ة
 وطبDقوه��ا ح��ت إكتس��بت اللغ��ات الوروبي��Dة حلوة جدي��دة وزال��ت الش��ونة والقواع��د الس��قيمة القدي��ة

DمرDاب والطباء وبلغتهم من�زلة سامية ودرج��ة عالي��ة بي��ث يك��ن الق��ولرDة واحدة وبلغت فصاحة الكت 
Dالقواعد الديثة لل DبأنDوج�ه م��ن الوج��وه القواع��دل Dة ل تشابه ب��أيDة أو اللانيDة أو النكليزيDغات الفرنسي 
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ل?والق���واني ال��ت ك��انت قب��ل خس��مائة س��نة، فكي��ف ال��ال ب��ألف س��نة أو ألف��ي س��نة ["  ممــا ل يـ?ر]س3ــ
   "].الكلم< فيه ج?زافاu إل� المغف�لون والجه�ال

ا لغ���ة ال���دين الس���لمي القدDس���ة كي���ف غ�ي��ر�ت� ص���روف الق���رون والدوار ���Dة م���ع أن���Dلحظ���وا اللغ���ة العربي 
Dقوانينه���ا وأس���اليبها. ومم���ل تط���وDويت ش���وكة قب���ائل ع���اد وث���ود وطس���مو���	ه ل���ا ط���Dرات ه���ذه اللغ���ة ه���و أن 

 وج��ديس العروف��ة ب��العرب الب��ائدة ب��إرادة ال��يD الق��دير الق��اهرة جل��Dت عظمت��ه وبع��د أن إنقض��ى ك��ذلك
 الدور الثان للمDة العربيDة العروفي ببن قحطان وإنتقلت رئاس��ة الم�Dة العربي��Dة إل بن ع�دنان م�ن أولد
 إس��اعيل والعروفي ب��العرب الس���تعربة وظه���رت م��ن أنب��اء ع���دنان ال���ذكور قب��ائل ك��ثية وأفخ��اذ عدي��دة
 أمث���ال أغ���ار وأي���ار ومض���ر وظه���رت م���ن مص���ر كنان���ة وقري���ش وغيه���ا م���ا ه���و مع���روف ل���دى ال���ؤرDخي

Dه ل يك��ن لل��Dة وحي��ث أن��Dوس��كنوا أن��اء ش��به الزي��رة العربيDض��ت خلل ه��ذه الف��تاتلDة ال��ت تعر��Dغ��ة العربي 
 والدوار إل تغييات طلوة وسلس����ة تأس����Dس ق����انون اللغ����ة قب����ل ظه����ور الس����لم ع����ن طري����ق إجتم����اع

Dسنة ف مواسم خاص Dالشعراء والفصحاء ف كلDة أمث��ال س��وق عك��اظ وغيه وك��انص��Dة وف أس��واق عام 
 الطب���اء ف ه���ذه الس����واق يلق����ون الط���ب البليغ����ة والش���عراء ينش����دون القص���ائد الزل���ة ويتن����اظرون ف
 الس��ائل اللغوي��Dة ودق��ائق القواع��د الش��عريDة ح��ت زال��ت قليلu الش��ونة والض��طرابات الس��ابقة م��ن اللغ��ة

Dة من�زلة سامية، فلمDوبلغت الفصاحة والبلغة ف القبائل الاهليDمDا ظهر السلم وإتDسعت الفتوح��اتت 
ة ف ��Dة ودخل السلم أمم كبية مثل الفرس والزر والتك والنود وغيهم ونالوا مناصب مهمDالسلمي 
 الدولة وف الدين وف العلوم وإستلزم هذا الختلط طبعاu إضطراباu ف مبان اللغ��ة ق�ام العلم�اء والدب�اء
 ماف��ة س��رعة تغيي اللغ��ة وماف��ة إض��محللا بت��دوين اللغ��ة العربي��Dة وتأس��يس قواع��د العل��وم الدبي��Dة وألDف��وا
 ع��دDة مؤلDف��ات ف ه��ذه العل��وم ح��ت يص��ونوا بق��در المك��ان اللغ��ة الفص��حى م��ن س��رعة التب��دDل والتغيي،
ت اللغ��ة العربي��Dة تغيياu كلDي��اu وش��اعت ��Dوتغي Dة إل��Dأل��ف س��نة م��ن الج��رة النبوي 	وم��ع ذل��ك ل تنقض��ي بع��د 
ة م��ن جي��ع الوج��وه بي��ث ل يع��د أح��د ف ه��ذه ��Dوه��ي ت��الف اللغ��ة القدي��ة مالف��ة تام (ة��Dة العامي��Dالعربي) 
 اليام سواء العلماء والع��وام اله�ال والفض��لء إلD ويتكلDم��ون اللغ�ة العامي��Dة ول يس��تعملون اللغ�ة القدي�ة
 إلD ف الت��أليف ب��ل أوجب��وا إس��تعمال اللغ��ة العامي��Dة ف بع��ض أقس��ام الش��عر كالزج��ل وال��وDال وال��دوبيت.
 وإنD نظم هذا النوع من الشعر باللغة القدية يرمه من السلسة والرقDة. وخلصة القول ل ي��ض أك��ثر
 من ألف وثلثمائة وخس عشرة س��نة عل�ى الج��رة ح�ت أص��بح ح�ال اللغ��ة العربي��Dة بي الس��لمي كح�ال
 اللغة العبي��Dة عن�د اليه��ود واللغ��ة السنس��كريتيDة عن��د الن�ود. وق�د ح	فظ��ت اللغ�ة العربي��Dة بس��بب كون�ا لغ�ة

Dال��دين الس��لمي ولكنDألف��ان Dه ل��و ت��ر��Dفه��م م��ن ه��ذا أن	س��تعمل عن��د الع��رب ف ح��ديثهم. في	د ت��	ه��ا ل تع 
 س���نة او ثلث آلف س���نة عل���ى اللغ���ة العربي���Dة أي���ن س���ينتهي ب���ا الم���ر نتيج���ة التغييات ال���ت ه���ي م���ن

22



Dة؟ وه��ذه القض��ي��Dمس��تلزمات الم��ور العتياديDيDالس��فر ويط Dل��ون مش��اق Dض��ح لل��ذين يتحمDة تتDلع��ون عل��ىط 
 التغييات الط��ارئة عل��ى اللغ��ة العربي��Dة ب��ل عل��ى جي��ع الم��ور العتيادي��Dة ل ال��ذين ه��م جالس��ون ف زاوي��ة

 ت� لحدهم بك��م الي��ة الكري��ة:ل�ل�ق�	و ألفي سنة ماضية، وإذا ق�	أالمول ومتشبDثون بعادات ألف سنة 
 ن�ن�م������ م�ن�ين�ذ� ال�����ذ�ة	ة	ب������ب�ق�اق�ع� ع�ن�ان�ك������ ك�ف�ف�ي������ي�ك�وا ك�ر	ر	ظ	ظ	ن�ان�ف������ ف�ض�ض�ر�ر�لوا ف الي	ي	س� س������ل�ل�ق	�����ق	"
 م�م�ه	��������������������������������������������������������������������������������������������������������ه	ر	ر	ث��ث��ك�ك�أ ن�ان�ك��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ك�ل	ل	ب���������������������������������������������������������������������������������������������������������ب�ق��ق��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م	م	 ش�ش
ر�
ر�
  أن ي��رج بض��عة أي��ام م��ن زاوي��ة الم��ول وينظ��ر قليلu ف الث��ار والع��ادات الس��ابقة كي��ف256"ي�ي�ك�ك�

Dف م��اري الم��ور ف��إن uل��ع عل��ى الق��ائق الراهن��ة ويص��بح بص��ياDويط uع نظ��ره قليل ��Dت ث يوس ��DتغيDعنDه يت��ذر 
 ب���العجز ويتل���و مرثي���Dة الس���كنة والفق���ر وك���أنDه يعت���ب ال���الق الق���دير والعي���اذ ب���ال ع���اجزاu مث���ل عج���زه ع���ن

 ن�ن�م���ا م�ن�ن�ل�ل�س�س���ر�ر�أا م���م�و�و�الس��فر. ول��و أنD الش��خاص ال��ذين ينظ��رون بنظ��ر القيق��ة إل الي��ة البارك��ة: "
م ل ش�كD ي��دركون منه��ا بأنن��ا م��أمورون م��ن عن��د ال257"ه�ه�م�م�و�و�ق�� ق��ن�ان�س�س���ل�ل�ب� ب�لDلDإ لrولrس	س	�ر�ر� Dف�إن   

 بكم هذه الية الكرية أن نقرDب لغتنا من اللغ�ة الس��ائدة بي الن��اس ونتكل�Dم بلغ�ة أش��به باللغ�ة العامي��Dة
Dمع الافظة على الرقDة واللطافة الت هي من صفات بيانات مظاهر أمر ال وشول الفصاحة والبلغةق 

 الت هي من مزايا عبادات مط�الع حك�م ال ح�ت ين��ال المي��ع نص��يباu م�ن فض��له وينج��ذبوا إل كلم�اته
 اللطيف��ة وين��الوا حي��اة م��ن كلم��اته اليي��ة ل أن نتكل��Dم باللغ��ات القدي��ة ونتح��دDث بالقواع��د القدي��ة ال��ت
 يت��اج فهمه��ا إل التج��ة ويتل��ف الن��اس ف فه��م ك��ل ج��زءr م��ن أجزائه��ا ويتوق��Dف إدراكه��ا كم��ا ينبغ��ي
 ويلي���ق عل���ى حش���ر الم���وات ال���ذين م���اتوا قب���ل ألف���ي س���نة. ومم���ل الق���ول إنD القص���ود م���ن ذك���ر ه���ذه

.uة ول يوز تغييها أبداDالقواني أبدي Dره أرباب الوهام من أنDالواضيع هو بيان خطأ ما تصو 

ّ� جللــه ومطــالع إبــداعه وإختيــاره12 ــار مظــاهر الحــق� جــل� ــان ســعة دائرة قــدرة وإختي  . فــي بي
 وذكــر مثــال علــى تغييــر اللغــات كلمــة (آغــاي) التركي�ــة المغولي�ــة مــع كلمــة (خاونــد) الفارســي�ة قــد

   ات وتغي�رت حتى أصبحت كلمة (آخوند) وتعني الفقيه:  ر�  م?سحت ثلث مر�

42الروم:  256  
4ابراهيم:  257  
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 ف الوقت الذي يوز فيه لعلماء اللغة وأدبائها تغيي القواعد القدية ووضع قواني ف الكتابة والتدوين
 ختي�ار م�نلتلئم الرقDة والسلسة لاذا يتنع إجراء ه��ذا عل��ى النبي��اء والرس�لي؟ ول��اذا ي	س�لب ه��ذا ال

 مظ�اهر أم�ر ال؟ ب�ل إنD النس��ان ل�و ينظ�ر بنظ�ر التحقي�ق ليى أنD النبي��اء والرس�لي ه�م مظ�اهر ق�درة
 ال��قD ج��لD جلل��ه ومط��الع إب��داعه وإختي��اره ع��زD ش��أنه وم��ع ذل��ك ف��إنD ه��ذه النف��وس الواه��ة غي الفاه��ة
 تض���يDق دائرة إختي���ارهم وإقت���دارهم عليه���م الس���لم بي���ث أنD م���ا ت���راه مكن���اu وف حي���Dز ق���درتا وإقت���دارها
 تعتبه مستحيلu وخارجاu ع��ن حي�Dز ق�درتم عليه�م الس��لم وإختي��ارهم. فمثلu ل�و حك�م مل�س تش��ريعي
م يستحس��نون ذل�ك جيع��اu ويرون��ه ف منته��ى الحس��ان وم��ن عج��ائب Dا بتحري بي��ع الرقي��ق ف�إن��Dف أوروب 
 التقDي��ات البش��ريDة وتط��وDرات الدني��Dة، وك��ذلك مثلu ل��و يل��Dل الفقه��اء أرب��اح النق��ود باس��م الب��ة أو باس��م
 التDف��اق ال��ذي ه��و عي الرب��ا وم��الف لص��ريح كلم ال ف��إنD المي��ع يستحس��نونه ويعت��بونه م��ن دق��ائق
 الدارك الفقهيDة وكذلك لو أحلD علماء ما وراء النه��ر ش��رب الم�ر باس��م الثل��Dث الش��رعي ونس��خوا آي��ة
م يتقبDل��ون ذل�ك بك��لD رض�اء وإرتي��اح وك�ذلك ل�و ب�دDلت ال�الس Dرات ف�إنDالتحري وأشاعوا ش�رب الس��ك 
uالمي��ع يعت��بون ذل��ك إرتفاع��ا Dة ووضعت قواعد جديدة ف التدوين ف��إنDة جيع القواعد اللغويDالكاديي 
uأح�د مظ�اهر أم�ر ال حكم�ا ��Dإل مستوى الذوق البشري وإل منتهى الكمال النسان، ولكن ل��و غي 
 من الحكام أو لو جاءت كلمة "الصابئون" ف القرآن بدلu من "الص��ابئي" أم لحظ��وا عب��ارة ت��الف

Dأذواقهم السقيمة فإنDن�ة� النتقاد ويصيحون "وادين��اه! واحرب��اه!" وبعب��ارة أخ��رىن م جيعاu يطلقون أل�س� Dن 
 ل يعتبون هذه النفوس القدDسة متارة ف هذه المور فمثلu نفس كلمة (آخوند زاده) الت ه��ي لق��ب
 ش��رف جن��اب ش��يخ الس��لم، لحظ��وا إنD كلم��ة (آغ��اي) التكي��Dة وكلم��ة (خاون��د) الفارس��يDة ق��د طوت��ا
 ثلث مراح��ل م��دDة س��تDة ق��رون ح��ت أص��بحتا كلم��ة (آخون��د) لنD ع��ادة الكت��Dاب الف��رس ح��ت القرني
 السادس والسابع كانت جارية على تفخيم عظمائهم فيعظDمونم بكلمة (خداوند) وهذه العادة باقي��ة
 إل يومن��ا ه��ذا بي الس��لمي ف الن��د ث خفDفوه��ا ف القرني الث��امن والتاس��ع إل كلم��ة (خاون��د) وبع��د
لوا كلم��ة (خاون��د) إل (خون��د) وك��انوا ي��دعون عظم��اءهم ش��فهيDاu وكتابي��Dاu ب��ذه الكلم��ة وبع��د Dة ب��د Dم��د 
 إستيلء التراك الغول عل�ى إي��ران دخل�ت كلم�ة (آغ�ا) إل اللغ��ة الفارس��يDة ث ب	�د*ل (الغي) إل (ق�اف)

 دمت بكلمة (خوند) فنتج عنها كلمة (آخوند) الت تطلق الي��وم عل�ى العلم�اء والفقه�اء. فف�ي ه��ذهأ	و
Dال���ال هلDلDيس���أل أول���و الدراك م���ن نف���س ه���ؤلء الفقه���اء أن ���Dدلي���ل ج���از لرب���اب القلم أنن Dه ب���أي 

 يس���خوا الكلم��ات ه���ذا الس��خ ويتص���رDفوا باللغ��ة ه���ذا التص��رDف بينم��ا مظ��اهر أم��ر ال ي��ب أن يك��م
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rأعم���ى أخف���ش وتقلي���د ك���ل ع�م�ه Dب���اع ك���لDن����ن�ب�� الب��ك�ك�ب*���ب*ر�ر�ل�ل�أ أعم���ش "258عليه���م بإت	ات	و� و�ت	ل�	ل�	ل����	م�م�ل� 
 .261"ن�ون�ل	�ل	م�م�ع�ع�ي��وا ي��ن	ان	ك��ا ك�م�� م�لÙلÙط���اط�ب�ب� و"260"ن�ون�م	��م	ك	ك	ي��ي��ي��ا ي��م�� م�ء�اء�س�س��؟ "259"ن�ون�ن	�ن	ب��الب��

 نعم إنD عدداu من الدمغة الامدة القدية والديثة ال�ت تتDص��ف بص�فات اليه��ود تس��عى بك��ل جه�دr ف
 حف��ظ الع��ادات القدي��ة ول ترض��ى بتغيي الع��ادات والداب والش��رائع والحك��ام ولك��ن حاش��ا للق��درة
 الق��اهرة والق��وDة الب��اهرة مبدع��ة الع��ال ومنش��ئة الم��م جل��Dت ق��درته وجل��Dت عظمت��ه أن تعتن بي��ول أه��ل
 الوى وهي القوDة الت ألبست العال ف كل قرنr لباساu جديداu وزينت الدنيا بدين بديع وحاش�ا ل�ذا أن
س�����ة أم����ام نع�����اق الن�����اعقي Dتنص����رف ع����ن تدي����د الع����ال كم����ا وع����دت ب����ذلك ف جي����ع الكت�����ب القد 
 وتش���كيكات الرت���ابي. [فس���وف ت���رى ع����وائد الس���تكبين زائل���ة وقواع����دهم س���اقطة وأص���واتم خافت���ة
 وأبص���ارهم شاخص���ة وأعن���اقهم واقص���ة وت���رى الرض ب���إذن ال ب���ارزة بآثاره���ا الدي���دة زاه���رة ب���العوائد

ت�uاالقوية زاهية نامي��ة ب�الطرائق الس�تقيمة] " ا و�ل� أ�م� �uا ع�و�ج و�ات	 ل�لر�ح���ن� ف�ل�.ل� ت��ر�ى ف�يه�� �ص��� ع�ت� ال�   و�خ�ش��
م�ع	 إ�ل� ه��سuا   .262"ت�س�

 وخلص��ة الق��ول فق��د ك��ان مقص��ودنا م��ن إطال��ة البح��ث ف ه��ذه الس��ألة ه��و بي��ان ه��ذه النكت��ة الدقيق��ة
 ح����ت ي����درك أول����و اللب����اب س����بب إعج����از الكلم الل����ي وينظ����روا إل أص����ل ال����دليل والبه����ان وأن ل
 يتجبوا بالعادات والقواعد الركيكة الت ه��ي دوم��اu ف تغيي وتب��ديل ع��ن مقن��ن الق��واني وش��ارع الش��رائع
 ويض��عوا ه��ذه النقط��ة نص��ب أعينه��م دائم��اu وه��ي أن��Dه م��ا دام النك��ر والك��ذب واقف��اu م��وقفه م��ن النك��ار
 والتك���ذيب فم���ن الس���تحيل أن ينظ���ر إل كلم���ات ص���احب الم���ر بغي نظ���رة النتق���اد والع���تاض  أو
 يتكل��Dم بلغ��ة غي لغ��ة الكلم الش��ن الب��ذئ كم��ا ل تنقط��ع انتق��ادات  اليه��ود عل��ى الني��ل الق��دDس ول
 تنقطع انتقادات  النصارى على القرآن اليد وسوف ل تنقطع ه��ذه النتق��ادات  م��ن لس��ان الك��ذDبي

 ب�وب�ل	��ل	ق�	 ف ق�	ه	ه	ك	ك	ل�ل�س�س���ن	 ن	ك�ك�ل�ل�ذ�ذ�ك���ك�عل��ى ه��ذا الم��ر العظي��م ك��ذلك، بك��م الي��ة الكري��ة: "
 " وسوف ل��ن يك��ون هلك الس��ابقي س��بباu ف إنتب��اه اللحقي. أل ينس��ب الك��ذDبوني�ي�م�رم�ج�ج�م	م	ل�ال�

 ان����ن�ت��ت��ل��ل��ل��و آل��ك	ك	ر�ار�ت����ت�ل�أإن���Dا ل�للق���رآن الن���ون� إل خ���ات الن���بيDي؟ وأل يقول���وا ع���ن ذل���ك العق���ل ال���امع: "
بو البي���ان واليق���ان263"ن�ون�ن	���ن	م��م��م��رr م��ع�اع�ش�ش����ل�ل� Dالي���وم مك���ذ D؟ فف���ي ه���ذه ال���ال ل عج���ب أن ي���تن 

 [عمه\ = متردي في الضلل. يا ابن العماء = العماء  السحاب المرتفع او الكثيف الممطر [المنجد 258
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Dموا بنفس اللهجة لنDبنفس الغنية ويتكلDهم إنطلقوا من ميدان واحد وإرتبطوا بعم��ود واح��دنDم كل Dن، 
هم يوضوا ويلعبوا ويرحوا ويرتعوا حت يقضي ال أمراu كان مفعولu.ر�ر�ذ�فذ�
  

  ة العربي�ة وفصحائها   م�  . في بيان مدائح بعض كبار علماء الم�13
   مقام صاحب المر:  و�  وتصديقهم لعلو�

Dضحت هذه السألة الهمDا إتDفلمDةم��Dة من جيع الوجوه وثبت وتبهن فساد إنتقاد جناب الش��يخ بالدل 
Dف النقط���ة التالي���ة وه���ي أن uلوا قليلDالواض���حة أرج���و الن م���ن مط���العي ه���ذه الص���فحات أن يت���أم���Dه فن 

 ال���وقت ال���ذي في���ه يقي���م ش���ارع ه���ذا الم���ر العظ���م ف مرك���ز الفص���احة والبلغ���ة العربي���Dة وي���الس كب���ار
Dالعلماء والفص��حاء والبلغ�اء ومش��اهي الكت�Dفي ول ينتق��د واح�د منه��م فص�احة وبلغ��ة بيان��اتهتDاب وال��ؤل 

 الباركة ول يطلقوا ألسنتهم إلD بالمد والثناء عليه، ما أقبح أن يقوم على إنتقاد بياناته الباركة أع��اجم
 سائر البلد الذين ل يسافروا إل البلد العربيDة ول يتلطوا بفص��حائها ولي�س ل�م ح�ظD ول نص��يب م�ن
مون انتقادات هم على ألواحه القدDسة من دون ش�واهد. وبل�غ Dم يقد Dمناحي الفصاحة والبلغة! ث إن 
م إذا شاهدوا سهواu من الناس��خي نس��بوه إل ص�احب الم��ر. Dأن rبي بيوم ال إل درجةDالتهاون بالكذ 
 والعجب من كلD هذا ينتقدون من خضعت لفصاحته رق�اب العج��م والع��رب بأوه��ام أطف��ال ال��دارس
 وينظ���رون إل آي���ات حض���رة ذي اللل بنظ���ر الطف���ال. وأت���ذكDر أنD أح���د الدرDس���ي ف مدين���ة س���رقند
ان يشبه منصب قاضي القضاة ف تفليس لا قرأ الية  الذي يشغل منصباu ف التدريس ف مدرسة ك�ورك�

 مrمrو�و�ق��ق�ل� الي��ات ل�ل�ل�ز�ز�ن��ي ن��ذ�ذ�ل��D الDن�ان�ح�ح�ب�ب�س	س	��الباركة ف صدر أح�د الل��واح القدDس��ة ق��وله تع�ال: "
 " ق�ال بع�د قراءت�ا بك��لD زه��و وغ�رور: "إنD ه��ذه الي��ة خط�أ" فقل�ت: ل�اذا؟ فق�ال: "لنDن�ون�ه	�ه	ق�ق�ف�ف�ي��ي��

 كلم��ة التس��بيح ت	ق��ال عن��دما يش��اهد النس��ان أم��راu عجيب��اu أو يس��مع بادث��ة غريب��ة وإلD ف��إنD ق��ول ه��ذه
 الكلم�ة ب�دون ه��ذا الس��بب غي ج�ائز وذكره�ا ف غي ه��ذه الناس��بة خ�ارج م�ن ق��انون الفص�احة" وك��ان

  ح��ت يوض��ح طريق��ةالش��ريفةأثن��اء ق��راءة كلم��ة (س��بحان ال) يغل��ظ ص��وته ويرف��ع ي��ديه إل م��اذاة أذن��ه 
 النط��ق بكلم��ة التس��بيح ويزي��دها فص��احة وبلغ��ة. وت��اه ه��ذا الوق��ف ل ي��ر ه��ذا العب��د أم��راu أحس��ن م��ن
 السكوت وتركه ف عاله الذي هو فيه. إذ من الواضح ل��دى أول العل��م أنD م�ن أص��عب الم��ور تفهي��م
 أص���حاب اله���ل الرك����Dب وم���ن أص����عب الم����ور معارض����ته التخلDقي ب���أخلق طلب ال���دارس. ول����ول
 وجوب إطاعة من له المر الذي ليست معارف العروضة إلD قطرة من بر كرم��ه وليس��ت ه��ذه الن��وار
 الفائض��ة إلD م��ن ش��س عن��ايته ف��إنD ه��ذا العب��د ل��ن يفت��ح ب��اب الن���اظرة م��ع إن��اس بعي��دين ع��ن مرات��ب
 الفصاحة والبلغة ول يكتب بقلمه ف هذه القامات. ولك��نD عن��ايته الواس��عة ورحت��ه الش��املة إقتض��ت
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 أن ت����زول أس����تار الش����بهات الكثيف����ة وش����كوك الم����م الاض����ية م����ن جي���ع اله����ات وأن ت���رج م����ن وراء
 الجاب وج��وه الق�ائق الناض�رة مبتس��مة ف جي�ع الواض�يع. نع�م إنD الغ�افلي ف تل�ك الن�اء ينتبه��ون
ة أق����والم عن����دما يس����افرون إل القط���ار العربي����Dة ويطDلع����ون عل����ى جهله����م باللغ����ة العربي����Dة عن����دما ����Dإل رك 
 يتلطون بفصحاء العرب ساعة واحدة بالرغم من أنD العبارات العربيDة الت كتبوها ف رس��التيهم تكف��ي
 أول العلم والفضل شاهداu على مقدار علمهم بالعربيDة. ونفس اليات الشريفة ال��ت إستش��هدوا ب��ا ف

 رسالتيهم الغلوطتي برهان قوي على مبلغ إرتباطهم بالقرآن الشريف.

 وه��ا إنن أدرج ف ه��ذه الص��فحات بع��ض بيان��ات فص��حاء ه��ذا العص��ر وعلم��ائه وقص��ائد ش��عراء ه��ذا
 العص��ر ال��ت أنش��دوها ف م��دح ه��ذا ال��ذات الق��دس وأطلق��وا اللس��ان فيه��ا بالثن��اء عل��ى مام��د وج��وده
ال تل��ك الن��اء النق��د والع��تاض  وكي��ف ��Dه إلي��ه جه ��Dمق��ام وج Dس ح��ت ي��درك أول��و اللب��اب أيDالق��د 
 فضحوا أنفسهم لدى أول العلم. أليس من الغريب أن يضع ف ه�ذا الض��ر الق�دس ق��روم وص�ناديد
ة العل��م ويثن��ون عل��ى وج��وده الق��دDس بمي��ع أوص��اف الكم��ال ��Dالفص��احة والبلغ��ة وأعلم الدب وأئم 
 وينتقد الهال ف العربيDة كلماته البليغة ويعتض الرمون م�ن الفص��احة والبلغ��ة عل��ى بيان��اته الرش��يقة؟

 "].ذلك من عجائب ذا الزمان["

 فقد نقل الشيخ مهدي الزهري ف الع�دد التاس��ع م�ن أع�داد مل�Dة (الداي�ة) ال�ؤرDخ ف ن�رة ذي القع��دة
 ) هجري��Dة مقال��ة كتبه��ا جن��اب الفاض��ل الول���وي وق��ال فيه��ا: "طال��ا ك��ان س��عي يتش��وDق1314س��نة (

 وف��ؤادي يتش��وDف لرؤي��ة رج��ل ج��وDاب للقط��ار س��وDاح ف المض��ار أرت��اح	 لس��امرته وأس��ر5 بس��ايرته كم��ا
  وأفض�ل الرج�ال وكم�ال264يصفو ل ال�دهر ف أرض مص�ر ح�ت س�اعدتنا العناي��ة بلق�اة رج�ل الفض��ل

 العلم وعلم الكم�ال ب�رÙ تتلط�م بالكم�ة أم��واجه ويفي��ض م�ن تاري�خ العص��ور ع��ذبه ل أج�اجه فرأي��ت
 إسه طابق مسمDاه فسألته عمDن إبتسم به ثغر العلم وش	ر�حD صدر	 الدب: باب	 العدل والفتوح والنص���ر
 لك��لD ذي روح مولن��ا (عب��اس) أط��ال ال بق��اه: ه��ل ش��اهد ش��ائله وحله؟ فق��ال ه��و أش��هر م��ن ذل��ك

ب��ر�ت	 ب���ده وغ���وره. أغنتن رؤيت���ه ع���ن رؤي���ة،ولك���ن� بل�غن مع���ارفه وعله   فقل���ت: ل أره غي م���رDةr ب���ا س����
ر العل�م م�ن ج��وانبه وتنط�ق �Dل س�احل ل�ه، يتفج Ùس��كان نص��ف الرب�ع الس��كون م�ن ه��ذه البس�يطة. ب�ر 
 الك��م والسياس��ة م��ن ن��واحيه. إس��تفدت من��ه باللس��ة الواح��دة م��ا ل أس��تفده م��ن غيه بس��ني، ح��ت
 دعان وج�دان أن أق�ول بس�معr م�ن حض�رته حفظ�ه ال أبي��اتr ت	ع�ر�ب ع�ن بع��ض أن�وذج أوص��افه، وه��ا

هي مقدDمةu بي يدي قرDاء ملDتنا الكرام:
 يقصد ابي الفضائل مؤل�ف هذا الكتاب 264
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 ه	اه	س�س����ن�  أن�             ا س�اس����ف�ف�ن�� أن��ق	اق	ت�ت�ش�ش����م	م	ل� ال�ق�ق�ش�ش����ن�ا ن�ب�ب�ص* الص*���ن�ن�م����م�
اس�الس�����������������������������������������������������و�د� و�ن�����������������������������������������������������ن�ر�ا الر�ه�اه�ذ�ذ�ش�ي����������������������������������������������������ب	 ش�����������������������������������������������������ط�ط�
 ذ� إذ�ه	ؤاد�ه	ف	     ف	                   حrحrر�ر�ف�� ف ف��و�و�ه	ه	و�ا و�ه�ه�ن��ن��ع� ع�ل	أل	س�س�ي�ل� ي�ظ�ظ�ف�ف�
اس�اس������������������������������������������������������������������������������������رDرDب�� ب��ه	ه	ن������������������������������������������������������������������������������������ن�م� م�ت�ت�ر�ار�ن������������������������������������������������������������������������������������ن�أ
 ب�ي�������ب�ط�ط�ب�  ب�              ا ع�ل�ق��������ت�   ه�������ه�ن��ا أن��ه�������ه�ن��ن��ع�ب	 ع�ل�������ل�ق� الق�ر�ر�ب��ب��خ�أخ�ف�������ف�
اس�اس����������������������������������������������ب�ب�ل�ل�أ ت�ت�ل����������������������������������������������ل�ج�ت� ج�ت����������������������������������������������ت�ح� ح�ة�ة�ك����������������������������������������������ك�ع�ع�
�م�ي�����اu م�ط�ط�ت�ت�م	�م	�م	� م	�ر�ار�س�س������ف�ف� ������ت� �ت� �ت�    ف              ا     ل�������ل��ل�� ل��ر�ار�ح������ح�ب� الب�ت�

اس�اس�����������������������������������ق�ا ق�م����������������������������������� م�ل�ا ل�����������������������������������ي�����������������������������������ي�و�قr و�و�و�ش�س	����������������������������������ف�ن� ش�����������������������������������
 ال��������ل��ل��  ل��         ا   ه�ه�ل�ل�ح�اح�س�س�������ب�ا ب�ه�اه�س�س�������ر� أر�ي�ي�������ح�يr ح�د�د�ه�������ى ه�ل�������ل�ع�ع�
اس�اس�������������������������������ر�ر�م� أم�ي�أي�ر� ال�������������������������������ر�ل�ال�ب�������������������������������ب�ح� ح�ن�ن�م�������������������������������ن� م�ن�������������������������������ن�ت��ت��ق��اق��
 م�م�س�س�ل��ل��ل��مÙ ل��و�و�ق��  ق��             ا       ه�ه�ر	ر	ب�اب�ك�ا أك�ه�ه�ن��ن��م�راu م�ي�اي�س�ا س�ه�ه�م�أم�ف�ف�
اس�اس����������������������������������������������������������������������ر�وا ر�ح	ح	ب�ب�ص�ل� أص����������������������������������������������������������������������ل�ال�ع����������������������������������������������������������������������ع�م�م�ل�ال�
 م�م�ه�ه�ت�ت�ح�اح�س�س�����������������������������������ب�احr ب�ر�ر�ف�� أف��ل�ل�ي�����������������������������������ي�ل�ى ل�ض�ض�����������������������������������ق� ق�م�م�ك�����������������������������������ك�ف�ف�
اس�اس����������������������������������������������ك� ك�م�م�ه����������������������������������������������ه�ق�اق�و�و�ذ� أذ�ن�ن�م���������������������������������������������� م�ف�ش����������������������������������������������ف�ر�ر�ت��ت��

 م�م�ه�����������������������������ه�ع�ع�ب�اب�ر�ر�م� ف م�رrرrس�س�����������������������������ع	 ع	ب�ب�ط�����������������������������ط�خ	ل خ	ج� ج�م�م�ك�����������������������������ك�و�و�
اس�اس�������������������������������������ر�ر�ع� أع�ق�يق�ف�ف�و�و�ت��الت��ب�������������������������������������م� ب�ل��������������������������������������ل��ل�� ال��ل�ل�د�د�ب�ب�ت�ت�س�اس�������������������������������������و�و�
 أط���أط�ط�ط�م	 م	            ماu    س�س���ت�ت�ب�ب�م	 م	ر�ر�ج�ج�ف� الف�ر�ر�غ�غ�ث�� ث��م	ام	ش� ش�م�م�ه	ه	ن��ن��ي��ي��ب��ب��و�و�

اس�اس�����������������������������������������������ب�ب�ع� ع�م	م	ه�ه�ش�و الش�����������������������������������������������ح	����������������������������������������������ح	ن�ن�ي�� ي��س�أس�ر�ال����������������������������������������������ر�
 د�ئد�ت��ت�ب�ب�ي�� ي��ل��ل��ل����    ل��        رr     ذ�ذ�ح���تr ح�ب�اب�ث�يبr ث�س�س�ن�يبr ن�س�س�ح�لu ح�و�و�م�م�
اس�س�����������������������������������������������������������������������لDلDج� ج�ي�أي�ر� ال�����������������������������������������������������������������������ر�د�يد�د�د�س�س�����������������������������������������������������������������������ب�ب�
 ه	ه	ت��������������������������������ت�ن�ن�ط�ط�ف� ف�د�اد�ق��������������������������������ق�و� و�ه	ه	ل��������������������������������ل�ح�لr ح�ك�ك�ش�ش��������������������������������م	 م	م�م�ك��������������������������������ك�
اس�اس�������������������������������������س�ى س�ر�ر�و� ال������������������������������������و�ف	اف	ن�ن�ص� أص�������������������������������������ة�ة�ي�������������������������������������اي�د�د�ل��ل��ل��ال��ب�ب�و�و�
 ام���������م��م��  م��           ه	ه	د	د	ه�ه�ش�ش��������م� م�ن�ان�ه��������ه�ر�ر�ب�	الب�	ب�ب� ب�ل��������ل�ق� الق�ح�و�ح�ر� ر�م�م�ك��������ك�

اس�اس��������������������������������������������ن� الن�د	د	ش�ش��������������������������������������������ر�ر�ي�	ى ي�	س�س��������������������������������������������م�أم�و� و�ل�لل�ض�الض��������������������������������������������
 ل��ل��ل��������� ل��ذ�     إذ�                    ه	ه	ق	ق	ر�ار�ف��������ف�ي�	ارr ل ي�	ق��������ق�و� و�ب	ب	و�و�ث�� ث��ه�ه�ي��������ي�ل�ل�ع�ع�
اس�اس�����������������������������������������������ن�ن�د�د�و�أش����������������������������������������������اu و�ح�ح�ف� ف�ه�ه�ب����������������������������������������������� ب�ر�ر�ط�اط�ي	�����������������������������������������������ي	�ي	�ي	�
 ه	ه	د	د	ر�ر�و�و�م�������������������������������� م�ن�ان�ف��������������������������������ف�ر�ر�ع� الع�ر	ر	د�د�ص�ص��������������������������������م� م�ء�اء�ه��������������������������������ه�ب�� الب��ع	ع	ر�ر�ف��ف��
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اس�اس����������������������������������������م�ل م�ع� الع�د5د5ق���������������������������������������� ق�ه�ه�ب���������������������������������������� ب�ل�لل�ل� ال�ب	ب	ط����������������������������������������ط�ق	ق	
 ل�ل�ظ���ظ�ف�      ف�                  ه	ه	ف	ف	ق�ق�و�و�م��� م�ل�ل�د�د�ع��� الع�ب�اب�ب�ب�ب� ب�ه	ه	ن�ن�م� م�ل�ال�ط�أط�
اس�اس��������������������������������������������������������������������ك� ك�ه�ه�ئ�ائ�ر� آر�ن�ن�م�������������������������������������������������������������������� م�ف	ف	ش�ش��������������������������������������������������������������������ر�ر�ي��ي��
 ت	ت	ل����ل�ق�	 ق�	ل�ل�ب����   ب�         غ����ر�ضÙ     ه�ه�ب�اب�ش�ا ش����م����د�حاu م�م���� م�ذ�ذ�خ	��� خ	ي�لي�و�و�م����م�
�����������������������������������������������������ب��ب��اu ب��ق����������������������������������������������������DقDح�ح� اس�ل آس�����������������������������������������������������ف� ف�م�م�ك	����������������������������������������������������يك	ف�ا ف�ب�
 ل5ل5ك	���ك	ف�     ف�          م�م�ك	ك	ح�ح�ئ�ائ�د�د�م����ي ف م�م�ام�ظ����ظ�ن�نD ن�ن����DنDع�ت ع�ي����ي�ر�ر�ج�أج�
اس�اس�����������������������������������ط�ط�ر�ر�ق�	 ق�	ت�ات�ب����������������������������������� ب�د�د�ق�����������������������������������ا ق�ل������������������������������������ل��ل�� ل��بrبrل�����������������������������������ل�ق��ق��

 ع�ي������ع�ن�ن�م�ف م�و�     و�   ةr              ب�������ب�ئ�ائ�ن� ن�ل*ل*ك	������ا ف ك	ن�������ن�ر�ر�خ�خ�ذ�و ذ�م	������م	ت	ت	ل�ل�ز�ز� ل
اس�اس������������������������������������������������������������������������������ب� الب�ع	ع	ف�ف�د�د�ت	����������������������������������������������������������������������������� ت	م	م	ك	�����������������������������������������������������������������������������اك	ر�ر�ذ	ذ	

 فلحظوا أنD جناب الفاضل الولوي وهو من مشاهي فصحاء هذا العصر تشرDف بالض��ور الب��ارك ف
 مل��س واح��د وم��ع ذل��ك ف��إنDه ق��ال: "أغنتن رؤيت��ه ع��ن رؤي��ة س��كان نص��ف الرب��ع الس���كون م��ن ه��ذه
ر من جوانبه ... وإس��تفدت من�ه باللس�ة الواح��دة م�ا ل أس��تفده م�ن Dل ساحل له يتفج Ùالبسيطة. بر 
Dمن حضرته هذه البيات" وهي كما رأي��ت ت��دل rغيه بسني حت قال دعان وجدان أن اقول بسمع 

 على مقدار ناسج بردها وناظم عقدها.

وأنشد الفاضل البليغ كاتب السريرة القصيدة التالية:
 يف���ف�ي�ل ي�و�     و�   م	م	ل���ل�ك�ي الك�ه���ه�د�د�ز�ز�ت�� ت��ت�ت�ح�ح�ض� أض���ك�ك�ت���ات�ذ� ذ�ح�ح�د�د�ب����ب��ب��ب��
م	م	ل������������������������������������������������ل�ق� الق�ب	ب	ج�ج�و�و�ت��ت��س�س������������������������������������������������ت�ا ت�م������������������������������������������������ م�ق�ق�ح������������������������������������������������ح�
 ر	ر	ب����������ب��ب��ب��و�د�خ�رÙ             و�م	�������� م	م	م	ل���������ل�ع� الع�ك�اك�ه���������ه�ن�	ي ف ن�	ذ�ذ�ل��������D الDت�ت�ن���������أن�
م	م	ط��������������������������������������������ط�ت�ت�ل�ل�ي�� ي��ج	ج	و�و�م��������������������������������������������م�ل� ال�ه�ي�������������������������������������������ه�ف� ف�ك�ك�ل�ل�ض�ض��������������������������������������������ف�ف�
أض�ياu          ه�ه�د�د�ز�ز�م	 م	ز*ز*ع� الع�د�د�ر	ت� ب�	ر	ل�ل�ب��ب��ر�ر�س�س�ت�ا ت�م�م�ل�ل�  ىح�ح�ض�   
م	م	ئ�ئ�ت�ت�ل�ل�ي�� ي��د�د�ج��������������������������������������������������ج�م�م�ل� ال�ل	ل	ش��ش��ش�� ش���������������������������������������������������ك�ك�ع��������������������������������������������������ع�ب�ب�ر�ر�ب�ب�
ع�ةu         ل�ل�ز��ز�ن�ن�م� م�ل� ال�ء�اء�ه�ه�ب�� ب��ن�ن�ب�ا ب�ي�ت� ي�و�و�س��س��س��س�� و�ق�ق�ع�       uق�ق�ن��ن��و�لuل 
م	م	ه	�����������������������������������������������������������������������������ه	ل5ل5ك	 ك	س�اس�ن������������������������������������������������������������������������������ت� الن�ق������������������������������������������������������������������������������ق�ف�	ف�	و�و�
م�    ةr ي�ي�م�م�س�س�ت� ت�ن�ن�س�س�ح	ا ح	ي� ي�ه	ه	ن	ن	ب��ب��و�اا و�ه�ه�ب�� الب��ت�ت�ن�أن�  اه�ه�ن��ن��م�       
م	م	ز�ز�ه���������������������������������ه�ن��ن��ت�� ت��ل�ل�ه���������������������������������ه�ل��ل��ل�� ال��ت	ات	م���������������������������������م�ل	ل	ظ	 ظ	ت�ت�د�د�غ���������������������������������غ�
     م�ن�و� و�ل�ال�ص�ص�ل��ل��ل�� ال��د�ود�م	م	م��م��م�� م��ل�ل�ص� الص�ب�ب�ي*ي*ط�ا ط�ي�ي�
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م	م	ر�ر�ك����������������������������������الك�و� و�م	ام	ظ����������������������������������ظ�ع�الع�و� و�د	د	ج����������������������������������ج�م�م�ل� ال�ه	ه	د�اد�د�د�ج����������������������������������أج�
 ن�ن�ذ�ذ� أ	     ف    وا       د	د	ح���ح�ج� ج�د�د�ق��� ق�ك�ك�ن���ن�م�لr م�ض�ض���ف�ف�ل� ل�ن�ين�ذ�ذ�ل� ال�ن�إن�
م	م	م�م�ص� ص���������������������������������������������������م	م	ه	��������������������������������������������������ه	ن��ن��م� م�هrي��������������������������������������������������هrق�ق�ف� ف�ل5ل5ك	��������������������������������������������������ك	
أن�        ه	ه	ز	ز	ئ�ائ�ح� ح�ت�ت�ن�اماu أن�ق�ق�م� م�ن�ون�ل	ل	ه�ه�ي��ي��ي�� ي��م�م�ه	ه	 اب�ت�ت�ن�   ن	ن	ب� 

وام	���������������������������������م	ل�ل�ع� ع�و�و�ل����������������������������������ت ل�ق�ق�و�ذا ال���������������������������������و�ه���������������������������������� ه�ب�ب�ح�اح�ص�ص����������������������������������
 ب�ب�و�و�ث��      ث��     حاu         ش�ش���������ت�ت�م	 م	س�اس�ب���������ب�ع�ا ع�ي��������� ي�ك�ك�ت	��������ت	ي��أي��ر�ا ر�م���������م�ل�ل�

م	م	س�س���������������������������������������������������������������ت�ت�ت�� ت��ل�لل�ج�الج�ب���������������������������������������������������������������ب�و� و�ل�ال�م���������������������������������������������������������������م�ك�الك�
 د	ود	ج	��ج	و�             و�      ه�ه�د�د�ص�اص���ق�ق�ل� ل�حÙوحÙت	��ت	ف�ف�م� م�ك�ك�ل�ل�ض�ض���ف� ف�ب	اب	ب���ب�و�و�
ي�	ي�	ي�	ي�	د* ال��������������������������������������د*ل	ل	ج���������������������������������������ج�ت��ت��ت�� ت��ه	ه	ن���������������������������������������ن�م� م�ك�ك�ي���������������������������������������ي�ف�ف�ك�ك�
 فو�     و�     ا     ع����������ع�م�م�ت�ت�ج� اج�د�د�ق����������ا ق�ي�ي�ن��ن��د5ال���������د5و� و�ن	ين	د* ال���������د*ك�ك�د�د�ن����������ن�ع�ع�و�و�
م	م	م�م�ذ*ال�������������������������������������������ذ*و� و�د	د	ه��������������������������������������������ه�ع�ى الع�ع��������������������������������������������ع�ر� ي�	ر�ك�ك�ر�ار�و�و�ج��������������������������������������������ج�
 ر	ر	ي��ي��خ�خ�و� و�                 ةuةuب�����ب�ط�اط�ق� ق�ق�ق�ل�����ل�ل� ال�ر	ر	ي��ي��خ� خ�ك�ك�ن����� أن�ت	ت	ن�����ن�ق�ق�ي��أي��

م	م	د�د�ق����������������������������������� ق�ه	ه	ل�����������������������������������ى ل�ع�ع�س�س�����������������������������������ت� ت�ت�ت�ح�ح�ب�ب�ص�م�����������������������������������ن� أص�����������������������������������
 ه	ه	ن������ن�ك�ك�ل�        ل�                لÙ ج	�����ج	ر�ل ر�و�ذا و�ه������رÙ ه�ش�ش������ب�ا ب�م������ م�ت	ت	ل������ل�ق�	ق�	و�و�
م	م	م������������������������������������������������������ الم�ه�ه�ب������������������������������������������������������ ب�ت�ت�ه�اه�ت������������������������������������������������������ ت�كÙكÙل������������������������������������������������������ل�م�م�
 م�ام�ق���������    أق�                د�د�ق���������ق�و� و�ي�ي���������ل�ل�و� الو�ر�ار�خ���������خ�ف� ف�د�اد�ع��������� أع�لuلuو�و�م���������م�
م	م	د�د�ه������������������������������������������ه�ن��ن��ي�� ي��س�س�ي������������������������������������������ي�ل�حاu ل�ر�ر�ص� ص������������������������������������������د�د�ج������������������������������������������ج�م�م�ل�ل�ل�ل�
 م�م�و�و�ي��الي��و� و�            مr د�د�ق��� ف ق�ر�ر�خ���خ�ف�ق5 الف�ق5ق5ح��� ح�ب�ع	��ر�ب�ل�ل�ل� ل�ن�ان�ك��� ك�د�د�ق���ق�
م	م	ج���������������������������������������������������ج�ع�ا الع�ن���������������������������������������������������اب��ن�ر�ر�ع� أع�ه�ه�ب��������������������������������������������������� ب�ت�ت�ه�اه�ب���������������������������������������������������ب�
 ه	ه	ل	ال	ع���ع�ف��         أف��               لu  ج	ج	ر� ر�ه�ه�ب��� ب�م�م�ر�ر�ك���ك�ألu ط�ط�ب� ب�ه�ه�ب��� ب�م�م�ظ���ظ�ع�أع�

م	م	ك���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ك�ح� ح�ه	ه	ل	ال	و�و�ق�� أق��رÙرÙر�غ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ر�
 ت�ت�ح���  لح�                    ه	ه	ف	ف	ر�ار�و�و�ع��� ع�ت�ت�م���م�ع� ع�ه	ه	ف	ف	ر�ار�ع���ع�م� م�ت�ت�ق�اق�ف���ف�
م	م	س�س�����������������������������������������������������������������������ت�ت�ب�ب�ت��ت��و�و و�ه	����������������������������������������������������������������������ه	ز�ز�ت�� ت��ةrةrف�����������������������������������������������������������������������ف�ئ�ائ�ط�ط�ل�ل�
 ت�ت�ع�����������������������������ع�ل�ل�ط� ط�ه	ه	ر	ار	م�����������������������������م�ق� أق�ت�ت�ع�ع�ط�ط�س� س�����������������������������ه	ه	س	وس	�����������������������������ش		ش		ش		ش		
��������������������������������������ن��ن��ان��ف� ف�ت�ت�ع��������������������������������������ع�م�م�ل� ل�ه	ه	ت	ات	ي��������������������������������������آي� م	م	ل	�������������������������������������ل	ظ5 الظ5ت�ت�ب�اب�ن�
 ه�ه�ف*���ف*ك�     ف ك�                        مÙمÙم����م�أ	 أ	ه�ه�ب���� ب�ت�ت�ذ� لذ�مÙمÙر�ر�ك���� ك�ه	ه	ن	���ن	ي�*ي�*ز�ز�ي�	ي�	
م	م	ق�����������������������������������������������������������������������������������ق�ن� ن�ه�ه�ف�ف�ي�ي�س�مÙ ف س�����������������������������������������������������������������������������������غ�����������������������������������������������������������������������������������غ�ن��ن��
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 قÍقÍح���� ح�ت	ات	ي����   آي�     راu    و�و�س	 س	���ه�ه�ه����ه�ج�ج�و�ى ف و�ق����ق�ت�5 الت�5ت	أت	ر�ر�ق��ن* ق��ن*���إن*
م	م	س�س������������������������������������������������������������ت�ت�ر�ر�ت�� ت��د�د�ج������������������������������������������������������������ج�م�م�ل� ال�ف�ف�ح	ح	ص	ص	�����������������������������������������������������������ب�ب�
 ام���� م�ل5ل5ك	���ا ك	م����    م�          ه�ه�ك	ك	ر�ر�د�د�ي	��� ي	ت�ات�ه����ه�ي��ي��ه� ه�ه	ه	ل����ن���اu ل�ر�ر�ق�� ق��م�ام�ر� ر�ن�ن�م����م�
م	خ���������������������������������������������������������������������������م	ر�ل ر�ع	 الع	و*و*ج���������������������������������������������������������������������������� ف ج�ر�ار�ط�����������������������������������������������������������������������������ط�
 اي������ي�و�       و�             ه	ه	ت������ت�ع�ع�ل�ل�ط� ط�ر	ار	م������م�ق� الق�ل	ل	ج������ج�ت��ت��ت��ب�����اu ت��ك�ك�و�و�ك�ا ك�ي������ي�

م	م	ع���������������������������������������������������ع�ن� ن�ه	ه	ف��������������������������������������������������5ف5ك�ا ك�ي���������������������������������������������������اي�ط�ط�ع�اباu ع�ح�ح�س�س���������������������������������������������������
 ه�ه�ب��� ب�ن�ن�م���ا م�ي���        ي�     م�م�ه	ه	د	د	ي*ي*س� س�ت�ت�ن�ماu أن�و�و�ق�� ق��ل	 ال	ف�ف�ر�ر�ش� ش�د�د�ق�ق�
م	م	ي������������������������������������������������������������������������ي�ق�الق�و� و�ر	ار	د�د�ق������������������������������������������������������������������������ الق�ت�ت�ز�از�ت������������������������������������������������������������������������ت�م�ام�
 ت	ت	س�س�����ل�ل�و�       و�  ةu     ق�ق�د�اد�ص� ص�����ك�ي����ك�ف� ف�تrاتrم�����م�ل�ل�ك�ا ك�ه�ه�ك�يك�د�د�ه�����ه�أ	أ	
م	م	ر�ر�و� و�ه�ه�م�م�ح�ح�ش� ش��������������������������������������������������������������ن�ن�م��������������������������������������������������������������ا م�ه�ه�د	د	ش	ش	�������������������������������������������������������������ن�أن�
 داuئ�ائ�ر�ر�ف��راu                ف��ر�ر�د	 د	ت�ت�و�و�ح������ ح�د�د�ق������لr ق�ي������ي�ل� ل�ت	ت	ن������ن�ب� ب�ةÙةÙد�يد�ص�ص������ق�ق�
م	م	ظ����������������������������������������������������������������������ظ�ت�ت�ن�ن�ت�� ت��ر�ر�خ����������������������������������������������������������������������خ�ف� الف�ك�وك�ل	ل	س	س	���������������������������������������������������������������������ب�ب�
 ر	ر	ه����������ه�م	ةr             م	ق����������ق�ث� ث�ن�ن�ع���������� ع�ر�ر�ه����������مه�ل� ال�م	وم	ر	ر	ق�	 ق�	ك�ك�ي����������ي�ل�ل�إ ت�ت�ف����������ف�ر�ر�
م	م	ل�����������������������������������������������ل�ع�ا الع�ه�����������������������������������������������ه�ي�5ي�5أفr ط�����������������������������������������������ط�ع�ع�و� و�تrاتrف�����������������������������������������������ف�ت�ت�ل�ال�
 ق*ق*ر* ال������ر*ة	ة	و�و�ر�ر�ع	������ع	و� ج������زاu           و�ك�اك�ض�ض�������ر� ر�لDي إلDغ�������غ�ت�ت�ب�� ل أب��ي�لي�و�و�م�������م�
م	م	ص�ص�������������������������������������������������������������������������ف�ف�ن��ن��ت�� ت��س�س�ي�������������������������������������������������������������������������ي�ل�ي ل�د�د�ن�������������������������������������������������������������������������ن�ع�ع�
 س�س�ي�������ي�ل�ل�و�          و�ه	ه	ت	ت	م�يم�ش� ش�������ل�ل�ض�ض�������ف� الف�ل�ل�ه�������د�ح	 أه�م�������تu م�ف�������ن* ف�ن*������إن*
م	م	ر�ر�ه������������������������������������������������������������� ه�م�م�ه�ه�ح�ح�د�د�م�������������������������������������������������������������ن� ف م�ن�ن�ك	ك	ر�ر�د�د�ي�������������������������������������������������������������ي�
 واuف��ف�ع� ع�ك�وك�ج	�ج	ر�      أر� فاu    ت��ت��ت��ت��ع�ع�م	 م	ت	ت	ئ�ئ�ج�ي ج�ز�ز�ج�ج�ع�ع�ب�ب�و�ا و�ذ� ذ�ل	ول	ق	أق	
م	م	ل	�����������������������������������������������������ل	ل�	ل�	ل�	 ال�	ه	ه	ع	�����������������������������������������������������ع	ب��ب��ط� ط�ن�ن�م������������������������������������������������������ا م�ي������������������������������������������������������أي�

  فم�م�ز�ز�ل��ل��ل��ال��و� و�م�م�ز�ز�ع�الع�ب�ياu         ب�ق�ق�ت�ت�ر�ر�م	 م	ء�اء�ي�ي�ل�ل�ع� الع�ة�ة�و�و�ر�ر�ذ	 ف ذ	ت�ت�ل�ل�ز�ل ز�
م	م	ك�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ك�ت�ت�ت��ت��ت�� ت��ي�ي�ض�ض�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ر�ر�لال
 ت�ت�ن����ن��ن��ن��ر�ا ر�م���   م� ب��اu  ج�ج�ع�ا ع�ن���ن�ل��ل��ل�� ال��ب�ب�و�و�ث�� ف ث��ل	ل	ف	��ف	ر�ر�ت�� ت��ت�ت�م���م�د	د	و�و�

م	م	س�س����������������������������������������������������������������ن� الن�ك�ك�ض�ض����������������������������������������������������������������و�و�ر�ب� ر�ب����������������������������������������������������������������اب�و�و�ر�ف ر�

Dة ف س��وري��Dس الدرس��ة النيليDوأنشد الفاض��ل البلي�غ أمي ف�ارس م��درDة القص��يدة التالي��ة ف التهنئة بعي��دي 
الصيام ف حضور مول النام سDاها (باء الثناء):
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 س�����اuش��ش��ش��ش��و�راu و�د�د�ب������   ب�      ا        ه�����يه�ن�ان�ع�ع�م� م�ن�ن�م�����ا م�ن������ن�ي��أي��ر�اةu ر�ه������ه�م	ى م	د�د�ف������أف�
اه����������������������������������������������������������يه�ف�ى ف�ه����������������������������������������������������������ه�ن�5 الن�5ه	اه	ت���������������������������������������������������������� ت�ت�ت�س��س��س��س�����������������������������������������������������������

 ب�ب���ب�ل	       ل	             ت�ت�ب���ب�ل�ل�خ� خ�د�د�ق���ق�ل� ل�ن�ان�ط���ط�ح�ح�ق� آل ق�ن�ن�م��� م�ء	اء	ي���ي�م�م�ل�ل�
اه�يه�د�د�ف������������������������������������������������������������������������ أف�ح�وح�ر5الر5ب������������������������������������������������������������������������ا ب�ه�ه�ن�ن�س�اس������������������������������������������������������������������������م��م��م��م��
 ح	ي����ح	ر� ر�د	اد	ك�����ك�ت�      ت�    ا      ه�����ه�ت��ت��م�ام�ق� ق�ن�ان�ب����� الب�ض*ض*غ�����غ�ب�ي ب�ر�ر�ز�ز�ت�� ت��ء	اء	ف�����ف�ي��ي��ه�ه�
اه������������������������������������������������������������������������������يه�ن�ن�ث�ث�ت�	 ت�	ن�ن�ص�ص������������������������������������������������������������������������������غ	الغ	ك�ا ك�ب�ب�ص*لص*�����������������������������������������������������������������������������ا
 ب�ي������ب�ط�   ط�     وا    م	������م	ر�ر�ت��ت��ح� لح�ك�اك�س�س�������ن5 الن5ت�ت�ج�اج�ن������� ن�و�و�ل������� ل�ء	اء	ن�ن�س�س�������ح�ح�

اه����������������������������������������������������يه�ر�ار�ب� ب�ح�يح�ب�ب�س�س����������������������������������������������������ت�وا ت�س	س	���������������������������������������������������ن�ن�و�رى و�ك����������������������������������������������������الك�
 ت�ات�ي���� آي�ن�ون�ل	���ل	ت��ت��ي��        ي��      داu       ب����ا أب�ه�ه�ن�ن�س�س����ح	وا ه�ي�م���اu ف ح	ح	ح	ب�ب�ص�أص����و�و�
اه����������������������������������������������������������������������������������������يه�ن�ان�ث�ث�م� م�ن�ن�م����������������������������������������������������������������������������������������نr م�س�س����������������������������������������������������������������������������������������ح	ح	
 م�����������يم�ت�	ع�    ت�	             ت�ت�ر�ر�ظ�����������ظ�ن� ن�ن� إن�ن�ان�ف�����������ف�ج� الج�ة�ة�ر�ر�ت��ات��ف����������� ف�ء	لء	ن��ن��ن��ن��
اه��������������������������������������������������������يه�ر�ر�غ�غ�ت�	ت�	و�رDاu و�ط	�������������������������������������������������������ى ط	ر�ر�و� ال�������������������������������������������������������و�ب�وب�ل	�������������������������������������������������������ل	ق�	ق�	

 ن�ين�ر�ر�ف�اف�ك�����ك�ل�ل�ل�        ل�     ةr             ن�����ن�ي�*ي�*ب��ب��ك� ك�ت�ت�ء�اء�ج����� ج�د�د�ق����� ق�ر	ر	ب��ب��ك�ال أك�
اه�يه�د�د�ب�������������������������������������������������������������������������������ب�م	 م	ف�اف�ص�ص�������������������������������������������������������������������������������و�ى أو�ل�������������������������������������������������������������������������������ل�ع�ع�
 ل�ل�ل�و�و�م�������     م�             ل�ا ال�ه�ه�ع�ع�د�د�ب������� أب�ن�ن�س�س�������ل�	ل�	ل�	 ف ال�	ةÙةÙي������ا آي�ه������ه�ن��إن��ف�ف�
اه������������������������������������������������������������يه�ط�ط�ع�ع�م	 م	ن�ان�ح�ح�ب�ب�س	 س	�����������������������������������������������������������ل�ل�ق	�����������������������������������������������������������ق	و� و�ر�ر�ب�*ب�*ك�ك�ف�ف�

(إل أن قال)

 اجrو� و�ل	ل	ي���ي�ل�الل�و�     و�    ا      ب����ب��ب�� ب��ط	ي��ط	ت	�ت	�ت	�ابÙ ت	�غ���ا غ�ن���ن�ق�الق�و�ا و�ه���ه�ت�	ت�	ر�ر�ز	 ز	د�د�ق���ق�
اه����������������������������������������������������������������������������يه�م�م�ت��ت��ت�� ت��ب�اب�غ���������������������������������������������������������������������������� الغ�د	د	س�س����������������������������������������������������������������������������و�أ	و�
 ت�ت�ف�ف�ش�ش���������������ك�ك�ن� ان�ة�ة�م���������������م�ي�ي�ل��ل��ل�� س	�������������ج�ف� ال��ت	ت	ح��������������ح�ز�ز�ح�ح�ز� ز�ي�ي��������������ح�ح�ف�ف�

اه����������������يه�ك�ك�ت��ت��ت�� ت��س	س	م�م�ش�ا الش����������������م����������������ى م�ج�ج�د5 ال���������������د5ي	ي	���������������ن�ن�ت	سÙ ت	ش��ش��ش��ش�����������������
 ةrل���������ال�ز�ز�غ�ى                    غ�ل���������ل�ع� ع�ت	ت	ل���������ل�م	م	و�ن* و�ن*��������ن*م�داu م�س�قت أس���������ن�ان�ع���������ع�ف��ف��
اه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������يه�ئ�ائ�ر� ر�ر�ار�ص�ص�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ب� أب�ت�لت�م�م�
 ت�ت�ح�����������������ح�ن�ن�ج�ا ج�م����������������� م�ض�ض�ر�ر�ع	����������������الع	 �ي����������������ف �ف�ف�ع� ع�ت	ت	ي�����������������ي�ن��ن��ث��ث��ن�� ان��ث	�ث	�ث	�����������������ث	�
اه������������������������������������������������يه�م�م�ر�ر�ي�� ي��م�م�ؤ�اللؤ�ب������������������������������������������������رr ب�ك������������������������������������������������ك�ن�ن�م	ي إل م	س�س������������������������������������������������ف�ف�ن��ن��
 ه	ه	ع����������������������������ع�ج��ج��ج�� أج��ن�ن�س�س�����������������������������ل�	ل�	ل�	 ال�	ن� أن�د	د	ه�ه�ش� أش����������������������������ت	ت	ل����������������������������ل�خ�خ�و�و�
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اه�����������������������������������������������������������يه�ل�ال�ع� ف أع�وÍوÍل	����������������������������������������������������������ل	ع	ع	ب�ى ب�ل�����������������������������������������������������������ل�ع	 الع	ه	ه	ل�����������������������������������������������������������ل�
 ر�ور�ن	� ن	ب	ب	ق�اق�ن��ن�م�      م� ا                  ب���ب��ب�� ب��ه�ي�ه�ف� ف�ل�ال�ء	اء	ه��ه�ب�� ب��ه	وه	ب	�مÙ أب	ه�ه�ش�ش�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اه�يه�ه�اه�ض�ض��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ي	سr ل ي	ش��ش��ش��ش�
 ل	ل	ز�از�ن���ن�م�                م�ت�ت�ع���ع�ف�ف�ر	ا ر	م��� م�م�ام�ج���ج�ع�ن� الع�ن���ن�ب� ب�ن�ن�م���ةr م�ع���ع�ف��ف��ر�و ر�ذ	ذ	
اه�����������������������������������������������������������������������������يه�ن�ان�ب� ب�و�و�ه	����������������������������������������������������������������������������ه	و� و�لD إلDد�د�ج�����������������������������������������������������������������������������ج�م�م�ل�ال�
 ت�ت�ل�������������������ل�ق�ق�ع� ع�و�و�ل������������������� ل�ل�ل�ض�ض�������������������ف� الف�ر	ر	ب��������������������ب��ب�� ب��ل�ل�ئ�ائ�ض�ض�������������������ف� الف�ر	ر	ب��ب��ح�ح�
� �ب� �ب� �ب� اه�يه�د�د�ي������������������������������������������������ أي�ر5ر5د5 ال�����������������������������������������������د5  ه�  ه�  ت������������������������������������������������  ت�  ن�  ن�  ل��  ل��  ل��  ل��ا ن������������������������������������������������ن�ر	ار	ب�
 ه�ه�ل���ل�ث�ث�ب��ب��ب��                 ب��ت�ت�ي���ي�ظ�ظ�ح�ا ح�م��� م�ر�ر�ص�ص����ع� الع�د	ري��د	ف� ف�م�ام�ر�ر�ك��� الك�ج	اج	ت���ت�
اه�يه�ص�اص�������������������������������������������������������������������������ق�ق�و�ا و�ه�������������������������������������������������������������������������يه�ن�ان�د� د�ق	ق	ل�������������������������������������������������������������������������ل�ل��ل��ل��ال��
 م5م5ش�    ش����������            ةuةuي����������ي�ن�ن�ب� أب�ل�ل�ض�ض����������ف�ف�ل�ل�ل� ل�ه�ه�ر�ر�د�د�ص� ف ص����������د�اد�ش� ش����������د�د�ق����������ق�
اه�يه�و�او�س�س�����������������������������������������������������������������ت	ي ل ت	س�اس�����������������������������������������������������������������و�و�ر� الر�ل�ال�ب�����������������������������������������������������������������ب�ل��ل��ل��ال��
 وح	������ح	ت��ت��ت��              ت��ت�ت�ع�ع�ط�ط�س�ح������ى س�������ل	 ف ال	مrمrل�������ل�ع� ع�ت�ارات�ن�������ن�م� م�ه	ه	ل�������ل�
اه������������������������������������������������يه�ل�ل�ه� أه�ن�ان�ه������������������������������������������������ه�ذ� أذ�ن�ن�م������������������������������������������������ م�ة�ة�ل������������������������������������������������ال�ه�ه�ل��ل��ل��ال��
 ر�ر�ث���ث�ن�الن�و� و�م�م�ظ�ظ�ن�راu                ف الن�ر�ر�د	ا د	ن�ن�ل�ي ل�د�د�ب�ب�م	م	ل� ال�ل	ل	م�ام�ع� الع�ل�	ل�	ل�	ال�	ع�ع�ل�ل�أ
اه�يه�ش�ش��������������������������������������������������������������������������������ن�ن�م	م	ك� ك�ت�ل�������������������������������������������������������������������������������ت�ج� ج�د�د�ق��������������������������������������������������������������������������������ق�
 مÙمÙن�	��ن�	ن�	 أن�	ه	ه	ؤ	اؤ	ر� ن�ع���مÙ                              آر�ه	ه	ل	ال	ع���ع�ف�� أف��مÙمÙك���ك�ح� ح�ه	ه	ل	ال	و�و�ق��أق��

اه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������يه�ئ�ائ�ر�ر�ل� ل�ت�ت�ء�اء�ض�ض����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 د	ي��د	ب�ب�ي	ا ي	ه	���ه	�ه	�ل                           ه	�ك�ك�ف� ف�ه	ه	ف�اف�ي�ي�س� أس�ت�ت�ل�ل�ث��اث��م� م�ه	ه	م	لم	ق�أق�

اه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������يه�ن�ن�ف�ف�ي��ي��و� و�تrاتrب�وب�ع	ع	ص	ص	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ف	اف	ص�ص���و�ا            أو�ع���ع�م�م�ت�ت�ج� اج�د�د�ق���ا ق�ي�ي�ن��ن��د	ال��د	و� و�ن	ين	د* ال��د*ه�ه�ص�ص���خ�خ�ش�ف ش�
اه����������������������������������������������������������������������������يه�و�او�ح�ح�ك� ك�ت�ت�ق����������������������������������������������������������������������������اق�ر� ر�ه�ه�ف�اف�ط����������������������������������������������������������������������������ألط�
 د�د�ق�� ق�ه	ه	ن��                      لن�بrبrر�ر�ط�� ط�ن�ن�م�� م�ه�ي�ه�ت* الت*ق5ق5ح� ح�م�م�و�و�ي�� الي��ة�ة�ك�ك�ع�ع�ل�ل�
���������������������������������������������������������������������������������������ث���������������������������������������������������������������������������������������ث� اه���������������������������������������������������������������������������������������يه�و�او�ث�ث�م�ى م�س��س��س��وى أس�
 اذ� ذ�ت	ت	ل������ل�ق	ق	ل�                 ل�ه	ه	ت�ت�و�و�ط�ط�س� س������ك	لك	ف� الف�ب	ب	ه������ه�ر�ر�ت��ل ال�����ذي ت��و�و�ل������ل�
اه�يه�ب�ب�ش�ش������������������������������������������������������������������ت�ل� ت�ج������������������������������������������������������������������هr ج�ل������������������������������������������������������������������ إل�ن	ن	ب������������������������������������������������������������������اب�
 ل�ل�ب���������ب�ق��اق��و�                        و�ه	ه	ت���������ت�ج�ج�ه�ه�ب�� ال ب��ك�اك�ب���������ب�ح�ي��������دr ح�ع�ع�ب�ع�د� ب�س�اس���������ف�ف�
اه�يه�د�د�ه���������������������������������������������������������������������������� أه�ر�ر�ع�ع�ش*الش*���������������������������������������������������������������������������ب�ةu ب�د�د�ي����������������������������������������������������������������������������اي�ع�ع�م	م	
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�ع�ع�ت�ت�ر�ار�و�و� � ب� �ب� �ب�  رÙورÙه	�ه	ن�	ي ن�	ر�ر�ت����ت��ت��ا             ت��ه��ه�ع�ع�ر�ار�ج�دr ف أج�ع�ع�س� س���ت�ات�ن���ن�ب�
اه�����������������������������������������������������������������������يه�ر�ار�م��م��م�� م��ت�ت�م�����������������������������������������������������������������������ام�د� د�ت�ت�ف�ف�ص�ص�����������������������������������������������������������������������

 ف�ف�ط������ط�ق�اق�و�                و�ةÙةÙد�د�ئ�ائ�ع������ ع�د	ي�����اد	ع�ا الع�م������ م�د�د�ج������ج�م�م�ل� ال�د�د�د*د*ج������ج�و�و�
�������������������������������������������������ث��ث��ث�� اه�������������������������������������������������يه�ن�ان�م��م��م�� م��ت�ت�ق�������������������������������������������������اق�ر�ا ر�ن�������������������������������������������������ن�ل��ل��ل�� ال��ر�ار�ث�
 س	اس	ن���الن�و�             و�ه	ه	ر	ر	ض�اض���م��م��م�� م��ن�ن�س	س	��ت��ت��ت�� ت��ل��ل��ل���� ل��ك�لك�و�و�ل��� ل�د	ي��د	ع�الع�ف�ف�
اه�يه�ض�اض�������������������������������������������������ر� أر�ف�ف�ر	ر	ش�ش�������������������������������������������������ت� ت�ل��ل��ل�������������������������������������������������� ل��ك�لك�و�و�ل�������������������������������������������������ل�
 ك�لك�ع	ف��ي              إلD ع	ك� ك�ق�لق�ت	 ت	ل��ل��ل���� ل��ضrي��ضrر�ر�ق� ق�س�وس�ر	ر	ع���ا ع�ه�ه�ذ�ذ�خ	��خ	
اه�������������������������������������������������������������������������������يه�ل�ال�ج� ج�ر	ر	ك�������������������������������������������������������������������������������ك�ف� الف�ك�ك�ي�������������������������������������������������������������������������������ي�ل�ل�ع�ع�
 أد�د�ه������أه�ف�   ف�  ن�           ن�ن�ر	ر	ه�اه�ص�ص������ي	 ي	ن�ن�م������م�ع�ا ع�ه������ه�ع	ع	ن��ن��م� أم�ت	ت	ل������ل�ز�ا ز�م������م�
اه�يه�د�د�ه�������������������������������������������������ه�ي�� ي��ء�اء�ج�������������������������������������������������ي ج�ر�ر�ك��������������������������������������������������ك�ف� ف�ءrاءrر�ر�ذ�ذ�ع�������������������������������������������������ع�ب�ب�
 ت	ات	ي����         آي�ت�ت�ي����ي�ل�ل�ق�ا ق�م���� م�س�س�م�م�ش�الش����ك�ى ك�ر�ر�و� ف ال���و�م�م�د	د	و� و�م�م�ل�ل�س�اس����ف�ف�
اه�����������������������������������������������يه�ل�ال�ت� ت�ن�ن�س�س�����������������������������������������������ل�	ل�	ل�	 ال�	ج�ي����������������������������������������������ج�ب��ب��ب�� ب��قÍقÍح�����������������������������������������������ح�

 ةن�D) هجريDة عندما س��كت ص�رير القل�م العل��ى بتق�دير ال�يD الق�دير ورك�د نس�يم الن1309Dوف سنة (
  الس��لميأالعليا وصعد إل الق��رD الق��دس ف الف��ق العل��ى م	ن��زل الكت��ب وش�ارع الش��رائع، أنش��د� أح��د

 اء ف مناس��بة الص��يبة العظم�ى وأوف��دها إلرDد أب��و الل�ق القص��يدة الغ��رDم�Dل�اج ممDإوصلحائه العروف ب

Dالضور القدس حضرة مول الورى أضاء ال بضياء غرDته آفاق الرض والسماء، ومن العروف لدىر 
 الس��لمي ف بلد الش��ام أنD ه��ذا الفاض��ل ف من���زلة رفيع��ة م��ن الزه��د وال��ورع بي��ث ل ي��دح أح��داu م��ن

 أول الاه واليسار طمعاu باله أو خوفاu منه وهذه هي قصيدة تعزيته الغراء:

Dي��Dر�ر�س�أس���ت�ت�س�اس�و�ى                 و�ه���ه�ن�5الن�5و� و�ف�ف�ر�ار�ع���ع�م�م�ل�ال�ب�ى ب�م�ام�س�س���ت� ت�ن�ن�م���ا م�ي 
ه�ه�ل���������������������������������������������������������������������������������������������������������ل�ق�ق�ع� ع�ة�ة�م���������������������������������������������������������������������������������������������������������م�ك�ك�ب��ب��ب�� ب��ء	لء	ق�ق�ع	الع	

 م��اuه�ه�ف�         ف� ل          م�م�ل� ال�ت�ت�س��س��س�� ال��ت س����ك�اك�ي���ي�ل�ل�ع� ع�ف�ف�ي����ي��ي��ل ي��
ه�ه�ل�ل�ض�ض�������������������������������������������������������������������������ف�ف�ب� ب�ت	ات	ن�������������������������������������������������������������������������ن�ئ�ائ�ك� الك�ر5ر5ق�������������������������������������������������������������������������ق�ت�	ت�	

 ع�����اuز�ز�ج�    ج� آ)          ه������ه�ب�� (الب��د�د�ق������ق�ف��ى ف��ل������ل�ع� ع�ت�ت�ع�ع�ذ�ذ�ج������ى ج�ر�ر�و� ال�����و�ن�إن�
ه�ه�ل�ل�و�و�ل������������������������������������������������������������������ل��ل�� ل��ب	وب	ل	����������������������������������������������������������������ل	ق	 الق	ت�ت�ع�����������������������������������������������������������������ع�ز�ز�ع�ع�ز�ز�ت��ت��
 آم�م�س� الس�������������������������������������������ق�ق�و�و�ف��ى ف��و�و�ت��ت��س�اس�������������������������������������������ف� ف�خ�خ�ز�ز�ر�ر�ب��ب��ت�� ت��بÙبÙط	������������������������������������������ط	ق	ق	

ص������������������������������������������������ل� ل�د	اد	ع������������������������������������������������ع�ي�	ا ي�	م������������������������������������������������م�ي�ي�ك� ك�ه	ه	ت	وت	ه	�����������������������������������������������له	 ه�ه�ل�ل�ص�ل�
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 د�اد�ع������ا ع�م������ ال�����ذي                   م�م�م�ل������ل�ع�ل�����ى الع�ع�م�����اu ع�د� د�ت	ي�����ت	ك�ك�ب�ا ب�ذ�ذ�ل������ل�و�و�
ه�ه�ل�������������������������������������������������������������������������������������ل�ث�ث�ب��ب��ب�� ب��ن	ان	م�������������������������������������������������������������������������������������م�ز�ا الز�ن�������������������������������������������������������������������������������������ين�ت�أت�ي�ي�
 ن*ن*راu إن*ك*ك*ذ�ذ�م	م	و�ياu                        و�ز*ز*ع�ع�م	 م	ء�اء�ث�ث�ر* الر*م�م�ظ�ظ�ن� ف ن�ت	ت	ي�ي�ت��أت��و�و�
ه�ل� ل�ل	ول	ق	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������أق	 ه�ه�ل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل�ه�ل�
اu ع�ب�ب�ص�ص����  م5م5ش�                ش����ن�ن�ك	���ك	ي� ي�ن�إن�و� و�ب�اب�ص�ص����م	م	ل�ذا ال�ه����ى ه�ل����ل�ع�ب�
�م	وم	ق	���������������������������������������������������������������������ق	ت��ي ل ت��س�اس����������������������������������������������������������������������و�و�ر�الر� � ب� �ب� �ب� ه�ه�ل����������������������������������������������������������������������ل�م�م�ب�
 ةuةuن��������������������������������ان�ك�ك�م� م�ب�وب�ط	ط	ل�	ل�	ل�	ال�	ب�������������������������������� ب�ر	ر	د�د�ج�������������������������������� أج�ر	ر	ب��ب��ص�الص��������������������������������ف�ف�
ه�ه�ل�ل�س�س��������������������������������������������ن�ن�و� و�د�ي�������������������������������������������د�ق�ق�ف�ف�ل�ال�ب� ب�ق	ق	ي��������������������������������������������ي�ل�أل�و�تD و�ت�������������������������������������������DتDح�ح�
 ىم����������م�ر�ر�و�ل                     و�ب� الب�م�م�ظ	���������ظ	ع� ع�د�د�ق���������� ق�ه�ي���������ه�ف� ف�مrمrو�و�ي�� ي��ب�ب�ر	ر	ل����������ل�و�و�
ه�ه�ل����������������������������������������������������ل�ب�ب�ن	ن	ب� ب�م�ام�ر�ر�ك����������������������������������������������������ن� الك�ن����������������������������������������������������ن�ب� ب�ب�وب�ل	���������������������������������������������������ل	ق�	ق�	
 ب�اب�ص�ص������ب�	ب�	ب�	 ب�	                     م�����اu ئ�ائ�د�ي د�س*أس*�����ت� الت�ن�ن�م������ م�ن�ون�ر	ر	ث������ث�ك�ك�ي	لي	ف�ف�
ج�ل� ل�د	ود	ج	��������������������������������������������������ج	و	 الو	ق�ق�ل��������������������������������������������������� خ	ل�ن�ن�م���������������������������������������������������م� ه�ه�ل���������������������������������������������������ل�ج�ل�

 وف تلك اليام الت ط�و�ت فيها أنامل القضاء دفت اللقاء وتلت أمD الكتاب آية الياب إل مقرD الغيب���ة
 والغتاب نظم أمي زيدان أحد فصحاء المDة النصرانيDة هذه القصيدة الغرDاء ف هذه الصيبة العظمى

  والرزيDة الكبى وعرضها ف الضور القدس العلى وهذه هي قصيدته الغراء:

 ظrف��ف�ل� ل�ي5                       أي5ء�اء�ه��ه�ب�� الب��ر�  ور�ن	ن	و� و�  دىل�	ل�	ل�	 ال�	م�  ام�م� إم�  اي�ي�
ء�اء�ز�ز�ع� الع�ق�ق�ح� ح�ك�يك�ف�ف�ي�ي�
Íن� ن�ظ�ظ�ف���ف�ل�ل�ب�ل� ب�ل��� ل�ن�ي م���ن�ر�ر�ع�ع�ش� ش���ت�ت�ي���ي�ل�ل� ��Íب� Íب� Íب�  ه�ي��ه�ف�                     ف�ب�
ء�اء�ي�����������������������������������������������������������������������������������ي�ب�ب�ن� الن�ة	ة	م�����������������������������������������������������������������������������������لم�ع�ى ع�ث�����������������������������������������������������������������������������������ث�ر�ت�	ر�
 ثrثrو�و�غ��� غ�ر�ر�ي��ي��خ�ا                          خ�ي���اي�ر�ر�ب��ب��ل�ل�ل� ل�ه	ه	ث	ث	ع�ع�ب�� ب��ن�ان�ك� ك�دÙدÙي*ي*س�س�
ء� اللء�ع�ع�س�اس������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������و� و�ن�ن�م������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م�
 ي��اuد�اد�ه�رDاu                         ه�ط	�� ط	ق�ق�ل�ل�ل��ل��ل��ال��ب��� ب�د�اد�ش�ش���ر� الر�ح�وح�ر	 ر	ث�ث�ب���ب�
ء�اء�ر�ر�غ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ الغ�ة�ة�ق������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������يق�ق�ق�ح�ح�ل�ل�ل�ل�
 ت�ت�د�د�ع�ع�ص�                  ص����م�م�ه����يه�ف� ف�ة�ة�ل�ال�س�س����ر* الر*ل�ل�م�م�ك�ك�ت�ت�س� اس����ذ�ذ�م	���م	و�و�
ع�ل� ل�ه	ه	ح	�����������������������������������������������������������������������وح	ر	ر	 ء�اء�م�م�س�ى الس������������������������������������������������������������������������ل������������������������������������������������������������������������ل�ع�ل�
 تrاتrن�������ن�ي�*ي�*ب��                            ب��ل	لل	ت�ت�ت�� ت��ه	ه	ت	������ات	ز�ز�ج�ج�ع�ع�م	 م	ت�ت�ر�ر�ه�������ه�ظ�ظ�
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ء�اء�م�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م�ل�ل�ظ	 ف الظ	ر�ر�د�د�ب�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ب�ل�ال�ك�ك�
 ط�اط�ح���أح�و�        و�     ا             ه�اه�ن�ن�س�س���ب� ب�لrلrق���اق�ع� ع�ل5ل5ك	��ى ك	د�د�ت���ت�ه�اه�ف�ف�

ء�لء�ه�ه�ل�	ل�	ل�	ال�	ب���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ب�ل	لل	ض�الض�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ر	ر	ي��ي��غ�ا                   غ�ه�اه�ي�ي�ض� ض������ت	وت	ف	�����ف	ي�� ل ي��س	س	م�م�ش�ا الش������ذ�ذ�ك������ك�ه�ه�
ء�اء�ي���������������������������������������������������������������������������ي�م�م�ع�ةr ع�ل���������������������������������������������������������������������������ل�ق�ق�م	ي م	ذ�دr ذ�غ���������������������������������������������������������������������������غ�و�و�
 ت�ت�ر�ر�خ��������������������������������������خ�و� و�ك	وك	ل	�������������������������������������ل	م	م	ل� ال�ه	ه	ل�ل�ض�ض��������������������������������������ف� ف�ت�ت�ف��������������������������������������ف�ر�ر�ع�ع�
اءي��������������������������������������������������ي�ر� ر�ن�ون�د	د	ب��������������������������������������������������داu ب�ج�ج�س	 س	�������������������������������������������������ه	ه	و�و�ن���������������������������������������������������ن��ن��ن��
 ت�ت�و�و�ه�������������������ه�ف��ى               ف��د�د�و� أو�م�م�و�و�ي�� ي��ةÙةÙز�ز�ه������������������� ه�ض�ض�ر�ى الر�ر�ر�ت��ت��ع�اع�و�و�
	����������������������������������������������������������������������ن�	ن�	ن����������������������������������������������������������������������اu أن�	ز�ز�ح	ح	 ء�اء�ز�ز�و�و�ل������������������������������������������������������������������������ل��ل�� ال��م	م	ن�
 ه�يه�و�و�ذ� ذ�ن�ن�م�نr                   م�ك�ك�ر	 ر	م�م�ظ�ظ�ع� أع�د�د�ق�ق�ف�� ف��ل	ل	ض�ض�ف�ى الف�ك�ك�ب�ب�و�و�

ء�لء�ض�ض���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ف	الف	و� و�م�ام�ر�ر�ك���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������الك�
 ل�ل�ث���ث�م�ع��اu م�م	م	د�                أد�ه�ي��ه�ل�ل�ع� ع�ت�ت�ح�ح�س� س���ء�اء�خ�خ�س� الس���ن	ون	ي	��ي	ع	ع	و�و�
ء�اء�خ�خ�س�الس�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ب� ب�ه�ه�ل�ل�ض�ض��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ف�ف�

 ي�ي�������ق�ق�ف� الف�ث�غي�������اث�و�ى             و�م�ام�ت�������ت�ي� الي�د�د�ف�������ف�ر�ر�ل� ل�ه	ه	د�د�ع�������ع�ب��ى ب��ر� ي�	ر�ن�م�������ن�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������و�و� ء�اء�ف�ف�ع�ع�ض5الض
 ان�����ن�ل� ل�ن�ن�م�����                     م�ت�ت�ب�اب�غ����� غ�ة	ة	ر�ر�ي�*ي�*ن�� الن��س	س	م�م�ش�ا الش�����م�����ا م�ذ�ذ�و�إو�
ء�اء�ي�ي�ض* الض*����������������������������������������������������������������������������ر�ر�ش�ش�����������������������������������������������������������������������������ن�ن�ب� ب�ه	ه	د�د�ع�����������������������������������������������������������������������������ع�ب��ب��
 ان��ن�ر�ر�ي��ي��ت��ت��ت��ت��و�                   و�بrبrط���ط�خ� خ�ل5ل5ك	� ك	ه	ه	د�د�ع��ع�ب�� ب��ل�ال�و� و�ن�ان�ه�ه�
ء�اء�ق������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ق�ب�� الب��ق�ق�و�و�ف�� ف��ت�ت�و�و�م������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م�ل�ال�
 ل�ل�د�د�ب������������               ب�ه�ي�����������ه�ل�ل�ع�ي ع�ح*ح*س	 س	�����������ض�ي�����������ض�ر�ر�ق� الق�ن�ون�ي	�����������ي	ع	ا ع	ي������������ي�
�������������������������������������������������������������������ب��ل��ل��ل��ال�� ء�اء�م�م�د*ال������������������������������������������������������������������د*ك�ع������������������������������������������������������������������اu ك�م	م	د�د�أ ب��ب��ب�
 ن�ن�م������� م�ب�اب�غ�������لu                  غ�ه� أه�ة�ة�و�و�ب�	ب�	ن5لن5ل� ل�ن�ان�ك������� ك�ن�ن�م������� م�ب�اب�غ�������غ�
)ء�اء�ح�ح�ص�ص��������������������������������������������������������������������ف	 الف	ة	ة	ب��������������������������������������������������������������������ب�ع�ع�ك� (ك�ن�ان�ك��������������������������������������������������������������������ك�
 ىد�د�ت�������ت�ر�ار�و�                 و�دrادrد�د�ب��������ب��ب�� ب��ه	ه	د�د�ع�������ع�ب�� ب��م	م	ل�������ل�ع�ى الع�س�س�������ت�ت�ك�اك�ف�ف�
اءد�د�ر� ر�ر�ر�ي��ي��خ� خ�د�اد�و�و�س�الس��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ب�ب�
 يع�����اع�د� د�ر�ر�ي��ي��غ�رr                    غ�ذ�ذ�ع	����ع	ل� ل�ه	اه	ث�����ث�ر� ر�ن�ن�ع����� ع�ت	ت	ر�ر�خ�أخ�ت�����ا ت�م�����م�

ء�اء�ك����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ك�ب	 الب	ط�ط�ر�ر�ف��ف��و�ى و�س�الس����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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(إلى أن قال)

 مrومrل	���ل	ع	ع	ب�ي                       ب�ذ�لذ�م�ا م�ي���� ي�م�م�ه	ه	ق��ق��و�و�ف��ف��و� و�م�م�ه	���ه	ن��ن��م� م�ت�ت�ن����أن�
اءك��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ك�ذ�ذ�و� و�ةrةrم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م�ك�ك�ح�ح�و�و�
  فك�ي��������ك�ز*ز*ع�ع�ي�	 ي�	ن�ي                    أن�ل���������ل�ث�ث�ب��ب��ب�� ب��ق	ي��������ق	ل�ل�ي�ل ي�ف�ا ف�ذ�ذ�ل����������ل��ل��ل��و�و�
ء�اء�ث�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ث�ر* الر*م�ام�ق�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ق�م�م�
 اةrي�����������ي�ح�م����������اu                   ف ح�ل�ل�ع� ع�ع	ع	س�س�����������و�أو�و�ا و�ن�����������ن�م�ى م�ر�ر�د� أد�ت�ت�ن�����������أن�
ء�اء�ن����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ن�ف�ف�ل�ل�ل�ا ل�ه�ه�ي	ي	ص�ص����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م�م�
د�ل�                    ل�لD إلDك�ك�ش�ش�����������ر�ر�ع� ع�م�ام�م�����������ل� أم�ل�ول�ث	����������ث	م	ا م	م�����������م�  ء�اء�د�ل�

ء�اء�د� الد�ض�ض�ع�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ع�ب�� ب��ض�وض�ر	ر	ف	������������������������������������������������������������������������������������������������������������الف	
 ر	ر	ه�ه�د� ال���د�م�م�ل�ل�س�راu              س����خ����خ�ذ	 ذ	ر�ر�ه�ه�د�ل���د�ل� ل�ت�ت�م�م�ل�ل�س�ا س����م����ا م�ذ�إذ�ف����ف�
ء�بلء�ل� ال�ب�وب�ط	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ط	خ	 خ	ن�ن�م������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م�

 دي�ب الي��د (ج�اد عي�د)لوكذلك ف أيام افول ش�س ال�دى وس��كون حفي��ف س�درة النته��ى أنش��د ال
Dة الفخمة الس��يحيDمن خية شباب اللDاء والرح��وم عل�ى أفن��ديي ��Dة ف الض��ر الب��ارك بض��ور قاض��ي عك 

���Dالف���ت الزه���ري وجاع���ة م���ن أعي���ان البل���دة كلم���ة ف الرث���اء ه���ي م���ن عي���ون الن���ثر الف���اخر ثDم إلثDق���د  
 الضور القدس العلى نسخة منها وهذه هي كلمته:

 "تن�ازل ي��ا م��ولي ي�ا فخ�ر الن��دى وأمي الكرم��ات وتقب��Dل م�ن مفت��ون آدابك��م عب��اراتr يبع	��د	 ن	طقه�ا ع��ن
 ع��د الرض ع��ن ن��ور الس��ماء. ح��اول أن ي��أت عل��ى ذك��ر ص��فة م��ن ص��فات م��ولكمب	رقي��ق مع��انيكم كب	

 الليل وسيDدكم النبيل وبدركم الساطع وك��وكبكم اللم�ع. ح�اول أن يص�ف خطب�اu ذهل��ت ل�ديه بص��ائر
 أول الكمة وحارت عقول أصحاب العلم والفهم:

 ه	ه	ل������� ل�ت�ت�د�اد�ك�������  ك�        ه	ه	ي�������ي�ع�ع�ن�� ن��رrرrط�������ط�ق� ق�ل*ل*ك	������ك	ب� ب�ل��ل��ل��������بÙ أل��ط�������ط�خ�خ�
ول	ز	ز	ت�� ت��ل�ال�ب��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ب�ل��ل��ل�� ال��م	م	ي�ي�ش�ش��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ح��اول أن يص��ف مص��يبة كس��فت ل��ا ش��س الض��حى وأف��ل ب��در الكرم��ات وكب��ا زن��اد ال��د وإنفص��مت
 ع	��رى العلي��اء وش	��وDه وج��ه ال��زم والع��زم وغاض��ت ين��ابيع الع��ارف وتنك��Dرت س��بلها وإقف��رDت رب��وع الس��رDة

 رس��ت معاه��دها. ح��اول أن يص��ف خط��ب فقي��د تقوDض��ت لنع��اه الض��الع وإرت��Dت ل��وقعه القل��وبد	ود	
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 س��تكت الس��امع فش��اهدنا الكرام��ة تن��دب حظDه��ا والس��يادة تبك��ي ح��امي ذماره��ا والعل��ى ي��ؤبDن إب��نأ	و
ته والود يرثي راعي حرمته.  ب��د�

 ن� أن�ل�ل�ب��ب�ق��ح��اu ق��ئ�ائ�ن�  ن�      لrلrف��ف�ط� ط�ل�ل�ك	��ى ك	س� الس�ن�ن�م�ا م�ن�ن�ل�ل�خ�تD خ�تDتDح�ح�
اع�اع�ض�ض���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ر*مD الر*ت��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ت�ي	ي	

 وقام مفتون��و ب�ائه يبك��ونه ع��دد إنع��امه وع��دله وهب��Dت قل�وب أبن��ائهم تنتح��ب علي��ه بق��دار م�ا زرع فيه��ا
 م�ن حب�Dه وفض�له. كي�ف ل وه��و الراح�ل ال�ذي ت��ولDت الكرم��ات برحيل�ه وال��واعظ الرش�د ال�ذي ه��داهم
 بواس��ع علم��ه وجزي��ل فض��له. ف��أيD آث��اره ل ين��دبون بع��ده وه��م ل يطلب��ون مم��دةu وع��دلu إلD وج��دوها
 عنده. أآثار علمه الت خزن�ا ف ص�دورهم؟ أم واس��ع فض�له ال�ذي ش�ل ب��ه ك�بيهم وص�غيهم؟ أم أثي�ل
 مده وجزي�ل حكمت�ه؟ أم عظ�م نبل�ه وش��ريف كرامت��ه؟ ولس�نا بع�د رياس��ته عن�Dا وعل��وD مق��امه ورفع��ة ش�أنه
 لنس��تطيع التي��ان ب��زءr م��ن ال���واجب ف تع��داد ص��فاته وحس��ناته ول��و جعن��ا ف رث��ائه جي��ع� م��ا قي��ل ف
 الدنيا م��ن رث��اء الل��وك والم��راء وأفاض��ل الن��اس فل ماس��ن فض�له ت��درك ول م�آثر ع��دله ت	ع��دD ول في��وض
ص��ر ول ك��رم أعراق��ه كك��رم أع��راق الن��اس. ف��إنD ك��لD ه��ذه الص��فات  مراح��ه توص��ف ول غ��زارة مك��ارمه ت	
 ال���ت ك���ان فيه���ا آي���ة ال ف خلق���ه ل تك���ف بوص���ف بعثت���ه الش���ريفة فه���و الم���ام النف���رد بص���فاته وال���ب
 التن��اهي بس��ناته وم��بDاته، ب��ل ه��و ف��وق م��ا يص��ف الواص��فون وينع��ت الن��اعتون، الراح��ل ال��ذي ل ي��تك
 للن��اس زاداu غي أكب��اد ملتهب��ة ودم��عr مص��بوب فكي��ف يس��وغ وص��ف� م��ن جل��Dت ص��فاته ع��ن التغيي ب��ل

زن الدمع	 بعد ف��   د الطي ولقد:يDد� هذا السيDق�ق�ف��كيف يليق أن ي	

 ىر�ر�ج������������ج�و�     و�     اع�����������اu         ي�ي�ت�ت�ر�ار�و� و�ةuةuب������������ب�ع�ع�ر	 ر	ء	اء	م������������م�ل� ال�د�د�ج�	�����������ج�	ج�	ج�	
اع��������������������������������������������������������������������������������اع�ي�ي�ت�ت�ل�ال�و�ةu و�ن�������������������������������������������������������������������������������� أن�ر	ر	خ�خ�ص�الص��������������������������������������������������������������������������������

 و�و�ح���ح�م�م�ل�إل ال�و�       و�      لم��اu    ظ� ظ�ل�ال�ح�ح�ت�ت�س�ا اس���ن���ن�ل��ل��ل��ل��أ ء	اء	ي�ي�ض�ض���و�و�
اع�اع�د�د�ت�������������������������������������������������������������������������������������� ت�د�د�ق���������������������������������������������������������������������������������������ق�������������������������������������������������������������������������������������اu ق�ل�ل�ط�ط�م	م	
 ز�ز�و�او�ج��� ج�خÙخÙس�اس���ر� ر�      ط��ودÙ  ل�ل�ض�ض���ف�ل� الف�ل�ال�ع��� أع�ن�ن�م���ى م�و�و�ه��� ه�ذ�ذ�م	��م	

اع���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������اع�ف�ف�ت�ت�ر� ار�ك�اك�م�الس*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م�

 وإنا لنجلD ه��ذا الب�در ع��ن أن يغ��ور ف القب��ور وه��ذا النج�م أن ي��بيت ت��ت ال�ثرى. إن�ا ه��و ن��م	 ب�اءr ل
Dيكن لينتقل إلDلDف بروج سعده ويقتن بنازل عز Dه ومده.ز
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 ةÙل�����ل�ق�ق�ن�� ن��ي�ي�ه�����    ه�     ا    ن������ن��ن��إن��و� و�ت�ات�م�����م�م�م�ل� ال�ن�ن�م����� م�ه	له	ع	ا ع	ش�اش�����ح�ح�
ؤ�ل	س5الس�������������������������������������������������������������������������������5و�ن� و�ن��������������������������������������������������������������������������������ن�م	م	ل�ا ال�ه��������������������������������������������������������������������������������يه�ف�ف�

Dولق��د ن��اداه م��ن أحب��Dم��ا بعثت��ه الش��ريفة وبع��د أن أوج��د ف ه��ذاب Dذكر متم��	ت  uه فأج��اب بع��د أن ت��رك آث��ارا 
rالوج����ود مع����ادن لط����فrفrوج����ود rفس����يادتكم م����ولي وأش����باله الك����رامد .uوش����رفا uاDكف����ي بوج����ودهم ع����ز  

دون بن��ور حكمتك��م وعلمك�م م��ا س�نDه ن��م ب��ائكم التنق��Dل ف ب��روج م��ده Dأصحاب الآثر المي��دة ت�د 

Dم� وأحزن� الميع بنقلته فقد س�ر� ملئك� دار� النعيم حيث مقر	وإن� أحزن�كDه السعيد.ر  

 فتقبDل أيها السيDد السند من عاجزr عن إدراك سرD معجزاتك ومقصDر عن إداء حقD الواجب ن��و كرام��ة
Dعنصرك أنت يا من زرعت ف قلوبنا بذور البDيتنا إل عشق ص��فاتك: مراس��يم التعزي��ةبDة واستملتنا بكل 

 ال��ت نه��ل وال كي��ف يلي��ق التي��ان ب�ا. فب��اهر	 علم��ك وواس��ع	 حلم��ك ي��دركان س��رD قص��ورنا وتقص��ينا.
 ).1892أدام ال بقاءكم وحضرات إخوتكم الكرام بالعزD والسعاد" (الفقي جاد عيد سنة 

 ة نظ��م يعق��وب ب��نيDة ل��ا ك��ان ك��اتب ه��ذه الكلم��ات مقيم��اu ف بلد س��وريDي��D) هجري1313Dوف س��نة (
Dيس فاض��ل لغ��وي��Dبط��رس اللبن��ان م��ن بن غ��ان وه��و قسDاءي ��Dة ومقي��م ف مدين��ة عكDة النص��راني��Dف الم  

البيات التالية الت قدمها إل الضور البارك وتفضDل بنسخة منها إل هذا العبد للذكرى:

�ب��ا ب��م�م� �ي� �ي� �ي�  اءrه���ه�ب�� ب��م	ام	ق���ق�م�ا م�ه�يه�ف�    ف�    ةÙ      ج�ج�ه�ه�ب��م�ل� ب��ر�ر�ك�ك�و�انr و�ن�ن�ب��ب��ل	 ل	ي�
ي اللء�ذ�ذ�

 ء	اء	ه���������ه�ب��ب��و�     و�   ى   د�د�ل�	��������ل�	ل�	 ال�	ح	اح	ب�ب�ص�ص����������م	 م	ر	ار	ت���������ت�خ�خ�م	م	ل� ال�د	د	ي*ي*س�الس����������
ء� الس�������������������������������������������������������������������م اء�ة�ة�ق��������������������������������������������������������������������يق�ق�ق�ح� ح�س�س�ش��ش��ش��ش���������������������������������������������������������������������

 رrارrص�ص������ب� أب�ء	لء	ج�ج�و�      و�       ه	ه	ل������اعr ل�ب������ب�ت�� أت��ب�وب�ل	�����ل	ق�	 ق�	ج	اج	ه������ه�ت�ت�ب�ا اب�ه������يه�ف�ف�
اء�ج������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ج�ر�ل	 ر�ي������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ي�ن��ن��و�و�
 اء�ك����ك�ع�ا ع�و�و�ه����ا ه�ك����ك�ز�ز�و�     و�    ا    ه����ه�د�ود�ر	ر	و	 و	ه	اه	ي����ي�م� م�ت�ت�ب�اب�ط���� ط�هrوهrج	���ج	و	و	ب�ب�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ج�ر�ر�لالو�و� اء�ج

اء لنD ه���ذه البل���دةإوف ه���ذه البي���ات  ���Dش���ارة إل ظ���اهرة ت���أثي الوج���ود الق���دس الب���ي ف مدين���ة عك 
uك��انت معروف��ة ب��رداءة مائه��ا وهوائه��ا وملوح��ة مي��اه آباره��ا ونتان��ة هوائه��ا الوب��وء ح��ت أص��بحت س��جنا 
 للعصاة على الدولة ومنفي للمحكومي بالسجن الؤب��Dد ف الكوم��ة. وك��ان اله��ال فيه�ا دائم�اu مبتلي
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 ب��أمراض مزمن��ة وه��م ص��فر الوج��وه ن��اف الس��وم م��ن أث��ر ال��واء الفاس��د فيه��ا. وعن��دما أص��بحت ه��ذه
 الدينة مكان إقامة الوجود القدس غدت مياهه��ا الال��ة حل��وة وت��وDل هواؤه��ا الوب��وء نقي��Dاu بي��ث ص�ار
يس النص��ران ال��ذي ل تق��لD رئاس��ته ف الم��Dة النص��رانيDة ع��ن رئاس��ة جن��اب الش��يخ ف الم��Dة ��Dه��ذا القس 
 الس���لميDة ي��ذكر ه��ذه اللط��اف وال���واهب البارط���ة ب��دافع النص��اف ول ي��رض بكتم��ان ه��ذه الكرام���ة

  وإنكار هذه المدة مثل أكثريDة التعصDبي.

Dوف الع��ام الاض��ي ل��ا إنتش��ر نع��ي الل��ك الرح��وم ناص��ر ال��دين ش��اه طي]��Dب ال مث��واه وبل��غ خ��ب ه��ذهي 
 الادثة الائلة إل القاصرة العزيDة حاضرة المالك الصريDة ق��ابلت	 يوم��اu م�ن تل�ك الي��ام حض��رة الفاض�ل
 خليل أفن�دي مط��ران ك��اتب جري��دة (اله�رام) وص�احب التص��انيف الش��هورة والرس��ائل ال��أثورة وتاذبن��ا
ام ح��ت انته��ى إل ح��وادث ظه��ور ��Dأط��راف ال��ديث وتغلغ��ل بن��ا الكلم ف تاري��خ حي��اة ه��ذا الل��ك الم 
ا إطDل��ع بفاي��ا �Dاء م�ن ثغ��ور الش��ام فلم ��Dة نف��ي ب�اء ال م�ن مدين��ة دار الس��لم إل مدين��ة عكDة وكيفيDالبابي 
 هذه الوادث ودخائل هذه الك��وارث ب��دت عل�ى وجه��ه آث�ار الن��دهاش وظه��رت عل��ى ج��بينه إم��ارات

Dالنذهال فبقي برهة من الزمان ناكس الرأس متغرDف بار الفكر ث رفع رأسه وقال: "يا أب��ا الفض��لر uقا 
 م��ا أن��ا م��ن الس��ذاجة والغب��اوة بدرج��ةr أعتق��د إنD إنس��اناu يص��عد إل الس��ماء أو هب��ط منه��ا ولكن��D أرى
 فض��ل الرج��ال ف مام��د الص��فات وعظ��ائم العم��ال وأن��ا تربDي��ت ف المال��ك الوروبي���Dة ورض��عت لب��ان
 الع��ارف ف مدارس��ها الكلي��Dة ورأي��ت فيه��ا م��ن أع��اظم الفلس��فة وكب��ار الرج��ال م��ن ت	ض��رب ب��ه المث��ال
 وت	شدD اليه الرحال. وقبل أن يساعدن الدهر بالثول بي يدي ه��ذا الس��يDد العظي��م والوف��ود عل��ى جن��ابه
 الكري كنت معتقداu بأنD أفضل رجال العال علماu وفضلu وكرامةu هم فلسفة أوروبDا ونب��ة ه��ذه القطع��ة
 الن��وDرة ال��ذين ب��م ت��رDرت الم��م وإنقش��عت غي��وم الهال��ة والس��تعباد ع��ن أف��ق الع��ال. ولك��ن بع��د أن

 عدت بلقاء باءال ورأيت فيه من العل�م والفض��ل والوق��ار والهاب��ة وج�ال الص��ورة وفص�احة اللس�انس	س	
 وح���بD الي لن���وع النس���ان عل���ى اختلف أدي���انم وم���ذاهبهم م���ا ل يف���ي اللس���ان ح���قD وص���فه، فل
 فلسفة أوروبDا وعلماء أمريكا ب�ل ول أح�د الس��ابقي وأول الع��زم م��ن النبي��اء والرس��لي بل��غ ه��ذا البل��غ
 من جيل الصفات وكري الخلق وجليل اللل وطي��ب الع�راق. ولق�د دار بينن��ا م�ن ال��ديث م��ا ل��و
ي، Dجب�ال أوه��ام الت��وه Dبي وتندكDمرائر التعص Dأفصحنا عن بعضه لتنصدع منه قلوب الكابرين وتنشق 

 درج ف تل���ك الي���ام ط���رفÙ منه���ا ف أع���داد (اله���رام) وث���ارت ب���ه عواص���ف الحق���اد الكامن���ة فأ	وق���د 
 صدور اللئام].

24



Dوخلصة القول فقد ثبت ما أوردناه من أقلم كبار العلماء والفصحاء والؤلDفي من أفاضل الس��لميل 
 والنص��ارى ب��ل م��ن بع��ض الفلس��فة والكم��اء ال��ذين تش��رDفوا بالض��ور الب��ارك وش��اهد ك��ل واح��د بعين��ه
 أم���واج ب���ر مع���ارف ذل���ك الوج���ود الق���دس أنD أول النص���اف يس���تطيعون أن ي���دركوا كي���ف أنD أق���وال
 أولئك البلهاء الذين ل نصيب لم من الفصاحة ول حظD ل��م م��ن العربي��Dة ول تش��رDفوا بالض��ور الب��ارك
 بعيدة ع��ن القيق��ة وينقص��ها مي��دان الع�دل والنص�فة. وإل يومن��ا ه��ذا م�ا ش��وهد ف الظه��ورات الس��ابقة

Dة دي�ن جدي�د ل يعتق��د ه��و بص��حDعي مق��ام ش��ارعيDإنسان يش��هد بفض��ل م��دDته، أو ي�ذكر إس�م ناس�خح 
 دين���ه م���ن دون إهان���ةr وإس���تخفاف. لحظ���وا مثلu أن���Dه م���رDت أل���ف وثنم���ائة س���نة عل���ى ظه���ور الديان���ة
 السيحيDة وما ذكر أحد علماء اليهود إسم عيسى عليه السلم بشيئ من التفخيم والتعظيم ف كت��ابه.
 وك��ذلك إنقض��ت أل��ف وثلثم��ائة س��نة عل��ى ظه��ور الس��لم وم��ا ذك��ر أح��د م��ن علم��اء النص��ارى إس��م
 خ��ات الن��بيDي علي��ه الس��لم ب��الجلل والح��تام ل ق��ولu ول كتاب��ةu. ولك��نD إح��دى مي��Dزات ه��ذا الظه��ور
 العظم أن شهدت الجانب على جللة ق��دره وإع��تفت بس��عة ب�ار فض�له. ول��و ي�ذكر ه��ذا العب��د ف
 هذه الصفحات جيع ما أنشده تروم الدباء والفص��حاء ف ح�د ني��D الس��عادة وم��ا كتب��ه ص�ناديد العل�م
 والفلس��فة ف الثن��اء عل��ى ذلك��م الوج��ود العظ��م ف��إنDه ل ش��كD يبتع��د أوDلu ع��ن مقص��وده وينته��ي الم��ر

Dبتأليف كتب كبية ومل uأخياDلDإعتاف هذه النفوس الفاض��لة بعل��و Dإن uا Dدات عديدة. ومن الواضح جد 
 مقام صاحب المر ل يكن ف دوافعه الوف أو الرهبة أو الطمع والرغبة، لنD هذه الوس��ائل مفق��ودة
Dف هذا القام وكانت الخطار العظيمة ماثلة أمام من يقتب من حضرته بل ك��ان ال��دافع فيه��ا ه��و أن 
 أدب���اء ه���ذه البلد فهم���وا معن الفص���احة وعرف���وا القص���ود م���ن البلغ���ة ول يكون���وا مرومي م���ن العل���م
 والعرف��ة وحري��Dة الض��مي والنص��فة إل ه��ذه الدرج��ة بي��ث ينتق��دون دون أن يفهم��وا وينتق��دون م��ن دون

��Dوينك��رون الفض��ائل الب��اهرة م�ن دون تعص rذك�ر ش�اهدDظه��رون أنفس�هم بظه�ر العتس��اف أم�امص	ب وي 
  أول النصاف.

. في بيان بعض اغلط جناب الشيخ في رسالته المطبوعة:14

 ولو كان مقصود هذا العبد الناقشات اللفظيDة ل القضايا العلميDة وكشف س�بل الدل��Dة العقلي��Dة والنقلي��Dة
 لذكرت ف هذا البحث بعض أغلط جن��اب الش�يخ وهف��واته النش��ائيDة ح��ت يطDل�ع أول��و الدراك عل��ى

Dمق���دار علم���ه ويعرف���وا مق���دار فص���احته وبلغت���ه ف ص���ناعة النش���اء. ولك���نDمقص���ود ه���ذا العب���د م���نن  
 تأليف هذا الكتاب كشف غوامض القض��ايا العلمي�Dة ل بي��ان الب��احث اللغوي��Dة. وم��ع ذل��ك ف��إنن أذك��ر
 بعض عباراته العربيDة ليكون ذلك س��بباu ف إنتب��اه الن��اس لنD أغلط الفارس��يDة تف��وق ح�دود الستش�هاد
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 ويلD عنها مقام النتقاد بل لو رفعت� من رسالتيه عبارات اليق��ان الش�ريف ال��ت إقتبس��ها ل يب��ق منه��ا
 غي العبارات الركيكة والمل الفاسدة كما نقلنا بالصل ف البواب الس�ابقة لتك��ون برهان�اu عل�ى ق��وتDه
 ف النش��اء وترس��يل البه��ان وش��اهداu عل��ى مق��دار علم��ه ف الفص��احة والبلغ��ة. فمثلu بع��د أن أوض��ح
 بزعمه تقيقاته الدقيقة ف قواني اللفاظ كتب العبارة التالي�ة إظه��اراu لق��درته ف اللغ�ة العربي��Dة وب�ا خت�م
 كلمته: "فافهم هذه النكتة ال��ت ق�د كنت��م عنه��ا غ�افلي وأغررت بهله�ا ج�اهلي". وه��ذه العب��ارة بغ��ض
ة كتابته��ا وقب��ح أس��لوبا مغلوط��ة بص��ورة واض��حة لنD كلم��ة (أغررت) ليس��ت موج��ودة ف ��Dالنظ��ر ع��ن رك 
) الثلثي ل يتعدDى على وزن (إفعللD) الزيد ويب أن تك��ون العب��ارة: "وغرDرت  اللغة العربيDة والفعل (غر�

.uأيضا uلهلكم با الاهلي" حت ل يصبح الكلم الركيك ف عبارته والقبيح ف أسلوبه مغلوطا 

 وكذلك ورد ف كتاب جناب ش��يخ الس��لم العب��ارة التالي�ة: "بع��ث النبي��اء لداي��ة العب��اد وإرش��ادها إل
 طري���ق ال���قD والرش���اد وأظه���ر ص���دقهم ب���العجزات الظ���اهرة والبيDن���ات الب���اهرة فبلDغ���وا أم���ره وني���ه ووع���ده
 ووعيده اللق سيDما بعث نبينا ف آخر الزمان" فل يأت الفعل ف اللغ��ة العربي��Dة بع��د (س�يما ول س��يما)
 من دون ضرورة بل يليه�ا مص�در لس�مr م�ن الس�م اء ويك��ون آخ�ر ذل�ك الس�م  مرDك��اu برك�ات ثلث��ة

 كما ورد ف كتب اللغة.

ل إيانن��ا بتص���ديقه ف جي��ع م��ا أخ��ب عن���ه م��ن أم���ور ال��دنيا ��Dوك��ذلك ورد ف نف���س ه��ذه الطب��ة: "وكم 
ة الط�اهرين". ولي��س ف اللغ�ة العربي��Dة كلم�ة (ت��وقي) ول ي��رد ��Dوالخرة وتوقي ما ن��ص ب��ه م��ن إمام��ة الئم 
 من مادة (يقي) ال��وزن تفعي�ل. وه��ذا الق�در القلي�ل م�ن البح��ث يكف��ي لبي�ان مبل�غ عل�م جن�اب الش�يخ
 باللغة العربيDة ول نتاج إل أن نعلDق على كلماته ف هذه الطبة أيضاu ف عب��اراته ال��ت كتبه��ا ف تجي��د

Dة ومن���ز��Dة المالي���Dلمي��ع الص���فات الكمالي Ùال بق��وله: "مس��تجمعDة"ز��Dه ع��ن الوص��اف النقيص���ة والللي 
 " ل يعتبه��ا جن��اب الش��يخ م��ن الس��م اء والص��فات اللي��Dةم�ام�ر�ر�ك���ك�ل والل�لل�ل�ذي ال�فك��أن آي��ة "

 وأخش��ى أن يك��ون جن��اب الش��يخ ق��د وج��د وجوه��اu م��ن التم��دDن جدي��دة يص��ف ب��ا ال��قD ج��لD جلل��ه
Dوين����زDزDهه ع���ن ص���فة اللل. ولكنDالش���خصن Dأن نعف���ي جن���اب الش���يخ م���ن ه���ذا النتق���اد لن Dن���ا ل ب���د 

  يس��مDي الي��ة265"ه�ه�ل���ل�ث�ث�م� م�ن�ن�م��� م�ةrةrر�ور�س	س	��ب�وا ب�ت	ف��أت	ال��ذي ف رس��الته عن��د إستش��هاده بالي��ة البارك��ة: "
Dوين���ز uمص��حفاDجلل��ه م��ن الص��فات ال��ت نط��ق ب��ا الق��رآن فل عت��ب علي��ه ل��و يس��ح اللغ��ةز Dج��ل Dه ال��ق 

 ت�ت�ع�ع�ض�ض���خ� خ�ن�ن�م��العربي��Dة أو يق��وم ب�ذه اللغ��ة الركيك��ة والبض��اعة الزج��اة م�ن علم�ه عل��ى إنتق�اد "م�
 ه��ذا وإنD أه��ل البه��اء ل�و يش��كرون ال�قD ج�لD جلل��ه ب��دوام الرض ".ء�اء�ح�ح�ص�ص���ف	 الف	ق	اق	ن�ن�ع� أع�ه	ه	ل�ل�
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Dوالسماء فإنDبي بي��ومنDالع��الي والك��ذ Dموهبته هذه الت جعل با العتضي عل��ى رب Dم ل يفون حق Dن 
 الدين ي��دوDنون لل�ذكرى ف م�دوDناتم وكتبه��م ش�بهاتم الواهي��ة وانتق��ادات ه�م الب�اردة وعب��اراتم الركيك��ة
 لع��لD عن��دما ي��زول بق��درة ال��يD الق��دير س��حاب اله��ل والغب��اوة الك��ثيف م��ن أف��ق الع��ال وتتن��وDر القل��وب
م ك����انوا ����Dة أن����وار الع����ارف ل يق����ول أه����ل الرتي����اب إنDوالبص����ار ف جي����ع القط����ار والمص����ار بأش����ع 
 متمس�����Dكي ف إعتاض�����هم وإعراض�����هم بب�����ل م�����تي ومتش�����بDثي برك�����نr مكي وليى المي�����ع م�����اذا ق�����ال
 العتضون على القD وماذا كتبوا وكيف أنD أهل اليان إبتلوا بعارضة أشخاصr كه��ؤلء إذ إنD أص��عب
 الشياء وأشقD المور مناظرة أول العلم القليل ومعارض��ة الش��خاص الرومي م��ن الش��عور ولق��د أج��اد

 من قال:
 
 ه�ه�ي*��������ي*غ� غ�ن�ن�ع��������� ع�      ي  و�و�ع���������ع�ر�ر�ي�� ل ي��ن�ن�م���������ل	 م�د�د�ع��������� ع�ة�ة�ي���������ي�ل�ل�ب�ب�ل�ن� ال�م���������م�و�و�(
)مه����������������������������������������������������������������������ه�ف�ف�ي�� ل ي��ن�ن�م���������������������������������������������������������������������� م�ب�اب�ط����������������������������������������������������������������������ط�خ�خ�و�و�

 ه���ذا وق���د انته���ى ه���ذا البح���ث الب���ديع بع���د ب���ث طوي���ل والم���ل أن يع���ذرنا أول���و الدراك لنD مس���ألة
 فص��احة الكت��ب الس��ماويDة وبلغ��ة الكلم��ات اللي��Dة ل ي��ر بثه��ا بي علم��اء الس��لم والم��Dة البهائي��Dة
 فحس��ب ب��ل إنD ه��ذه الس��ألة كم��ا ظه��ر لك��م م��ن "الت��ذييل" عل��ى كت��اب "مقال��ة ف الس��لم" ك��انت
ة مدي��دة بي الم��Dة الس��لميDة وأم��Dة النص��ارى وك��انت مي��داناu للج��دال والن���زال بي Dموض��ع من��اظرات م��د 
 كبار المتي ولذا فقد قام هذا العبد بكتابة جي�ع وج��وه ه�ذه الس��ألة بص��ورة مفص��Dلة ومش�روحة ح�ت
 يطDل����ع أول����و البص����ية عل����ى الس����بب الص����لي ف حجي����Dة الكلم الل����ي وليقف����وا عل����ى أس����اس إي����رادات
 وانتق����ادات  أرب���اب الش����بهات س����واءu أك���ان النتق����د (جرجي���س ص���ال) النكلي���زي أو (إب���ن الخون���د)

  التفليسي.

*******************
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في الجواب على الشبهة السادسة من شبهات شيخ السلم

  في ذكر عبارات جناب الشيخ بخصوص آية النجيل .1
"حينئذ تظهر علمات إبن النسان في السماء":

 كت��ب جن��اب الش��يخ ف رس���الته الول: "وك��ذلك يتفض��Dل الص���نDف ال���ذكور ف تفس��ي الق���ول "تظه��ر
 علمة إبن النسان ف السماء إل آخره" أنD نماu يظهر ف السماء الظاهرة قبل ظه��ور ك��ل ن��ب. فق��د
 أخب الكهنة قب�ل ظه��ور خلي�ل الرح�ن بظه�ور ن�م ف الس�ماء وك�ذلك الم�ر ف زم��ان الكلي�م والس��يح
 وخ��ات الن��بيDي ح��ت وص��ل الم��ر إل ه��ذا الم��ر الب��ديع الني��ع فق��د أخ��ب أك��ثر النجDمي ف ه��ذا الزم��ان

ر عل��ى ال �Dلبظه��ور ن��م ف الس�ماء الظ��اهرة وك�ذلك بشDرض الن��وران الني�Dس اليDان أح�د وك��اظم ق�د Dي 
 تربتهم���ا ببش���ارة ظه���وره وم���ا ذكرن���اه متص���ر لكلم���ات اليق���ان. والن نس���أل ه���ذا الس���ؤال ب���أيD دلي���ل

Dه من الضروري ظهور نم ف السماء عن�د ظه��ور ك�لDوبرهان ثبت أنDن�ب؟ ول��اذا ه��ذه الض��رورة؟ وإذال  
 ل يظهر نم ف السماء أليست اللئكة مكلDفةu باليان به؟ وأليس لعرفانه غي ظهور الكوكب؟ وم��ع

Dفإن uهذا لو كان هذا الب صحيحا DكلDنDإثني أو ثلثة من النبياء، ل أن Dه ينطبق بقDهمنDه ينطبق بق 
Dوال��دس فق��ط ف�إن Dمي ال�ذين ي��بون ع��ن ال��وادث ب�الظنDعل��ى أخب�ار الك��اهني والنج uإس��تنادا uجيع��ا 

"uش���يئا Dل يغن م���ن ال���ق Dفم���ن العجي���ب أن ن���رى ص���احب اليق���ان، وه���و ال���ذي يطع���ن266الظ���ن uإذا   
، يق��وم بالس�تدلل  بأخب�ار الكهن��ة والنجDمي ويعتبه��ا Dبعون الظ�نDأولئك الذين يت uويلوم ف كتابه مرارا 
 موثوق��ة. وه��ذا ل يتلئم أب��داu م��ع إس��م كت��اب اليق��ان. وعلوة عل��ى ذل��ك يتفض��Dل ف ح��قD خلي��ل ال
ر بي ��Dرى م��ن ك��ان ذل�ك الش��خص البش��	ر الن��اس بظه��ور حض�رته". ت �Dظهر ف الرض يبش uشخصا Dإن" 
 أه��ال باب��ل والل��Dة الص��ابئة ال��ذين ك��انوا كلDه��م عب��دة أوث��ان؟ أرج��و بي��ان إس��ه وعلم��اته ول��و بس��تند م��ن

Dأقوال أحد الؤرDمون الذين أخبوا الناس ف زمان ظهور الم��ر الب��ديع بظه��ور ن�مرDخي. وم�ن هم النج 
 ف الس��ماء؟ أرج��و بي��ان أس��ائهم وعلم��اتم وط��ائفتهم ومك��انم. وك��ذلك أرج��و بي��ان عب��ارات الش��يخ

 هــذه دلئل ل تشــفي المريــضأح��د والس��يDد ك��اظم رحهم��ا ال ال��ت دوDنوه��ا ف مؤلDف��اتم الش��هية. [
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 ما عــن القلــوب الــتي لــم تعتــد علــى إســتماع تلــك القــوالي�ول ترفــع الشــبهات عــن القلــوب ســي�
 ]." إنتهى.الواهية العارية عن الدليل والبرهان

  الجواب وبيان أن�ه لما كان إصلح العالم منوط بقيام روح ال وورود يوم ال .2
فإن� جميع أشراطه وإماراته قد نزلت في الكتب السماوي�ة:

Dعل��ى خلق��ه ف أي uبعب��اده ورح��ة uة ال ج��رت رأف��ةDس��ن Dل يف��ي عل��ى أول اللب��اب أن��Dام طل��وع ش��وسي 
 القيقة ومواقيت تديد وإبداع الشرائع القدDسة السماويDة أمثال ظهور إبراهيم والكليم وعيس��ى وخ��ات
 الن��بيDي عليه��م آلف التحي��Dة والبه��اء، عل��ى أن تنب��Dه الل��ق ع��ن طري��ق ظه��ور علم��ات أرض��يDة وس��اويDة
 ودينيDة تشي إل قرب ظهور الوعود وتعل القلوب الصافية متصDدة ومس��تعدDة لجاب��ة ال��داعي إل ال
 والي��ان بظه��ر أم��ر ال. فعن��دما ينقش��ع غم��ام الغيب��ة الغليظ��ة ويطل��ع ج��ال الوع��ود الني ويرتف��ع ن��داء
 حض��رة العب��ود ت��ؤمن بض��رته نف��وس طيDب��ة وتقب��ل إل س��احته وج��ودات زكي��Dة وتنج��وا أم��م عظيم��ة م��ن

 . وحيث أنD إرادة267"س	ن�ة� الل�ه� ال�ت� ق�د� خ�ل�ت� م�ن� ق��ب�ل	 و�ل�ن� ت��د� ل�س	ن�ة� الل�ه� ت��ب�د�يلuاللك والدمار التام "
د ع���ال ال���دين بقي���ام روح ال وورود ي���وم ال كم���ا س���بق لن���ا أن عرض���ناه بص���ورة Dال ش���اءت أن يتج���د 
لة، وت���زول إختلف��ات الم���م وتتحق���Dق ف ه���ذا الظه���ور الب���ارك إص��لحات عظيم���ة منصوص���ة ف ��Dمفص 
رة بق��رب ميع��اد ظه��ور الوع��ود والوف��اء بعه��ود ��Dجي��ع العلم��ات والش��ارات البش Dجي��ع الكت��ب ل��ذا ف��إن 
 ووعود حضرة العبود قد ذ	كرت ف جيع الكتب القدDسة السماويDة والحاديث الص�حيحة النبوي��Dة قب�ل
 ورود هذا اليوم الكري وقبل ظهور هذا الوعود العظيم. وهذه الكت��ب والح��اديث موج��ودة عن��د جي��ع
 اللل وباقية لدى جيع النحل ولكنD ش��يئاu م��ن علم��ات وإش��ارات ظه��ور النبي��اء الس��ابقي أمث�ال ن��وح
 وه��ود وص��ال وإبراهي��م عليه��م الس��لم أو ش��يئاu م��ن أدي��انم وكتبه��م ل يب��ق إلD ش��ذرات متفرDق��ات بي
 طي��Dات الح��اديث وأخب��ار الدي��ان الوج��ودة عل��ى س��بيل الج��ال أو ف بيان��ات مظ��اهر أم��ر ال عل��ى

 سبيل التشبيه والعبة والنذار.

  في أن� كثيرا من الخبار الواردة في كتب النبي�ين ل توجد في كتب المؤر�خين .3
مثل قصص هود وصالح وذي القرنين وأمثالهم:

 وبس���بب م���ا عرض���ناه ق���د ي���دث أن ي��ذكر مظه��ر أم���ر ال ف س���بيل ت��ذكي الم���م ونص���حها ش���يئاu غي
 موج��ود ف التواري��خ ع��ن كيفي��Dة رس��الة أح��د الرس��ل ول مرج��ع ل��ذلك ال��ب غي كت��ابه نفس��ه. فمثلu ل��و
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 يسأل أحد النصارى من جناب شيخ السلم عن خب ظهور ناق�ة ص�ال وإع��راض ق�وم ث�ود ال��وارد ف
 القرآن اليد وعن مكان تدوينها ف أحد تواريخ اليهود أو اليونان أو الرومان أو الف��رس أو يس��أله ع��ن
 حكاي��ات ذي القرني وح��وادثه العروف��ة وع��ن ال��ؤرDخ ال��ذي دوDن��ا ف كت��ابه فل ش��كD أنD جن��اب الش��يخ
 يعج��ز ع��ن ال��واب لنD ه��ذه القص��ص ال��ذكورة وك��ثياu غيه��ا م��ن أمث��ال قص��ة موس��ى والض��ر والنمل��ة
 وسليمان وإحياء حار الع	زي�ر وغيها ل ترد أبداu ف أيD تاريخ من التواريخ الؤلDفة قبل ظهور رس��ول ال
 عليه الس��لم ول يش�ر إل ه��ذه القص��ص أح�د م�ن كب�ار ال�ؤرDخي أمث�ال (يوس�يفوس) و (هيودت�س) و
 (دي��ودوروس) و (أس��تامون) و (زنف��ون) ال��ذين س��جDلوا تواري��خ الم��م الش��رقيDة والغربي��Dة بص��ورة مفص��Dلة.
 ول يظن	ن� القارؤون أنD ك��اتب ه�ذه الص�فحات يف��تض ه�ذه النكت��ة إعتباط��اu ب�ل أنظ�روا ف الكت��ب ال�ت
 كتبه��ا علم��اء النص��ارى ف ال��ردD عل��ى الق��رآن الش��ريف أمث��ال (مقال��ة ف الس��لم) ال��ت كتبه��ا جرجي��س
) الذي ألDف��ه Dة هاشم الشامي و(كتاب ميزان القDصال النكليزي وك�ت�ب� (التذييل) عليها باللغة العربي 
 فان�در النمس��اوي ف ال�ردD عل�ى الس��لم وغيه�ا م�ن الكت��ب الطبوع��ة النتش��رة ف الش��رق والغ��رب ح�ت

Dت��دركوا ب��اليقي ال��بي ب��أنDة ف الع��تاض  عل��ىن��Dث جن��اب ش��يخ الس��لم ب��الوادث التارييDه كم��ا تش��ب 
 حضرة العزيز العلDم كذلك تشبDث العاندون للسلم بنفس ه��ذه الش��بهات ف الع��تاض  عل��ى س��يDد
 الن��ام. وإن ل��ذاكرÙ لك��م عي عب��ارات ص��احب (الت��ذييل) عل��ى (مقال��ة ف الس��لم) ح��ت يطDل��ع أول��و
 البص����ية عل����ى أنD ش����وك الع����تاض ات  ينب����ت ف ترب����ةr واح����دةr وأنD ش����جرة الع����راض ت	عط����ي [ب����دوام

 الرضي والسموات] نوعاu واحداu من الثمرات.

  . في ذكر كلمات (صاحب التذييل) في انتقادات ه التاريخي�ة للقرآن الشريف:  4

 لوادث التاريي��Dة وأس��اء مش��اهي رجال��اا): "ثالثاu إنD غلطه ف 49قال صاحب التذييل ف الصفحة (
Dعلى أن Dذلك يدل Dوجهله ف أمور الطبيعة ما ل ينبغي جهله. كلDالط��أن Dه ليس م�ن ال ف ش��يئ لن 

 مستحيل ف موضع العصمة والهل متنع على من أحاط بكلD شيئ علماu. فق��د زع��م مص��نف الق��رآن
�ب�� ب��ن�ن�م� م�ل	ل	ط�اط�ب� الب�ه�يه�ت�أت�ي�ل ي�أنD كتابه " �ي� �ي� �ي�  ه ج�اءن�D  وإن268D"ه�ه�ف��ف�ل�ل�خ� خ�ن�ن�م��ل م�و� و�ه�ه�ي�ي�د�د�ي� ي�ي�

مه م��ن الت��وراة والني��ل لكن��Dه خالفهم��ا ف مواض��ع Dل��ا بي ي��ديه م��ن الكت��ب الن���زلة أي م��ا تق��د uقا Dمص��د 
 كثية، فدعا أبا إبراهيم آذر وهو ف التوراة (تارخ) ودعا مري العذراء بنت عمران وأخت هارون وه��ي
 ف الني��ل (بن��ت الي��اقيم)  وأي��ن مري م��ن عم��ران أب موس��ى وه��و متق��دDم عليه��ا ب��ألف وس��تDمائة س��نة؟
 ومن غلطه أيضاu أن�Dه جع�ل (هام�ان) وزي��راu لفرع��ون ول يك��ن أح�دها م�ن الخ�ر ف ش��يئ لنD (هام�ان)
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ر ع��ن فرع��ون بزه��اء أل��ف س��نة وك��ان وزي��راu لحش��ورش ف باب��ل ل لفرع��ون ف مص��ر. وم��ن ذل��ك Dمت��أخ 
 م�م�ه	ه	ل�ل�ض�أض����������و� و�ك�ك�د�د�ع����������ع�ب�� ب��ن�ن�م���������� م�ك�ك�م����������م�و�و�ق��ا ق��ن����������ن�ت��ت��ف�� ف��د�د�ق����������ق�ق���������وله خطاب���������اu لوس���������ى : "

 نD هذا السامري هو الذي ص�نع عج�ل ال�ذهب لبن إس��رائيل ودع�اهمأ  وأراد بذلك 269"ير�ر�م�ام�س�الس�
Dعنهم وأنت تعلم أن uإل عبادته لا كان موسى غائباDه ل يكن أن يكون ف بن إس��رائيل س�امري عل�ىن 

 عه��د موس��ى لنD ه��ذا النع��ت ل ينع��ت ب��ه أح��داu إلD بع��د موس��ى بق��رون عدي��دة أي بع��د جلء باب��ل.
 ل�ال�ق��� ق�د�ود�ن	ن	ل	ال	ب��� ب�ت	وت	ل	ال	ط��� ط�ل�ل�ص�ص���ف�ا ف�م���م�ل�ل�ف��ف��وم��ن ذل��ك م��ا ج��اء ف س��ورة البق��رة م��ن ق��وله: "

 ل��ل��ل���� ل��ن�ن�م�م�و�ن* و�ن*ن*م� م�س�س�ي�ي�ل�ل�ف�� ف��ه	ه	ن�ن�م� م�ب�ب�ر�ر�ش� ش�ن�ن�م�م�ف�رr ف�ه�ه�ن��ن��ب� ب�م�م�ك	يك	ل�ل�ت�ت�ب�ب�م	 ال م	ن�ن�إ
 ) فق��د249" (الي��ة ه�ه�د�د�ي���ي�ب� ب�ه	ه	ف���ف�ر�ر�غ� غ�ف�ف�ر�ر�ت��ت��غ�غ�إ ن�ن�م���لD م�لDلDإن* ن*��ن*م� م�ه	ه	ن�ن�ف���إ ف�ه	ه	م	��م	ع�ع�ط�ط�ي�ي�

 ).7-7:5ع�����زا ه�����ذا إل ش�����اؤول وق�����ومه م�����ا ج�����اء ف الت�����وراة ع�����ن ج�����دعون وق�����ومه (س�����فر القض�����اة 

 ومن ذلك أنDه تعرDض لتاريخ السكندر فدعاه ذا القرني وق��ال عن��ه أن��Dه بل��غ قوم��اu ل يفقه��ون ق��ولu وأن��Dه
اu م��ن زب��ر الدي��د وغي ذل��ك م��ا ل حقيق��ة ل��ه أص��لu إذ تاري��خ الس��كندر مع��روف وق��د كتب��ه Dبن س��د 
 الثقات قبل القرآن بكثي وليس فيه ذك�ر ل�ؤلء الق��وم ال�ذين ل يك��ادون يفقه��ون ق��ولu ول للس�دD". إل
 أن قال أخياu "ويتتDب على ما مرD من التناقض والغلط والهل أنD القرآن كلم البشر ل كلم ال وأنDه
 تصنيف رجال متلفي القاصد والذاهب من ع�رب وم�وس ونس��اطرة ويه��ود وإنD بعض�هم ك�ان أمي��Dاu ل

معرفة له ف شيئ فلذلك كان فيه الغثD والسمي وكثر تلوDنه حت ل يبق له لون" إنتهى.

 وعندما ينظر أول��و البص��ية ف انتق��ادات  جن�اب الش�يخ لليق��ان الش�ريف وينظ��رون ف انتق��ادات  ه��ذا
 العاند للقرآن الي�د ي�دوت أنD ش��وك الع��تاض ات  عل�ى مظ�اهر أم�ر ال ينم��و دائم�اu بش�كل واح��د
ب�ه	  ف أراضي القلوب اليDتة الرزة وإنD نعيب الستهزاء بكلم�ات النبي��اء ي	س�مع عل�ى وتية واح��دة "أش��
Dالف��رق الوحي��د بي انتق��ادات  ه��ذين النتق��دين ه��و أن Dنع��م إن ." ن� الص��Dع�ل� بالص��Dعل أو النDع��ل� بالنDع��ل�  م���

Dوط����الوت والنه����ر ووزارة هام����ان وغيه����ا م Dقص����ص ذي القرني وحكاي����ات بن���اء الس����د����Dا ه����و وارد فم 
 القرآن الشريف ل يكن ف القيقة إياده ف أيD تاريخ من التواريخ بينم�ا ال��وادث التاريي�Dة النازل��ة ف
 اليقان تنطبق تام��اu م�ع الكت��ب التاريي��Dة الوثوق��ة الوج��ودة ف الع��ال وغاي��ة م��ا ف الم��ر ه��و أنD جن�اب
 الش��يخ ال��ذي ل نص��يب ل��ه م��ن الع��ارف التاريي��Dة وس��ائر الع��ارف الخ��رى ق��د تس��Dك ب��ذه الش��بهات
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 وظنD مثل هاشم الشامي أنD تص��ديق مظ��اهر أم��ر ال وتك��ذيبهم يتوق��Dف عل��ى موافق��ة الكت��ب التاريي��Dة
 أو مالفتها أو على إنطباق كتبهم على الفكار الطبيعيDة أو عدم إنطباقها عليها.

. في بيان كيفي�ة طلوع النجم في ميلد النبياء:5

 لقد نزل ف كت��اب اليق��ان الش��ريف ف تفس�ي الي��ة: "حينئذr تظه�ر علم��ة إب�ن النس��ان ف الس�ماء"،
 وه��ي الي��ة ال��ت تفض��Dل ب�ا عيس��ى علي��ه أطي��ب التحي��Dة والبه��اء ف علئم الظه��ور الت��ال، م��ا خلص��ته:

Dة فقبل ظهور كلDة والعنويDالقصود بالسماء هو السماء الظاهري Dإن"Dواحد من مظاهر أمر ال (كمال  
) يظه��ر عل��ى الرض ش�خص ��Dر أه�ل الس��موات بطل��وع ذل�ك الني ��Dة ن�م ليبش��Dيظهر ف السماء الظاهري 
 ليبشDر أهل الرض بظهور ذلك الوجود السعور. فمثلu ف زمان نرود حينما أخب الكهنة بطلوع ن��م
ر الن��اس بق��رب ظه��ور حض��رته وك��ذلك ف ��Dر ب��ولدة حض��رة خلي��ل الرح��ن ك��ان هن��اك ش��خص يبش ��Dيبش 
 زمان فرعون لا أخب كهنة مصر بطلوع نم يدلD عل��ى ميلد موس��ى علي��ه الس��لم ك��ان هن��اك ش��خص
 يبشDر بن إسرائيل ف الليال ويسلDيهم. وف زمان عيسى عليه السلم جاء عدد من الوس من الشرق
ر ��Dروا الناس بطلوع نم حضرته وكان هناك ف الرض يي عليه السلم يبش Dسة وبشDإل الراضي القد 

Dات أطيبه��ا وأباه�ا ل�Dي علي�ه م�ن التحيDالناس بقرب ظهور السيح. وف زم��ان ظه��ور خ�ات الن��بي�Dرل �Dا بش 
ر بظه��ور ن��ب عظي��م ك��ان هن��اك ف الرض أربع��ة أش��خاص ��Dبع��ض الرج��ال بطل��وع ن��م ف الس��ماء يبش 
 أخبوا الناس أحدهم بعد الخ�ر بظه��ور حض�رته. ومنه�م س���ع� س��لمان الفارس��ي ب�ب الظه�ور وتش�رDف
 بالضور القدس وبسعادة اليان حت انتهى المر إل هذا الظهور القدس العظم فأخب النجDمون
ان الشيخ الكب أح�د الحس��ائي والس��يDد الم��د ك��اظم Dبظهور نم ف السماء وكان هناك النوران الني 
ران الل�ق بق��رب ظه��ور الق��ائم الوع��ود ويطمئن��ان ��Dالرشت عليهما أفضل التحي��ات وأطي��ب البك��ات يبش 

 أهل الرض بإنقضاء الجل الدود.

ا شاهد جناب الشيخ هذا التفسي ظنD أنDه وجد باباu واسعاu للنتقادات  وتصوDر أنD هذه الوادث Dفلم 
 غي م���ذكورة ف الح���اديث النبوي���Dة والكت���ب التاريي���Dة الوثوق���ة، وظ���نD أنD الكت���ب التاريي���Dة إن� ل تثب���ت
 قول الظاهر الليDة فإنD ادDعاء ه��م عليه�م الص��لة والس��لم يك��ون ب��اطلu. ول��و ط	ل��ب إل أه�ل الس��ماء
 أن يؤمنوا مثل أهل الرض فإنD طبق��ات الس��ماء مثلu س��وف تنفط�ر ول��ذا وض�ع إنتق��اده الت��ال بش��كل

Dدليل وبرهان ثبت أن Dبأي uلDسؤال فقال: أوDه من الضروري ظهور نم ف السماء عند ظهور كل نب؟ن 
 ول��اذا ه��ذه الض��رورة؟" وق��د كت��ب جن��اب الن��اظر ف ج��واب جن��اب الش��يخ "إن��Dه ل ي	��ذكر ف اليق��ان
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Dش��يئ ح��ول الض��رورة ولك��نDجن��اب ش��يخ الس��لم إختعه��ا وألص��قها بكت��اب اليق��ان الش��ريف وم��عن  
DأنDه نفسه قد إبتلى ب��ذه الورط��ة32ه ف الصفحة (نDمن رسالته الطبوعة قد لعن الكاذب الفتي فإن ( 

 الواض��حة لنD مظ��اهر أم��ر ال وال��ؤمني ب��م ل ينس��بون إل ال��قD ج��لD جلل��ه أم��راu ع��ن طري��ق الض��رورة
م مث�ل الفقه��اء: "ي��ب أن يك��ون ك��ذا وي��ب أن ��Dوالجب�ار. وبعب��ارة أخ�رى ل يقول��ون م��ن ب�اب التحك 

 لزم���اu بتابع���ة إرادة إنس���ان ومش���يئته ب���لم	يعم���ل ص���احب الم���ر ك���ذا" ول يعت���بون ال تب���ارك وتع���ال م	
 ام������� م�م	م	ك	������ك	ي��ي��ي��ي��  و"270"ء	اء	ش�ش�������ي�ا ي�م������� ال م�ل	ل	ع�������ع�ف�ف�ي��ي��يعت������بونه بك������م الي������تي الكري������تي: "

 ام�� م�ل	و ال	��ح	�ح	ي��ي��ي��ي��  فاعلu لا يشاء وحاكماu على ما يريد ويرونه بكم الي��ة الكري�ة: "271"د	يد	ر�ر�ي	ي	
272"ب�اب�ت���ت�ك� الك�م5م5أ ه	ه	د�د�ن���ن�ع�ع�و� و�ت	ت	ب���ب�ث�ث�ي�	ي�	و� و�ء	اء	ش�ش���ي�ي�

Dش��يئ وإثب��ات ك��ل Dعل��ى م��و ك��ل uق��ادرا   
 شيئ ول يقولون أبداu لاذا إختار ال ه�ذه العلم��ة م�ن س�ائر العلم�ات؟ ول�اذا إنتخ��ب ه�ذه الي��ة م�ن

 .273"ن�ون�ل	أل	س� ي	س�م�م�ه	ه	و� و�ل�ل�ع�ع�ف�ف�ي��ا ي��م�م�ع� ع�ل	أل	س�ل ي	س�بي اليات؟ "

 ول��و ينظ��ر النس��ان نظ��راu دقيق��اu ف عب��ارات جن��اب الش��يخ ال��ت كتبه��ا هن��ا بأس��لوب الس��تهزاء وأدخ��ل�
 م�م�ه�يه�ت�ت�ي���أا ي�م��� م�د�اد�ب���ب�ع�ى الع�ل���ل�ع� ع�ةuةuر�ر�س�س���ح�ا ح�ي���ي�ب��ذلك نفس��ه ف ع��داد الش��مولي بالي��ة الكري��ة: "

  ليش���اهد أنD ه���ذا النتق���اد ف القيق���ة274"ن�ؤن�ز�ز�ه�ه�ت��ت��س�س����ي� ي�ه�ه�ب����وا ب�ن	ان	ك����لD ك�لDلDإ لrولrس	س	���ر� ر�ن�ن�م����م�
 (أوDلu) وبالصل يرجع على عيسى عليه الس��لم لنD حض�رته وع��د� بظه��ور علم��ة ف الس�ماء الظاهري��Dة
ة وعلم���اء الس���لم ���Dيرج���ع إل الئم (uثاني���ا) ،قب���ل ظه���ور حض���رة الوع���ود لت���ذكي الل���ق بق���رب ظه���وره 

DلنDن���وا ذل��ك فنDة لظه���ور النبي��اء ودو���Dم إعت���بوا ظه���ور النج��م ف الس��ماء إح��دى العلم���ات الكلي ��Dن 
 كتبه��م وأح��اديثهم. ف��انظروا ف كت��اب (ال��واهب اللدني��Dة) ت��أليف العلم��ة القس��طلن وه��و م��ن الكت��ب
 السلميDة الوثوقة العروفة وال�ت فيه�ا روى بض��عة أح�اديث ع�ن رس��ول ال ص�لى ال علي�ه وس�لDم ق�ال:
 "وم��ن عج��ائب ولدت��ه م��ا أخرج��ه ال��بيهقي وأب��و نعي��م ع��ن حس��ان ب��ن ث��ابت ق��ال إن غلمÙ إب��ن س��بع�
 س��ني أو ث��انr أعق���ل	 م��ا رأي��ت وس��عت إذ يه��وديD يص��رخ ذات غ��داة ي��ا معش��ر اليه��ود. ف��إجتمعوا إلي��ه
 وأنا أستمع. قالوا: "يا ويل�ك م�ا بال�ك؟ ق�ال طل�ع ن�م	 أح�د" وق�ال أيض�اu: "ك�ان مول��ده علي��ه الص��لة
 والس���لم عن���د طل���وع الغف���ر وه���و ثلث���ة أن���مr ص���غارr ين����زلا القم���ر وه���و مول���د الن���بيDي عليه���م الس���لم".
 ومولن���ا جلل ال���دين البلخ���ي ص���احب الثن���وي ال���ذي تس���تغن ش���هرته ع���ن م���دح ه���ذا العب���د وال���ذي

18الحج:  270  
2المائدة:  271  
42الرعد:  272  
23النبياء:  273  
30يس:  274  
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Dبأشعاره قال ف باب النجم هذا البيت من الشعر وترجت��ه: "ك��ل uإستشهد جناب الشيخ كذلك كثيا 
 ن��بÍ يتك��وDن ف ع��ال الرح��ام، يطل��ع نم��ه ف الفل��ك". وواض��ح أنD الس��اس ال��ذي يس��تند إلي��ه ه��ؤلء
 العلم��اء العلم ف ه��ذا الب��اب ه��و الح��اديث ال��ت وردت ع��ن رس��ول ال علي��ه الص��لة والس��لم وه��و
 الذي سDاهم القرآن اليد باسم الرسل وأنصار ال قد أيDدوا صدق ه��ؤلء النجDمي ودوDن��وه ف الني�ل

القدDس ليكون علمة على صدق ادDعاء  حضرته.

 وقد أدرك أول��و النص��اف م�ا ذكرن�اه أنD ض��رورة ظه�ور النج�م ف ميلد ك�ل واح�د م�ن مظ�اهر أم�ر ال
 ق���د ج���اءت ف كت���ب الس���لم وأح���اديثه ل ف كت���اب اليق���ان الق���دDس. وك���لD م���ا ف الم���ر إنD كت���اب
 اليقان فسDر آية النيل الشريف وشرح العلمة ال�ت قرDره�ا عيس��ى علي�ه الس��لم م�ن علم�ات الظه��ور

التال.

  في أن� عجب جناب الشيخ من ظهور مبش�ر وسط الصابئين   .6
ناشئ عن جهله بحقائق الديان:

 وبص��وص م��ا ن��زل ف اليق��ان الش��ريف م��ن أنD شخص��اu ظه��ر عل��ى الرض قب��ل ظه��ور إبراهي��م اللي��ل
ر الناس بظهوره البارك كتب جن�اب الش�يخ: " ت	��رى م�ن ك��ان ذل�ك الش��خص البش��Dر Dعليه السلم وبش 
 بي أهال بابل واللDة الصابئة الذين كانوا كلDهم عبدة أوثان؟ أرجو بيان إسه وعلماته ولو بستند م��ن

 أقوال أحد الؤرDخي".

 (أوDلu) ي	فه���م م���ن عب���ارة جن���اب الش���يخ ك���أنDه إعت���ب ال ال���ذي ك���ان ق���ادراu عل���ى أن يبع���ث بي ال���وثنيDي
 والص��ابئي الع��رب رس��ولu مكرم��اu مث��ل رس��ول ال علي��ه الس��لم ح��ت ل ينس��د ب��اب الداي��ة عل��ى وج��ه
uرا ��Dي ف باب��ل مبشDالل��ق ول تنقط��ع وش��ائج التوحي��د والعي��اذ ب��ال غي ق��ادر عل��ى أن يبع��ث بي ال��وثني 

Dف��إن Dر الن��اس بظه��ور خلي��ل الرح��ن علي��ه الس��لم، وإل ��DيبشDوإعت��بهن uه ل��و إعت��ب ال تب��ارك وتع��ال ق��ادرا 
دائماu هادياu للعباد فما هو مال عجبه وإستغرابه وما هو مال شكDه وإرتيابه؟

 (ثانياu) إنD سبب إشتباه جناب الشيخ ه��و نف��س الظن��ون الس��ابقة ال��ت برهن��Dا وكش��فنا بطلن�ا وه��ي أن��Dه
رعها النبي��اء والرس��ل وأنD أساس��ها ف ��Dة ول يش��Dديان��ة الص��ابئي ل تك��ن ف أساس��ها ديان��ة إلي Dأن Dظ��ن 
 الص���ل مبن���D عل���ى الوثني���Dة وعب���ادة الص���نام وأنD وش���ائج التوحي���د مفق���ودة فيه���ا وق���د أوض���حنا وكش���فنا
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 rووض��ع rس��ت ف أص�لها بتش��ريعDجي��ع الدي��ان الوج��ودة تأس Dبطلن ه��ذه العقي��دة وأثبتن��ا أن uل��يإسابقا 
Dقام به النبياء عليه�م الس��لم وليس��ت عب�ادة الوث��ان إلDلuبدع��ة م�ن ب��دع الض��لل ال�ت دخل�ت دائم��ا  

 إل الديان الليDة بسبب سوء تصرDف العلم��اء والكم��اء أو بس��بب أغ��راض الل��وك والم��راء السياس��يDة
 ومع وجود هذه العبادات الباطلة وسيادتا ل تنقطع وشائج توحي�د ال وعب��ادته إل ي��وم ظه��ور رس��ول
 جدي���د ودي���ن جدي���د. وحي���ث أنD مس���توى الع���ارف والعل���وم بي فقه���اء القفق���اس ق���د إن���طD إل درج���ة
 بي���ث ص���اروا ول عل���م ل���م فيه���ا ع���ن ح���وادث زم���انم ووق���ائعه فكي���ف الم���ر بعرف���ة التواري���خ القدي���ة
 وال���وادث الاض���ية ل���ذا س���وف ن���ذكر أق���وال بع���ض كب���ار ال���ؤرDخي ف عق���ائد الص���ابئة لع���لD يطDل���ع أه���ل

الستعداد على القائق العلميDة وينتبهوا إل مقدار أوهام فقهاء هذا العصر الباطلة.

Dقال ال��ؤرDرDخ الش�هي عم�اد ال�دين أب��و الف�داء الم��وي ف ذك�ر أم�ة الس��ريان والص�ابئي: "أم�Dة الس�ريان:م 
م أخ��ذوا دينه�م �Dة الص��ابئي وي��ذكرون أن�Dته��م ه��ي ملDة وملDه��ي أق�دم الم��م وكلم آدم وأولده بالس��رياني 
 عن شيت وإدريس ولم كت��اب يعزDون��ه إل ش��يت ويس��مDونه ص�حف ش��يت ي�ذكر في��ه ماس�ن الخلق

Dب للغريب وما أشبه ذلك مDمثل الصدق والشجاعة والتعصDا يأمر به ويذكر الرذائل ويأمر بإجتنابا.م 
 وللصابئي عبادات منها سبع صلوات منهنD خس توافق صلوات الس�لمي والسادس�ة ص��لة الض�حى
 والسابعة ص�لة يك��ون وقته�ا ف ت�ام الس��اعة السادس�ة م�ن اللي�ل. وص�لتم كص��لة الس�لمي ف الني��Dة
 وف أن ل يلطها الصلDي بشيئ م��ن غيه�ا. ول�م الص��لة عل��ى الي��Dت بل رك��وع ول س�جود ويص��ومون

  نقص الشهر اللل صاموا تسعاu وعشرين يوماu وكانوا يراعون ف صومهم وإفط�ارهمن�ثلثي يوماu وإن�
 اللل بيث يكون الفطر وقد دخلت الشمس ف المل ويص��ومون م�ن رب��ع اللي�ل الخي إل غ��روب
 ق��رص الش��مس. ول��م أعي���اد عن��د ن��زول الك���واكب المس��ة ال��ت تتل��ف مط��الع إش���راقها، وه���ي زح��ل

Dة ول�م بظ�اهر ح�ر ��Dم��ون بي��ت مكDيخ والزهرة وعطارد. ويعظDوالشتي والرDم��ونرDونه. ويعظ �Dان مك�ان يج 
 أهرام مصر ويزعمون أنD أح��دها ق�ب ش��يت ب��ن آدم والخ��ر ق�ب إدري��س وه��و حن��Dوخ والخ��ر ق�ب ص�اب
 ب��ن إدري��س ال��ذي ينتس��بون إلي��ه، ويعظم��ون ي��وم دخ��ول الش��مس ب��رج الم��ل فيته��ادون في��ه ويلبس��ون
 أفخر ملبسهم وه��و عن��دهم م�ن أعظ�م العي��اد ل�دخول الش�مس ب�رج ش�رفها. ق�ال إب�ن ح�زم "وال��دين
 الذي إنتحله الصابئون أقدم الديان على وجه الدهر والغالب على الدنيا إل أن أحدثوا فيه الوادث
 فبع��ث ال تع��ال اليه��م إبراهي��م خليل��ه علي��ه الس��لم بال��دين ال��ذي ن��ن علي��ه الن" إنته��ى. في	فه��م م��ن
 ه��ذه العب��ارة أنD م��ا عرض��ناه س��ابقاu م��ن أنD ش��ارعي جي��ع الدي��ان ه��م النبي��اء عليه��م الس��لم ك��ان ف
ة والتق��ان ول�ول خ�وف التطوي��ل ل�ذكرنا أق��وال س�ائر علم�اء ه��ذا الف�نD ح�ت يتDض�ح لول Dمنتهى الص�ح 
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 الدراك أنD دي���ن الص���ابئي ك���ان أعظ���م دي���ن إل���ي عل���ى الرض وأنD أك���ثر عب���اداته مس���تعمل الي���وم ف
 الس��لم م��ن قبي�ل الص��لة والص��وم وح�جD ال��بيت والوض��وء والغس��ل والناب��ة وه��ي ف الص��ل م�ن ش��رائع
 ذل���ك ال���دين وق���د أبقاه���ا ال ج���لD جلل���ه ف الس���لم. وم���ا ذكرن���اه يتض���Dح تام���اu بطلن أوه���ام أمث���ال
 جناب الشيخ ف بناء هذا الدين على الوثنيDة وإنقطاع وشائج التوحيد فيه. ولنفرض أنD جناب الشيخ
 ل يشاهد الكتب الشهورة الوثوقة وليس له نصيب من العارف التارييDة أفلم يقرأ القرآن الي��د ال��ذي
ر الص��الي منه��م بالنج��اة ف ق��وله تب��ارك وتع��ال ف Dة وبشDإعتب ال فيه الصابئي ف عداد الديان الق 

ل�سورة الائدة: "  ر� و�ع�م�� خ��  إ�ن� ال�ذ�ين� آم�ن	وا و�ال�ذ�ين� ه�اد	وا و�الص�اب�ئ	ون� و�الن�ص���ار�ى م��ن� آم��ن� ب��الل�ه� و�ال�ي��و�م� ال�
 ؟ وأل يشاهد قول أمي الؤمني عليه الس��لم ذل��ك الق��ول275"ص�ال�uا ف�ل� خ�و�فÙ ع�ل�ي�ه�م� و�ل� ه	م� ي��ز�ن	ون�

ةr إم����Dا ظ�ح	 ح	ه�ه�ل�����ل�ل�مr ل�ئ�ائ�ق����� ق�ن�ن�م����� م�ض	ض	ر�و الر�ل	����ل	ت��ت��ت��ل ت��الرص����ي ف ن����ج البلغ����ة: " ����Dه�اه�ظ�����جuرا 
 "؟ وأله	ه	ت	ات	ن��ن�ي�*ي�*ب��ب��و� و�ل� ال���ج	ج	ج��ج�ح	 ح	ل	ل	ط	�ط	ب�ب�ت��لD ت��لDلDئ�ئ�ل�وراu ل�م	�م	غ�غ�م�اu م�ف�ف�ئ�ائ�خ� خ�و�وراu أو�ه	ه	ش�ش�م�م�

 لءuج� ج�ر�ر�ك�ك�ذ* ال������ذ*ل�ل�ع�������ع�ج�إنD ال تع������ال ج�يق������رأ ق������وله علي������ه الس������لم أيض������اu ف ن������ج البلغ������ة: "
 ة�ة�و�و�ش�ش�������ع� الع�د�د�ع������ع�ب�� ب��ه�ه�ب������ ب�ر	ر	ص	ص	������ب�ب�ت��ت��و� و�ة�ة�ر�ر�ق��ق��و� ال������و�د�د�ع������ع�ب�� ب��ه�ه�ب������ ب�ع	ع	م�م�س�س�������ت� ت�ب�وب�ل	�����ل	ق	ق	ل�ل�ل�ل�
	د�د�ع����ع�ب�� ب��ه�ه�ب���� ب�د	اد	ق����ق�ن��ن��ت��ت��و�و�

 ال
	
 د�د�ع����ع�ب�� ب��ة�ة�ه����ه�ر�ر�ب�	 ف الب�	ه	ه	ؤ	ت� آلؤ	ز� ع����ز�ل� ل����ح�ح�ر�ر�ب����ا ب�م����م�و� و�ة�ة�د�د�ن����ان�ع�ع�ل

 م�م�ه	��ه	م�م�ل�ل�ك�ك�و� و�م�م�ه���ه�ر�ر�ك�ك�ف� ف�ن�ن�م��� م�م�م�ه	اه	ج���اج�ن�ادÙ ن�ب���ب�ع� ع�ت�ات�ر�ر�ت��ت��ف� الف�ن�ان�م���م�ز�ف أز�و� و�ة�ة�ه���ه�ر�ر�ب�	الب�	
 ع�الس��م اع�و� و�ر�ار�ص�ص���ب�ب�لةr ف الظ���ظ�ق�ق�ي�� ي��ر�ور�ن	�ن	ب�وا ب�ح	ح	ب�ب�ص�ص�ت�ت�س�اس�ف� ف�م�م�ل��ل��ل��ول��ق	ق	ع	 ع	ت�ات�ذ�ف ذ�

 "؟ نع����م إنD جن����اب ش����يخه	ه	م�ام�ق�����ق�م� م�ن�ون�ف	����ف	و*و*ي	�ي	�ي	�ي	�و� و�ل� ال�����م�ام�ي�����ي�ب�أ ب�ن�ون�ر	 ي	����ذك*ر	ة�ة�د�د�ئ�ئ�ف�ف�لالو�و�
 السلم ل ير هذه البيانات الصرية والكلمات البليغ��ة وإن ك��ان رآه��ا ف��إنDه م�ا فهمه��ا وإلD ل��ا تعج��Dب
 وإستغرب قائلu م�ن� هو ذلك البشر الذي بشDر وسط ال��وثنيDي بظه��ور خلي��ل الرح��ن؟ ولي��س مقص��ودنا
 هنا بيان هذه النكتة ليتDضح ويتجلDى عدم علم جناب الشيخ وأمثاله لنD ذلك م��ن الم��ور الواض��حة.
 ونفس رسالته ش��اهداu عل��ى مق�دار عل�م مص��نDفها وفض�له ب��ل مقص��ودنا كم�ا أش��رنا س��ابقاu ه��و أن ي��درك
 أولو الفراسة والدراك أنD هذا التشبيه بالديانة الوثنيDة م�ن متع��ات الطائف�ة البوتس��تانيDة ال�ت تري�د ب�ذا
 الستدلل  مو نفوذ الدين السلمي وبقائه وإبطال دليل التقرير الذي هو أعظ��م بره��ان عل��ى حقي��Dة
 رسول ال علي�ه الص��لة والس��لم، وليطل�ع أه�ل الي�ان وأول��و الدراك عل�ى مك�امن الش��بهات ولي��دركوا
 خاطرات القلوب اليDتة الت تنبعث منها روائح التشكيكات النتنة وليعلموا يقيناu أنD ظه��ور مظ��اهر أم��ر
 ال كان ول يزال على نج واحد ول تنقطع أبداu عن الرض روائح حجج ال الطيDبة ونفح��ات أولي��ائه

 ]. الضللل�هذا هو الحق� وما بعد الحق� إل�العطDرة. [

69المائدة:  275  
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  خبار المنج�مين بطلوع نجم عند الميلد المبارك   إ  في بيان .7
وبيان معنى كلمة (كاهن):

ر بي الص��ابئي نش��أ ع�ن ع��دم �Dإس��تغراب جن�اب الش�يخ م��ن ظه��ور مبش Dالطلع عل��ى أن ��Dوبع��د أن ت 
د الش��رائع أنظ��روا الن ف أص��ل س��ؤاله ال��ذي ق��ال في��ه: "وم���ن ه��م Dة ظه��ور النبي��اء وت��د��Dإدراك��ه بكيفي 
مون الذين أخبوا الناس ف زمان ظهور المر البديع بظهور نم ف السماء؟ أرجو بي��ان أس��ائهم Dالنج 
 وعلماتم وطائفتهم ومكانم". لذا كتب جناب الناظر البهائي ف الواب علي��ه: "إنD ظه��ور النج��م
 وإخب���ار النجDمي ن���رود بيلد خلي���ل الرح���ن علي���ه الس���لم م���دوDن ف كت���اب (روض���ة الص���فا) وكت���اب

 ن الثي) وه��ي كت��ب فارس��يDة وتركي��Dة وعربي��Dة تش��مل عل��ى ه��ذاب��(نفح��ات الزه��ار) وكت��اب (الكام��ل ل
 الادث. وف مثنوي مولنا جلل الدين الرومي ذكر طلوع النجم ف ميلد موس��ى علي��ه الس��لم. وف

 كثر التواريخ السلميDة ذكرأس ذكر طلوع النجم ف ميلد عيسى عليه السلم. وف دDنيل القدDلال
Dميلد خات النبيDأي كما يDيDخبار".لدت ذلك الي 

Dوف الجابة على سؤاله الث�ان ع��ن النج�Dخ��ب بطل�وع النج�م الدي��د ف ه��ذا الظه��ور الب��ديعأم ال�ذي ج 
 ص����فهان وم����نأان مدين����ة كDحف���اد تيمورلن����ك الش����هور وم���ن س����كDأكت���ب: "إنD تيم����ور ال����وارزمي م����ن 

Dمشاهي النجDأخب أمي ف ذلك الزمان جDنDوس��نة (1230ه سيحدث ف الع��ال ح��دث بي س��نة (ن (
1250Dهجري (��Dإة بك��م يDق���تان ن���وم الفل��ك وه���ذا ال��دث يس��بDإب بDنقلب��ات كلDلDي��Dخ��بأة. وك��ذلك ي 

Dالنج���Dلم الجDص���فهان اليزا قاخ���ان م���ن س���كDي���ان نص���ر آب���اد وال���ذي ك���ان رئكDس النجDمي ل���دىج 
Dللتق��اوي الس��نوي uمعتمد الدول�ة منوجهرخ��ان وال اص��فهان ومس�تخرجاDأة يDن�Dه س�يظهر ف الع�ال ش�خصن 

DتتجدDلد بظهوره قواني الديانة لدDنDأ نمه قد ظهر ف السماء الظ��اهرة، يعن نDنDعظ��م العلم��اتأ ن 
 عيان��ا وك��انأص��فهان وأقت. وكان يذكر هذا الوضوع ف مالس علماء قDة قد تقDيDمارات الفلكيDلوال
Dيؤك���DكDد عل����ى ص����حD1269حي���اء ح���ت س����نة (أة نظ����ره ح���ت ش����اهد ال���ذين بق����وا حDهجري (���Dة غ����رائبي 

 ن يظه�رأ دDعيان يسأله: أيD أمرr غريبr سيظهر؟ فكان يقول ل بدDلالوادث الديدة وكان بعض ال

Dشخص مثل موسى وعيسى ورسول ال عليهم السلم ويشرDر."uجديدا uع دينا

  ك��وكب م�ن الك��واكب الس�يارة الس��بعة العروف��ةلD لكلDنDنDإمي ف ذلك الزمان قال جDحد النجDأ نDنDإو
Dل��دى الش��رقيDيDتت��ص uي دورةDإل القم��ر وإ ب��ه تبت��دأ م��ن ك��وكب زح��ل وتنته��ي صDل يومن��ا ه��ذا يس��مDيم 
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Dالفلكي���Dنقض���اء دورة القم���ر تظه���ر دورة جدي���دةإخية ب���دورة القم���ر. وبع���د لدب���اء ال���دورة اللون والي 
DتتعيDيDتواريها الشهري DيD19ة والسنوية ب (يDويتعي (Dبا ي DإيDنقضاء الدورة القمريDيDة وبلوغ ت��دDدد 

Dالدورة الفلكيDيDة بطلوع نم وظهور علمات جديدة ساويDة".ي 

 وض���ح جه���لأة ج���واب جن���اب الش���يخ وق���Dن كت���ب جن���اب الن���اظر البه���ائي ب���ذه الرش���اقة والدقDأوبع���د 
Dجن��اب الش��يخ بالق��ائق الديني��DيDة والتاريي��Dأة م��ع يDنDص��حاب ال��رف والتج��ارة لأ جن��اب الن��اظر م��ن ن 

 نتق��ادله جناب الش��يخ ه��ذا الجDرباب القلم والصحافة، سأل جناب الشيخ قائلu: "لاذا ل يوجDأمن 
 د�د�ل��ا و	ل�م�م�ل�ل�نيل متD بصورة صرية فيه: "إس الذي جاء ف الصحاح الثان من دDنيل القدDلال ال

 وسÙم�	��م�	م�	ك إذا م�	ل���ل�م�م�ل�س ال�د	ود	ي	ي	��ه� ه�م�ام�ي���ي�أ ف ة�ة�ي���ي�د�ود�ه	ه	ي��م الي��ل����ل��ل�� ل��ت�ت�ي���ي�ب�� ف ب��ع	وع	س	س	��ي�ي�
 د	ود	ل	����ل	و�و�م�م�ل� ال�و�و�ه	���� ه	ن�ن�ي����� أي�ي�ي�ل�ل�ئ�ائ�ق����� ق�م�يم�ل�ل�ش�ش�����ر�ور�أل إاؤوا ج����� ج�د�د�ق����� ق�ق�ق�ر�ر�ش�ش�����م�م�ل� ال�ن�ن�م�����م�
 د�د�ج	ج	س�س�����ن�ن�ل�ا ل�ن�����ن�ي��ي��ت��ت��و�أ و�ق�ق�ر�ر�ش�ش�����م�م�ل� ف ال�ه	ه	م�����م�ن��ن��ن��ا ن��ن�����ن�ي��أي��ر�ا ر�ن�����ن�ن��إن��ف� ف�د�ود�ه	����ه	ي�� الي��ك	ك	ل�����ل�م�م�
 ئكلوأس��اء أ كت��اب تاري��خ ورد؟  وم��ا يDيDأي��ن يوج��د ه��ذا الوض��وع وف أب��داu أ"؟ ول��اذا ل يكت��ب ه	ه	ل���ل�

 د عدم وجوده��ا ف تواري��خ الخري��نرDمر ال ف كتبهم لرDأذا وجب رفض ما يب به مظاهر إالوس؟ و
 ل الق��رآن الش��ريف؟إلu وDوDأنتق��اد له هذا الجDمر ال فلماذا ل يوجDأعتباره دليلu على بطلن مظاهر إو
 ب��داu ذك�ر لص��ال وه��ودأه ليس ف كتب اليهود والنصارى وحت ف كتب اليونان والروم��ان والن��ود نDنDلل

 خ�ذونه مث�ل جن�اب الش�يخ وس�يلةتDل يومن��ا ه�ذا ويتDإوهذا ما ينتقد به علماء تلك اللل الق��رآن الكري 
 مر ال".ألتكذيب مظهر 

Dوكان جواب الناظر البهائي هذا قويDي uع��ن ماب�ة من��اظره،إا uل درجة وجد جن�اب الش�يخ نفس�ه ع��اجزا 
  ب��ذئنDنDأاu من��ه ن��Dطل��ق لس��انه بش��نيع الس��باب والش��تائم ف رس��الته الثاني��ة جري��اu عل��ى ع��ادته وظنDأل��ذا 

 و تلب�س الش��بهة الباطل��ةأ الس�بD والش��تم ين�ع كلم�ة ال م�ن النف��وذ نDنDأو أالقول يست ضعف شبهاته 
DحلDلDة الجDجDيDيDة وتنال لياقة الدللة عن طريق التوجيهات العديدة والتقريرات التنوDعة، وقد غف��ل ع��نو 
 ل��ف خط��أr وواح��دrأل إل وD يتح��وDإنDهل��ف ت��وجيه ف��أه خط��أu واح��داu جDك ل��و ت��وجDن��DنDإ العقلء ق��د ق��الوا نDنDأ
 ه يبقى على نفس تلك ال�سخة النحوسة وال�لقة الكروهة.نDنDإلبست القبيح حلل المال فأك لو نDنDإو

 ف اليق��اناس��تند وخلصة ما كتبه جناب الشيخ ف رسالته الثانية بع��د ح�ذف زوائده�ا: "(أوDلu) ل�اذا 
 نD الع��ال مقص��ور عل��ى إي��ران وح�دها؟ ول�اذاأستدلD با؟ و(ثاني��اu) ه��ل إمي والكهنة وجDقوال النجDأال 
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 بهة جن�اب الش�يخ ه��ذهش�ل إل يب سائر علم�اء البلد بطل�وع ن�م؟". وعن��دما ينظ�ر العاق�ل الل��بيب 
ا ساقطة من درجة النDنDأيرى  Dة وجوه:لنDعتبار من عد 

  جناب الشيخ ل يفهم الفرق بي علمات الظهور وبي براهي ص��احب الظه�ورنDنDإ (الوجه الول) 
Dوتص��وDوDة والبي��Dر تفس��ي العلم��ات نف��س الدلDج��اءت ف الت��وراة بش��ارة ظه��ور الس��يح وق��دي uن��ات، فمثل 

  العلمات ه��ي غي الدل��Dة وال��باهينDنDأبيD أنبياء بن إسرائيل بضع علمات لظهور حضرته وواضح 

Dالت وهبه��ا ال ج�لDة ل��Dثب��ت تع��ال الس��يح علي��ه الس�لم.أ جلل�ه لنف��س الس��يح وبتل��ك ال��باهي والدل 
 نأه ل يس��تطيع نDنDإل ذك�ر طل�وع النج�م ف��إس ودDني�ل الق��دDلل الإالعاق��ل لنس��ان فالن ل��و ينظ��ر ال

Dة وال��باهي عل��ى حقي��Dيعت��ب ذل��ك م��ن الدل��Dلة حض��رة الس��يح ويرف��ع راي��ة الادل��ة والي uإنتق��اد ق��ائلDنDن 
 ه��ل النج��وم ال��ذينهم ف نظ��رأقوال أت��ه ب��يD عل��ى حقيDلDس��تدلDإو أمي جDق��وال النجDأعتم��د عل��ى إعيس��ى 

 م���رهأة الي���ات ال���ت ب���ا نف���ذ وDم���ره بق���وDأ حض���رة الس���يح نص���ر نDنDله���ل ثق���ة لأجن���اب الش���يخ ليس���وا 
 ني��للذا ك��ان ق��د ج�اء ف الإة حض��رته وي�D عل�ى حقيDجDحت�جDإ ولDس�تدلDأ وبنفس هذه الي��ات ،وغلب

ا ج�اء لبي�ان نDنDإذكر ظه��ور النج�م ف �Dمث�ال جن�اب الش�يخأت�ام العلم��ات قب�ل الظه�ور ح�ت ل يق��ول إن 
 يض��اuأق. وم��ن العل��وم ق��D تكم��ل وتتحقDل ش��رائط طل��وع ش��س القيق��ة لنDنDإ العلم��ات ل تظه��ر ونDنDإ
 ش��راط، فمثلu ل��ولق بعرف�ة مص��در تل��ك العلم��ات والل�Dش��راط تتعلDلق العلم��ات والقD معرفة تقDنDنDأ

 ح���دى علم���ات ظه���ور الس���يح ه���ي خ���راب مدين���ة باب���ل فلإ نDنDأج���اءت ف كلم���ات بن إس���رائيل 
DشكDإ كDنDنDمعرفة تقق DقDهذا الب تتعل �DلDق بتص��ديق ال��ؤرDخي ل��ذلك ال��ب وك��ذلك ف طل��وع النج��مر 
Dتتعل���DلDق بتص����ديق النجDأمي. والن ج uم����ر ال العظيم����ة، فم���ع أل مص����ائب مظ����اهر إنظ����روا قليل���Dمأن 

Dيظه����رون بالي����ات الظ����اهرة والبيDن����ات الب����اهرة ف����يDإنDم إن� ل ي����بيDيDنوا تق����Dق العلم����ات يص����يح جهلءق 
 ن��وايDن��وا العلم��ات وعيDيDق" وإن� بيDق�D العلمات ل تظهر وش��رائط الظه��ور ل تتحقDنDنDإرض قائلي: "لال

 إن��Dهمي وجDق��وال النجDأ يعتم��د عل��ى إن��Dهيضاu قائلي: "أولئك الهلء يصيحون أ نDنDإمصادر ظهورها ف
Dيس���تدلDلDة اليالي���Dبالدل ���Dت����ل� النس���ان م�ة" "ي	276"ه�ه�ر�ر�ف����ف�ك�ا أك�م����قDأفه���ل يتوق  ���Dأع جن���اب الش���يخ قDنDن 

Dصاحب الظهور حينما يولد يأت ويدقDل القDبواب وخاصDبع�د ب�اب ف حال��ةأة ص uب��واب تفلي��س باب�ا 
 ق��ت علم��ة الظه�ور" ح��ت ل يت�اجقDنظر لقد طل��ع نم��ي وتقDأرضاعته ويب جناب الشيخ قائلu له "

  جناب الش�يخ عل��ى ف�رض ال��ال ل��و ش��اهد ذل��ك النج�منDنDأمي؟ والال جDل تصديق النجDإحضرته 
 ا توقع اليزا آقا خان حينم�ا ق�ال "س�يظهر بع�د خس�ي س��نة ش��يخمDه سيحكم كمDنDنDإودوDنه ف كتابه ف

17عبس:  276  
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 أس��لم آخ��ر وس��يقول بك��ل وقاح��ة "لق��د اخط��أ م���ن� ق��ال إنD هن��اك أخب��ار وردت ع��ن طل��وع ن��م وع��ن
Dظهور مدDللدين"."د rد

 فلنس�����ان  الن�ن�ب������ب�إ ة	ة	م������لم�ع� ع�ر	ر	ه������ه�ظ�ظ�ت�ذr ت�ئ�ئ�ن�ين�ح�ح�ن تفض�����ل عيس�����ى علي�����ه الس�����لم: "أوبع�����د 
 م�م�ك	�ك	ل�إنD ل�و�أل و�ة: "ي�Dمي ال��ؤمني علي�ه الس�لم ف الطب�ة الطتنجيDأل ضDن تفض��Dأ" وبع�د ء�اء�م�م�س�الس�
 ن�ان�ي��������ي�ب�� الب��ض�ض�ع��������ع�ب��ا ب��ب���������ب��ب�� ب��ن�ون�م	�������م	ل�ل�ع�ع�ت��) ت��مÙمÙن���������ن��ن�� ن��ي�ةÙ (أي�ف��������ف�ر�ر�ط�ي�������r ط�ح� ح�د�د�ع��������ع�ب��ب��
رام� وكي����وان� ع�ع�وع�ل	���ل	ط	 ط	د�د�ن����ن�ع� ع�ن�ان�ه����ه�ر�ر�ب�	ب�	ل� ال�ع	ع	ئ�ائ�ن�ن�ص� ص����م�م�ك	���ك	ل� ل�ف	ف	ش�ش����ك�ك�ن�ن�ت��ت��و�و�  ىل����ل�ع� ب��ه����
�ق�ق�ل الق�ق�ئ�ائ�ق�ق�د�د� ���ت�   جلل��ه قض��اءه فيمح��ولDيD ال ج��لDي�Dن يغيDأع جن��اب الش��يخ ق��D  يتوقD"،ب�اب�ت��ت��ت�

 مي وح���ت لجDس���لم ح���ت ل يت���اج ال تص���ديق النجDلج���ل خ���اطر ش���يخ الأذك���ر العلم���ات م���ن 

Dيتع���رDأل لع���ن ال���ؤمني وش���تمهم م���ع إض رDنDنDاليزا أق���ا خ���ان ق���د ق���ال ق���ول ال���ق Dف كلم���ه ال���ذيق  
نقلناه.

 س���م ك���وكب م���ن الك���واكب: ق���ال ص���احب الق���اموسإمي ال���ؤمني أوكلم���ة (طرف���ة) ال���واردة ف خطب���ة 
م���ع ل م���ع وقي���لله ف الن���DنDل"الط���رف	 العي	��� ل ي	  ص���ل مص���درÙ أو إس���م ج���امع للبص���ر ل يثن���D ول ي	

د	مان البه��ة� س	*�يا ب�ذلك ل م�ا عين�ا النDنDلأطراف وكوكب��ان يق�� Dس�د ين��زلما القم�ر". وق�ال البس�تانلن 
ر�ة	 ون���مÙ" فيفه���م م���ن ه���ذا   ر ظه���ور النج���م م���ندD أمي ال���ؤمني ق���دDنDنDأف مي���ط الي���ط: "الطرف���ة ال�م����

Dالعلم��ات القDقDق��ة وق�ام جن��اب الش��يخ فرف�ع راي��ة الادل��ة بس��بب قل�Dإة لDطDألع��ه، ف حي طDنDنDال�ق Dق 

Dج��لDلDجلل���ه بس���بب ش���د Dإمث���ال جن���اب الش���يخ ق��د أومك���ابرة اع���تاض ع���راض وإة مادل���ة ودDس���تدلDل 
أ�ل�ي: "يDجانب. فقد ق�ال تع�ال ماطب��اu خ�ات الن��بيDلقوال الأب   ف��إ�ن� ك	ن��ت� ف�� ش��كÍ م���ا أ�ن��ز�ل�ن��ا إ�ل�ي��ك� ف�اس��

ت��ي��ن� ن� ال�م	م�  . ول��و يك��ون277"ال�ذ�ين� ي��ق�ر�ء	ون� ال�ك�ت�اب� م�ن� ق��ب�ل�ك� ل�ق�د� ج�اء�ك� ال��ق5 م�ن� ر�ب*ك� ف�ل� ت�ك	ون�ن� م���
  جلل�ه ح�ت يت�اجلDل يعتمد رسول ال على ق�وله ج�لDأ ىرت	ه يقول: "ت	نDنDإمادلu ومكابراu فلنسان ال

Dإل ال�����ذهاب إل اليه�����ود والنص�����ارى ويس�����ألم ح�����ت يطمئنDنDإل ص�����ح Dة الق�����رآن ويث�����ق ب�����ه وي�����زولح 
DشكDه؟".ك 

 و إنD اليق��ان الش��ريفأ القرآن اليد اذا ق��ال: "فاس��أل ال��ذين يق��رأون الكت��اب" نDنDأضح تDتDإولذا فقد 
 ميجDو النجDأق��وال اليه��ود أ عل�ى دÙعتم��ادÙإخبوا بطلوع نم" فليس ذل�ك أمي جD النجDنDنDإإذا قال: "
 ة مظ��اهرج��D حجDنDنDأن يفهم��وا أدراك يب لهل الأ نDنDإقوال الادلي. وخلصة القول لبل دفع ل

 مر ال كانت وستكون اليات الليDة والبينات القطعية السماوية كم��ا ش��رحناه ف البح��ث الول م��نأ
94يونس:  277  
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 هذا الكتاب وما عداه دفع لشبهات التمس��كي بالش��بهات ودف��ع لوه��ام النتظري��ن اكم�ال العلم��ات
Dحت يفهموا الفرق بي اليات والبيDنات وبي دفع الشبهات وظهور العلمات وحت ل نقع ف حفرةي 

ة صاحب المر.يDعتب دفع الشبهة دليلu على حقيDإوهام الت وقع فيها جناب الشيخ حي لال
 

 خي ال��ذينرDي وال��ؤرDيDس��تناداu إل تعريف��ات بع��ض اللغ��ويDإ نD جن��اب الش��يخ ق��د ظ��نDنDنDإ(ال��وجه الث��ان) 
ب بالغيب ويعتمد غالباuي	 كلمة (كاهن) تعن شخصاu ي	نDنDأضيق من قلوبم أكانت دائرة معارفهم   ي	

 مث��الهأيض��اu ع��ن ع��دم عل��م جن��اب الش��يخ وأ ناش��ئ نD ه��ذا الظ��نDنDنDأعل��ى ال��دس والتخمي ف حي 
 ب�ة ع�ن كلم�ة (ك�وهي)رD كلمة (ك�اهن) العرDنDنDلبالعان القيقية لكلمة (كاهن) وبأصل منشأها، ل

DالعبيDف معناها كلمة (إمام) ف الي uعة تطابق تاماDربيDأة ويDنDمنص��ب (الكهن��وت) ه��و منص��ب الرئاس��ةن  
Dالديني���Dولده وه���وأنع���م ب���ا موس���ى علي���ه الس���لم ب���أمر ال تع���ال عل���ى ه���ارون علي���ه الس���لم وأة ال���ت ي 

 ولده عليه�����م الس����لم. ف�����انظروا فأ ب�����أمي ال�����ؤمني وب�����صDمام�����ة والوص�����اية ال�����ت تت�����صDلمنص�����ب ال
 ب�ر*ب�ق��ق��و�و�س���ة حي���ث تفض���Dل: "دDس���فار الت���وراة القدDأ) م���ن س���فر ال���روج وه���و م���ن 28الص���حاح (

�ب�� ب��ن�ن�م������ م�ه	ه	ع�������ع�م� م�ه�ي������ه�ن�ن�ب�ب�و� و�ك�اك�خ������� أخ�ن�ون�ر	ار	ه������� ه�ك�ك�ي�������ي�ل�ل�إ �������ي� �ي� �ي�  ل�يل�ئ�ائ�ر�ر�س�ن� إس�������ن�������ن�ب� ب�ي�
 ن�ون�ر	ار	ه���ن� ه�ن���ن�ب� ب�ر	ار	م���إيثام�و� و�ر	ر	ز�از�ع���ع�ل�إو�و و�ه	��يه	ب�أب�و�اب	 و�د�اد�ن���ن�و�ون	 و�ر	ار	ه���ل� ه�ل��� ل�ن�ن�ه���ه�ك�ك�ي�ي�ل�ل�
 م�م�ل*��ل*ك�ت	ك�و� و�ء�اء�ه���ه�ب��الب��و� و�د�د�ج���ج�م�م�ل�ل�ل� ل�ك�ي��ك�خ�خ�أ ن�ون�ر	ار	ل����ل��ل�� ل��ةuةuس�س���د�د�ق�ق�م	اب��اu م	ي�ي�ث� ث�ع�ع�ض�اض���و�و�
 واع	ع	ن��ن��ص�ص���ي� ي�ن�ةr أن�م���م�ك�ك�ح� ح�ح�وح�ر�لت�	ه	��م� ر�م� م�ن� ال��ذين�ب�وب�ل	��ل	ق	 الق	ء�اء�م���م�ك�ك�ح	 ح	ع�ي��ع�ج��ج��ج��ج��
 ية يكن فهم معنل". ومن عبارات هذه الل�ل�ه�ن� ل�ك�ك�ي�ي�ل� ل�ه�ه�س�يس�د�د�ق�ق�ت��ت��ل� ل�ن�ون�ر	ار	ه� ه�ب�اب�ي�ي�ث�ث�

Dالديث النبويDه��ة ه�ل�ل�ز�ز������ن�ن�ب��ب��ب��ن* ب��ن*��ن*م�م� ت�ت�ن�أن� الصحيح: "ي	ار	ن�ن�م�� م�ن�ون�ر	م 	س�وس���مDى إلDن��ن�أ ل	ه	ه 
�ن�ل ن� �ب� �ب� �ب�  ة لبن إسرائيل ومنصب الكهانةيD" فهماu صحيحاu وكانت الرئاسة الدينيDيد�د�ع�ع�ب�� ب��ن�ن�م� م�ب�

Dمتوارث���ة ف ذري���Dيuبع���د نس���ل ح��ت زم���ان الن���ب ص���موئيل ال���ذي ك���ان كاهن���ا uة ه���ارون علي���ه الس���لم نس���ل 
 ت ش��ؤون الس��لطنة ف بن إس��رائيل ون�ال الس�لطنةرDس��تقرDإمعاصراu للنب داود عليه السلم وحسب أم�ره 

 أ�ل��� ت��ر� إ�ل��ألu وبع��ده داود ثاني��اu [كم�ا ن�زل ف الق��رآن الش�ريف ف س��ورة البق�رة]: "وDوDأبتنصيصه شاؤول 
ب�يل� الل���ه� ا ن�	ق�ات��ل� ف�� س��� ��uاب��ع���ث� ل�ن���ا م�ل�ك 	م�	ل� �Í ر�ائ�يل� م�ن� ب��ع�د� م	وس�ى إ�ذ� ق�ال	وا ل�ن�ب�    إل278"ال�م�ل�� م�ن� ب�ن� إ�س�

Dآخر اليات النازلة ف كيفيDفظ�تاس�رإة تأسيس اللك ف بن ي	ئيل وك��ان جي�ع ه��ؤلء النبي�اء ال�ذين ح 
 ا النبيDن وصلت الكهانة إل زكريDأسفارهم ف العهد القدي من سللة هارون ومن هؤلء الكهنة إل أ

 م�ام�ي�����ي�أ ن�ان�ك�����ك�و�و�ني����ل لوق����ا ف ذك����ره: "إوال����د يي ف زم����ان عيس����ى عليه����م الس����لم وق����د ج����اء ف 
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 اي����� أبي�ة�ة�ق�����ق�ر�ر�ف� ف�ن�ن�م�����ا م�ي�����ي�ر�ر�ك�ك�ز� ز�ه	ه	س�	س�	س�	س�	����إ نÙنÙه�اه�ك����� ك�ة�ة�ي�����ي�د�ود�ه	ه	ي�� الي��ك�ك�ل�����ل�م� م�س�س�د	ود	ي	ي	����ه�ه�
 اه	��ه	�ه	�له	�ك�ا ك�ن��ان�ك�ك�و�. و�ت�ات�ب�ب�ص�اص��ي�ي�ل�ل�أا ه	ه	س�	س�	س�	س�	��و�إ و�ن�ون�ر	ار	ه��� ه�ت�ات�ن��ن�ب�� ب��ن�ن�م�� م�ه	ه	ت	�أت	ر�ر�م�ام�و�و�
 لب� ب�ه�ه�م�ام�ك�����ك�ح�ح�و�أ و�ب*ب*ر�ا ال����ر�ي�اي�ص�ص�����و� و�ع�ي����ع�ج��ج��ج�� ف ج��ي�ي�ك�ك�ل�ال�س� س�����ل� ال�����م�ام�م�����ن أم�ي�����ي�ر�ر�ب�ب�
 ن�ان�ك���ك�و�راu و�ق�اق�ع��� ع�ت	ات	ب�ب�ص�اص���ي�ي�ل�ل�أ ت�ت�ن�ان�ك��� ك�ذ� إذ�دÙدÙل���ل�و�ا و�م���م�ل�	ل�	ل�	 ل�	ن�ن�ك	��ك	ي� ي�ل��ل��ل����ل��و�. و�مrمrو�و�ل���ل�
�م�م�د*د*ق���ق�ت��ت��م	ا م	ه	���ه	�ه	�له	�ك�ك� �ي� �ي� �ي�  ة�ة�ب���ب�و�و�ن�� ف ن��ن	ن	ه	��ه	ك�ك�ي� ي�و�و�ه	��ا ه	م���م�ن�ن�ي��ي��ب��ب��ف��ا ف��م���م�ه�ه�م�ام�ي�ي�أ ف ي�
 ن�ن�أ ة	ة	ع������ع�ر�ر�ق� الق�ه	ه	ت�ت�ب��اب��ص�ص������أ ت�وت�ن	�����ن	ه�ه�ك� الك�ة�ة�د�اد�ع������ ع�ب�ب�س�س������ح� ح�ل� ال������م�ام�م������ أم�ه�ه�ت������ت�ق�ق�ر�ر�ف�ف�
 ".ب*ب*ر� الر�ل�ل�ك�ك�ي�ي�ه� إل ه�ل�ل�خ	خ	د�د�ي�ي�

                             
 بD يس����وع وه����ورDيض����اu لق����ب ال����رDأوق����ال ص����احب (مي����ط الي����ط) ف بي����ان كلم����ة (مس����يح): "الس����يح 

DبالعبانيDيDة مشيح وبالسريانيDيDوباليوناني uة مشيحاDي به ليD	س Ùمسوح Dلة خريستس ومعناهنDنDس��ح م��نن	ه م 
Dونبي uال كاهناDى منصب اليDول يزال يسم ."uوملكا uلاDمامة والرئاسة الدينيDلة ف اليDمDمDة النصرانيDة إلي 

 س���اقفة ويعت���بونليومن���ا ه���ذا باس���م الكهن���وت وه���و منص���ب ال���ب العظ���م الروم���ان وس���ائر كب���ار ال
  كلم��ةنDنDأنفس��هم ف ه��ذا النص��ب ورث��ة عيس��ى علي��ه الس��لم. ويؤخ��ذ م��ن تاري��خ هيودت��س اليون��ان أ

 ح���دىإون ف ذل���ك الزم���ان وك���انت يDة والرؤس���اء الروح���انيDم���DئمDل ب���ه الب�ب�ق*���ق*ل	(ك���اهن) لق���ب ع���ام ل	
وظائفه غالباu حفظ التاريخ.

 نDنDأة ي�Dش�تقاقات اللغويDلة الي�Dلع بفلس�فة اللغ��ة وكيفيDطDطDإه ل يف��ي عل�ى م��ن ل�ه ن�DنDأوخلصة القول 
 ةي�Dة والعربيDيDة والس��ريانيDي�Dت منها اللغات العبيDقDشتقDإة الت يDصل من اللغة الساميDلكلمة (كاهن) ف ال

DوالكلدانيDيDف معناه��ا كلم��ة (إم�ام) ف العربي uة وهي تط�ابق تام��ا�Dأة. وكم��ا يDنDكلم�ة (إم��ام) ن 	طلق��ت فأ 
 اu عل���ى رؤس���اءيDأ	طلق���ت ت���درييDأ	لu عل���ى النبي���اء عليه���م الس���لم وثاني���اu عل���ى اللف���اء ث وDوDأس���لم لال

  ف�نDلDطل�ق عل��ى كب��ار العلم��اء ف ك��لDت	ن ص�ارت ت	أت شيئاu فش��يئاu إل طDنطDإة الفقه ث مDئمDأالذاهب و
 خية ص��ارتلام اليDيDلمام الغزال وف اللمام الرمي الون والإمام فخر الدين الرازي ولمثال الأ
 لu على النبي��اء وثاني��اuوDوDأطلق كلمة (كاهن) ت	ة المعة والماعات، فكذلك كانت ت	مDئمDأطلق على ت	ت	

Dعلى الرؤس��اء الروح��انيDيDي وكب��ار الت��ألDي والرج�ال اللDللDليDيDي والتبحDدبله�ل العل��م والأري�ن م�ن ح 

Dح���ت ص���ار ك���لDلDفقي���ه والرئي���س ال���دين ف ك���ل Dأ قري���ة لDو ك���لDب ب���ذال���Dلق	خ���ادم ف كنيس���ة ومعب���د ي  
 د الش��رائع يق��وم ه��ؤلء الرؤس��اءدDة عندما تطلع ش�س القيق��ة وتتج��دDلD ملDلDام كلDيDيDأواخر أاللقب. وف 

 م��ر ال ويكون��ون س��بباuأمر ال والعتاض  على مظه�ر أعراض عن لالذين بيدهم زمام الناس على ال
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 غل��ب ي��دعون الع��وام ال��ذين ل نص��يب ل��م م��ن العل��ملعتاض��هم. وه��م عل��ى الإع��راض الل��ق وأف 
Dوالعرفة ويصلون إل مناصب دينيDيDة ع��ن طري��ق التق��رDرDب إل الك��Dإول الس��لطة. ل��ذا فق�د أام وكDن��طDط 

 ة وص��ار يوص��فل��Dت��ه وم��ده إل درك��ات ال��وان والذلDزDس��لم م��ن مرات��ب عزDلس��م (ك�اهن) ف ظه��ور الإ
  الس����م اء. ول����و يعل���مطDحطDأف���اتم ب����لDس����لمي وف مؤلDلة ال���دين الم���DئمDأه����ذا الس���م  عل����ى لس����ان 

Dالغرورون بناصبهم الديني�Dأة يDنDنDس��ن Dه��ا ن Dرج��عأوه��ام البطلي وأة ال ال��ت ل تغي	حلم الرت��ابي س��وف ت 
 ص���نام النحوت���ة الس���لميDة عطف���اu عل���ىله���ذه الس���م اء العالي���ة الاض���رة وه���ذه الياك���ل النص���وبة وال

Dم ل ش��ك Dالسابقي إل الفناء وتلحقهم بالالكي ف�إنDكuيس��كتون ع��ن ذك�ر الس�ابقي وينتبه��ون قليل  
 .279"ىر�ر�ك�ك�ذ* الذ*م	م	ل�	ل�	ل�	نD ل�	نDنDأهتزاز ولكن "لضطراب واللإل مآلم شديد ال

 مور التي��ة ع��نلخب��ار ب��الل كلم��ة (ك��اهن) تعن النDنDأ نD جن��اب الش��يخ ظ��نDنDنDأفي	فه��م م��ا ذك��ر 
 يض�اu عطف�اu عل�ى س�ائر ش��بهاته الناش��ئة ع��ن ع��دمأعتماد على هذا الظن للاطريق الدس والتخمي و

 ه كان بي هؤلء القوم كم��ا ص��رDح ب��ذلك أمينDنDللعه بعن الكاهن وبقام الكهنة لطDطDإعلمه وعدم 
 ةي��Dة إل ن��ور الداي��ة الوحدانيDي��Dش��خاص يه��دون الل��ق ف حال��ك ظلم��ات الوثنيDأال��ؤمني علي��ه الس��لم 

��DوخاصDصDمث��ل تل��ك النف��س القد uةDد��Dس��ة ال��ت بشDرت بظه��ور خلي��ل الرح��ن علي��ه الس��لم وال��ذي ك��انش 
Dقلبه منوDهو وو uلمثاله بثل هذه الأراDخبار السماويDة.ي

 يران وح�دهم؟ وه��لإهل أن يرى هذا النجم أ ما كتبه جناب الشيخ: "لاذا يب نDنDإ(الوجه الثالث) 
ا ه���و ش���بهة ترج���ع عل���ى النDنDإيران وح���دها؟" إ الع���ال ينحص���ر ب���نDنDأ ���Dس وعل���ى لنDأني���ل الق���دDائم���Dةم 
 ةي��Dس��مDى حين���ذاك باس��م روميDت	 فلس��فة اليون���ان ومص��ر ومال��ك أوروب���Dا ال��ت ك��انت ت	نDنDلس��لم للال

 ك���انت ل���م منته���ى الش���هرة فوي زم���ان ميلد حض���رة عيس���ى علي���ه الس���لم أك���انوا ف زم���ان الظه���ور 
Dالعلوم����ات الفلكي����Dأة وعل����م اليئة بي����ث يDنDا ف ال����وقت الاض����ر يع����تفون بفض����لهمن����Dفلس����فة أوروب  

 ن ل ي��روا ن��م عيس��ى علي��هأويغ��تفون م��ن رش��حات مع��ارفهم. وكم��ا يق��ول جن��اب الش��يخ ل��اذا ي��ب 
 و ك��انتأي��ران؟ إي��ران وح��دهم؟ وه��ل ك��ان الع��ال ف ذل��ك ال��وقت مقص��وراu عل��ى إالس��لم وي��راه م��وس 

 كثر؟ وك��ذلك الم��ر ف ميلد رس��ولأقهم مDو كان تعمDأكب من فلسفة اليونان؟ أي يDيرانيDلمدارك ال
 ائي فشDي ف مص���ر والش����DيDن ل ي���رى ن���م خ���ات الن���بيي جي���ع الرواقيDأال علي���ه الس���لم ل���اذا ي���ب 

Dاليونان والفلسفة ف روما ويراه رجل يهوديDسف م��ذكور عن��د اليه��ود ول مس��طورلسه مع الإ ل ي 
 و ك��انتأرة وDنفس��هم؟ وه��ل ك��ان الع��ال ف ذل��ك ال��وقت مقص��وراu عل��ى الدين��ة الن��وDأف كت��ب الس��لمي 

  ال���قDنDة م���ن فلس���فة مص���ر وروم���ا؟ ولك���نDي���Dج���واء الفلكيDلختاق���اu للإ دDش���دDأة م���دارك اليه���ود عDش���عDأ
285البقرة:  279  
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 ر ف الع��ان الكنون���ة ف الي���ة الكري��ة:بDل ونت���دبDم��Dن ن	عف���ي جن���اب الش��يخ م���ن الجاب���ة ونتأمDأيقتض���ي 
ن	���وا ب����ا و�إ�ن� ي��ر�و�ا" �ر�ض� ب�غ�ي���� ال����ق* و�إ�ن� ي��ر�و�ا ك	��ل� آي����ةr ل� ي�	ؤ�م� ب��ر	ون� ف��� ال� � ال���ذ�ين� ي��ت�ك� ر�ف	 ع���ن� آي���ات�  س�أ�ص���

uس�ب�يل 	وه	ذ د� ل� ي��ت�خ� .280"س�ب�يل� الر5ش�

ا آي��ة قرآنيDنDنDلن يعن��وا النظ��ر قليلu ف معن الي��ة البارك��ة لأه��ل البص��ية أن م��ن لرج��و الأن إو ��Dن��Dةي 
Dووعد متوم من ربDبDكم الديان وقد صرDرDح القDقDجل Dأ جلله ف هذه الية الشريفة بلDنDنDالتكب Dينب Dب 

 ىل� والض��لل عيDحون سبيل الغيDجDرض سوف ي	عرضون عن جيع اليات الليDة وسوف يرجDلف ال
 ش���خاص ال���ذين يعرض���ون ع���ن الكت���ابل النDنDأدري ه���ل أس���بيل الرش���د وال���دى وف ه���ذه ال���ال ل 

 ذواقهم الس��قيمة وال��ذين يش��يحون بوج��وههم ع��ن نص��وص رس��ول الأه ل ين�زل حسب نDنDللي للال
ا تالف نDنDلة الدى لمDئمDأوبشارات  DأنDه��واءهم وآراءه��م وال��ذين يعت��بون العلم��ات الفلكي��Dة باطل��ةي 

 نDنDلخ���بوا ب���ا وال���ذين يعت���بون ن���داء ال���داعي إل ال غي واج���ب س���اعه لأمي ق���د جD النجDنDنDلل
 ليه��مإد م��Dت ق�ائم آل ممDأن يأفلسفة أوروبDا اشاحوا بوجوهم عنه والذين يلسون ف بيوتم ينتظرون 

DويتشرDلف بضورهم وال��ذين ل يبحث��ون ع�ن الرDل��واح القدDلس�ة لدDنDم ي��رون ن �DأنDنDمن��اظرهم مب�ورن  
 ة أل��زمي�Dي�ل ال��دين وي��رون اللت الربيDمق�دم م�ن تكأة يDكتساب الدنيDإرسالا لم والذين يعتبون إعلى 

 ل س�هل م��ن الس��هام والس��يوف –أ القت��ل بال��دافع والرشاش��ات نDنDأخلق والنف��وس ولمن تذيب ال
ون ال��ذين ب��Dدري ه��ل ه��ؤلء ه��م التكبDأ Dن ننتظ��ر ح��ت يظه��ر م��نأم ي��ب أخ��ب بظه��ورهم تع��ال؟ أب 

Dالفقه��اء تكب��DبDوتب Dب��Dب Dإعراض��هم ع��ن الي��ات وإك��ثر ويك��ون أبDتDظه��ر؟أوض��ح وأب��اعهم للش��هوات ت 
 بصار.لول الأفاعتبوا يا 

  في بيان بشارات النورين الني�رين الشيخ الحسائي والسي�د الرشتي .8
سلم ال عليهما عن قرب ظهور الموعود:

 DفلمDإا مDتDت Dرف أن	نتقاد وش��كوك جن��اب الش��يخ ح��ول طل��وع النج��م ف ميلدإضحت هذه السألة وع 
 ة الس��ابقي،م��DئمDلولي��اء واللنتق��اداu وتك��ذيباu للنبي��اء والإم��ر ال ك��ان ف القيق��ة أالنبي��اء ومظ��اهر 

Dنش���رع الن ف النظ���ر ف الس���ؤال ال���ذي س���أله جن���اب الش���يخ ع���ن بش���ارات الن���ورين النيDي���ن الش���يخي Dي 
 م���د ك���اظم الرش���ت ق���دس ال تربتهم���ا، وق���د ق���ال جن���ابلد اليDحس���ائي والس���يDلح���د الأ لDج���لDلال

 الشيخ: "وكذلك أرجو بي��ان عب��ارات الش�يخ أح�د والس��يDد ك�اظم رحهم�ا ال ال�ت دوDنوه��ا ف مؤلDف�اتم
146العراف:  280  
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  حض���رةنDنDأول: ه���و لج���ابه جن���اب من���اظره ح���ول ه���ذه الس���ألة ق���ائلu: "ال���واب الأالش���هية". وق���د 
 دDل��ي ق��ال: "ل ب��دDلس ال تربتهما عن مآل المر الدDد كاظم قدDيDحد ف جواب سؤال السيDأالشيخ 

" Dل�ل�و�و�لذا المر من مقر	ك	ب�ب�ن�� ن��ل*ل*كrأrأ	م 	ق�ق�ت��ت��س�س�مDر"
 ن�ن�م�م�ل�ل�ع�ع�ت��ت��ل�ل�و�و� ول يوز الفصاح بالتعيي "281

 آنÙر�ر�ق�	ق�	و�رÙ و�ك�����ك�ذ� ذ�لD إلDو�و�ه	����إن� ه	ش����ارة إل الي����ة الكري����ة "إ وه�����ذه 282"ي�ي�����ح� ح�د�د�ع�����ع�ب�� ب��ه	أه	ب�����ب�ن��ن��
 رÙرÙك��������ك�ذ�ذ�ح�������د م�������ن كلم�������ة "أ مقص�������ود الش�������يخ نDنDأول العل�������م أ ومع�������روف ل�������دى 283"ي�ي��������ب�ب�م	م	
 "ي�ي���ح� ح�د�د�ع���ع�ب��ب��"عل��ى روح م��ا س��واه ف��داه ومقص��وده م��ن كلم��ة ل" ه��و حض��رة الي�ي�م�م�ل�ال�ع���ع�ل�ل�ل�ل�

 ديD حض��رة الس��يDنDنDأة. وال��واب الث��ان: ه��و ي��D) هجري1269Dه��و ظه��ور ه��ذا الم��ر العظ��م ف س��نة (
 ظه��ر بع��ضأام حي��اته وق��د ي��DيDأنقض��اء إكاظم كان يذكر مراراu موضوع الفراق ويب بق��رب زم��ان وف��اته و

 ذه���ب ويظه���ر ص���احبكمأن أائه حزن���م م���ن ه���ذا ال���ب ال����زن فأج���ابم حض���رته: "أل تري����دون ب���DحبDأ
 بث��واإوا بعدي بل رDصحابه الخلصي: "ل تستقرDأائه الصادقي وبDحبDلصرح بيان لأالقيقي؟" وقال ب

  النف��وس الوقن��ةرDه س��يظهر". ول��ذا ل تس��تقرDن�DنDأ دDه موجودÙ ول بدDنDنDللي للطلباu عن معدن العلم ال
DالقدDدDد ك��اظم ق��دDس��ة بع��د وف��اة حض��رة الس��يDرض ح��ت ف��ازوالس ال تربت��ه الش��ريفة ب��ل س��اروا ف الد 

 قوا" إل آخ����ر كلمدDعينه����م وص����دDأ مDمDأبقص����ودهم ون����الوا قص����ب الس����بق وش����اهدوا الي����ات اللي����Dة ب����
الناظر.

  جن�ابنDنDأر وDه ك��ان رجلu بس�يط القل�ب ص�اف الض��مي وتص��وDن�DنDأويظه�ر م�ن عب��ارات جن�اب الن��اظر 
Dالشيخ صاف الضمي وسال النيDأة يDوظن uيضاDن uأ واهاDنDنDمقصوده التحقي��ق العلم��ي والاه��دة الديني �Dةي 

 ه���ل ال���بيت ومتض���لDع ف تفس���ي غ���وامض آي���ات الق���رآن الي���د بي���ث ي���دركأح���اديث لع لب���Dه متتبDن���DنDأو

Dالقصود بجرDرDد الكلم وم��ن دون ذك�ر الش��واهد والق��رائن ويعتم��د عل��ى م��رDرDد الرواي��ة الش��فهيDأة ف يDنDن 
Dحضرة السيDيDد كاظم تفضDأل بكذا وكذا وغف��ل جن�اب الن��اظر ع��ن ضDنDس��لم م�نل جن�اب ش�يخ الن 

  مقصوده كتابة هج�ر الق��ول وال��ذيان ل إتي��ان ال�دليل والبه��ان ول�ذا فق��دنDنDأهل الادلة ل الاملة وأ
ر الي����ةأس ال تربت����ه وبع����د دDحس����ائي ق���دDلح���د الأغتن����م فرص����ة إج���ال كلم حض���رة الش����يخ إ ���Dن فس 

 ع جري���اu عل���ى ع����ادتهرDراد ال ش���رDأ" خلف���اu ل���ا ي�ي����ح� ح�د�د�ع����ع�ب�� ب��ه	أه	ب����ب�ن�� ن��ن�ن�م����م�ل�ل�ع�ع�ت��ت��ل�ل�و�و�الكري���ة: "
  القص���ود بت���أليف ه���ذا الكت���اب ه���ونDنDأالس���ابقة بب���ذئ الق���ول وبإلق���اء الكلم عل���ى ع���واهنه. وحي���ث 

 ه��ل ال��راء وال��دال ل��ذا نتت��م ه��ذا البح��ث ب��ذكرأتي��ان بث��ل ه��ذيان لتكمي��ل ط��رق الس��تدلل  ل ال

67النعام:  281  
88ص:  282  
69يس:  283  
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Dبيان من البيانات الباركة لض�رة الس��يDف�اض ال عل�ى تربت��ه واب��ل الرح�ة ح�ت ينتب��ه ال�ذين ل ت��ذهبأد ي 
ي�نيDة بش�ارات الن��ورين النيDي�Dلع��وا عل�ى كيفيDطDغ��راض إل مقص��ود اليق��ان الش�ريف ويطDلبصارهم الأب Dي 

Dب��ذا الظه���ور العظ��م. إنDنDالس���ي Dلد اليDج��لDأفض��ل الثن��اء وأ علي��ه لDطي���ب التحي��Dة والبه���اء ف كت��ابي 

Dشرح القصيدة ف طيDشرحه قول الناظم:ي 
 ه�ه�د�ي��د�ف�ف�ح�ح�و�دr   و�م��DمDم	�م	�م	� م	�د	اد	و�و�ل����ل��ل�� ال��ك�ك�ت�ت�ر�ر�ض�ض���ح� ح�ج�يج�ج�ج�ض�ض���ب�ب� (
)ل	ض�ض���������������������������������������������������������������������������ف�ف�ل الم	ام	م��������������������������������������������������������������������������م�ل الو�و�ه	��������������������������������������������������������������������������ه	و�و�

Dق��ال: "إنDنDل��ه ص��ل DلDى ال علي��ه وآل��ه وس��لDلس��م ف الإم إس��ان: لDرض وه��و مم��Dس��م ف الس��ماءإد وم 
 ق بظ��واهرل��Dا يتعلDم��Dة مDي��Dح��د. الس��م  ه��و الظه��ور. يعن: ل��ه ظه��وران: ظه��ور ف الع��وال الظاهريDأوه��و 

 ىمDفعال��ا وص��فاتا وكينونات��ا ومظه��ر ه��ذا الظه��ور وموق��ع ه��ذا الن��ور الس��مDأحكامه��ا وأب��دان م��ن لال
DبحمDمDد. وله ظهور ف العوال الباطنيDلة واليDسرار الغيبيDيDة ومظهر ذلك السم هو السمDى بأحد.م 

Dول��DلDا ك��ان الل��ق ف الق��وس الص��عودي وكلDلDوكل uوكثيف��ا uم��ا ق��رب م��ن ه��ذا الق��وس ك��ان غليظ��اDم��ا بع��دل 
Dومن عهد النب صل .uلطيفا uوقرب إل البدأ كان رقيقاDلDى ال عليه وآله وسلDلDم ف رأس كلDم��ائة س��نةل  

 ا ك��ان مب��دأ الق��وس ك��انت التبي��ة لظه��ورل��Dحك��ام الناس��بة ل��ذلك الق��ام. ولDلك��ان يظه��ر م��ن ي��روDج ال
 ال�D م��ائة س��نة ك��ان ي�روDج الش��ريعة عل��ى مقتض��ى ظ��واهر الرعي��Dة. ولDلDحكام بالظواهر وال��روDج ف ك�لDلال

Dك��ان الب��دن الظ��اهري ل��ه مقام��ان مق��ام يتعل��Dالوض��وعاتلوع��روض اللختلف ق ب��الل ��Dح��وال وتغي 

Dومق��ام ل يقتض���ي ذل��ك ول��DلDا ك��ان ك��لDلDف س��ت 	مق��ام إن��ا ي�كم��ل Dأة تDكم��ا بي rط��وارDك��انتي uناه��ا س��ابقا 
  م��ائة�لDثن عش�ر م��ائةr ف ك�لDإ ف مDد إن�ا يت�مDم�Dس�م ممDإة الت هي مقتض��ى ظه��ور يDحكام الظاهريDلال

 فاu ويفص��Dل م��ا ك��ان مملu في��DيD اللل وال���رام ويظه��ر م��ا ك��ان مفيDي��Dحك��ام ويعيDلم���ن� ي��روDج ال
 الائة السابعة ويبيD ما كان مبهماu فيها. وبالملة فذلك العال� الكامل والفاض��ل ي��روي غص��ن الش��ريعة

 ت��ام ال��ائة الثاني��ة عش��ر وإذاu ف ه��ذا ال��وقت ظه��ر بع��ضإجل��ه وت��D أن بل��غ الكت��اب أويض��رD عوده��ا إل 
 اu وتل�ك الط��الب ك��انت مطوي��Dة كم�اي�Dا ك�ان مفيDم�Dظه�ر بع��ض الب��واطن للب��الغي الواص��لي مDأالك�املي و

 ودع تل��كألف��اظ والعب��ارات ولك��ب وجع��ل حق��ائق الط��الب مس��تورة وخزن��ا ت��ت اللفعل��ه الش��يخ ال
 ش��ارات ح��ت يك��ون عون��اu ل��ن يروDجه��ا وذخية ل��ن يبزه��ا ويتق��وDى ب�ا.لص�داف الأال��درر الكنون��ة ف 

Dفلم���DمDا ت���DتDت ال���ائة الثاني���ة عش���ر وت���Dلت ال���دورة التDول التعلDلDق���ة ب���الظواهر لش���مس النب���وDثنت���الة والو 
Dلقم��ر الولي��ة م��ن حي��ث التبعي uعش��رة دورة��DيDة فتم��DمDت ال��دورة وت��Dة الثاني��ة وال��دورةتDت مقتض��ياتا. والك��ر 

 س��تار.لات والخبي��Dات ت��ت الج��ب والي��Dس��رار الخفيDلحك��ام ظه��ور الب��واطن والأخ��رى لبي��ان لال
 Ùلخ���رى ال���دورة الأوعب���ارةDول لش���مس النب���وDلب���دان واللة ك���انت لتبي���ة الوDرواح التعلDق���ة ب���ا: مثال���ةل 
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 دة الغي الرتبط������ةرDرواح القادس������ة والنف������وس ال������رDل. والك������رDة الثاني������ة لتبي������ة المDمDلالني ف بط������ن ال
 رواح بالتكليف ف هذه الدنيا.لجسام: مثالة تربية اللبال

Dفلم�DمDا ت�Dلت ال�دورة التDول لش�مس النب��وDوDة ال�ت ه��ي متعلDق�ة بتبي��ة الظ��واهر ال�ت ه�ي مقتض��ى ظه�ورل 
 نDنDأة لتبية البواطن. والظواهر ف هذه الدورة تابع��ة كم��ا وDتت الدورة الثانية لشمس النبوDأد مDسم ممDإ

 س�م رس�ول الإفك�انت ه��ذه ال��دورة الثاني��ة فيه��ا  ول لتبية الظ��واهر والب��واطن ك��انت تابع�ة.لالدورة ال
 يأى بأح��د (مDخية الس��مDلحد. فكان ال��روDج والرئي��س ف رأس ه��ذه ال��ائة الأالذي ف السماء وهو 

 س ال تربت���هدDحس���ن ه���واءr" إل آخ���ر كلم���ه ق���دDأرضr وأن يك���ون م���ن أع���ذب أح���د) ول ب���دD أالش���يخ 
 نس.لم ال وجهه بلقائه ف مافل الرDعلى ال مقامه ف حظائر القدس وكرDأو

Dوه��ذه النغم��ة اللكوتي��Dأة عل��ى رغ��م يDن��ف ك��لDلDجاح��د مك��ابر ه��ي نفح��ة م��ن الن ��Dين��حن rة ونس��يم رح��ة 
 س ال روح��ه بكلم��ة "ظه��وردDد ك��اظم ق��دDيDه��ل الس��تعداد فرح��اu ونش��اطاu. ويقص��د حض��رة الس��يDأقل��وب 

 ة ال��ت عل��ى كش��فهايDات" ظهور بواطن آيات القرآن وسائر الكتب الس��ماويDيDسرار الخفيDلالبواطن وال
م الن��وع النس��ان وب��روز وظه��ورق��Dظهاره��ا ل��ذه الف��اهيم يتوقDإل��ذه الع��ان و Dي عق��ول البش��ر وتق��د��Dف ترق 

 ه�ل� ي��ن�ظ	�رون� إلD ت���أو�يل	ه	 ي��و�م� ي��أت ت��أو�يل	ه	 ي�ق��ول	 ال�Dذين�نتائج ذلك ف عال الظاهر وبكم الية الكرية: "
اء�ت� ر	س	�ل	 ر�ب*ن�ا ب���ال��ق* ن� ق��ب��ل	 ق��د� ج�� ا  والي��ة الكري�ة: "284"ن�س	��وه	 م��� ه� و�ل�م��� يط��وا ب�ع�ل�م�� ا ل��� ي	  ب���ل� ك��ذ�بوا ب��

  ذكره�ا وع�زDلDد وقي��ام روح ال ج�لDم�Dف ظه��ور ذل��ك عل��ى ظه��ور ق��ائم آل ممDق��D يتوق285D"ي��أت��م� ت���أويل	ه	
  تفصيل.لDن شرحنا ذلك بكلDأسهما كما سبق لنا إ

 مع���ان ف ه���ذه البيان���اتإة وق���D دقDلDلوا قليلu بك���لDمDن يت���امDأنص���اف له���ل الع���دل والأرج���و م���ن أف���الن 
Dالعالية الت تشهد وحدها على سوDأ مقام قائلها ليوا كيف وDنDنDحض�رة الس�ي Dنقض�اءإخ�ب بأد ك�اظم ي 

 ةي���Dنته���اء الق���رن الث���ان عش���ر م���ن الق���رون الجريDإنته���اء ال���دورة الس���لميDة بع���د إة وي��Dج��ل الش���ريعة النبويDأ
 ر الق��رن الث��الث عش�ر الج�ري ميع��اداu لظه�ور حض�رة الوع��ود وه��ذا م�ا ينطب�ق تام�اu عل��ىرDه ق�رDنDنDأوكيف 

 ه���ل ال���بيت عليه���م الس���لم كم���اأة م���DئمDأة والح���اديث الص���حيحة ع���ن رس���ول ال وي���Dت القرآنيDاراالبش���
 ل.وDوDلش��������������������������������������������������������������������������������������������������رحنا ذل��������������������������������������������������������������������������������������������������ك ف البح��������������������������������������������������������������������������������������������������ث ال

53العراف:  284  
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Dولك��نDنDم��ا يض��حك من��ه ال��رء "وش��ر Dر " ك	  ا عل��م م��ن بيان��اتل��D جن��اب الش��يخ لDنDنDأ البلي��ة م��ا ي	ض���ح�
 ن��ار ال برهانم��ا غي قابل��ةأ لDج��لDلد اليDك��ب والس��يDل بش��ارات حض��رة الش��يخ النDنDأحض��رة الن��اظر 

 ه كت���ب ف رس���التهن��DنDأخ��رى وه���ي أك بب���ل آخ��ر وزاد ف نغم��ات الع���تاض  نغم���ة سDنك��ار تس���Dللل
 نDنDأولي��اء الك�رام" ويعن ل بالنبي��اء العظ��ام والصDر الشريفة هي رتبة تتصDشD رتبة البشDنDنDأالثانية: "
Dالنورين النيDيDي�ن ل يبلغ�ا رتب��ة النب��و DيDم�ا ليس�ا وولي��اء لة ول يص��ل درج�ة الو Dةأل�ذا فإنDلرتب��ة البش��ري uهل 

 يض��اuأ عل��ى ذل��ك   أذن  ي��ن أاu كما ي��ب عليهم��ا لبل��وغ ه��ذه الرتب��ة يDو وليDأاu يDر نبيDشDن يكون البشDأويب 
  حقيق��ةنDنDأعتب��ار وق��د غف��ل ع��ن ل الرتب���ة تس��قط م��ن مق��ام النDنDإ ف��لDلDإس��لم ولجن��اب ش��يخ ال

  ن��ب وجلل��ة ق�درهيDيDأة وDق على قبول الفقهاء فإنDه ل�ن تثب��ت ف الع��ال نب��وDلDلياء لو تتعلDلوالنبياء وال
  وك���ان س���حاب معارض���ةلDلDإة ول تطل���ع رس���الةÙ وDب���داu ني���D ف وس���ط س���اء النب���وDأه ل يش���رق ن���DنDلب���داu لأ

  وحج����ب� ض���ياءهلDلDإف���ق العه���د والولي���ة الني أنواره���ا ول يطل���ع ب���در م���ن أل ح���ائل دون وDوDأالفقه���اء 
 ت�ت�أت�ت���� ت�م�م�و�و�ي�� ي��ب�ب�ق�تق�ر�ار�ف����ف�ه���ل اللج���اج وعن���ادهم كم���ا ن���زل ف الس���فر الكري: "أدخ���ان حس���د 

 . وف286"م�ي����م�ل�ل�أ بÙابÙذ�ذ�ع�����ا ع�ذ�ذ�ه����� ه�س�اس�ن�����ى الن�ش�ش�����غ�غ�ي�� ي��يrي����rب�ب�م	 م	نrانrخ�خ�د	د	ب����� ب�ء	اء	م�م�س�الس�����
ين ق��دDيDمثال جناب الشيخ بفضل النورين النيDأعتافاu من إع العاقل قDن ل يتوقDأالقيقة يب  DيDس الد 

 ن ينك���ر ظه���ورأس���هل علي���ه لول واللم���ر ال فم���ن الأ ال���ذي ينك���ر ظه���ور مظ���اهر نDنDلتربتهم���ا ل
��DالبشDأرين. وواض��ح شDنDم��ر حض��رةأنك��روا ك��ذلك أم��ر حض��رة الس��يح فحس��ب ب��ل أ اليه��ود ل ينك��روا ن 

��Dيي علي��ه الس��لم البشDأر بظه��ور حض��رته [ولك��ن م��ا شDض��رDإوا رDلDنقض��ت ص��واعقإ بنفوس��هم وم��ا ل 
 نك�ارهم ول آث�ار عيس��ىإخفي��ت بأ	 عل�ى رؤوس�هم. فل فض�ائل يي لDلDإالتتيب من غمام التكذيب 

 ندرس�����ت بتك�����ذيبهم. فلن�����ودDعنD ه�����ذا البح�����ث بتلوة ال�����ذكر الكي�����م ليزي�����د ال�����ؤمن س�����روراu وحب�����وراu]إ
Íن� ن�ل*ل*ك	����������ك	ل�ا ل�ن�����������ن�ل�ل�ع�ع�ج� ج�ك�ك�ل�ل�ذ�ذ�ك�����������ك�و�و�" ����������Íب� Íب� Íب�  ن*ن*ل������������ل��ل�� ال��ي�ي�ط�اط�ي�ي�ش�اu ش�����������وDوDد	د	ع����������� ع�ب�
 .287"وراuر	ر	غ	 غ	ل�ل�و�و�ق� الق�ف�ف�ر	ر	خ�خ�ز	 ز	ضrضrع�ع�ب�� إل ب��م�م�ه	ه	ض	ض	ع�ع�ب��ي ب��ح�وح�ي	 ي	س�س�ن�ن�لالو�و�

:  في نقد جناب الشيخ ما ورد في اليقان الشريف حول كتاب إرشاد العوام       .  9

 Dأكتب جناب الشيخ ف رسالته الول: "ول تظننDنDستش��هاد غي الك�افل الستدلل  ال��واهي والن 
Dال���وارد ف كت��اب اليق���ان يقتص��ر عل���ى ه���ذا فحس��ب. كلDعج��ب م��نأث���ور في��ه عل��ى ع ب��ل يك��ن الل 

��Dذل��ك. مث��ال ذل��ك م��ا تفضDضDل ب��ه ح��ول كري خ��ان وح��ول كت��ابه الس��مDرش��اد الع��وام وه��ذه عب��ارةإى م 

10الدخان:  286  
112النعام:  287  
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Dاليق��ان: "ول��Dع��ن ذك��ره ل uأن أردت أا ك��ان ه��ذا العب��د (ويش��ي ب��ذا إل نفس��ه) ق��د س��ع ك��ثياDتص��فDحف 
 قبال على النظر ف كلمات الغي ول��ن يك��ونل هذا العبد ما كان له ميل للنDنDأقليلu ف رسائله رغم 

Dت���ذك)Dلر ه���ذه العب���ارة لكDنDأ). 288ليه���ا فيم���ا بع���دإن���ا س���نحتاج نDلDأ لDن���DنDه ل���Dع���ن ل Ùح���والهأا س���أل ج���ع 
 لعطDطDلن ننظ���ر قليلu ف كتب���ه وني���ب الس���ائلي بع���د الأستفس���روا عن���ه ل���ذا ص���ار لزام���اu علين���ا إو

 خبنا شخص ذات ي��ومأفق وقوعها ف يدنا حت تDة ل يتDيDفاته باللغة العربيDلD مؤلDنDنDإوالعرفة. واللصة 
 ه ت	ش��تمD م��ن ه��ذا الس��م رائح��ةن��DنDأرشاد العوام، ول��و إه يوجد ف هذا البلد كتاب له يسمDى بنDنDأب

 الك��ب والغ��رور حي��ث ف��رض نفس��ه عال��اu والن��اس جهلء. وف القيق��ة ق��د ع	رف��ت جي��ع مراتب��ه م��ن
 ه س��الك س��بيل النف��س وال��وى وس��اكن ف تي��ه اله��ل والعم��ى". أف��توننDنDأس��م ه��ذا الكت��اب وثب��ت ب��إ

 س��م كت��ابr كتب��هإ رائحة الكب والغرور من مDسم كتاب؟ فإنDه يستشمDإكم من معان فهمها من مرد 
 ة ك��انوا م��ن الع��وامم�DمDأ لD زمان ومك��ان وف ك�لDلDغلب الناس ف كلDأ نDنDأرشاد العوام مع إآخرون باسم كتاب 

Dن	وقد صDلفت كتب كثية لنDرشادهم ولكن من كتابه ال��ذي كتب��ه باس��م كت��اب اليق��ان ل تش��مDمش��امهم  
Dالش��ريفة من��ه رائح��ة الغ��رور والس��تكبار  وك��أنDإ نDب�اثه س��وف تس��وق جي��ع الن�اس م��ن ع�ال الظ�نDإلن  

 رها وه�ي:كDوص��يتكم س��ابقاu بت�ذكDأستكبار تعلو من عباراته ال�ت لبداu ل يسمع نغمة الأعال اليقي. و
DإنDل ه��ذا العب��د م��ا ك��ان ل��ه مي��ل للنDقب��ال عل��ى النظ��ر ف كلم��ات الغي ول��ن يك��ون" ولكن��Dس��م كت��ابإه م��ن ن 
 ه س��الك س��بيل النف��س وال��وىن��DنDأاu عل��ى ي��Dرش��اد الع��وام يع��رف جي��ع مرات��ب ص��احب الكت��اب ويك��م قطعيDإ

 نص�افلول��و العل�م والأوساكن ف تيه الهل والعمى. مرحى لذا الستدلل  والس��تنتاج وليلح�ظ 
 بDب���Dرش���اد الع���وام متكبDإس���تكبار؟ وه���ل الش���خص ال���ذي س���Dى كت���ابه ل عل���ى اللDس���م ف الكت���ابي ي���دلDإ يDيDأ

 قب�ال عل��ى النظ�ر ف كلم�اتلل بتس��مية كت��ابه باس�م اليق��ان ولي�س ل�ه مي�ل للضDم ال�ذي تفض��Dأومغ��رور 
  نتهت عبارة جناب الشيخ عافاه ال.إالغي ولن يكون؟" 

  الجواب وبيان أن� المعترضين على مظاهر أمر ال لم يعترضوا إل� بسبب   .10
ي في تلك البدان المقد�سة وبسبب  �ّ غفلتهم عن معنى الروح القدس المتجل�

 تصو�رهم بأن� أولئك السلطين، سلطين الوجود، أشخاص محدودون مثلهم:

 ب��دع ال الل�قأل م��ا وDوDأم��ن إنس��ان ه ل يقم نDنDأل يفي على اول القلوب الصائبة والبصائر الكاشفة 
Dح��ت الن عل��ى معارض��ة النبي��اء والرس��لي وتك��ذيب مظ��اهر أم��ر حض��رة ربDإ الع��الي بDلDبس��ببل  

  ع�ن الباط�ل والص��ادق ع�ن الك�اذب وبس��ببقDصل ال�دليل والبه��ان ال�ذي ب�ه يت�از ال�قDأجهله معرفة 
 (لقد استعمل جناب الشيخ في الصل كلمة آنفاu (العربية) وكان يقصد بها خطأu (فيما بعد 288
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Dغفلت���ه ع���ن مق����ام الع����زDللة والس���لطنة الزDلي���DيDة والق����درة والغلب����ة الروحاني���Dة الوج����ودة ف تل���ك النف����وسي 
Dالقدس����يDأة الختفي����ة وراء يDس����تار الص����ورة البش����ريDيDة والظلومي����DيDة الظاهري����Dولئكأمث����ال أة. وعن����دما يق����وم ي 

 طف��ال قب��لأه "برDس ال س��رDدD ق��دDلDج��لDلد اليDابق وال��ذين مثDله��م حض��رة الس��يDس��الناش��ئي ف الظه��ور ال
 رحام" عندما يق��وم ه��ؤلء الرتبط��ونلجنDة مبوسة ف الأو كما مثDلهم عيسى عليه السلم "بأالفطام" 

  س��لطي الوج��ود ومط�الع،ولئك الس��لطيأو النائمون ف مهاد الطفول��ة فيتص��ورون أة يDرحام الاهليDأب
 نتق�ادهم وه��م وس��ائطإلس�نتهم ف أشخاص�اu م�دودين مثله�م، يطلق��ون أ ،قدرة وس��لطنة حض��رة العب��ود

 ش��عار ويقول��ونل كم��ال العق��ل والرزان��ة م��اني ينطق��ون بالر�حيان��اu مظ��اهر�أي��اد فيس��مDون لالل��ق وال
 وأو عل��ومهم أحيان��اu تغرDه��م مناص��بهم أ و289"ن�ون�ن	��ن	م��م��م�� م��رrرrع�اع�ش�ش���ل�ا ل�ن���ن�ت��ت��ل��ل��ل��و آل��ك	ك	ر�ار�ت���ت�ل�ا ل�ن���ن�ئ�أئ�"

"ء	اء	ه�ه�ف�ف�س5 الس5ن�ن�م�ا آم�م�م�ك� ك�ن	ن	م�م�ؤ�ؤ�ن�	أن�	و عزDتم ويقولون: "أثروتم 
290Dويتن Dون بقولم: "ن Dإ ك�ك�ع�ع�ب��ب��ت��ت��إ ك�اك�ر�ر�ن��ا ن��م�م�و�و�نDلDن�ين�ذ� الذ�ل	ه 	ذ�ذ�ر�ر�إ م�م�ه	ال	أ و291"ي�أي�ر�ئ الر�د�اد�ب�ا ب�ن�ن�لDيت uحيان��اDهم��ونت 

 س��اس الش��رائع اللي��Dةأة وه��دم ي��Dات الدينيDيDدي��ان بخالف��ة الض��روريDلتل��ك الش��موس النية لس��موات ال
"د�اد�س�س���ف� الف�ض�ض�ر�ر�ل ف الر�ر�ه��ه�ظ� ي	ظ�ن�ن�أ و�و�أ م�م�ك	ك	ن�ين�د� د�ل�ل�د*د*ب�ب�ي�	 ي�	ن�ن�أ ف	اف	خ�خ�أن* ن*إن*نشودة "أوينشدون 

 اuم�Dنك��اراu تامDإن��ة يDيDبحيان��اu ينك��رون براهي حض��راتم الأ و292
"ةrةrن�ن�ي�*ي�*ب��ب��ب�ا ب�ن�ن�ت��ت��ئ�ئ�ج�ا ج�م�م�وينادون "

  عل��ى ه��ذا الظه��ور العظ�م بك��ملنتق�ادات نتقد جناب الش�يخ جي��ع ه��ذه الإ  كما 293
اuب�ب�ش� ش���م�م�ك	��ك	ل�ل�ب�ب�ق�� ق��ن�ن�م��� س��نن م�ن�ن�ك	ك	ل	ل	س�س���ت�ت�ل�ل�ال��ديث الص��حيح: "  ات" وأحي��ا ف رس��الته الطبوع��ة جي��ع س��نن الع���تاض اعاuر�ر�ذ�ذ�ف���اع��اu ف�ر�ر�ذ�ذ�و� و�ب�rب�rب�rب�rش�ش���ف� ف�اuب�

م��ه ب��التعلDتDتDإح�دهم أحدهم سDاه ش��اعراu وآخ��ر س��احراu. أالاضية. وخلصة القول  DتDم وبال��درس وآخ��رل 
Dبطلب اللك وحبDمتلت ب��هإ الرئاس�ة وق�ال ه��ذا "ل��اذا عم�ل ك�ذا؟" وق�ال ذاك "ل�اذا ق�ال ك�ذا". وكم�ا ب 

 لDل يبدوه ول يكن هناك سبب لكلDاعتاض و أل ينتقدوه  نتقادإبطون الكتب ومتون الصحف ل يبق 
  ه���ذه النف���وس الواهي����ةنDنDأ لDلDإ وه���ذا اللج���اج والعن���اد الش���ديد ات  وه���ذه الع���تاض لنتق���ادات ه���ذه ال

Dالس��اهية وه��ذه ال��ذوات الس�افلة اللهي��ة ك��انت ق�د غفل��ت ع��ن مرات��ب الق��درة والق��وDحاط��ة والس��لطنةلة والو 
DالروحيDيDة القدسيDي�ة ظ��اهرة ف تل�ك اليDلة الت كانت متجلDب��دان القدس��يDيDة وذهل�ت ع��ن مش��اهدة تل��ك البل�Dوراتل 

 نألي���ه ل إن تنظ���ر أص���ل ال���دليل ال���ذي ي���ب أالص���افية التللئة والض���يئة وبقي���ت ته���ل معرف���ة 
 تن���Dك���ب وظنDلهواءه���ا الباطل���ة. ونظ���رت بنظ���ر الطفول���ة إل النظ���ر الأو ي���الف أتنظ���ر إل م���ا يواف���ق 

Dمدارك من ينظر ف القلوب مثل مداركها الضعيفة وتصوDوDرت مقنDنuوم��دودا uن القواني وشارع الشرائع مكوما 
مثلها.

36الصافات:  289  
13البقرة:  290  
28هود:  291  
26غافر:  292  
53هود:  293  
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 س��تغرابهإض��ح لك��م س��بب عج��ب جن��اب ش��يخ الس��لم وتDم��ة يتDدDلعك��م عل��ى ه��ذه القدDطDطDإوبع��د 
 رش��اد الع��وام) جي��عإوض��ح م��ن كلم��ة واح��دة (أس��ه العل��ى إ زD الم��ال الق��دس الب��ي ع��زDنDنDأكي��ف 

Dرائحة التكب Dمراتب صاحبها ولاذا شمDبDوالغرور م��ن ه��ذه الكلم��ة. نع��م ق��د ج�اء ف ح��ق DبDمظ��اهرق  
	ع�ع�أم�������ر ال: " 	�������ي� 	ي� 	ي�  م�م�ه�ه�ر�ار�ص�ص��������ب�ب�أى ل��������ل�ع�ع�و�و�ع�������داء ال: "أ" وج�������اء ف ة�ة�ر�ر�ظ�اظ�ن�������� الن�ل� ال��������ي�

 د	يد	د�د�ش� ش������ه	ه	م������م�ل�ل�ع�ع� وق�����د ع	�����رف ع�����ن ه�����ؤلء العل�����م ال�����ذي ج�����اء ف الي�����ة: "294"ةÙةÙو�او�ش�ش������غ�غ�
 ل5ل5ض�ض���أ م�م�ه	�� ه	ل�ل�ب�� ب�م�ام�ع��ع�ن��ن��لالك� ك�م�م�ه	�� ه	ن�إن�ي��ة بص��فة: "لولئك ف الأ وو	ص��ف 295"ىو�و�ق�الق�
 د بش��ديد الق��وى م��ن كلم��ة واح��دة مرات��بي�Dن يرى الن��اظر بعي ال والؤيDأ لذا فل عجب 296"يلuب�ب�س�س�

 فك�ار النحوس�ة. فمثلu لحظ��والبص�ار الطموس��ة واللول��و البص�ائر الجوب��ة والأدراكه�ا إيعجز ع�ن 
 م�م�ه	���ه	ن��ن��ف��ف��ر�ر�ع�ع�ت��ت��ل�ل�و�و�ي���ة الكري���ة: "ل جلل���ه خ���اطب رس���ول ال ع���ن الن���افقي باللD ج���لDقD ال���قDنDنDإ
 ك س��تعرف الن��افقي م�ن لجته�م وتع��رف مكنون��ات قل��وبمن�DنDإي أ 297"ل�ل�و�و�ق�� الق�ن�ن�ل���ل��ل�� ل��ن�ن�م�م�

 ة والبه��اءي��Dطي��ب التحيDأق��والم ف حي ل��و نط��ق من��افق مثلu ف حض��ور خ��ات النبي��اء علي��ه وآل��ه أم��ن 
 درك حضرته من هذه الشهادة نفسها جيع مرات��ب نف��اقه وخ��داعهأك رسول ال" ونDنDأشهد أبشهادة "

Dفل ش���كDأ كDنDلس���نة الل���وم والتقري���ع ق��ائلي كي���فأ النكري���ن لض���رته يس���تغربون ويعجب���ون ويطلق���ون ن 
Dكش��ف نف��اق ب��اطنه م��ن كلم��ة واح��دة ه��ي ف الظ��اهر تص��ديق نب��وDته علي��ه الس��لم ورس��الته؟ وكي��فو 

Dكش��ف منه��ا جي��ع مكنون��ات قلب��ه؟ ولك��نDأ ال��ؤمني بض��رته ينظ��رون إل نDص��ل ال��دليل ول يش��كDونك 
 يق�انم عي ه��ذهإي�انم وإة عDش��عDأك�م حض�رته ب�ل يش��اهدون ف انفس��هم بنتيج�ة ح	ة ح	حDبداu ف ص��حDأ

DالقوDف ه��ذا الظه��ور العظ��م حي ج��اء و uه��ل النف��اق إلأة الباصرة والرؤية الصحيحة كما حدث م��رارا 
 حتي����اللجته����ادهم ف منته����ى الدع����ة والإيق����انم وماه����دتم وإي���انم وإظه����روا أص���حاب الوف����اق وأ

DولكنDأ عباد ال من نDوDت��إت��نتبهوا إل نفاقهم بكم ال��ديث: "إل وهلة و	ق��	ل� ال�ة�ة�س�اس���ر�ر�ف��وا ف��ق	م��	ن�ن�م�ؤم�م 
 ةي�D ه�ذه البص��ية والنورانيDنD" وعرفوا من كلماتم مكنونات قلوبم ولك��نDل� ال�ر�ور�ن	ن	ب� ب�ر	ر	ظ	ظ	ن�ن�ي�� ي��ه	ه	ن�إن�ف�ف�

Dليست من الواهب العامة الت يظنDنDكل Dإنسان أ لDنDا موجودة ف نفسه ويعتب خي��اله الفاس��د م��نن Dن 
 ن يتعلDم م�شية القطاة فإنDه ينسى م�ش��يتهأراد أ الغراب إذا نDمثال السائرة أنDلالدارك العالية، إذ من ال

 غلط الفاضحة ويفضح نفسه لدى طيور حدائق العلم والعرفان.لويقع ف ورطة ال

  في بيان معنى كلمة (إيقان) وإثبات خطأ جناب الشيخ في فهم معناها:  .11
7البقرة:  294  
5النجم:  295  
45الفرقان:  296  
30محمد:  297  
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 قب��ال مظه��ر أم��رإيقان) ومن عبارة عدم إبD من كلمة (بD جناب الشيخ لا شمD رائحة التكبDنDنDإهذا و
 ال على النظر ف كلمات الغي فإنDه ل يقع ف ورطة التشبيه والتمثيل الذي ل ينطبق على القياس مع

ب ب��ل فض��ح جهل��ه باللغ��ة وبره��ن عل��ى ع��دم علم��ه ب��واطن   نDنDللف��اظ للس��تعمال الإالف��ارق فحس���
  إل ع��النDبداu بعن يفي��د اليقي ول تس��تعمل بعن س��اق الل��ق م��ن ع��ال الظ�نDأيقان) ل ترد إكلمة (

 ستيقنه وب��ه إس��تيقاناu:إيقاناu وتيقDنه وإيقن المر أاليقي كما حسب جناب الشيخ فقد قال البستان: "
 دراك ظ��واهرإ جن��اب الش��يخ قاص��ر ع��ن نDنDأض��ح م�ن تنص��يص علم��اء اللغ��ة ه��ذا تDل�م��ه وتقDق��ه" ويتDع�ع�
 نDنDأ عل��ى لDيق���ان) ت���دلDإ كلم��ة (نDنDألف���اظ ول��ذا الس���بب ق���اس قياس��اu ب��اطلu. وغاي���ة الم���ر ه���و لال

 مضامينه ق�د نزل��ت م�ن ع�ال اليقي ل م�ن ع��وال الظ�نD والش��كD والتخمي، وك�ذلك إذا ل ي	قب�ل مظه�ر
  ذل��ك لي��س م��ن ب��اب الكبي��اء والغ��رور ب��ل لك��ي ل يك��ون ذل��كنDنDإأم��ر ال عل��ى مطالع��ة الكت��ب ف��

 مط��ارأ والري��ب وي	نس��Dب	 اكتس��اب العل��وم إل كDرب��اب الش��كDأرتي��اب إقب��ال عل��ى الكت��ب س��بباu ف لال
 ش��تهرتإخلق��ه الكري��ة وأرت م��ن نفح��ات طي��ب ط��D آف��اق الع��ال ق��د تعطDنDنDأمع��ارفه الائل��ة ف حي 

Dوداعته ورأفته ف كافDطراف وقد نزل ف كتاب سلوك (الوديان السبعة) الذي ن��زل فلناء واللة الف 
  إظه��اربDح��بDأ ش��أنه بص��ورة ص��رية: "ل لDح��د كب��ار الش��ايخ ف الق��ام الراب��ع من��ه ق��وله ج��لDأج��واب 

 كتس�اب ل عل�ى الوهب��ة اللي�Dة"لق��وال الغي دلي��ل عل�ى العل��م الأ ذك�ر نDنDلقوال السابقة كثياu للال
  مقصود مظاهر أمر ال هو حفظ قل��وب العب��اد م��ننDنDأنتهى.  في	فهم من هذه العبارة بكل صراحة إ
 ه	ت�	ط��5ه	ت�	ل ت�	و�و�ي علي��ه الس��لم: "يD خ��ات الن��بيDقD والش��بهة كم��ا ن��زل ف ح��قDكDليه��ا الش��كDإن يتط��رDق أ
ر�ل� إذاu ل�ك�ك�ن�ين�م�م�ي�ي�ب�ب�  رباب العناد ول ي	نسبأنتقاد إ حت ينقطع لسان 298"ن�ون�ل	ل	ط�ط�ب�ب�م	م	ل� ال�ب�اب�ت�ت�ر�ل�

  ه��ذا ل ينقط��ع لس��ان الص��ملDس��ف م��ع ك��لDلن��زول الق��رآن الش��ريف إل التعل��Dم والتكس��Dب. ولك��ن وي��ا لل
Dاللجوج ول ينسدDل باب الكابرة، لدDنDأ نDمثال جناب الشيخ من اليه��ود والنص��ارى ال��ذين ظن��Dأوا نDنDمظ��اهرن Dرد  

Dق��د نس���بوا إل خ��ات الن���بي uومقام���ا uأم��ر ال يزي���دهم ش���أناDيDي علي���ه الس���لم التعل��Dم ف كتبه���م ال��تل 
Dكتبوها ف الردDكتس�اب العلوم��ات منه�م كم�اإ عل��ى الس��لم ونس��بوا ن�زول الق��رآن إل مس��اعدة الغي ود 

DيتDأنكليزي. ولكن سبق ل ل هاشم الشامي وجرجيس صال الانتقادات ضح من ت 	أن عرض�تDنDجن�اب الش�يخ ي�بن  
 غلط لنD الش��خص ال�ذي يبن كلم��ة (ت��وقي) م�ن ب��اب (يقي) خلف��اu لتص�رياتلن ي	عفي ف ه��ذه الأ

DاللغويDيDبه من إمام��ة الئم Dي ويقول ف خطبة كتابه عبارة "وتوقي ما نص��Dن يط��ئأة" فل عت��ب علي��ه م 

48العنكبوت:  298  
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 شـجارلل3تعـرف اليض��اu ويبن عل��ى ه��ذا الط��أ الف��احش قياس��اu ب��اطلu [أيق��ان) إف فه��م معن كلم��ة (
  ].ثمارها والنفوس من آثارهاأمن 

  . في بيان بعض مآثر كتاب اليقان الشريف:  12

  ه��ذا الكت��ابنDف��اق الرض والس��ماء نعتق��د إنDآض��اء ببه��اء وجه��ه أه��ل البه��اء بعناي��ة م���ن أنع��م ن��ن 
Dل الظ��نDال��بي والس��فر الكري يب��دDأ ب��اليقي ويس��وق الل��ق م��ن الحي��م إل النعي��م ل م��ن حي��ث نDنDن 

 رشاد العوام) على رشاد الؤلDف وجهل العوامإو تدلD مثل كلمة (أيقان) تدلD على هذا العن إكلمة (
 ةل�DدلDأ الب�احث النازل��ة ف ه��ذا الكت��اب الش�ريف ترف�ع ح	ج	�ب� الظ�نD الغليظ�ة وتفي��د نDنDأب�ل م�ن حي��ث 

Dوبراهي واض��حة يقيني��Dأث��ر الب���اهر حي��ث لنك��ار فض��ل ه��ذا اللة، ول م��ال ليDنDل تص���ىن uنفوس���ا  
Dوردت ب����ه م����ن ع����ال الظ����نDنDوالتقلي����د إل ع����ال اليقي والتحقي����ق وص����عدت م����ن حض����يض الش����ك Dك 

 فتت��انلرواحه��م حي هب��وب عواص��ف الأطمئن��ان الرفي��ع بي��ث ف��دوا لوج اليق��ان والأوالتدي��د إل 
  م��ن الباط��ل وتس��ربلوا ب��دمائهم ولقDمتح��ان ال��ت فيه��ا يت��از الث��ابت م��ن ال��زائل وال��قDلوهي��اج زواب��ع ال

 س��رى ال�اه والناص��ب ول يركع��وا ول يس��جدوا مث��ل عبي��د ال��ثروةأيرض��وا بكتم��ان مب��دأهم ومش��ربم مث�ل 
 حسن من قال:أجاد وأوالشهود عند من يعاندونم ف الباطن ويضعون لم ف الظاهر ولقد 

)ء	اء	ق�������������ق�ب��الب��و�ا و�ه�ه�د�د�ن�������������ن�ع� ع�ت	ت	و�و�م�������������م�ل�ي ال�و�و�ت�ت�س�س�������������ي� ي�      299وس������������rف	ف	ن�	ةÙ ف ن�	ل�������������يل�ح�ل* ح�د�ل������������د�ل� ل�س�س�ي�������������ي�ل�ل� (

 ه��ل الي��انأس��تطاع إن أل��واح القدDس��ة لل��ذا الكت��اب الق��دDس بال��ذات وس��ائر اللوم��ن الث��ار الب��اهرة 
Dرموز جيع الصحف السماوي DحلDة وي��Dس��تطاعوا ب�ذه الوهب��ة ت��أليف قل��وبإة وفهم بطون اليات اللي 

اد ح��تتDتDإف��اق وتDتDإة ووداد وبDمم التباعدة التباغضة وتبديل العداوات الراسخة القدية إل مبDلال �Dت 
Dتتحق���Dس�س����ي�ي�ق بش���ارة: "ق	ك	ال���ذ*ك 	ئ�ئ�ذ*ن	ب	ل�����ل��ل��ع ال��م���� م�ب	ر	ر�ر�ي��ي��و� و�ف�وف�ر	ب���	ب	ض	م����م�ن* الن*ض	ر	ع�ع�م���� م�ر 

ل*ب�ب�ر�ر�س�ب� س��ب��ب�ع� ع�ع	يع	ض�ض��ر� الر�ب	ب	ع��ع�ل�ل�ي��ي��" ويكون ف حكم الواق��ع نب�أ: "ي�دي�ل��ل��ل��ال��   الص��
 ".ن�ان�و�و�ع�ع�ف��ف��لر� الج�ى ح	ج�ل�ل�ع� ع�ه	ه	د�د�ي�يم	 ي�ط�ط�ف� الف�د5د5ي�	ي�	ي�	ي�	و�و�

 ي الع���واميDميDللف الآ نDنDأس���ة دDل���واح القدDلس وس���ائر الدDت���اب الق���دDكوم���ن الث���ار الب���اهرة ل���ذا ال

Dالبن�اء البك��م الص�مDدي�ان ق�دل ال�ذين ل خ�ب ل�م م�ن دينه�م ول عل�م ل�م بق�ائق س�ائر الكت��ب والم 
Dل جهله���م إل عل���م وجبنه���م إل ق���وDتب���دDوDة وش���كDث���ر الن���وار الس���اطعة م���ن ه���ذهأهم إل اليقي م���ن ك 
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 دة بم��د وثن��اء مال��ك ي��ومرDون ك��الطيور الغ��رDن��Dس��تبداد يتغنDله��ل الأالي��ات اللي��Dة وص��اروا ف م��الس 
Dالع���اد وينطق���ون بالج���ج القوي���Dة الواض���حة ف ي���Dإة والدلDة أم���ر حض���رة رب���Dثب���ات حقيDالعب���اد ح���تب  

Dى حقيق����ة الي����ان اليقين غي التقلي����دي وتتحق����Dتتجل����Dق بش����ارة: "ق�	ي�	ر�ي الر�س�س�����ي	ج����	ج	ل	ه�اه�ج����� ج�لuل 
".ياuر�ر�ك�اعاu ك�ج�ج�ش	ماu ش	ل�ال�ع� ع�ح	ح	ب�ب�ص�ص�ي	ي	ف��يلu ف��ب��ب��ب��اناu ب��ب�ب�ج�ج�

 س���ة فكي���فدDل���واح القدDلعينه���م ع���ن جي���ع الث���ار الب���اهرة للأبون ذDغم���ض الك���ابرون والك���ذDأ ن�ن�إو
 ة والن���وديDتيDش��لف��اu مؤلDف��ة م��ن الغلة واليه���ود والزردآ نDنDأث��ر الظ��اهر وه���و لنك��ار ه��ذا الإيس���تطيعون 

 زك��ى التس�ليم والثن��اءأي علي�ه يDة والبه��اء وب�ات الن��بيDي�Dطي��ب التحيDأالذين ل يكونوا مؤمني بعيس��ى علي�ه 
 ج��ة ه��ذا الكت��ابية الدى ول بالكتب النازلة من السماء قد آمنوا بتلك الن��وار القدDس��ة بنتمDئمDأول ب

 ة الس��م  العظ��م رغم��اuوDع��تفوا بعظم��ة ش��أنم وجلل ق��درهم ب��ل ق��اموا بق��وDإق��رDوا وأالق��دDس بال��ذات و
��Dلل��ذين ي��رون نعم��ة ال ثDإم��م ولائر الس�� ينكرون��ا عل��ى هداي��ة ثDرش��ادها وتقDق��ت البش��ارة الكري��ة:ق 

ةu و�ن��ع�ل�ه	�م	 ال���و�ار�ث�ي� �ر�ض� و�ن��ع�ل�ه	�م� أ�ئ�م�� ت	ض�ع�ف	وا ف�� ال�    ول نش�اهد مث�ل300"" و�ن	ر�يد	 أ�ن� ن�	ن� ع�ل�ى ال�ذ�ين� اس�
Dه��ذا الت��أثي الب��اهر م��ن كت��ب علم��اء الس��لم الاض��رين ال��ذين ينطب��ق ف حقDه��م حك��م ق	ر و�اتÙ غ�ي��  " أ�م���

ع	ر	ون� أ�ي�ان� ي�	ب��ع�ث	ون� ي�اءr و�م�ا ي�ش�  ام ال��ت ك��اني�DيDلل الوDوDأيضاu من كتبه��م ف أ  بل ل ي	شاهد ذلك 301"أ�ح�
Dينطبق بقDكبر فارق\ بينأثر لحسن شاهد\ بين الفريقين والأوالتاريخ هم حكم الياة واليان. [ق 
 ].الكلمتين

. في بيان أن� اعداء ال والمنكرين للنبياء يكف�رون أهل اليمان في كل� زمان:13

  ال�ذين�ن�م��من الذين قنعوا من الدين واليان والعلم والفضل بالسم  ق��ائلu: "م�إنسان نعم لو يسأل 
Dلته كتبك���م م��ن الض���للة إل الداي���ة ح��ت يص��دق بق Dب��دDبلإرش��اد ول يبق���ى فق��ط لس��م الإه��ا ق uس��ا 

Dم يعجزون عن الجابة ويو Dى؟" فإنDمسمDوDلون الناظرة العلميDيDة إل ماربة ديني�DيDة ويش��رعون بالس�بDب 
���������������������������������������������Dواللع���������������������������������������������ن والتكفي ويوق���������������������������������������������دون ن���������������������������������������������ار التعصDب بي الع���������������������������������������������وامص 

Dوير

Dر
 بع�د عج�زه ك جن�اب الش�يخ ف ه��ذا الوض��وعسDق��وام كم�ا تس��Dلقارب واللكون ع�رق العداوة بي ال

6القصص:  300  
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 ق��وال وس�Dى من��اظرهلعن الجابة على جناب مناظره بب�ل التكفي وآوى إل كه�ف ال��ذيان وب�ذئ ال
 س��ةدDعت�ب من���زلتهم مقدDإعت��ب مظ�اهر أم�ر ال عروش��اu إلي�Dة وإ جن�اب الن�اظر نDنDأكافراu وملح�داu ب�دليل 

 تق��ن م�ن جي��ع الكت��ب ك��أنDأعل��ى وأعتب كت��اب اليق��ان الش��ريف إمكان ولمكان وم�ن� ف اللعن ال
 " ولن�ن�ح����ح��ح��ح��ر� الر�ش	ش	ر�ر�ع��� ع�ن�ن�م�م�ؤ�ؤ�م	��م	ل�ب	 ال�ل���ل�ق��ق��جن��اب الش��يخ ل يس��مع ال��ديث الص��حيح: "

 ن�ن�ن�ع�ع�س�س����ي� ي�ن�ن�ك����ك�ل�ل�و� و�ي�اي�س��س��س��ل س�����و�ي و�ض�ض����ر�ر�أن� ن�ع	ن�س�س����ت�ل ت�يش���اهد البي���ان ال���تي: "
 ". وف ال���وقت ال���ذي في���ه س	���Dيت قل���وب ال���ؤمني عروش���اu إلي���Dةن�ن�م�م�ؤ�ؤ�م	���م	ل� ال�ي�ي�د�د�ب����ب�ع� ع�ب	ب	ل����ل�ق��ق��

 طلق كلم�ة (الع��رش العظ�م) عل��ىإسة لاذا ل يوز دDستواء روح ال على هذه القلوب القدDإبسبب 
 و المال القدس البي ؟ وكأنD جناب الش��يخ ل ي��زال (م��عأي يDو خات النبيDأو عيسى أقلب موسى 

 كسDفلك الس��بعة والكرس��ي والع��رش ويتمس��Dلني) ي��ؤمن ب��تتيب الدDه يعش�ق بالس��م  عل��وم التم��دDنDنDأ
 ى بالفل����كمDفلك الوه����وم الس����مDل فل����ك النDنDأ نDه ظ����نDنDنDأب����اث الفل����ك وك����أبراف����ات الس����ابقي ف 

 نDنDإ فلDلDإ جلله. ولD جلDقDلي وعليه يلس القDلطلس هو العرش العظم اللالتاسع والفلك ال
Dالنسان الذي يؤمن ببطلن علم الفل�ك الق��دي كي�ف ينك��ر عرش��يDب��دان مظ�اهر أم�ر ال؟ وإذا ك��انأة ي 

Dجن����اب الش����يخ ف الواق����ع مطDطDعل����ى بطلن عل����م الفل����ك الق����دي وص����ح uلع����اDة عل����م الفل����ك الدي����دح 
���DفليتفضDضDل ويق���ول م���ا ه���و القص���ود ب���العرش ال���ذكور ف جي���ع الكت���ب الس���ماويDيDة ح���ت نؤي���Dد ن���ني 

DصحDحDة نظره ول نسمDمDي الياكل القدDة؟ ول يعرف جناب الشيخ دDإلي uأسة عروشاDنDنDكل Dم�ا قي�لل  
Dف ح������قDإ مظ������اهر أم������ر ال قDنDا ك������ان بس������بب ن ������Dنتس������ابم إل ذات ال تب������ارك وتع������ال ل بس������ببإن 
Dشخص��يDيDاتم وخصوص��يDي��Dف حادث��ة البيع��ة ت��ت الش��جرة يتفض uاتم. فمثلDإ�ن�ل ف الق��رآن الي��د: ض " 

اد الفه��وم م��ن ه��ذهتDتDل فه��ل ه��ذا ال302"ال���ذ�ين� ي�	ب�اي�ع	ون���ك� إ�ن����ا ي�	ب���اي�ع	ون� الل���ه� ي���د	 الل���ه� ف��و�ق� أ�ي���د�يه�م� ��Dت 
 عت��ب نفس��ه ال��ذات اللي��Dة وواج��بإ رس��ول ال علي��ه الص��لة والس��لم نDنDأ عل��ى لDي��ة الكري��ة ي��دلDلال

 الوجود لنD بيعته نفس بيعة ال ويده عي يد ال؟

 عت��ب مط��الع التوحي��دإه��ل الي��ان وأكف���ر� إنسان ل وDوDأ جناب الشيخ نDنDأول تظننD ايها القارئ الكري 
Dواليق��ان ض��الDلDي مرت��دDيند،Dحاش��ا وكل Dإ ف��لDنDأ ه��ذا ش��نDن الك��ذDذDبي ف الص��ميم وس��جيDة قدي��ة في 

  دن�اءةلD اليه�ود بك��لDنDنDأ) م�ن إني�ل مت�D ل�تى 27) م�ن الص�حاح (63النكري�ن. ف�انظر ف الي��ة (
ïوا وج����ود عيس����ى علي����ه الس����لم مض����ل����Dسïعت����بإن إ ونس����بوا مطل����ع ن����ور الداي����ة ذاك إل الض����لل ول 

Dس فلينظ��روا الي��ة الكري�ة ف س��ورة الطفDغي مق�د uالني��ل كتاب��ا uالس��لمون مثلDفي حي��ث ق�ال تع��ال:ف 
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ن� ال��ذ�ين� آم�ن	��وا ي�ض���ح�ك	ون�" ان	وا م�� ر�م	��وا ك��� م	.  و�إ�ذ�ا م���ر5وا ب���م� ي��ت��غ���ام�ز	ون�. إ�ن� ال��ذ�ين� أ�ج� ل�ه��   و�إ�ذ�ا ان��ق�ل�ب	��وا إ�ل�� أ�ه�
ء� ل�ض�ال5ون�. ان��ق�ل�ب	وا ف�ك�ه�ي� ل	وا ع�ل�ي�ه�م� ح�اف�ظ�ي�.  و�إ�ذ�ا ر�أ�و�ه	م� ق�ال	وا إ�ن� ه�ؤ	ل�  .303" و�م�ا أ	ر�س�

  . في بيان أن�ه ل إعتبار لتصديق الفقهاء أو تكفيرهم ول يترت�ب على   14
هذا غير إنهدام الممالك مع ذكر بعض الشواهد التاريخي�ة:

 لحظ��وا أنD تكفي ال��ؤمني ك��ان م��ن الش��عائر القدي��ة ف الرمي ووص��ل� بالوراث��ة إل اللحقي (ليظه��ر
 ف ال��ديث م��ا إن��درس م��ن الش��عار الرثي��ث) ولكنDن��ا ن��ن عب��اد ه��ذا الظه��ور العظ��م أض��اء ال ب��أنواره

 اذ�إذ�أرج�����اء الع�����ال نس�����تهزئ ب�����ذه التكفيات ونعت�����ب ذل�����ك فخ�����راu لن�����ا بك�����م ال�����ديث الص�����حيح: "
 " ونعتبه�����ا م����نب�ب�ر�ر�غ�����غ�ل�ال�و� و�ق�ق�ر�ر�ش� الش������ل	ل	ه������ا أه�ه�����ه�ن��ن��ع�ع�ل� ل�ق*ق*ل������ل��ل�� ال��ة	ة	ي�����اي�ر� ر�ت�ت�ر�ر�ه�����ه�ظ�ظ�

 علمات حقيDة هذا المر العظ��م لنD التص��ديق أو التك��ذيب ال�ذي ل ين���زل م�ن قل��م إل��ي ول يص�در
 هلu للهتم��ام وي��زول ويض��محلD م��ع الكفDري��ن أنفس��همأم��ن لس��ان إل��ي ول يس��طر ف كت��اب ال لي��س 

 بكم الثل السائر: "ك�لD م��ا ج�اءت ب��ه الري��ح ي��ذهب أدراج الري��اح" ب�ل ي��ؤثDر خس��ران ذل��ك ف أولئك
Dري��ن وف ذريDالكف�DعيDف التكفيات ال�ت ح�دثت بي أه�ل الس�نة وأه��ل التش��ي uر ال�رء قليل �Dاتم. ول��و يفك 

 ويطDل���ع عل���ى نتائجه���ا يع���تف بص���دق ه���ذا الق���ول ويش���هد بعظم���ة خس���رانم وس���وف أذك���ر ف ه���ذه
Dإل ه��ذه النك��ات ويط uينتب��ه أول��و البص��ار قليل ��Dالص��فحات إح��دى ه��ذه ال��وادث الش��ؤومة حتDل��عط 

 "].لعل� ال يهديهم إلى سواء السبيلعلى عواقب الادعي والكفDرين ["

 عن��دما طل��ع ن��م الدول��ة الص��فويDة م��ن البلد الش��رقيDة ف أوائل الق��رن العاش��ر الج��ري وإس��تول مؤس��Dس
Dهذه الدولة الشاه إساعيل الصفوي على بلد شيوان أوDوبعدها عل��ى آذربيج��ان وأراك وأك��ثر بلدو uل 

د خ�ان الش�يبان الوزبك��ي �Dة. وك�ان مم��Dة ف ذل�ك ال��وقت م�ن ال��دول القويDإيران، كانت الدولة الزبكي 
 يعتب نفس��ه فات�ح الف��اق ويعتق��د نفس��ه مالك��اu متص��رDفاu ف المال��ك الش��رقيDة بالس��تحقاق ل�ذا ث��ار غب��ار

 روس عل��ى ح��دود مدين��ة م��رو،ض��الرب بي اللكي حول الستيلء على خراسان وعصفت ال��رب ال
 وبنتيجة الرب ق	تل ممDد خان وإستول الشاه إساعيل على خراس��ان وعن��دما فتح��ت الدول��ة الص��فويDة
 بلد خراسان راجت سوق السبD والرف��ض والطع��ن واللع��ن وف ه��ذا ال��وقت ك��ان يس��كن مدين��ة ه��رات
ة الق��وم وم��ن أفاض��ل العلم��اء الع��دودين وحي��ث ل ��Dد القهس��تان ال��ذي ك��ان م��ن أئم ��Dش��س ال��دين مم 
 يس��تطع تم��Dل س��اع س��بD اللف��اء الراش��دين ت��وارى ف زاوي��ة الختف��اء حت��D رج��ع الش��اه الص��فوي إل
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 أراك وتوجDه عبيد ال أوزبك أمي بارى مرDة ثانية نو هرات ليثأر لدم ممDد خان وليستول عل��ى بلد
 خراس���ان فإس���تول عل���ى ه���رات وخ���رج ش��س ال���دين ال���ذكور م���ن زاوي���ة الختف���اء وش��لته عواط���ف أمي
ا ��Dة فلم��Dالف��رائض الديني Dوإعت��ب م��اربتهم أه��م uة علن��اDب��ارى وعناي��اته فش��رع بتكفي الش��يعة الثن عش��ري 
 سع الشاه إساعيل بأخبار خراسان وإستيلء الزبكيDي عليها مرDة أخرى عزم على فتح البلد الشرقيDة
ه جيوش��ه ن���و بل��خ وه���رات وعن���دما س��ع أم��راء الزبكي���Dة ��Dة أخ��رى ووجDة م���ر���Dوإخض��اع القب���ائل الوزبكي 
 بذلك ول يروا ف أنفسهم قوDة مقاومته إنزموا نو ب��ارى وس�ائر بلد م��ا وراء النه��ر، ول��ا ش�اهد ش�س
 ال��دين ال��ذكور إق��امته ف ه��رات م��ن الس��تحيلت راف��ق م��وكب عب��د ال خ��ان متوجDه��اu ن��و بلد ت��وران
 وح��طD عص��ا الرح��ال ف مدين��ة ب��ارى وإغتن��م علم��اء م��ا وراء النه��ر فرص��ة وج��وده فيم��ا بينه��م وإع��تفوا
مه عليه�م وإغ��تفوا م�ن أن�ار مع��ارفه وإفتخ��روا بالتلم�ذة علي��ه حت�D ن��ال ف بلد تاتارس��تان Dبفض��له وتق��د 
 الواسعة الطراف صيتاu كبياu ونف��وذاu واس��عاu وش��هرةu ومقام��اu علي�Dاu فتحرDك��ت الض��غائن الذهبي��Dة م��رDة أخ��رى
 وحرDك���ت ع���رق� عص���بيDته وجعل��ه ح��بD النتق���ام ل ي��رى ع���واقب الس���لم وأخ��ذ قل��م الظل��م وس��جDل ب��ه
 تكفي اليرانيDي بأشنع العبارات. وكما قلنا أنفاu إنDه إعتب ماربة الشيعة أفضل أنواع الهاد وسDى بلد
 إيران البهة الربي�Dة وح�رDض أم��راء التات��ار ال�ذين إعت��ادوا النه��ب والس��لب وال��ذين ك��انوا ينتظ��رون ص�دور
 مثل هذه الفتوى للنتقام لدم ممDد خ�ان عل�ى ح�رب الش�يعة. وك�ذلك ظه��ر أنD علم�اء الش��يعة ليس��وا
 بأق�لD م�ن علم�اء الس�نDة ف ه�ذا الي��دان فنس��بوا الغ��يD والض��لل له�ل الس�نDة والماع��ة ب�ل خط��وا خط�وة
 أكب فكفDروا كبار الهاجرين ورفضوا السابقي الوDلي وكتبوا الفتاوى ف وجوب لعن اللف��اء الراش��دين

 روس بي الم��Dتي وراج��ت س��وق الس��لب والنه��ب بي ال��تكض��والتبDأ منهم حتD إشتعلت نار ال��رب ال
 والفرس وكم ب�يع� أسرى اليرانيDي ف أسواق ب�ارى وس��رقند ب��ي���ع� الغن��ام ف س��وق ال��بيع والش��راء وق	س*��م
 أس��رى ال��تك والتت��ار ف بلد إي��ران تقس��يم غن��ائم ال��روب والس��لب فتخرDب��ت البلد الش��رقيDة الع��امرة
 وص��ارت م��دن ع��امرة مث��ل جرج��ان ونس��ا ودرون وأبي��ورد وم��رو وغيه��ا م��ن البل��دان ال��ت ك��انت أعظ��م
 العواص����م ومراك����ز العل����وم والع����ارف قاع����اu صفص����فاu وتب����دDلت مراك����ز العل����م والدني����Dة إل مع����ارك اله����ل
 والمجيDة. وحيث أنD القبائل التكمانيDة كانت منذ البدائة تسكن الصحارى الشرقيDة والبلد الوارزمي��Dة
ا ك��انت واس��طة ع�ق��د ه��ذا النه��ب والس��لب والس��يف الس�لول ف ه��ذه ال��روب Dنها فإنDالراسخة ف تسن 
 الطاحنة وكان أمراء خراسان العروفون بتشيDعهم والوصوفون ببس��التهم وش��جاعتهم يكيل��ون ل��ا الص��اع
 بصاعي بل ك��انوا ي��زدادون عليه�ا أض�عافاu مض��اعفة ف أس��اليب القل�ع والقم�ع وال��ردع والن��ع ويتظ��اهرون
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 ب���ذلك ل���دى رج���ال الدول���ة اليراني���Dة ل���ذا فق���د إنته���ت ح���ال القب���ائل التكماني���Dة إل أم���ور عجيب���ة مزن���ة
 وحالت غريبة مدهشة لنD القبائل التكمانيDة الت ح	رمت من الزراعة بسبب هجم��ات أم��راء خراس��ان
 أض�حت ف ض��ن�كr م�ن العي��ش ش�ديد ول ت�ذق طع�م الراح�ة ليلu ول ن�اراu وإض�طرDت ف س�بيل تص�يل

 لق�اء نفس��ها ف الهال��ك وك��انت تت�از ال�دود اليراني��Dة للس�لب والنه��ب لعلDه�ا تص��طاد أس��ياuإقوتا إل 
 وتعيش بثمن بيعه. وإذا وقع أفراد  هذه القبائل بيد الراسانيDي إبتلوا بأنواع البليا والتعذيب في	ش��ق�ون
 نص��في وعي��ونم مفتوح��ة ت��رى ذل��ك التع��ذيب ويص��لخون جل��ود بعض��هم وه��م أحي��اء ويقطDع��ون أي��دي
 وأرج���ل البع���ض الخ���ر ويش���دDون بعض���هم ف فوDه���ات ال���دافع ويق���ذفونم منه���ا ش���ذر م���ذر ويرس���لون
 رؤوسهم إل عظماء البلط الشاهنشاهي ف طهران، حتD توجDهت القبائل التكماني��Dة م�ن ش�دDة فقره�ا
 وإحتياجها من إفتاس الشيعة إل إفتاس السنDة وصاروا ينهبون ويسلبون إبناء م��ذهبهم ف ح�دود بل�خ
 وأفغانس����تان ث دبD النه����ب والس����لب أخياu إل ب����ارى نفس����ها ورجع����ت نكاي����ة فت����وى ش����س ال����دين
 القهستان وعلم�اء ب�ارى إل ن��ورهم أنفس�هم. وكم�ا كت��ب اليزا ش�س البخ�اري ف كت��ابه ال�ذي ألDف��ه

 ) هجري�Dة وطبع��ه ف بطرس��بغ ك�ان ألف��ان وثلث��ة آلف م�ن اليDال�ة ف زم��ان إم�ارة حي�در1276سنة (
 التكمان على مدينة (أوركنج) يهجمون على أطراف بارى ويأسرون النساء والطف��ال ويرجع��ون ب��م
 إل (أوركن��ج) بي��ث إجتم�ع فيه��ا خلل ثلث س��نوات م��ا يق��ارب المس��ي الف��اu م��ن الس�رى ف بلد
م ش��يعة أو نص�ارى وكلDم�ا ص�رخ ه�ؤلء الس��اكي ق�ائلي وال ن�ن م�ن أه��ل �Dالتت��ار الواس��عة ويقول��ون أن 

Dة الس���لمي ك���ان الش���تون القس���اة ل يص���دDالس���نDوق���د ق���ص� لك���اتب ه���ذه الص���فحاتد .uقونم عم���دا 
 ) عندما كان الكاتب مقيماu ف سرقند الكاية التالية:1308الطبيب (باي زركر) السمرقندي سنة (

 "ك�ان أح�د النخاس�ي التكم��ان وت�Dار بي��ع العبي�د ص�ديقاu لعائلتن�ا س�ني طويل��ة وكلDم�ا ج�اء إل س�رقند
 لبيع العبيد نزل ف دارنا وكنا نرDحب به ترحيباu حارDاu ونكرDمه منتهى الكرام ونسعى ف راحت��ه وك�ان ه��و
 يش���وDقنا ك���ثياu عل���ى الس���فر إل البلد التكماني���Dة لش���اهدة ال���دن الوارزمي���Dة وك���ان يق���ول دائم���اu ليتك���م

DتشرDولنتلف فونا بقدومكم لنقوم بدمتكم رDمتاعبكم السني الطوال. ولك��نDع��د الس��افة ك��ان ينعن��ان	ب  
 دون إجاب����ة دع����وة الض����يافة حت����D إض����طررت يوم����اu إل الس����فر إل جه����ات (آم����وي) و (جه����ارجوي)

Dوص���ادفت ص���ديقنا العزي���ز ف تل���ك الدين���ة فلم���DمDب بن���ا بك���ل���Dا ش���اهدنا رحDبشاش���ة وتكري ودعان���ال  

Dبك���لDة ال���تل���Dهت مع���ه إل من���ازل التكمانيDإل���اح إل زي���ارة ق���بيلته فإض���طررت إل قب���ول دع���وته وت���وج  
ا وص����لنا ����Dة الشاس����عة، فلم����Dك����انت عب����ارة ع����ن بض����ع ع����رائش ف الص����حارى الواس����عة والس����هول الرملي 
 وإس���تحنا يوم���ا وي���ومي دعان���ا إل زي���ارة قبيل���ةr أخ���رى باس���م الض���يافة فيه���ا وقبل���ت ال���دعوة تبع���اu لس���ن

Dظن��Dص��بت هن��اك، وهن��اكن	ش��باك إقتناص��ي ق��د ن Dفي��ه وأظه��رت س��روري ل��ذلك وم��ا كن��ت أدري أن Dن 
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 ب	س��طت ل م��ائدة الذل��Dة وال��وان وعل��ى ك��لD ح��ال فق��د وص��لنا تل��ك القبيل��ة العه��ودة بع��د قط��ع مس��افة
 بعيدة وتمDل مشاقD شديدة وأقمنا بضعة أي��Dام ث إس��تأذن من بال��ذهاب لقض��اء ش��غل مس��تعجل ل��ديه
 والرجوع إلD حالu ليأخ��ذن إل الدين��ة (جه�ار ج�وي) وعن��د وداع��ه إلتم�س الع��ذر بنته��ى ال�داع وق��ام
 بتوصية الضيفي برعاية خدمت حتD يعود وبعد سفره بيوم أو يومي شاهدت أنD الوضاع قد تبدDلت
 وأنD س��لوك الض��يفي ن��وي ق��د تغي��D ك��ثياu وعرف���ت أنD ذل��ك ال��دنئ ق��د ب��اعن إليه��م وإن��زم فص��حت	

Dوقل��ت وال إن 	وبكي��ت 	ون��تDم��انDل عب��د ومس��لم ل ش��يعي وكل Dن مع��روف م��ن أه��ال س��رقند وأن��ا ح��ر 
ل��ك نفس��ك ف��إنD ذل��ك الرج��ل ل��دينا  زدت ف الص��راخ زادوا ف حراس��ت وأخياu ق��الوا: "ل ت��ذي ول ت	
 أمي��Ù وق��ال لن��ا إن��Dك عب��ده وباع��ك لن��ا بيع��اu ش��رعيDاu لق��اء أربعي تومان��اu والن ي��ب أن ت��دفع ه��ذا البل��غ
 وت���رDر نفس���ك م���ن الس���ر أو تبق���ى ف الس���ر حت���D ت���وت". فبقي���ت ف الس���ر والعبودي���Dة أرب���ع س���ني
 قضيتها ف خدمة تلك القبائل الوحشيDة ف منتهى الذلDة والسكنة إل أن مرD بنا ذات يوم أحد علم��اء
 كاب��ل ال��ذي ك��ان يعرفن��ا وإطDل��ع عل��ى ح��ال وذل��D وه��وان ورقD ل��ال فإش��تان منه��م وأطلقن م��ن أس��ر

 العبوديDة".

ة أربعم�ائة س��نة ف البلد الش��رقيDة ول Dه�ذا ال�رج وال�رج والقت��ل والنه��ب م�د Dوخلص�ة الق�ول فق�د إس�تمر 
 ت	نب��Dه ط��ول أن�اة الص��ب الل��ي أه�ل الس��نDة والتش��يDع حت�D طلع��ت ش�س س��طوة الدول��ة الروس��يDة البهي��Dة م�ن
 آفاق المالك الشرقيDة وخفق��ت العلم القيص��ريDة ف فض�اء المال��ك التتاري��Dة الوس��يعة وأخياu إن�لD ع�ق�د	
 إس�تقلل القب��ائل التكماني��Dة ف أط��راف (ك�وك تي�ه) ببس�الة الق�ائد أس��كوبلف الروس��ي وإنقض��ى عه��د
 شراسة هذه القبائل الوحشيDة على يد جيوش الدولة الروس��يDة البهي��Dة ورك��دت أري��اح الفت بفض��ل عدال��ة
 تل�ك الدول��ة ف تل��ك المال��ك الفس��يحة وج��رت مي��اه الم��ن والس��تقرار ف كاف��Dة تل��ك القط��ار الواس��عة
 وص����ارت ص����حراء خ����وارزم ال����ت إرت����وت أعش����ابا ب����دماء الظل����ومي أمن����اu لك����لD مظل����وم وت����وDلت تل����ك

 سر ف ظلD أشواكها الظلوم��ون، م��أوى وملذاu لك�لD مله�وف وتب��دDلت شراس��ة علم�اءأ	الصحارى، الت 
ل غروره��م وكبي��اؤهم إل رأف��ة وأن��اة وص��ار ال��ذين ل يس��تطيعون Dة وتب��د��Dم��ا وراء النه��ر إل اللط��ف والرق 
 رؤية منكري اللفاء يركعون ويسجدون تت أقدام من ينكر النائب والنوب عنه وص��ار أولئك ال��ذين
 ل يستطيعون ساع إس��م أح��د غي إس�هم خاض�عي متواض��عي أم��ام م�ن ل يع��رف الف�رع والص��ل. ول
 أنسى مش��هد أح�د علم��اء س�رقند ال�ذي رأيت��ه ينحن حي م��رور م��وكب ال��وال بي��ث أنD ج��بينه إلتص�ق
 عن��د النن��اء بركب��تيه وص��ار ك	��مD ردائه م��وطئ نع��ل المي الروس��ي، وللن ف خل��وتم يلعن��ون ك��لD قط��رة
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 م��ن م��داد ش��س ال��دين القهس��تان وي��ذكرون بالذل��Dة والهان��ة روح��ه الس��ؤولة الي��وم ع��ن ال��دماء الس��فوكة
والعراض الهتوكة والبلد الربة السلوبة والسلب النهوبة.

 هذه خلص�ة آث�ار ال�ردD والتكفي ال�ت تص�در م�ن أقلم الفقه��اء ول نتيج�ة ل�ا غي ذل�Dة أولده�م وه��وان
ره ال ل���م لن���احوا عل���ى س���وء ع���واقبهم ب���دلu م���ن كتاب���ة التكفي Dأعق���ابم ول���و ع���رف الظ���الون م���ا ق���د 
 والتس��فيه وب��دل الن��وح عل��ى أم��ورr ليس��وا ه��م مس��ؤولي عنه��ا ينوح��ون ع��ن أعم��الم الوخيم��ة ال��ت ه��م

�ص�اص�ف�ف�مسؤولون عنها " �ب� �ب� �ب� �ح�ح�ب*ب*س�س���و� و�ن�ون�ل	��ول	ق	ق	ي��ا ي��م�ى م�ل�ل�ع� ع�ب� � ب� �ب� �ب�   و304"ك�ك�ب*��ب*ر� ر�د�د�م���م�ب�
 .305"ن�ون�د	د	ع�وع�ي	ي ي	ذ� الذ�م�م�ه	ه	م�م�و�و�ي��وا ي��ق	لق	ي	ت� ي	ت�ت�ح�وا ح�ب	ب	ع�ع�ل�ل�ي��ي��و�وا و�ض	وض	ي�	ي�	ي�	 ي�	م�م�ه	ه	ر�ر�ذ�ذ�"

  . في إنتقاد آخر أورده جناب الشيخ حول إرشاد العوام:  15

uكم س�وف ل ت��دون إس�تدللDوا ب��أن��Dواللص��ة فل تظن" :uكتب جناب الش�يخ ف رس��الته الول أيض�ا 
 أعجب من هذا. كل بل ستسمعون أمثال هذه الس�تدلل ات وه��و م�ا س�نذكره بالص�ل ف�إنDه يق��ول
 ف حقD كري خان مؤلDف كتاب إرشاد العوام: "وأمDا عن مراتب علمه وجهله وعرف��انه وإيق��انه فق��د ورد

 م	ام	ع���ع�ط� ط�م�وم�ق��5ق5ز� الز�ة�ة�ر�ر�ج�ج�ش� ش���ن�إن�ذكره��ا ف الكت���اب ال��ذي م��ا ف�	ر*ط في��ه م��ن ش���يئ ق���وله تع��ال: "
 ز	ي��ز	ز�ز�ع� الع�ت�ت�ن�ن�أ ك�ك�ن� إن�ق�ذ	ق�  ث يتفضDل بذكر آية اخرى حتD ينتهي بذه الية: "306"م�يم�ث�ث�لال
   ف���انظر كي���ف أنD وص���فه م���ذكور ف مك���م الكت���اب بغاي���ة الوض���وح والص���راحة. وم���ن307"ي	ي	���ر�ر�ك�الك�

Dعجيب هذا الشخص أنDنDه يدعو نفسه ف كتابه من باب خفض الناح ب��أنDثي��م. أثي��م فله العب��د الن 
 الكت��اب، وعزي��ز بي النع��ام، وكري ف الس��م ". ف��انظروا كي��ف يس��تدDل عل��ى إس��تقرار مص��نف كت��اب
 إرشاد العوام ف جهنم وأيDة دلئل قويDة ومتينة يأت با على إثبات عصيانه وطغيانه وكأنD هذه الي��ات

  والواق��ع ل يوج�د أوض��ح،الشريفة قد نزلت منذ ألف ومائت سنة ف حقDه وبيDن��ت ح��ال خس��رانه وم��آله
 م��ن ه��ذه الدل��Dة ول أق��وى م��ن ه��ذه الج��ج فإس��ه كري وف كت��ابه س��Dى نفس��ه العب��د الثي��م وتوج��د ف

 القرآن كلمتان كري وأثيم ..."

  . الجواب على إنتقاد الشيخ السالف:  16

132طه:  304  
84الزخرف:  305  
43الدخان:  306  
49الدخان:  307  
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Dيعل��م أول��و الفطن��ة أن��DةنDة وإدراك دق��ائق ت��أويلت الكت��ب الس��ماوي��Dه ل��و ك��ان فه��م بط��ون الي��ات القرآني 
 والتوصDل إل قرائن الستعارات النبويDة سهلu يسياu يستطيع إدراكه كلD إنسان وتلت��ذD ك��لD أذنr بس��ماعه

  ول ل��زوم للي��ة الكري��ة:308" اللDلDإ ه	ه	ل	يل	و�أو�ت��� ت�م	م	ل���ل�ع�ع�ي��ا ي��م���م�و�و�ل��ا ك��ان هن��اك معن للي��ة الكري��ة: "
ة ال��دى وورث��ة مع��ارف309"ةÙةÙي���ي�ع�اع�و�نÙ و�ذ	ذ	أ	ا أ	ه���يه�ع�ع�ت�ت�و�و�" ��Dأئم Dول يف��ي ك��ذلك عل��ى أول البص��ائر أن  

 خات النبيDي عليه وعليهم أزكى الثناء وأبى البهاء أعت��بوا دق�ائق التأوي��ل م�ن إختصاص��هم وس��توها ف
 ،أغل��ب الحي��ان ع��ن أخ��صD أص��حابم وخاص��Dتهم وأوكل��وا كش��فها وإظهاره��ا إل زم��ان ظه��ور الوع��ود

اق الظ���واهر بالطف���ال الرض���Dع وش���بDه ���Dه عشDس ال تربت���ه ش���بDد الج���ل ق���دDحض���رة الس���ي Dوق���د علمت���م أن 
 حض��رة الس��يح أعل��ى ال كلمت��ه ك��لD واح��د م��ن الت��وقDفي ف ال��دين الس��ابق ب��الني الوض��يع. وف ه��ذه
 ال��ال ل غراب��ة أن يك��ون أمث��ال جن��اب الش��يخ قاص��راu ع��ن فه��م تأوي��ل الق��رآن أو ين��دهش حي س��اعه
 وف الواق���ع إنD ال���قD ج���لD جلل���ه ق���د أظه���ر ف الدي���ان الس���ابقة والم���م العتيق���ة أمث���ال ه���ذه ال���وادث
 ودوDن��ا ف الكت��ب الس��ماويDة حت��D ي	س��كت ب��ذلك إحتج��اج أرب��اب العن��اد وت��زول ظلم��ة الش��بهة ب��أنوار

 ) م�ن إني�ل مت�D ل�ا س�أل تلمي��ذ حض�رته من�ه إنD كت�Dاب17السراج الوهDاج. لحظوا مثلu الصحاح (
 اليهود وعلماءهم يعتقدون أنDه يب أن يظهر إيليDا النب أي إلياس قبل ظهور السيح وك��انوا يقص��دون
 بذا الس��ؤال إن��ك إن كن�ت الس��يح الوع��ود فلم��اذا إذاu ل ين��زل إيلي�Dا م�ن الس�ماء؟ وك�ان إق��تاحهم ه��ذا
 مبنيDاu على الوعد اللي الصريح ف الصحاح الرابع من س�فر ملخ��ي ب��أنD إيلي�Dا الن��ب ين��زل قب�ل ظه��ور
 الوع��ود حت��D تستبش��ر القل��وب ببش��ارة ق��رب الظه��ور، ول��ذا ف��إنD تلمي��ذ عيس��ى علي��ه الس��لم ل��ا ك��انوا
 ي���دعون ال إل ظه���ور الس��يح الوع���ود ك���ان ييبه��م اليه���ود حاش��ا أن يك���ون الس��يح ظ���اهراu لنD أك���ب
 علم���ات ظه���ور الس���يح ل تظه��ر ول ين���زل إيلي���Dا الن���ب ال���ذي ص���عد إل الس���ماء وكي���ف يظه��ر الس���يح
 والوعود الليDة ل تزال ناقصة؟ ولذا لا تكرDر ه��ذا البح��ث وال��دال س��ألوا عيس��ى علي��ه الس��لم ق�ائلي
 إنD علم��اء بن إس��رائيل يقول��ون ك��ذا ويلزمونن��ا عن��د الس��تدلل  بن���زول إيلي��Dا الن��ب ويفحمونن��ا فتفض��Dل
 حضرته نعم إنD إيليDا سوف ين��زل ويص�لح جي�ع الم��ور وأق��ول لك�م إنD ذل�ك ال��وقت ق�د ت��D ولكنDه��م ل
 يعرفوه وعملوا به كلD ما أرادوا وكان حضرته يقصد بذلك يي بن زكري�ا علي��ه الس��لم ال�ذي ظه�ر قب�ل
ر الن���اس بق���رب ورود الي���وم الوع���ود، ولك���نD الن���اس الهلء ال���ذين ل ���Dظه���ور عيس���ى علي���ه الس���لم وبش 
 يعلمون معان السماء والرض والشمس والقمر والصعود والن�زول ل يعرفوا ذل��ك الوج��ود الب��ارك وف��رDوا
 م��ن إجاب��ة دع��وته وس��فكوا دم��ه الط��اهر إس��تجابةu لرج��اء إم��رأة زاني��ة. والن لحظ��وا كي��ف ل ين��دهش

 ك�ك�ن���ن�إ ق�ق�ذ	ذ	علماء اليهود من ذلك التفسي كما إندهش جناب الشيخ من تفسي الية الكرية: "
7آل عمران:  308  
11الحاقة:  309  
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م ق��دنD؟ ولاذا ل يطلقون ألسنتهم بالسخرية والستهزاء؟ كما وأن310D"ي	ي	ر�ر�ك� الك�ز	يز	ز�ز�ع� الع�ت�ت�ن�ن�أ Dن 
 بق��وا إل يومن��ا ه��ذا عل��ى عقي��دتم الواهي��ة وينتظ��رون ن��اظرين إل الس��ماء م��ت ين���زل إيلي��Dا م��ن الس��ماء
ر الن��اس بظه��ور الس��يح وبع��ده يظه�ر الس��يح الوع��ود وفق��اu لم��ال  اليه��ود وي��ب أه��ل الع��ال عل��ى ��Dويبش 

 ) م��ن إني��ل11قب��ول الش��ريعة الوس��ويDة الؤي��Dدة بالض��روريDات الديني��Dة. وك��ذلك يتفض��Dل ف الص��حاح (
 ن�إن�و�و�مت����D نفس�����ه بع����د أن وص����ف يي علي����ه الس�����لم ب�����أنDه أعظ����م م����ن جي�����ع الن�����بيDي والرس����لي: "

. م�ت�أت�ي������ ي�ن� أن�ع	ع	م������م�ز�ز�م	م	ل�ا ال�ي������ي�ل� إيل�و�و�ه	�����ا ه	ذ�ذ�ه������ه�ف��وا ف��ل	�����ل	ب��ب��ق�ق�ت�� ت��ن� أن�ت	�ت	�ت	������ت	�د�د�ر�أر�  ه	ه	ل������ ل�ن�ن�م������ت�
 " ف��انظروا بنظ��ر دقي��ق ف ه��ذه الي��ة ال��ت يق��ول فيه��ا عيس��ىع�ع�م�م�س�س���ي�ي�ل�ل�ف�� ف��ع�ع�م�م�س�لس���ل� ل�ن�ان�ن���ن�ذ	ذ	أ	أ	

  ل��ه اذن��ان فليس��مع" فل��و ك��انت آذان اليه��ود لئق��ة لس��ماع ه��ذا التفس��ي ل��ان�ن�م���م�نD نDإعلي��ه الس��لم "
ة أك��ثر م��ن أل��ف وثنم��ائة س��نة غ��افلي وج��اهلي ول��ذا الس��بب أم��ر كب��ار الولي��اء الن��اس Dم��د uبق��وا أب��دا 

Dبتبديل آذانم لعلDلس��ماع الن��داء الل�ي. وم�ا ل ي��بيعوال uهم بع�د تب�ديل آذان�م ينتبه��ون ويص��بحون أهل 
لوا الذان الوق��ودة ب��آذان واعي��ة ل�ن ينس��دD ب�اب النتق��اد عل��ى الكت��ب اللي��Dة، Dأذن العراض وما ل يب��د 
Dم��ع ذوق أه��ل الباط��ل. وق��د عرض��نا ف ب��ث معرف��ة العج���زات أن uق أب���دا��Dل يتف Dذوق أه��ل ال��ق Dلن 

ن��ا أ�ل� ن�	ؤ�م�ن� ل�ر�س	�ولr ح�ت�� ي�أ�ت�ي��ن��االيهود إس��تغربوا م�ن تفس��ي الي�ة الكري�ة: " د� إ�ل�ي��  ال��ذ�ين� ق��ال	وا إ�ن� الل��ه� ع�ه��
ن� ق��ب�ل���ي ب�ال�ب��ي�*ن���ات� و�ب�ال���ذ�ي ق�	ل�ت	��م� ف�ل���م� ق��ت��ل�ت	م	��وه	م� إ�ن� ك	ن�ت	��م� اء�ك	م� ر	س	��لÙ م���  ب�ق	ر�ب���انr ت���أ�ك	ل	ه	 الن���ار	 ق	��ل� ق���د� ج���

 ة�ة�ر�ر�ج�ج�ش� ش����ن�إن�  كم���ا إس����تغرب جن���اب الش����يخ م���ن مطالع����ة تفس����ي الي����ة الكري���ة: "311"ص����اد�ق�ي�
  لن313D"ي	ي	���ر�ر�ك� الك�ز	ي���ز	ز�ز�ع� الع�ت�ت�ن����ن�أ ك�ك�ن���� إن�ق�ذ	ق� والي���ة: "312"م�ي���م�ث�ث�ل الم	ام	ع����ع�ط� ط�م�وم�ق���5ق5ز�الز�

 اليه��ود ل��ا إرتف�ع ن�داء خ�ات الن�بيDي تش��رDفوا بض��وره الب��ارك وعرض��وا أنD الع��ادة اللي�Dة ج�رت معن�ا أن ل
Dوتن���زل م��ن الس��ماء ن��ار ترق��ه. وإق��تاح اليه��ود ه��ذا ك��ان مبني uأن يذب��ح لن��ا قربان��ا Dن��ؤمن لن��ب إل��Dعل��ىي uا 

��DقصDإة قرب��ان هابي��ل ص��Dب��ن آدم علي��ه الس��لم وعل��ى قصDلنبي��اءلي��اس الن��ب م��ع الإة ماكم��ة صDال��وثني Dيي 
  إلي���اس علي���هنDنDأ) م���ن كت���اب الل���وك الول م���ن كت���ب العه���د الق���دي وه���ي 18ال���ذكورة ف الفص���ل (

  واح��دل5ن يذب��ح ك��ل5أوث��ان الس��امرة أالس��لم ف حض��ور الل��ك (آح�اب) تعاه��د م�ع أنبي��اء البع��ل أح��د 
 ن ين�زل من الس�ماء ن��اراu وي��رق ذبيح��ة الص�ادقأذبيحة يضعها على الذبح ويسألون ال تبارك وتعال 

 خياu كما هو مذكور ف الكت��اب ق	ب��ل قرب��ان إلي��اس الن��ب ورفض��ت قرابي النبي��اء البع��ل وثب��ت ك�ذبمأو

Dبظه��ور ه��ذه العج��زة. ه��ذا ول��DلDا طل��ب اليه��ود ه��ذه العج��زة م��ن خ��ات الن��بيDي��Dي تفضDل ف ال��واب:ض 
  النبي���اء الس���ابقي قبل���ي ق���د ج���اءوا بنف���س ه���ذه العج���زة فلم���اذا قتلتم���وهم؟ ول���و كنت���م ص���ادقينDنDإ"

49الدخان:  310  
183آل عمران:  311  
43الدخان:  312  
49الدخان:  313  
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 ييDعت��ب خ��ات الن��بيDإروا ف ه��ذا ال��واب ل��توا كي��ف ك��Dنظ��روا قليلu وتفكDألمنت��م بتل��ك العج��زة". ف��الن 
Dللن�ب إلي�اس علي��ه الس��لم ولس��ائر النبي��اء وبأي uيهود زمانه قتلة�Dليه�م ه��ذه النس��بة فلإة مناس��بة نس��ب ي 

Dه��و ك��ان نبي��Dف زم��ان إلي��اس الن��ب علي��ه الس��لم ول ه��م ال��ذين ي uأاDنك��روا نب��وDته ول إلي��اس علي��ه الس��لمو 
Dتص����دق بق ���Dت���ل حت	بعقي����دة اليه����ود والنص����ارى ق���د قDه����م تم���ة القت����ل ول ك����ان اليه����ود م���ن القب����ائلق 

Dالس���امريDيDة ال���ذين تنطب���ق عليه���م ه���ذه التهم���ة م���ن حي���ث القومي���Dل���ف وخس���مائة س���نة رف���ضأة. وقب���ل ي 
DالسامريDأون إلياس عليه الس��لم وقتل��وا أنبي��اء ال وبع��د يDل�ف وخس�مائة س��نة يتDتDه�م يه��ود الدين��ة الن��وDرةو 

 نDنDأم م���ا ن���زل ف كت���اب اليق���ان الش���ريف م���ن أب���ذه التهم���ة ويؤاخ���ذون عليه���ا. فه���ل ه���ذا عجي���ب 
 د ي�ذكرم��Dع��داء ق�ائم آل ممDأ دDل�دDأس��م إثي�م" و "الكري" ه��و ش��خص معي ولالقصود من كلم�ة "ال

  دلي�ليDيDأس�تهلل؟ نع�م ل�و تس�أل س��ؤالu م�ن الك��ابرين ب��إسلوب اللو اللطي�ف وبباع��ة لبثل هذا ا
 تقبل��ون م��ن عيس��ى علي��ه الس��لم ان القص��ود بن���زول إيلي��Dا م��ن الس��ماء ه��و ظه��ور يي علي��ه الس��لم؟

 ةي��DيDأ اليهود ف زمان حضرته هم قتلة النبي��اء الس��ابقي؟ وبنDنDأي يD برهان تقبلون من خات النبيDيDيDأو
Dحج��Dة ل تقبل��ون م��ن الم��ال الق��دس الب��ي جDق� القص��ود بالي��ة الكري��ة: "أن	ت�ت�ن���ن�أ ك�ك�ن��� إن�ق�ذ 
  اع��داء الق��ائمدDل��دDأسم أول معرض عن جال حض��رة العب��ود وإش��عارÙ باس�م إ 314"ي	ي	ر�ر�ك� الك�ز	يز	ز�ز�ع�الع�

م س��عوا تل��ك الس��م اءنDنDإن يقول��وا أ لDلDإقامة الباهي إالوعود؟ فل جواب لديهم ول يستطيعون  ��Dن 
 ف عل���ى أع���زاز تل��كق���D بق���اء مناص���بهم يتوقDنDنDإعت���ادت آذان��م عليه���ا وإمن��ذ طف���ولتهم م��ن وال���ديهم و

 د بع�د	 عل�ى الس��موDس�اعهم ل تتع��وDأ نDجلل�ا، ولك�نDإف عل�ى ق�D حف�ظ مقام�اتم يتوقDنDنDإالس�م اء و
Dاء القدDدDس���ة ف ه���ذا الظه���ور العظ���م ول تتوق���Dق���Dف مناص���بهم عل���ى ه���ذا ب���ل حاش���ا ثDي���نأ حاش���ا ث 

ص��Dل علي��ه م��ن تل��ك وف��داء ال��روح مق��دDر فيرتباط والناسبة كما شهد به القلم العلى؟ فاللال  ي ي	
 ندDن ينصرف عن منافع التمدDأيديه إل التهلكة وأن يلقي بأهذا وبعيدÙ عن عاقل مثل جناب الشيخ 

Dإل فوائد التدين ويض��يDيDع وقت��ه ف فه�م كلم�ات النبي��اء ويس��دDب�اب من��افعه الشخص��ية الليل�ة ويع��لد  
Dل الع��ار بي ال��اصDلتحم uنفسه عرضة لشماتة اللق بتصديقه ظهور حضرة الوعود وهدفاDوالع�ام.ص  

Dهيه�ات هيه��ات ه�ذه الف�DفDة والطي��ش من�ه وإن ش��ئت ق�ل الن��ون والن��ون فن��ون وه��و م�ا نت��صDب�هص  
 قامة دعائمإعتبنا إمنا الدين على الدنيا ودDهل اليان الذين صرفنا النظر عن العيش الرغيد وقدDأنن 

Dال���دين وتعمي���م الش���ريعة النس���انيDل���زم براح��ل ك���ثية م���ن البل���وغ إل الناص���ب والوص���ول إل الروات���بأة ي 
 وتكثي الكاسب:

49الدخان:  314  
28



 م�������ن� خ�ط�������ب�و� و�   ا  ن�وس	�������ن�ف	ف	ن�	ل� ن�	ل�ال�ع�������ع�م�م�ل�ا ف ال�ن�������ن�ي��ي��ل�ل�ع� ع�ت�ت�ن�ان�ه�������ه�ف��ف�� (
)ر	ه������������������������������������������������������������������������ه�م�م�ل�اء� ل ي�	غ�ل������������������������������������������������������������������������ه� ال�ن�ن�س�س������������������������������������������������������������������������ل��ل��ل��ال��

Dوالعج��ب ف عب��ارة جن��اب الش��يخ: "وك��أنDل��ف وم��ائت س��نة فأ ه��ذه الي��ات الش��ريفة ق��د نزل��ت من��ذ ن 
DحقDقDه وبيDرى ل�و ج�اء ف الق��رآن الش��ريف ذك�ر ح�وادث ي�	ل�ف وم��ائت س�نةأن�ت ح�ال خس�رانه وم�آله" ت 

Dتالية فكأنDإ ذلك بعقيدة جناب الشيخ يالف شأن القرآن ويتناف مع نDحاطة خ��ات الن��بيDيDي العلمي��Dةي 
 هل الض��للأندهاشه من خسران إلف ومائت سنة وأ فما موقع تعجDب جناب الشيخ من ذكر لDلDإو

 uأوم�آلم؟ ولنف��رض مثلDن Dس��تقى م��ن الق��رآنأه��ذا الظه��ور العظ�م لي��س بظه��ور الق��ائم الوع��ود ن	فل ي 
  وق���ت يظه���ر؟ ونت���م ه���ذا البح���ث ب���ذكر م���ا ق���اله أمييDيDأع���داء الق���ائم الوع���ود ف أالكري وص���ف 

 طيبه��ا وم��ن الص��لواتأات ي��Dي��ث ق��ال علي��ه م��ن التحيDحال��ؤمني ف وص��فهم كم��ا ورد ف ن��ج البلغ��ة 
لu و�ش	يش	ع�ع�ي�رr ي�ش�ش�ع�ع�م� م�ن�ن�م�و م�ك	ك	ش�ش�أها: "تDتDأ Dل	و�ون� ض	ي�	ي�	ي�	ي�	وت	ه�ن�ون�ت	ل�ه��� ج uم�م�ه���يه�ف� ف�س�س�ي���ي�ل�ال 
 ىل�����ل�غ�ل أغ�و�ق� بي�ع����اu و�ف�����ف�ن��ل أن��و� و�ه�ه�ت�����ت�و�ق� ت�لو�ح�����ي� ح�ل�����ا ت	ل�ذ� إذ�ب�اب�ت�����ت�ك� الك�ن�ن�م�����ر� م�و�و�ب��ةÙ أب��ع�ع�ل�ل�س�س�����
".ه�ه�ع�ع�ض�اض�و�و�م� م�ن�ن�ع�ا ح	ر*ف� ع�ذ� إذ�ب�اب�ت�ت�ك� الك�ن�ن�م�ناu م�ث��ث��ث��ث��

*******************

28



في الجواب على الشبهة السابعة من شبهات شيخ السلم  

  في ذكر عبارات الشبهة السابعة من شبهات الشيخ وهي آخر شبهاته .1
  عتراف اليقان الشريف بكمال الشريعة السلمي�ة:  إ   ب  ص�  وتختص�

Dكتب جناب الشيخ ف رسالته الول: "فلمDم	ا وصلت	ف مطالعة كتاب اليقان إل هذا النوع منت  
 ختم ب�����ثيأكم����ال مط�����العته ف�����لطف����ال ل تس�����عفن الرغب�����ة لل اللDلDإالس����تدلل  ال�����ذي ل ي����دع 

 ول العب���ارة ال���ت ذكره���ا ص���احب اليق���ان نفس���ه وه���ي ق���وله: "ذل���ك الكت���اب ال���ذيح���ومناقش���ت الن 
 لD" وهي عبارة كما ترونا ت��دلDئي�ي�ش� ش�ن�ن�م� م�ب�اب�ت�ت�ك�ا ف الك�ن�ن�ط�ط�ر�ر�ف��ا ف��م�وضعه ال تعال بعبارة "م�
 بتع�اد عن�هل م�ا ي��ب اللDي ك�لDأه ل ي	��تك ف الكت��اب ش��يئ غي م�ذكور ن�DنDأبصراحةr ب�ل تن�ادي عل�ى 

Dبصورة باتDأة كما تDيDيDد ذلك نفس مصنDنDف اليقان ولذا نسأل جن��اب الص��نDف: "م��ا دمن��ا نل��ك مث��لن 
 نهامDحك��ام س��وف يتض��مDأوام��ر وأة ي��DيDأه��ذا الق��انون فم��ا حاجتن��ا إل ش��خص يأتين��ا بق��انون جدي��د؟ و

 ذلك القانون والت ل نلكها نن؟

  الجواب على شبهة جناب الشيخ السالفة:.2

  ظه��ورنDنDأة ي��Dة جليDل��DدلDأنا برهنا ف الباحث السابقة بباهي واض��حة ونDيفي على أول اللباب أنDيل 
Dالق��ائم الوع��ود ه��و ظه��ور ش��ارعيDيDة كل��DلDي وتل��DلDي ربوبي��DيDة خ��اصDأ بي��ث صDنDبظه��وره الب��ارك تنط��وين  

 ال ه��ذاه�Dطف��ال ه��ذا الزم��ان وجهDأ نDديان العتيقة وترتفع السماء للدين الب��ديع ل كم��ا ظ�نDلسوات ال
  الظهور البارك هو ظه��ور نياب��ة وقي��امنDنDأحلم بلضغاث الأوهام والغرورون بلالعهد والفتونون بال

 وه��ام ش��يخأبط��ال إغنتن��ا تل��ك ال��باهي الواض��حة والدل��Dة الليل��ة ع��ن أحض��رته قي��ام وص��اية ول��ذا فق��د 

Dالسلم هنا مرDأو الكش��ف ع�ن وه��ن ظن��ونه ولك��ن حي��ث أيضاح س�خافة رأي��ه إو أة ثانية رDنDجن�ابن  
Dالشيخ ظنDأ نDنDنDعلى عدم لزوم تد uمكما uه وجد دليلDظه��ر منته��ى البطول��ة والبس��الة فأد الشرائع ود 

Dهذه البارزة وتسDن ينس��ى ذل�كأك بعبارة كتاب اليقان الش��ريف عل��ى كم�ال الق��رآن الكري وماف�ة س 
 لوا ه��ذه النقط��ة ل��ديهم حت��D ل ينس��وها. ول��ذا نع��رض ف خدم��ة أولجDن يس��جDأوص��اهم أالس��تمعون 

Dللحج uالبص���ائر تكميل���DجDللبي uة وتتميم���اDلش���بهاته وي uلف����واته ب���إن���ة ودحض���ا uأيض���احاDنDعب���ارة الش���يخن  
Dتتض��مDمDن بوض��وح ع��دDدDة مواض��يع ف منته��ى الغراب��ة: (أوDإل��ا) وDنDجن��اب الش��يخ لي��س ل��ه خ��ب م��نن  
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Dالكت��ب الس��ماويDب ب��ل ي  ه ل يق��رأ أيض��اu الق��رآن الش��ريفن��DنDأة ع��ن ميق��ات تدي��د الش��رائع اللي��Dة فحس���
 نظ��روا س��ورةأال��ذي يفتخ��ر بإس��ه ول يفه��م آي��ات ه��ذا الكت��اب الي��د ال��ت منه��ا يص��ل عل��ى معيش��ته [

 ل�ال�ق���ق�سة ق��وله تع��ال: "دDة وبتعظيم التوراة القدDيDعراف الباركة الت تشهد بكمال الشريعة الوسويDلال
 ذ�ذ�خ	خ	ف�ي ف�م�لم�ك�ك�ب�ب�و�ت� و�ت�الت�س�س�ر�ر�ب� ب�س�اس�ن�ى الن�ل�ل�ع� ع�ك�ك�ت	ت	ي�ي�ف�ف�ط�ط�ص�ن* اص�ن*ن*إى س�وس�م	ا م	ي�
 ل*ل*ك	�� ك	ن�ن�م��� م�ح�اح�و�و�ل���ل�ل ف اله	ه	ل���ا ل�ن���ن�ب��ب��ت�ت�ك�ك�و�. و�ن�ين�ر�ر�ك�اك�ش� الش����ن�ن�م��� م�ن�ن�ك	��ك	و� و�ك�ك�ت	��ت	ي�ي�ت��ا آت��م���م�

 ر�ر�م	������م	و�ا و�ةrةrو�و�ق	������ق	ب�ا ب�ه�ه�ذ�ذ�خ	������خ	ف� ف�ئrئrي�ي�ش� ش�������ل*ل*ك	������ك	ل�يلu ل�ص�ص�������ف�ف�ت��ت��و� و�ةuةuظ�������ظ�ع�ع�و�و�م� م�ئrئrي�ي�ش�ش�������
  وك�����ذلك315"ي�ي�ق�ق�س�اس������ف� الف�ر�ار�د� د�م�م�ك	يك	ر�ر�س�أ	ا. س������ه�ه�ن�ن�س�س�������ح�ح�ب�أوا ب�ذ	ذ	خ	�����أخ	ي� ي�ك�ك�م������م�و�و�ق��ق��

DتفضDل ف سورة النعام الباركة: "ض�	ث���	ث�	ث�	ن��ن�ي��ي��ت�� آت��ث	ا م	ع�ت��ت��ت�� ت��ب�اب�ت��ت�ك�ى الك�س�وس���م uيذ�ى ال��ذ�ل��ل�ع�ام�ا 
 ء�اء�ق����ق�ل�ل�ب� ب�م�م�ه	���ه	ل�ل�ع�ع�ل� ل�ةuةuح�����ح��ح��ح��ر�ر�و�دىu و�ه	���ه	و� و�ئrئrي�ي�ش� ش����ل*ل*ك	���ك	ل�يلu ل�ص�ص����ف�ف�ت��ت��و� و�ن�ن�س�س����ح�ح�أ
 على الن��داء بن��داءr بل�غ إلأ ه��ذه الي�ات الكري�ة تن�ادي ب�نDنDأ  لحظ��وا 316"ن�ون�ن	�ن	م�م�ؤ�ؤ�ي�	 ي�	م�م�ب*��ب*�ب*�ب*�ر�ر�

 ه ق�د ن�زل فن�DنDأه��ل الش��قاء أعنان السماء ولكن ما بلغ إل الذان الصمDاء والسم اع الوقرة برافات 
Dالتوراة القدDدDسة كلDل	ما يلزم للهداية والسعادة وف 	فDصDص�	لت جيع وس��ائل النج�اح والفلح وس	طرتس 

 ع��تاف كت��ابإا بن��اءu عل��ى ن��D ش��يئ فيه��ا تفص��يلu. ف��إذا كنDلDل ك��لDصDص��Dف	جي��ع الش��ريعة اللي��Dة فيه��ا وف	
  جي���ع ل���وازم النج���اح والفلح م���ذكورة ف الق���رآن الي���د ول نت���اج إل الش���ريعةنDنDأاليق���ان الش���ريف ب���

DالبهائيDة بسبب أة فكذلك يب يDأعتاف الق��رآن ب�إن ل نتاج إل الشريعة السلميDنDالت��وراة جامع��ةن  
  التجي���ح م���ن دون وج���ودنDنDأ الع���روف ب���يDباع���اu للق���انون العقل���يDتDتDإلمي���ع وس���ائل الداي���ة والس���عادة 

Dالرج��Dللمث��ل الش��هور: "إح أم��ر قبي��ح وج uإرس��الDنDجتم��اع الش��تاء والص��يف عل��ى س��طح واح��د غيإ ن 
 ل ورش�اد ي��ب عل��ىق�D تعقDلDساس الذي وض��عه جن�اب الش��يخ بك�لDلصحيح" ولذا بناءu على هذا ال

 ة رجوع��اu إل القهق��رىي��Dن ي��تكوا الش��ريعة الس��لميDة ويلتمس��وا س��بيل النج��اة م��ن الديان��ة اليهوديDأتب��اعه أ
Dكما يتجDبه جناب شــيخ الســلم علــىج�حتج�إبما  علماء اليهود على السلمي إل يومنا هذا [ج  

 عتاف القرآن ل تتك شيئاu ل تذكره حتD نتاج إل الق��رآنل التوراة وفقاu لنDنDإ] ويقولون هل البهاءأ
Dول يقصDصDي�أت مم �Dحت uر موسى عليه السلم ف تبليغ أمر ال تقص��يا�Dد لتكميل�ه. والعي��ب هن�ا ه��وم 

 ة ض��عفدDنفس��هم وبس��بب ش��دDأص��واتم أة وق��ر آذان��م ل يس��معون غي دD الك��ابرين بس��بب ش��دDنDنDأ
 نDنDأ جن���اب الش���يخ ل ينتب���ه إل نDنDإق���ون ح	س���ن الكلم وقبح���ه. (ثاني���اu) رDفه���امهم ل يفرDإم���داركهم و
  تبع����اu لتغي����D مقتض����يات الزم����ان ف جي����ع العص����ورمDدي����ان يت����مDلك����ام ف الكت����ب واللحالاختلف 

  جلله والعياذ ب�ال ق�د ف�رDط ف كت�اب التك��وين والت��دوين ون��زDل مثلuلD ال جلDنDنDأعصار ل إل لوال
144العراف:  315  
154النعام:  316  
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��Dغي كافي��ة ث uع ش��ريعةDوش��ر uناقص��ا uف الق��دي كتاب��اDأكمله��ا ف الظه��ور الت��ال إذ أ ثDنDةن��Dالعدال��ة اللي  
 طرDن ل يف���رDأ تس��تلزم 317"ئrئrي�ي�ش� ش���ن�ن�م��� م�ب�اب�ت���ت�ك�ا ف الك�ن���ن�ط�ط�ر�ر�ف��ا ف��م���م�وص��ريح الي��ة الكري��ة: "

Dال��قDقDج��ل DلDجلل��ه ف كت��اب اللق��ة ول يت��ص Dبش��ريعة كامل��ة وآخري��ن بش��ريعة ناقص��ة ولص uقوم��ا  
 إنس��انرب��اب البص��ائر كمث��ل خل��ق أ كتاب��اu ك��املu وش��ريعة وافي��ة لنD مث��ل اللق��ة ل��دى لDلDإين���زل تع��ال 

  الش��يخوخةنD الطفول��ة والش��باب وس��نDنDس��نDاختلف ة تتل�ف ب��ي�D الش��رائع والق��واني الطبيعيDنDنDأفكما 
 ح���والاختلف أم الع���ال ودDد بالنس���بة لتق��دDدDيD وتتج���دDي��Dة تتغيDي��Dنط���اط فك���ذلك الش���رائع الدبيDلوال
 لع���ابل س���اعة بالن� والص���بيان�ذ�بتدائي���ة التلمي���ذ�لم ف ال���دارس الل���Dل العلDغ�م���م، فمثلu ل���و ي	ش���غ�لال

Dالرياض��يDيDة وي��ردع ال��درDرDس ف الكلي��DيDات طلDلDب��ه ع��ن الرك��ات الص��بيانيDة وي��أمرهم ب��آداب ف��وق ع��الي 
 و ك��انت ش��ريعة الت��دريسأ تلمي��ذه قDقص��Dر ف ح��قD دق��ل وDم الوDل��D العلDنDنDأالطفول��ة فل يك��ن الق��ول ب��

  نق��صأوالقتض��يات ول ترج��ع إل كم��ال اختلف ختلف��ات تق��ع بس��بب لناقص��ة ل��ديه لنD ه��ذه ال
Dالق����واني والتش����ريعات. وه����ذا يص����حDحDف الش����رائع والداب البش����ري Dن يق����ع ش����ارعها فأة ال����ت ي����وز ي 

  إذاu.ة ال��ت يك��ون فيه��ا الش��ارع معص��وماu ويك��ون واح��داu ف جيعه��اي��Dخط��اء فكي��ف بالش��رائع الدينيDلال
 و تلي��لأ عيس��ى علي��ه الس��لم ذل��ك الم��ر ق�ق�ر�ر�خ��� موس��ى علي��ه الس��لم بف��ظ الس��بت وخ�ر�ر�م���فل��و أم�

 خات الن��بيي اله�اد وتري الم�ال الق�دس الب��ي ال�رب� والقت��ال� فلي�س ذل�ك والعي��اذ ب�ال م�ن نق��ص
DالوDأل وكم��ال الث��ان وDو م��ن قس��وة الوDإل ورأف��ة الت��ال ب��ل وDنDن��Dذل��ك ت Dل ف جي��ع التuحي��ان وفق��ا 

 نDنDإم���ة ف���دDة. وبن���اء عل���ى ه���ذه القدDي���DجتماعيDللتغي���D مقتض���يات الزم���ان ومس���تلزمات حف���ظ اليئة ال
 ةيD جي��ع الكت���ب الس���ماويDنDنDإرDعت كامل��ة وش	 جي��ع الش���رائع اللي���Dة ش	���نDنDإه���ل البه���اء ه���ي أعقي���دتنا 

 ه�ه�ت����ت�ك�ك�ئ�لئ�م�م�و� و�ل�ال�ب����ا ب�ن����ن�م�آم�ن�	زDل���ت جامع����ة وك���ان تغيي الش����رائع ي���ري وفق���اu لتغي����D القتض���يات: "

�ب�� ب��ق	ق	ر*ر*ف���ف�ن�	. ل ن�	ه�ه�ب���ب�ت	ت	ك	ك	و�و� ���ي� �ي� �ي�   م��ا كتب��ه جن�ابنDنDإ  (ثالثه��ا) 318"ه�ه�ل�ل�س	س	��ر	 ر	ن�ن�م�� م�دrدrح���ح�أ ي�
Dالشيخ: "أيDإة قواني ل نلكما؟" فيDنDنDهذا ل يدل Dفقط على غفلت��ه ع��ن آي�ات الق��رآن الي��د وع��دمل  

ة ال��دى بك��م ال��ديث التDيDن��ذارات خ��ات الن��بيDإلع��ه عل��ى طDطDإ ��Dي وأئمDع�ل���ىف��ق علي��ه: "ت Ùي�أت� ز�م���ان  س���
ن�����ه	. م�و�ن� ب�����ه� و�ه	����م� أب��ع�����د	 الن�����اس� م� لم� إلD إس�	����ه	 ي	س����� ن� الس����� ن� الق	����ر�آن� إلD ر�س�	����ه	 و�ل م����� ق�����ى م�����  أم�ت����� ل ي��ب��
ن��ه	�م� اء� ت���ت� ظ��ل* الس��م�اء� م� ر5 الف	ق�ه�� اء	 ذ�ل��ك� الز�م��ان� أش�� ن� ال�	�دى. ف�	ق�ه�� ي� خ�ر�ابÙ م��

د	ه	م� ع�ام�ر�ةÙ و�ه�  م�س�اج�
م� ت��ع	�ود	 ن���ة	 و�إل�ي�ه���  و ق��انون بينه��م غيأخب�ار ال�ت ت�ب بع��دم بق��اء دي�ن ل" وك��ثي غيه م��ن الخ�ر�ج���ت� الف�ت��

 نDنDأ أيض��اu عل�ى لDي ب��ل ي�دلDيDة خ�ات الن��بيDم�DمDأنا نDنDأنا مسلمون ونDنDأالسم  الذي ي	س�رDون به ويفرحون ب
Dفه��م م��ن عب��ارته غي مط	جن��اب الش��يخ كم��ا يDلم��ور الاض��رة ول يفه��م س��وء ح��ال اللل��ع ف الطDم��Dةم 

138النعام:  317  
285البقرة:  318  
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 ن نس��أل جن��اب الش��يخ م��اذا بق��ي م��ن الداب الس��نةأرب زوال��ا. وي��ب ق	��ض��محللا وق	إالس��كينة و
  م���الس القض���اء وحف���ظنDنDإة ف ال���دين ل ت���زال قوي���ة؟ وه���ل ي���DليDوDرك���ان الوDل النDنDإل���ديكم؟ وه���ل 

 الق��وق ل ت��زال فيك��م س�ليمة؟ وه��ل ل ت��زال ب�اب ه��دى الل��ق مفتوح��ة عليك��م؟ وه��ل ل�ديكم س��عادة
Dعل��وDح��دكم قواع��د لتعمي��م الع��ارف ول ق��انون لتس��وية الق��وق. فلأ الكلم��ة ونف��وذ الق��ول؟ فل ي��رى و 

 زواج والزوج����ات منتظم����ة ول من�����زلة الل����وكلم����ور ال����زواج ل����ديكم متم����ة ول الق����وق التبادل����ة بي الأ
  م��ننDجن��ب ل��ديكم مطمئنDل ل��ديكم ول ح��ظD للفقي والص��علوك م��ن رئاس��تكم. ل الةوالم��راء متم��

Dة المر عنه وبراءتا منه ول الفرد فيها مرعيDخوف ر�دDالانب مفوظ القوق. وخلصة الق��ول كم��اي  
Dل يب��ق م��ن الل uعرض��نا س��ابقا��Dس��لبأعلم منكوس��ة وأة البيض��اء والش��ريعة الغ��راء غي آث��ار مدروس��ة ول 

Dمنهوب���ة وق���واني معيوب���ة وخراف���ات ك���ثية وآم���ال بعي���دة وإذا ل تص���دDق بقولن���ا ف���ارجع إل كت���اب الد 
 جلى عب��ارةأ ما عرض�ه ه��ذا العب��د ويعرض��ه مس��طورÙ فيه�ا ب��نDنDأ عينك مDمDأحاديث أئمDة الدى لتى بأو

 لواضDبلغ بي��ان ول يتفض��Dأة السكينة ب��مDمDلة الرحومة وشقاء عاقبة المDمDلحوال الأومذكورة فيها جيع 
 لDلDإنوا ملجأ للف�رار م�ن الش�دائد ال�ت تنتظره��ا يD بظهور القائم الوعود ول يبيDلDلDإف بيان علج ذلك 

Dالشريعة القدDإسة. نعم دDنDنDال جل Dثال هذا العبد وجناب الشيخ عندما يريدأم جلله لو يستشي ل 
 ن�ا ل�ن نرض��ى بتغيي ش�ريعتنا القدي�ةنDنDأ كDب�اu ول ش��كDيD ذل�ك يك��ون أم��راu طيDنDنDإتشريع شريعة جدي�دة ف�

 ة وسيلة كانت من تشريع دينيDيDأيدينا ولنعناه بأساu ل فعلu يفلت من إول ندع ديننا الذي نفتخر به 
 ه جل�Dت عظمت��ه وجل�Dت ق�درته ل يستش�ينا ف مث�لن�DنDإس�ف لا للي��جديد ونسخ دي�ن ق�دي، ولك��ن و

 ة ولي��Dات الدينيDيDبناه��ا باس��م الض��روريDتDحلمن��ا الكاذب��ة ال��ت رتDأم��ور ول يعتن بيولن��ا الفارغ��ة وله��ذه ال
. ينع تديدنا ووعيدنا مظاهر أمر ال عن تشريع الشرع الديد

 ح	اح	ي�ي�ر*ي الر*ر�ر�ت��ت��ت��  ت��    ه	ه	ك	ك	ر�ر�د�د�ي	 ي	ء	ء	ر�ر�م�م�ل�نD ال�نDنDم�م�ت�ت�ي��ا ي��م� م�ل5ل5ك	ا ك	م�م�و�و� (
������������������������������������������������������������������������ب��ب��ب�� )ن	ن	ف	ف	س5ي الس�����������������������������������������������������������������������5ه�ه�ت�ت�ش�ش������������������������������������������������������������������������ت�ا ل ت�ب�

Dول ش����كDأ كDن����Dأه����ل بيت����ه الط����اهرين أخب����ار أح����اديث الرس����ول وأدرك����ت م����ن آي����ات الق����رآن وأك نDنDن 
 ة وه��يي��Dة وآم��الم الوهيDيDار النظ��ر الص��بيانيDصDحلم قص��Dألف خ�رادة الق��اهرة اللي��Dة ج��رت عل��ى خ�لال
  وآي��ات إلي��DةيDد بكت��ابr جدي��د وش��رع جدي�د وقض��اء س��اويDم��Dن ي�ظهر الوجود الب��ارك لق��ائم آل ممDأ

 "م	م	ل��ل�ق�ف� الق�ج��ج�و� و�ر	ر	م�� الم�ي�ي�ض�ويبطل العقائد القدية العتيقة ويزيل العادات البالية الفاس��دة "ق	ض��
 ذنك وما دامت الصرخة صرختنا فل�ن يص��لأ	ن	 ذ	ذ	لوبقول الشاعر الفارسي (ما ترجته) "ما دامت ال

  جن��اب الش��يخ وفق��اu للمث��ل الش��هور "م��ا دام��ت ال��ذور ف ال��اءنDنDإ مك��ان". نع��م يDيDأص��راخنا إل 
 ةي��D أم��ر البابيDنDعوانه ب��أنDأة آتية وبشDر يDمور غيبيDأمل" قد تنبDأ ف رسالته الثانية وتدDث بأفل يزال هناك 
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Dسوف ينق��رض وس��وف تنطف��ئ ه��ذه الن��ار الش��تعلة ولكن�Dطوي��ل ب��له رب��ط ذل�ك الن rنأم�ل البعي��د بب��ل 
 عوانه مدارس ويبذلوا الهد ف نشر العلوم حتD تنفتح عي��ون الن��اس وآذان��م ول يقع��وا ف حب��الأيفتح 
Dالبابي���Dإة ول يرج���وا ع���ن س���واء الس���بيل ولي���س ل���دينا ج���واب علي���ه ف ه���ذه ال���ال يDلDن نع���رض فأ ل 

uمرح������ى uخ������دمته: "مرح������ى Dلنظري uمرح������ى uلعقل������ك بعي������د النظ������ر ه������ذا ومرح������ىDت������ك القص������ية "ي	ق������	ل�ل�ق 
319"ن�ي���ن�ر�ر�ظ�ظ�ت�ت�ن�ن�م	م	ل� ال�ن�ن�م���� م�م�م�ك	���ك	ع�ع�م�ن* م�ن*���ن*إوا ر	ر	ظ�ظ�ت�ت�ن��ان��ف����ف�

Dولك���ن Dنأ جن���اب الش���يخ ي���ب ن 
 بني��ة القدي��ة التداعي��ة للل ما يهدم الوDبنية فإنDه أوDأ تعميم العارف لو كان يهدم نDنDأينتبه قليلu إل 

 ية، فمثلu لو جرى سيل عل��م الغرافي��ة ف��إنDه يه��دم أولu مدين��ة جابلق��ا وجابرص��ا.وDبنية الديدة القوDلال
ا ت	يDشرقت شس العلوم الفلكيDأولو  Dة فإن	إزي��ل ظلم��ة تDمكاني��Dو الن���زول منه��ا ول��وأة الص��عود إل الس��ماء ي 

ا ت	يDسعت رقعة العلوم الطبيعيDتDتDإ Dة فإن	تDظهر بطلن بناء عقيدة الرجعة الاصDة الكبى الت يعتق��د ب��اص 
ا تطم�ر الي�DدبيDلنتش��رت العل��وم الإالع��وام. ول��و  �Dلف��ي س��نة س��ابقة،أو أل��ف أعتم��اد عل��ى قواع��د لة فإن 

Dولو فاحت نفحات العارف الدينيDيuا تزيل نتانة العق��ائد غي العقول��ة ف العب�ادات. وح�دا Dة العقولة فإن 
 وه���ام حت��D ن���اف م���ن جري���ان س���يوللاu عل���ى رم���ال الي���Dس���اس أم���ره العظ���م مبنيDأل ال���ذي م���ا جع���ل 

 ش��راق ش�س الفه�مإة حتD يزلزلا يDديDبDهل البهاء ف ظلمة العقائد الواهية التعبDأالعارف ول تكن مسية 
 ة الوحيدة بي اللل الش��رقية ال��تمDمDلة اليDة البابيDمDمDلفاضل أوروبDا يعتبون الأ نDنDإوالدراية. والعجب 

��Dتسعى ف تعميم الع��ارف بينم�ا يبشDأر جن�اب الش�يخ شDع��وانه ب��زوال البابي�Dة ع�ن طري�ق تعمي�م الع��ارفي 
 ].فهاملحلم وفر�ق بين المدارك واللسبحان من قس�م العقول وال[

  في ذكر عبارات جناب الشيخ في ختام رسالته الولى بقوله: "من الحيف في .3
هذه اليام أن ينصرف المرء عن منافع المدني�ة وينشغل بما ل يسمن ول يغني:

Dوكذلك كتب جناب الشيخ ف ختام رس��الته الول: "وف الواق��ع إنDنص��اف أن نش��غلل م��ا ين��اف الن 
 نتش��ار الع��ارفإة وي��Dفكارن��ا ب��ذا الن��وع م��ن الي��الت والش��بهات ف ه��ذا العص��ر عص��ر الدنيDأأذهانن��ا و

Dالديني�DيDة والدنيوي�DيDة والتقDقDي�ات الفني�Dختاع��ات ظه��رت ف الع��الإكتش��افات وإة ال��ت بواس��طتها ك�م م��ن ي 
Dفخ��دمت ث��روة الن��وع البش��ري ورف��اهيته وق��وDأت و��Dم��ه ووسDنفس��ناأعت دائرة الص��ناعة والتج��ارة ون��رم س 

 راض����يلوص���لت البح���ار ببعض���ها وفص���لت بي الأب���ذه الواس����طة م���ن تص���يل الفن����ون والعل���وم ال���ت 
 وفتحت ف البال العالية طرقاu وأذابت الديد والفولذ ذوبان الدهون وجعلت الخابرات والواصلت

Dتت��م uال��ت ك��انت س��ابقاDمDبش��ق Dأش��هر وبض��عة أ النف��س خلل بض��عة قDس��ابيع فجعلته��ا تت��مDف ظ��رفم  
70العراف:  319  
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 ،ن��ةدDم��م التمدDلسرع وبذه الطريقة نكون منكوبي تنهبنا سائر الأسهل وأيوم وساعة ودقيقة بطريقة 
ا ه��و ع��دوDنDنDإلي��ه إ الذي يعرض عن تفهيم الناس ويغم��ض ع�ن تعليمه�م م��ا يت��اجون نDنDإو �DنDال�دينو  

Dوالش��عب فيبح��ث ب��ا ل يغن ويس��بDلب تفرق��ة البDم��Dإة وتزءت��ا والس��لم عل��ى م��ن مDتDب��ع ال��دى (عب��دت 
 السلم)".
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  الجواب على الشبهة السالفة وعلى شكوى جناب الشيخ من البابي�ة في .4
موضوع تأخ�ر المسلمين وبيان أن� الشرائع اللهي�ة ل تخالف التمد�ن 

وخاص�ة الشريعة البهائي�ة ثم بيان بعض مآثر الديان اللهي�ة:

 خب��ار ص��عبة ف ه��ذا الق��رن مثلم��ا ك��انت فلس��تعلم الإح��وال ولس��تطلع الإل��و ك��انت وس��ائل   
  م���ن يط���العلD ك���لDنDنDإة ف���ي���Dس���باب ت���دهور الم���Dة الس���لميDة مهول���ة ومفيDأالق���رون الاض���ية ول���و ك���انت 
 نDة ليظ���نDي���Dس���تقلل والدنيDلخية ويس���مع ن���وحه ون���دبته عل���ى فق���دان اللكلم���ات جن���اب الش���يخ ال

ا ه���ي ال��ت نكب���تنDنDأة ويDي��دي الدول��ة الروس��يDأمت ملك��ة القفق���اس إل لDة س��لDي��D الطائف��ة البابيDنDنDأب�� ��Dن 
ن��ة ظلم��اu وع��دواناuلالش��يخ الس��كي والم��Dة الس��كينة وجعلته��ا نب��اu لل Dأ و،م��م التمدDنDل��فاختلف أ ن 

 ةي�Dشتعال نار الروب الداخلي��ة والارجي��ة م�ن نت��ائج ظه��ور البابيDإومائت سنة بي الذاهب السلميDة و
 ع تق��ع مس��ؤوليتها ف رقب��ةيDن والتش��يDنDه��ل التس��نDأ ال��دماء الس��فوكة بي الس��لمي والنص��ارى وبي نDنDأو

Dة البهائي��Dالم��DيDالطائف��ة البابي Dة. ولننس��ى الاض��ي فك��أن��DيDة ه��ي ال��ت منع��ت الس��لمي الي��وم م��ن التم��دDند 
Dوالتق����دDنش���اء ال���الس وتص����نيف الكت����ب وكتاب����ةإع����اقت جن���اب الش���يخ ع���ن تأس����يس ال����دارس وأم ود 

 بالنياب��ة ع��ن ه��ذا العب��د فإنس��ان خلق. ي��ا لي��ت يع��رض لطف��ال وت��ذيب اللالص��حف وتعلي��م ال

Dحضور جناب الشيخ عب��د الس��لم بك��لDإ لDح��تام ويق��ول ل��ه: ي�ا س��يDس��لفك ق�دأدي الش�يخ إن ك��ان ي 
 ة؟ وإذا ح	رم��ت س��للةي��Dكتمال الصنائع والفنون فم�ا ذن��ب البابيDإكتساب العارف والعلوم وإتاونوا ف 

 ة؟ فلق���دي���Dج���داد للن���اس فم���ا تقص���ي البهائيDلس���تقلل بس���بب ظل���م أولئك اللج���دادك م���ن نعم���ة الأ
Dجرت سنDأة ال على نDنDنDكل Dأ لDمDمDة تشغل بلذائذها الدنيويDيDة وتش�يح بوجهه�ا ع�ن الفض��ائل العلمي�Dةي 

DوالدينيDلقدام الظلم والأة وتدوس بيDستبداد على حقوق العباد وتتDاختلف خ��ذ تDالعق��ائد وس��يلة ل��دس 
 يه��ا ع��ن رداء الفض��يلةرDس��تقلل ويعرDل جلل��ه يس�لبها نعم��ة اللD ج�لDقD ال�قDنDنDإالدسائس والفاس��د ف�

 ام���� م�ر	ر	ي�*ي�*غ�غ�ي�	 ل ي�	ل�ال���� إن�رض���ها إل مل���وك ع���ادلي ورئاس���تها إل أم���راء فاض���لي "أويعط���ي حكوم���ة 
  ش���كايتكم ه���ذه؟مDدي الش���يخ! م���مDيD  ي���ا س���ي320D"م�م�ه�ه�س�س����ف	ف	ن��ن��ب�أا ب�م����وا م�ر	ر	ي�*ي�*غ�غ�ي�	ت���D ي�	ح� ح�مrمrو�و�ق����ق�ب�ب�

Dوم��Dأفه��ل أن تنبع��ث ن��وحتكم الري��رة وآه��اتكم؟ مDسDأس��تم مدرس��ة وسDغلقه��ا الب��ابيDأون؟ وم��ت يDسDس��تمس 
 مت��ملDم عري���ض وي��ا ليتك��م تعلDدDة مفت��وح وس��بيل التق��دDي��Dض��اعتها ه��ذه الطائف��ة؟ فطري��ق الدنيDأص��ناعة و

Dفضيلة واحدة من هؤلء التمدDأني الذين تنشدون ف مدحهم هذه القصائد واللحمات وهي دDنDمن Dن 

Dينحون حرDرDية العقيدة لكلDديان ويص��رفون وقته��م وه��و الثميل اللل على السواء ويتمون جيع الل 
11الرعد:  320  
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 لنش��ر العل���وم وتعمي البلد ل عل���ى نش���ر الفتن���ة والفس���اد بي الن���اس وتكفي العب���اد، ول���و فهمت���م ه���ذه
 ث��ر ب��اهر حت�D ل ي�د الص��م فيك��م م�الu للطع�ن ولأق�ل لظه��ر منك��م أيض��اu لالنكتة الوحيدة عل��ى ال

ث���ل� الق� عر� ج�ب�ر	 ب�خ���خ�ت�ت�ف�ف�ت��اء� ال��ت ت��ع���ر�ع�ق�ينطب��ق عليك��م الث��ل الس��ائر: "م� �ر�ار�ج�ش���
 ا". وك��أنD جن��ابت����ت��ت��ت�

ر ع�رض��ه م��ن دن��س القص��ور ف العل��م والدنيDأة ي��Dلس��كي يري��د بش��كايته م��ن البابيDلالش��يخ ا ��Dن يطه��Dوأة ي 
Dين��ع الن��اس ف البح��ث ف ال��دين والهتم��ام ب��أمره ع��ن طري��ق الس��بDبDواللع��ن ال��ذي ه��و طري��ق ك��ل Dل 

 ةي����Dكتش����افات العلميDلة والي����Dمات الدنيDدDتي����ان بالق����دDل فم����ا م����ال الغالط����ة باللDلDإجاه����ل ع����اجز و
Dوالص���ناعيDيDة ف مع���رض الن���اظرة الديني��DيDالتم���د Dة؟ نع���م إنDدDن ول ش���كDم��دوح وب���دونه ل تبق���ى اليئةك  

  جهلء ه��ذا العص��ر ق��د نس��وا م��آثرنDم البش��ر ف وس��ائل العي��ش ولك��نDدDة س��الة ول يتق��دDي��DجتماعيDلال
م ل يقرؤا التاريخ ول يعرفوا من الدين  Dإالدين وفضائله لنDلDإسه ول م��ن الق��رآن أ لDلDحوالأ رس��ه ف��ل 

 عم���الل جلل����ه م���ن اللD ج���لDقD م����ا م���اه ال����قDلDم����م الغ����ابرة مس����طورة ف مت����ون الص����حف وك����لDلال
 دي�ان لبقي��تلدي�ان أم�ر غي مس�تور. ول��ول موهب��ة ظه��ور اللالفض��يحة والع��ادات القبيح��ة بواس��طة ال

ال��ة القمامي��ل ول��ول ظه��ور الش��رائع اللي��Dة لبق��يمDس��ود تس��مDلان البح��ر الكDم��م القفق��اس وس��كDأ Dى بأك 
 حي����اء قرابيأمون أولده����م وه����م دDني إل يومن����ا ه����ذا يق����دDدDي التم����دDيDحف����اد الفينيقيDأة يDه����ال س����وريDأ

 بي��س ويس��جدونأون إل يومن��ا ه��ذا يعب��دون العج��ل يDوثان. ولول موهبة ظهور الرسل لبقي الص��ريDللل
 حي�اء ولبق��تأين لبقي الع��رب إل يومن��ا ه��ذا ي��دفنون بن�اتم دة العDشعDأشراق إللتمساح السيس ولول 

Dعفيف��ات اليون��ان يس��لDأمن لDعراض��هنDل��ة الم��ال ولبق��يآ الص��ونة للهت��ك ف جزي��رة ق��بص ف س��بيل ن 
 ون والف��رس يلتمس��ون الفلح والنج��اح م��ني��DوربيDلحي��اء م��ع ال��وتى س��ويDةu ولبق��ي اللالن��ود يرق��ون ال

Dعب���ادة النيان. وم���ا ذكرن���اه قلي���ل م���ن ك���ثي م���ن نيان البوهيمي���Dمط���ار الديان���ةأنطف���أت بن����زول إة ال���ت ي 
  جلله تقيق ما يتاجلD جلDقDوكل القDأة وقد يDحديDلصلحت بفضل ظهور مظاهر أمر حضرة الأو
 صلح سابقاu إلأا مDكثر مDأزالة القبائح ومو الفضائح إصلح الفاسد وإليه العال لتكميل النقائص وإ

Dتتحق ��Dظه��ور الق��ائم وقي��ام روح ال الن��ازل م��ن الس��ماء حت��DقDق البش��ارة النبوي��Dب�ة: "ي ��	ال 	ا لم��� م�ه�ه�ب���ي��ز�ع 
  الكلم�ةلDة ف ظ�لDي�Dة القيقيDي�Dنوار الدنيDأف�اق ب�لر جي�ع الوDق�اu ك�املu وتتن��وDقD تق321D"ن�آن�ر�ر�ق	الق	ب��غ	 ب�ز�ز�ي��ي��

 .322"اه�ه�ب�*ب�*ر� ر�ر�ور�ن	ن	ب� ب�ض	ض	ر� الر�ت�ت�ق�ق�ر�ر�ش�ش�و�أو�ية الكرية: "لالليDة بكم ال

 ة كله���ا ش���يئ واح���د ل ف���رق بينهم���ا ول���وي���Dة القيقيDي���D الديان���ة والدنيDنDنDأوواض���ح ل���دى أول البص���ائر 
  بع��د فه��م تل��ك النكت��ة العقول��ة لنDلDلDإ يDبديDلق السعادة والنجاح القDختلف السم ان ول تتحقDإ

) من هذا الكتاب...انظر الحديث صفحة ( 321  
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Dال��دين عب��ارة ع��ن ق��انون يكف��ل حف��ظ اليئة الجتماعي��DيDة البش��ريDإة ويDنDنDاللف��ة والس��لطنة ه��ي الق��و Dةو 
DالتنفيذيDة وأف�راد ة ل�ذا الق��انون ف ي��Dإ المDنDرعاي�ة ه�ذين ال�انبي وحفظهم�ا يكف�ل حص�ول الض��ارةن  

  جن��اب الش��يخ ل��و ك��اننDنDأع��رف عن��د فه��م ه��ذه النكت��ة ي	ة الم��ودة. وي	ي��Dص��ل إل الدنيDوالمدوح��ة وي
 نDنDأات هو الشرائع اللي��Dة ويDساس الضارات والدنيDأ نDنDأ م�م�ه�ه�ف�ف�ل�دراكاu فائقاu ل�إيلك شعوراu لئقاu و

  جي��ع الش��رائع م��ننDنDأباعه��ا وتDتDإو ع��دم أة يDب��اع الكت��ب الس��ماويDتDتDإم��م وش��قاءها من��وط بلس��عادة ال
 دي�انل جي��ع النDنDأة وي�Dة العاليDي�Dا الدنيDسDس�Dأ وه�ا ، الع��دل والحس��ان:ة عل��ى ركنيي�Dس��تثناء مبنيDإدون 

Dم��ن دون تف��اوت مبني��Dلة عل��ى الكاف��أة والعاقب��ة وه��ا منب��ع س��عادة الي��Dم��م وش��قائها وخاصDة الش��ريعةص 
DالقدDدDسة البهائيDيDة الت جعلت تعلDلDمن فروض��ها التمي uم العلوم والعارف فرضا��Dش��تغاللة وجعل��ت الي 

 ه���ل البه���اءأة فيه���ا حت���D ل يبق���ى ث���ان وتس���عون ف ال���ائة م���ن ي���Dجب���ات الدينيDاب���الهن والص���نائع م���ن الو
  ف���رد بعم���ل ن���افع وحرف���ة لئق���ة وحت���DلDس���ع ب���اب البطال���ة وحت��D يش���تغل ك���لDتDي ول يتDيDميDأكالس��لمي 

Dتتحق���Dل�ل�ي���ة الكري���ة: "لق الق	ك���	م�ر�ر�م���� ام�ل*ل*ك rن��ن��م�ئ	ه���	ش����ئ�ئ�م�م�و�و�ي�� ي��م�م�ه rغ�ش�ذ	ي� Ùعت���بتإ وق���د 323"ه�ي���ه�ن�ن�غ�أن 
 ل الع��داواتدDوراق ش��جرة واح��دة حت��D ت��زول نظ��رة الفرق��ة والتباع��د وتتب��دDأالع��ال وطن��اu واح��داu والن��اس 

 رب��ابأح��تام إطاع��ة الل��وك والم��راء وإوجب��ت أة وال��وداد. كم��ا ب��Dح��زاب إل البDلالكنون��ة ف ص��دور ال
 ب الفس���اد بع���داب���وأ دDص���اغر وتنس���دDلك���ابر مص���وناu م���ن تع���رDض اللالفض���ل والعلم���اء حت���D يبق���ى مق���ام ال

 ة وفق���اu لقتض���ىيDق���ت بي الع���املت والعب���ادات حت���D يس���هل تط���بيق الق���واني القض���ائيDرDص���لح وق���د فرDلال
 ساس مكي وقد س�دDت باب تأويلأة على يDة بالقواني التشريعيDيDجتماعيDل حفظ اليئة الرDوقات وحتD يستقرDلال

 عتم��اد عل��ىلة والي��D ب��اب الدل��Dة الظنيDدDة حت��D ينس��دDيDخب��ار الش��فهيDلح��اديث واللعتم��اد عل��ى اللالكت��اب ومنع��ت ال
  آخون���د (فقي���ه) ومنع���تلDي���دي ك���لDأراء الجتهادي���ة وحت���D ل تص���بح الش���ريعة اللي���Dة ملعب���ة بلال

ف���ظ جن���اب ش���يخ الس���لم م���ن هج���وم البابيDي	ال���رب والقت���ال حت���D ي	  غ ب���اله إلرD خ���اطره ويتف���رDنDة ويطمئنDي���Dي	
Dتكمي���ل الفن���ون العلمي���DيDة وتص���يل ال���آرب الدني���DيDة وح�ر�م���ت ح���ل الس���لح لئلDيض���طرب قل���ب جن���اب الش���يخل  

Dويرتبك عقله لرؤية بابDل ينع��ه ذل��ك م�ن خ�رق الب��ال وتوص��يل البح�ار وتس��هيل وس��ائطب �Dح وحتDمسل  
 م��ةئ�ة وملئ�ي��Dس��اس الدنيDأة عل��ى ي��Dحك��ام ه��ذا الظه��ور العظ��م مبنيDأ جي��ع نDنDإخب��ار. وخلص��ة الق��ول لالنق��ل وال

Dلف��ظ الامع��ة النس��انيDأع��رف أة ول يDيDلحك��ام ه��ذا الم��ر تن��ع م��ن الأ يDس��تزادة م��ن الدني��Dة والص��ولي 
Dيتشك Dعليها حتDكDى جن��اب الش�يخ ه��ذه الش��كوى الري��رة ويعت��ب البابي�DيDة ف هاوي��ة الذل��Dة س��بب س��قوط الم��Dةل 

DوعدوDلي.لة للدين الو 
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. في بيان أن� بعض الوروبي�ين يعتبرون الشريعة السلمي�ة مناهضة 5
للتمد�ن الوروبي وبعضهم يعتبر جميع الديان مناهض للمدنية 

وقيام كبار الكت�اب للرد� على هذه الشبهة:

ان   اليوم   Dحت وقرأنا  سعنا  لقد  والتطرDجنعم  أوروبDا  فلسفة  من  القارةرDجاعة كبية  تلك  ف   في 
 ة فيDة ويعتبون سبب س��قوط الم��م الش��رقيDيDوربيDلة اليDمالفة للمدنيDمالبيضاء يرون الديانة السلميDة 

Dهاوي���ة الذل���Dل���Dة والش���قاء تسDسDكها بالش���ريعة الغ���راء والل���Dة البيض���اء. وم���ن ال���وادث الش���هية ال���ت دوىل 
 نكل��تاإفاق الادثة ال�ت فيه�ا رف�ع الس�ت كلدس��تون رئي�س وزراء لصوتا كالرعد القاصف ف جيع ال

 جتم�ع وزراء الدول��ة وعظم�اء الم��Dة وق�ال ماطب�اu ل�م: "م�ا دامإالق��رآن الش�ريف بي�ده ف البل��ان حي��ث 
 ة م�ن ش�روريDاة الم��م الش�رقيDن�ة ف الع�ال وني�Dنتش�ار الدنيDإهذا الكتاب باقياu ف العال فمن الستحيل 

DالمجيDش".يDة والتوح 

ا رس��ختنDنDأة إل درج��ة ي��D ال��دين الس��لمي م��الف للمدنيDنDنDأولق��د بلغ��ت ه��ذه الفك��رة القائل��ة ب�� ��Dن 
 ةي��Dذه��ان الك��ثيين م��ن كب��ار الس��لمي ال��ذين يعش��قون بس��رعة الع��روض الدنيويDأاu ف ي��Dخياu رس��وخاu كليDأ

ة وفص���حاء الق���وم م���ن قبي���ل عب���دال  الن���ديأن ق���امت أالزائل���ة إل  ���Dاب الم���Dجاع���ة م���ن كب���ار كت uخيا 
 حك��املثب��ات ماس��ن الإذه�ان البس��طاء وعل��ى أدريس��ي وغيه عل�ى من��ع رس�وخ ه��ذه العقي��دة ف لال

Dة وموافقته���ا للق���واني الدنيDالس���لمي���DيDة وكتب���وا مق���الت رنDنDان���ة ورس���ائل ش���هية ولك���نDذل���ك ل ينف���عن  
 فق��ت ف ه��ذهتDتDإدي��ان يوم��اu فيوم��اu حت��D لذه��ان الهلء بقيق��ة الأزدادت ه��ذه العقي��دة رس��وخاu ف إو

 ه��لأفاض��ل ه��ذا الق��رن م��ن قبي��ل عب��دال ب��ن الق��ائد عم��رو م��ن أالس��نة جاع��ة م��ن كب��ار كت��Dاب العص��ر و
Dال���زائر ومم���Dه���ل مص���ر والش���يخ عل����ي يوس���فأفن���دي مس����عود ص���احب جري���دة (منفي���س) م���ن أد م 

Dصاحب جريدة (الؤيDأفندي أد) الشهية وممود يDسعد الستشار الشرعي ف نظارة الاليDة ف الس��تانةي 
Dالعلي��Dأة م��ع بع��ض يDا مث��ل الس��يو (جوب��ار) والس��يو (مرس��ي��Dفاض��ل أوروبDيDيه) م��ن مدين��ة قس��طنطينيDة في 

Dالزائر والسيو (بودان) ف الستانة والقسDالفاضل (لوزان ياسنت) من باريس والس��يو (فان��دربرج)س  
 ت�اد الس�لمي) تص�درلة باس�م (الي�Dس��وا مل�ة علميDسDسDأوجي كلف�ل) أف هولن��دة وبرئاس��ة الس��يو (

Dب�����اللغتي العربي�����DيDة والفرنس�����يDيDة ف ك�����لDلDش�����هر مر Dتي ور	تDرس�����ل إل جي�����ع الكلDلDي�����ات لع�����لDت�����رج م�����نل  
 ةب��Dة وتت��آلف قل��وب الس��لمي عل��ى مبDي��D ال��دين الس��لمي ي��الف الدنيDنDنDأذه��ان ه��ذه الش��بهة ب��لال

Dالس����لم. ولك����نDأ ن ����Dختف����ت وراءإع����داد ه����ذه الل����ة وي����ا للس����ف ل تتج����اوز الس����بعة والثماني����ة حت 
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 ه��واء التباين��ةلعضاء م�ن هب��وب عواص��ف اللنطفأ سراج هذا المع غي التناسب ف الإالجاب و
 نطف��اءu س���ريعاu ول رادD لقض��ائه ول م��انع لكم��ه. بل��ى كم��ا يق���ول الش��اعر الفارس���ي (م��ا ترجت��ه): "لإ

  رج��لب�ة ف��ذلك جه��د ل ف��ائدة من��ه وص��بغÙ ل��اجب�وDث ب��رداء الس��عادة ب��القوDبDن يتش��بDأح��د أيس��تطيع 
 تب��اع داروي��ن والعتق��دينأة صDي وخاص��DيDفي والط��بيعيDرD وق��د غ��ال ف ه��ذه العقي��دة بع��ض التطرD".عم��ىأ

Dبنظري���Dلدي���ان عل����ى اللعتبوا الإرتق����اء ال���ذين ي���زداد ع���ددهم بك����ثرة ف����لة النش����وء واليDطلق وك����لDل 
 مأة ي���D الكوم���ات س���واءu أك���انت دينيDلDة واعت���بوا ك���لDي���Dة والريDي���Dمالف���ة للمدنيDماس���ات ئالس���يطرات والر

DزمنيDأة يDلدDأ دDعداء النسانيDة.ي 

  ا لحظ أن� تأخ�ر المسلمين   م�  في بيان أن� مناظر جناب الشيخ لم�  .6
ل يرجع سببه إلى الطائفة البابي�ة إستنتج أن� جناب الشيخ 

  ة:  ي�  كالشتراكي�ين والفوضوي�ين يعتبر الديان مناهضة للمدني�

 اu ل����و نظرت قليلu فدDمات ستش�����اهدون عج����ائب غريب�����ة ج����دDدDلعت����م عل�����ى ه����ذه الق�����دDطDطDإن أوبع����د 
Dالن���اظرات ال���ت وقع���ت بي جن���اب الش���يخ وحض���رة من���اظره، وس���تطDدب وش���عورألعون عل���ى مرات���ب ط 

 ه��ل البه��اء وش��يخ للس��لم وقاض��ي القض��اةأار ت��D البعد بي تاجرr م��ن تDنDنDأالطرفي التناظرين وترون 
Dف الل���Dأة البيض���اء كالبع���د بي الرض والس���ماء. ومم���ل ذل���ك ه���و لDنDأ الن���اظر ال���ذكور ش���اهد ب���نDنDن 

 ةي��D وج��ه م��ن الوج��وه عل��ى الطائف��ة البابيDيDيDأة ل تنطب��ق ب��ي��Dة الدنيDيD جن��اب الش��يخ ف قض��يDانتق��ادات 
 ط��رافأة ف ق�D دقDلDه�ل البه��اء، فق��د نظ�ر بك��لDأب��داu إل أنطاط المDة الس��لميDة ل يرج�ع س��ببه إ نDنDأو
 مائة س��نةتDة ستDدDنطاط العلوم والعارف مدDإة كانت السبب ف يD البابيDنDنDأكناف هذه السألة وهل أو

 ةي��D البابيDنDنDأثني وس��بعي فرق��ة؟ وه��ل إة قس��Dمت الم��Dة الس��لميDة إل ي��D البابيDنDنDأبي الس��لمي؟ وه��ل 
 ن���ةدDمت للم���م التمدDلDة س���لDي���D البابيDنDنDأة؟ وه���ل يDة بي الم���م الش���رقيDي���DهليDلش���علت نيان ال���روب الأ

 ة قواع���د الظل���ميDم���ت ال���دول الش���رقيDلDة علDي���D البابيDنDنDأمال���ك الن���دلس والن���د والتت���ار والقفق���اس؟ وه���ل 
  نظ��ر جن��اب الن��اظرثD أم��ر م��ن ه��ذه الم��ور. ث��DيDيDأة ي��Dن يرج��ع للبابيDأ لDس��تبداد؟ حاش��ا وكلDلوال
DوفكDأحوال الاضرة وه��ل لر ف الكDنDنDال��روب البابي �Dة منع��ت الس��لمي م��ن فت��ح ال��دارس وتأس��يسي 

Dالالس العلميDأة وهل يDنDنDهجوم البابي Dأة شغل بال جناب الش�يخ؟ وه��ل يDنDأ نDيDتعلي�م م�ن تع�اليمي  
Dه���ذا ال���دين ي���الف التقDقDي���ات العلمي���Dأة؟ وه���ل يDيDحك���ام ه���ذا الم���ر ي���الف القواع���دأ حك���م م���ن ي 
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Dوالقواني الدنيDيDة؟ حاشا وكلDطائفة تعت��ب تعلي�م الطف��ال م�ن ال�ذكور والل Dلن uن�اثل من هذا أيضا 
Dم���ن فرائض���ها الديني uفرض���ا��DيDة وتعت���ب ال���رب والقت���ال م���ن الرDرDم���ات التمي���Dإة يDنDا ه���ي طائف���ة مأمون���ةن ��Dن 

Dالانب ومطمئنDه�ل ن uأة الع��واقب. ث لح�ظ أيض�اDنDجن�اب الش�يخ فاق�د للش��عور إل درج�ة ل يفه��من  
 ر الس��لمي ل يرج��ع س��ببه إلخD ت��أخDنDنDأدراك إل درجة ل يع��رف له قليل النDنDأهذه الواضيع؟ وهل 

Dالبابي���Dأة ويDنDنDالش���ريعة البهائي ���Dأة ل تن���ع نش���ر الع���ارف؟ حاش���ا ويDف���إن ،uل���ف حاش���ا م���ن ذل���ك أيض���اDن 
 م���ورلن ي���دركوا ه���ذه الأف���تاء وبعي���د م���ن م���اني العص���ر لطف���ال اله���د يهرب���ون م���ن ت���ويز ه���ذا الأ

Dالبديهي��Dة فكي��ف بن��اب الش��يخ عب��د الس��لم ال��ذي ه��و بعقي��دة الك��ثيين ع��ال عام��ل وفاض��ل كام��ل،ي 
Dوبعقيدة هذا العبد مبارز باسل ومناظر قويDإ الدلئل يعتب ع��دم وج��ود ي��Dس��م البشDر بض��رة اللي��لش 

 خب���ار كهن���ة مص���ر ع���ن ظه���ورr مق����قr مث���ل ظه���ورأة بطلن ه���ذا الم���ر اللي���ل ويس���ب ل���DدلDأدليلu م���ن 
Dة الظن��Dموس��ى علي��ه الس��لم م��ن الدلDي��ة للجم��ال الق��دس الب��ي ويطل��ب حض��ور الق��ائم الوع��ود إلن 

Dمدين��ة تفلي��س وينك���ر وج��وب الج��رة والاه���دة وينك���ر دلل��ة الش���هادة ويض��ع القت���ولي ف مب��Dة يزي��دب 
  ون�داءقDي وكربلء ويعلن عجزه عن التفريق بي نداء ال�قDفDشقياء ف مصاف شهداء صفDلوسائر ال

Dالباط��ل ويفتخ��ر ب��ذا العج��ز ويس��مDمDويتغن uوبرهان��ا uي ذل��ك دليل��Dن Dبنغم��ة النكري��ن الس��ابقيأن uخيا 
 م�الD جن�اب الن��اظر كلDنDنDإن ل نبع�د ع��ن القص��ود ف��أرج�و أ و.ليوDس��اطي الوDأويسمDي اليات اللي��Dة 

 ة في���Dل إل مم���ل ص���حيح يم���ل علي���ه كلم ش���يخ الس���لم ف مش���كاه م���ن البابيDصDن يتوص���Dأح���اول 
DتأخDخDر السلمي ف الدنيDأة وف تسميته ظهور القائم الوعود الذي ه��و يDه��مDمDالف��رائض الديني �Dة باس�مي 

 تب�����اعأن يعت�����به م�����ن أ لDلDإ(ل يس�����من ول يغن) ل ي�����د وجه�����اu ص�����حيحاu يم�����ل علي�����ه كلم الش�����يخ 
 ةي��Dطلق مالف��ة للمدنيDلدي��ان عل��ى الل النDنDأة ال��ذين يقول��ون ب��ي��Dة وم��ن الش��يعة الداروينيDيDش��تاكيDلال
  ال��ذي منع��هنD ولك��نD،ةيDك بالش��رائع م��انع دون الوص��ول إل القاص��د وال��آرب النفس��انيDسD التمس��DنDنDأوب��

ا هو حفظ مركزه ومنص��به وخ�وفه م�ننDنDإعن الاهرة بذه العقيدة وكشفه النقاب عن وجه مقصوده  Dن 
 هل البهاء ال��ذين ل معي ول ناص��ر ل��م غيله التقريع والتوبيخ لجDكبار رجال الدين والدولة ولذا و

Dال����قDقDج����ل Dأ وعل ولDظه����ر عقي����دته ف غض����ون معارض����ته وردDدDه للبابي����DيDة وه����و أم����ر ترض����اه العام����Dةم 
Dواله����Dلال ومقص����وده الهDص����ليDأ يDن ل يتكل����Dح����د ح����ول ال����دين ول ينط����ق بش����يئ ع����ن النبي����اءأم ل 

Dوالرسلي ويوجDجDه الميع هDهDهم كل�DلDه ن��و التم�دDدDن ويب��ذلوا ك��لDلDجه�ودهم ف موض��وع الري �Dي�Dة حت 
 س����واق مهتوك����اتلة والق���DزقDلبق���ار أوروب����Dا وتس����ي بن����ات ال����وى ف الأبق����ارهم اللي����ب مث����ل أتعط����ي 

 س��تنتج جن�اب الن��اظر ه��ذه الوض��وعات م��ن عب��ارةإالج�اب ومس��لوبات النق��اب. وخلص��ة الق��ول ل��ا 
  م��ن الي��فنDنDأدب واللطف موضوعاu ف جواب جناب الشيخ ممله لجناب الشيخ كتب بغاية ال

30



 ك بعق���ائدسDي ومنك����ري الش���رائع اللي����Dة ويتمس����DيDقوال ال����دهريDأث جن���اب ش���يخ الس����لم ب���بDن يتش����بDأ
DاللدينيDألنبياء ف حي لي والعاندين يDنDنDالدني Dي	ة الت ل ت	تDبن عل��ى الت��ديDض�طرابلن تنته��ي إل الي 

 ةي��Dعلم الدنيDأدرك فض��لء أوروب��Dا ه��ذه النكت��ة وه��م الي��وم حل��ة أن��دام كم��ا لع��ود ف العاقب��ة إل التو
ن منه��ا، وحي��ث ت	مان��ة والديان��ة ول ث��رة ت	ل بغي الرDة ل تس��تقرDي��D الض��ارة والدنيDنDنDأوعرف��وا   نDنDأت	

Dالق��واني الص��ليDه��ا م��ا ف ي Dنرف��وا ب�ذلك ع��نإق��وام ف ه��ذا الي��وم ولي��دي الم��م والأة لل��ديانات ق��د غي 
 ل	ل	ع��ع�ف�ف�ي��ي��ديان ومالكه��ا وموج��دها ال��الس عل��ى ع��رش "لراد صاحب	 الأالصراط الستقيم ولذا لو 

 ن يق��ولأن ي	ظه�ر حقيقته��ا فم�ن ذا ال�ذي ي��رأ أ 325"د	ي�د	ر�ر�ي	ا ي	م� م�م	م	ك	ك	ي��ي��ي��ي�� و"324"ء	اء	ش�ش�ي�ا ي�م�م�
 ل ف ه��ذاضD حض��رة الن��اظر تفض��DنDنDإو يفت��ح ش��فتيه بعب��ارة كي��ف ول��اذا. وخلص��ة الق��ول ف��أل��ه ل��� وب���� 

 ةق��Dستنش��قت م��ن رقDلالص��وص ببيان��ات ل��و ل تك��ن مش��ام الع��ارض مزكوم��ة ب��روائح الغ��رض النتن��ة ل
Dمطه uولطاف��ة تل��ك النفح��ات قلب��ا��DهDمن��و uوف��ؤادا uراDوDمعط uوروح��ا uرا��Dإرة. وطDنDه��ذا الك��اتب س��وف يب��ادرن  

  ي�ذكرثDوراق ث��Dلوراق لتكون تذكاراu لضرته وتزيين��اu ل��ذه اللبذكر عبارات حضرة الناظر ف هذه ال
 دب وتظه�رلدب الفرق بي الن��اظرين ف اللهل الأكذلك جواب جناب الشيخ عليها حتD يدرك 

Dمكنونات قلب كلDواحد منهما من عباراتما وبوثهما.ل  

. في ذكر بعض عبارات المناظر تزيينا لهذا الكتاب 7
وتمييزا بين المناظر وبين جناب الشيخ:

 نها ذل�كمDحك�ام س��وف يتض��مDأوام��ر وأة يDا ما كتبه ف قوله: "وأيDمDمDأوهذه عبارات الناظر بعينها: "و  

Dة الت نزلت ف كلDهذا القانون هو نفس الوامر والحكام اللي Dالقانون والت ل نلكها نن؟" فإنDل 
Dعه���د وعص���ر ف الكت���ب الس���ماويDإة ويDنDن���Dالعب���اد بتمس Dنفس���هم إل رض���وانأوص���لوا أكهم ب���ا ق���د س 

رم التم�����رDلال  دون والبغوض�����ون منه�����ا وق	ه�����روا ف جحي����مرDخلص والتق�����ى وجن����ان الق�����رب واللق����اء وح	����
 ق جناب��ك عل���ى إج��راء ه���ذا الق���انونف��Dن يوفDأ وعل لD ج��لDقDنتق��اد، وإن���Dا نس��أل ال���قDلع���راض واللال
 راد جيع النبياء والرسلي ول تبقى مروماu من نس��يم رح��ة الرح��ن وعن��ايته ال��ذيم	لي الذي هو م	لال

DيهبDبدع ما قيل ف هذا القام:ألطافه. وما أ اليوم من رضوان قدس ب 
)  تي��ل غص��ون الب��ان ل الش��جر الص��لد     وعن��د هب��وب الناش��رات عل��ى الم��ى  (

18الحج:  324  
2المائدة:  325  
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Dوقول الشاعر الفارسي ما ترجته: "كلDبذكره ومن ل uيش جشيانا  دDج��ل س��اع ه��ذا ل ب��دDأ شيئ تراه ي�
ذن قلب لتسمعه".أمن 

 ن ينتق����دواألع ب���ا ه����م في����ه فكي����ف يس����تطيعون طDطDإه����ل الع����ال لي����س ل����م أ نDنDإي����ا جن����اب الش����يخ 
 من رعاي��ا الس��لطان القت��در الي��ط يس��كن فإنسان ة ومثلهم مثل يDرادة السماويDلالحكام الليDة وال

 نDنDأدارة الملك�ة ويس�مع إم��ور الكوم��ة وأحدى الدن ومشغول بنفسه وبعيش�ته ولي��س ل�ه خ�ب ع�ن إ
 لي�ه وي��أمرهمإحاكماu جديداu قد جاء من جهة ذل�ك الس�لطان القيق��ي وج�اء ب�أمر ب�ديع ي�دعو الن��اس 

 رادةل النDنDإة عب������ث ل ف������ائدة منه������ا ويDرادة الس������لطانيDل ه������ذه النDنDإرادت������ه ف������إذا ق�����ال : "إبتنفي������ذ 
Dالس��لطانيDع��نأة ال��ت ف ي Ùي��دينا ه��ي أوام��ر الس��لطان فم��ا حاجتن��ا إل حك��م جدي��د وأم��ر جدي��د وبعي��د 

 حد من التجار إل هذا الكلم بجي��ئأن يصغي أنصاف ف هذا الوقت الذي راجت فيه سوقنا لال
Dح���اكم جدي���د ج���اء ب���أمر ب���ديع" فم���اذا س���يقول ال���اكم والطDم���ور التنفي���ذ ب���ل العظم���اءألع���ون عل���ى ط 

Dوالعقلء ف ح���قDحس���اسل ه���ذا النس���ان وكي���ف يع���املونه؟ وه���ل يس���بونه ف زم���رة الن���اس أول الق 
  جي����عنDنDأه����ا الس����كي ل����و يDيDأدراك او يص����غون إل ه����ذيانه؟ ل وال. ب����ل رح����ةu ب����ه يقول����ون ل����ه لوال

Dالعظم��اء والوجه��اء ال��ذين يل��ك ك��لDرادواأع���وان وال��دم مثل��ك ل��و لل��وف م��ن الل واح��د منه��م الل 
م ي	 Dالع��تاض  عل��ى أوام��ر الس��لطان القيق��ي وأحك��امه ف��إن	ي	قه��رون وي	زمن��ةلنكب��ون كم��ا رأيت��ه ف الي 

 ح���زاب ق���د ق	ه���روالالقدي���ة م���ن أم���ر ش���داد ون���رود والفراعن���ة واليه���ود والروم���ان والس���ولق وقري���ش وال
Dلعارضتهم القDقDجل Dن��ت ال��ذيأنعدموا وزالوا فكيف بك إ جلله مع عظيم سطوتم وغرورهم بل ل 

  ه�ذه الوام��ر والق��وانينDنDإها الس��كي يDيDأك ف سجل العدومي ويا نDنDأل ذكر لك والكتوب عليك 
  العل��وم والع��ارف والفض��ائل وس��ببيDق��وام ورق��يDلهي نفس تل�ك الوام��ر ال�ت ك��انت س��بب س�عادة ال

Dحف��ظ الامع��ة البش��ريDض��طربت جي��علنقطع��ت عنايته��ا دقيق��ة واح��دة لإة وراحته��ا واطمئنان��ا. ول��و ي 
 لــهرادت��ه [إرادة له��ذه العل��وم والع��ارف والص��ناعة والتج��ارة والزراع��ة فالل��ك ملك��ه والك��م حكم��ه وال

 نتهى.إ]" ليه ترجع المورإالمر والحكم و

 س��تقرارإن�اط أه ن�Dة أم��راu مم�وداu ولكنDي�Dعت�ب الض��ارة والدنيDإه ن�DنDأفهم من عبارات حضرة الناظر ه�ذه ي	في	
 ه��ل البه��اءأض��ح س��ابقاu م��ن عق��ائد تDتDإك بالش��رائع اللي��Dة كم��ا سDس��تقامة دعائمه��ا بالتمس��Dإقواع��دها و

م يعت��بون مظ��اهر أم��ر ال مظ��اهر حقيق��ة واح��دة وكلDنDنDأ ��DنDه��م ف حك��م ذات واح��دة وروح واح��دةل 
 ختلف�اتإعت��ب إعت��ب جن�اب الن��اظر الش��رائع اللي�Dة ف حك�م ش��ريعة واح�دة وإونفس واحدة وك�ذلك 
Dالحك��ام نتيج��ة لتج��دDأد الظه��ور ومقتض���يات الزم��ان. ول���و تت��دDمDف الي��ة البارك���ة ف س���ورةم uلون قليل 
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 ن�ن�م���� م�م�م�ك	���ك	ل� ل�ع�ع�ر�ر�ش�ش����الش���ورى ف���إنDكم ت���دركون مقص���ود جن���اب الن���اظر فق���د ق���ال تع���ال فيه���ا: "
 ه�ه�ب������ا ب�ن�ن�ي��ي��ص�ص������و�ا و�م������م�و� و�ك�ك�ي������ي�ل�ل�إا ن������ن�ي��ي��ح�ح�و�و�أي ذ�ال�����ذ�و�وح�����اu و�ن	 ن	ه�ه�ب������ى ب�ص�ص������و�ا و�م������ م�ن�ين�د*ال�����د*
 ر�ر�ب�	ب�	ك�. ك�ه�ي�����ه�ف�وا ف�ق	�����ق	ر�ر�ف�ف�ت��ت��ت��ل ت��و� و�ن�ين�د*وا ال�����د*م	�����يم	ق�ق�أ ن�ى أن�س�يس������ع�ع�و�ى و�س�وس������م	م	و� و�م�ي�����م�ه�اه�ر�ر�ب��ب��إ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل�ع�ع�  ىل
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م	م	ل�ال� ش�ش
ر�
ر�
 ه�ه�ي��ي�ل�ل�إي د�د�ه��ه�ي��ي��و� و�ء	اء	ش�ش���ي� ي�ن�ن�م�� م�ه�ه�ي��ي�ل�ل�إب� ب�ب�ت�ت�ي��ي��ي�� ال ي��ه�ه�ي�ي�ل�ل�إ م�م�ه	وه	ع	ع	د�د�ت�ا ت�م� م�ي�ي�ك�ك�
 عت����ب جي����عإ ال تب����ارك وتع����ال ف ه����ذه الي����ة الكري����ة نDنDأ. فلحظ����وا كي����ف 326"ب	ي����ب	ن�ن�ي	 ي	ن�ن�م�����م�

 عت��ب ال��دين الس��لمي عي دي��نإة والس��لميDة الوج��ودة دين��اu واح��داu ب��ل يDة والنص��رانيDي��Dدي��ان اليهوديDلال
Dنوح عليه السلم، وأم���ر� ابراهي��م وموس��ى وعيس��ى وخ��ات الن��بيDقام�ة حقيق��ة واح�دة وه��ي عب��ارة ع�نإي بي 

 قDلعتم عل��ى حس�ن تثي�ل جن�اب الن��اظر ال��قDطDطDإة. ولقد يDرادة الليDة وتنفيذ الوامر الربانيDلجراء الإ

Dج���لDلDجلل���ه بس���لطان مقت���در مطل���ق التص���ر Dعت���بإرادة ذل���ك الس���لطان وإعتب���اره ال���دين بثاب���ة إف ور 
Dمظ��اهر أم��ر ال ك��ولة منف��Dلذين لفDرادت��ه فل تتع��دDدDد القيق��ة القدDدDس��ة الواح��دة بتع��دDد الظ��اهر ولد 

  وع��زD ب�ق��ادرr عل��ى تدي��د الظه��ورلDح��د غيه ج��لDأالحك��ام ولي��س اختلف ل��ي ب��لين الديتل��ف ال��
ــــد وتش�����ريع الش�����رائع [ ــــى للتوحي رك?ل الل�ل�إول معن ــــ ــــاقي ش3  عــــتراف بهــــذا المــــر الس�ــــديد. والب

 ].وهام المريبينأالمشركين و

  في ذكر عبارات جناب الشيخ في الجواب على مناظره:.8

 لوا قليلu الن ف ج��واب جن�اب الش�يخ ال�ذي كتب�همDلعكم على كلمات جناب الن��اظر ت��أمDطDطDإوبعد 
 خلق وفص���احةألع���وا عل���ى مق���دار آداب وطDدراك الطرفي ولتطDإف رس���الته الثاني���ة لتعرف���وا الف���رق بي 

Dوبلغة كلDواحد منهما.ل  

Dوإن���DنDا لن���ذكر ج���واب جن���اب الش���يخ بص���وص الوض���وع الوDأل وه���و وDنDله���ل الأ نDدي���ان ل���DلDا ب���دDلواد 
 ن ي	ظهر حقيقتها وهذه عبارات جناب الش��يخ فأن نDيديهم لذا شاء القنDأة الت بي يDليDلالقواني ال

 هل العناد على هذه الدرج��ة بي ق��ومأمن إنسان ن يوجد أكب كبياu كبياu حاشا أجواب مناظره: "ال 
13الشورى:  326  
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Dثود وعاد وشدDأاد. يا دDيDعاء ن يفهم من كلماتك غي الأحد أها السكي ل يستطيع يDوالك��ابرة.لد 
ن�ا الق��انون اليDن�ا غيDنDنDأ فحي يقول��ون ادDع�اء.ث ادDعاء ث ادDعاء  Dنرفن�ا ع��ن الص��راط الس��تقيمإل��ي ولي 

ن��اه؟ فه��ذاإ ق��انون يDيDأع��ائكم الك�اذب ه��ذا؟ ودDدDإثبت��ون ت	 دلي�ل ت	يDيDأنطرح ه��ذا الس�ؤال: "ب�� Dل��ي غي 
ن��ا فل يش��كDيDن��ا غيDنDنDأزع��م فاس��د منك��م ول��و فرض��نا  DيDأح��د ف أ كDنDن��ا نك��ون ف درج��ة م��ن العص��يانن 

رك�أحطD وأ  صنامهم النحوتة، وف ه��ذهأهل اليابان الذين يعبدون أهل الند وكفر أ ك�وطأ من درجة ش�
Dال��ال يك��ون ال��واجب ف عن��ق م��دDأعيكم أف��ر�ض� وأو�ج���ب� دDن يس��حب بس��اطه إل تل��ك الن��اء لع��لDل 

Dيه�دي تل�ك الم�وع م�ن النف��وس الض�الDه�لأص�طيادنا ن�ن الس�لمي ال�ذين يت�دح لن يس�عى لأة ل ل 
Dا حقائقنا الدينيDأوروبDيDة وقواعدنا الشرعيDيDة ويطبDقونا عندهم. وعلوة على ذل�ك م���ن� ه��و ذل�ك الال��كب 

 ؟ ف��إن� ك��ان م��رادك م��ولك فق�د327"ء	اء	ش�ش���ي�ا ي�م�� م�ل	ل	ع��ع�ف�ف�ي��ي��والصاحب والاكم الالس عل��ى ع��رش "
 و يس��ألهأرادت��ه إن ينتق��د أح��د أ تعال فقد نطقت بالصحيح لنDه ل يستطيع لخطأت لنDه ليس الأ

328"ن�ون�ل	ل	ئ��ئ��س� ي	س����م�م�ه	���ه	و� و�ل	ل	ع����ع�ف�ف�ي��ا ي��م����م�ع� ع�ل	ل	ئ�ئ�س�ل ي	س����عنه���ا "
Dولك���ن Dةل تل���ك الن���Dرادة اللي 

  ك��بي ولادDع��اء عت��بت الواس��طة م��ولك فه��ذا أيض��اu خط��أ وإة واسطة تظه�ر ف ع��ال الش��هود؟ ف�إن� يDيDأب
 يكن التسليم به من دون دليل وبرهان كما عرضنا ذلك سابقاu ونعيد تكراره الن ونق��ول م��ا دم��ت� ل

Dتثب��ت مظهري��DيDة م��ولك بالبيDجي��ع ي Dع��اء قاويل��ك وأن��ات الب��اهرات ف��إنDأات��ك ف ع��داد ادDس��اطي الوDليو 
 نأنص�اف لا ين�اف الم�D مDنDنDإل�دى أول العل�م وعلوة عل�ى ه�ذا ف�إنDه بص��وص عب�ارت: "وف الواق��ع 

 نDة" يقول: "إنDيDفكارنا بذا النوع من اليالت والشبهات ف هذا العصر عصر الدنيDأذهاننا وأنشغل 
 ةيDس��ة الص��مدانيDدDب��اث الكت��ب القدDأكان مقصودكم بكلمة اليالت والشبهات هو الوامر اللي��Dة و

 فإن��Dك ب��ذا الع��تاض  تع��تض عل��ى جي��ع النبي��اء والكت��ب النازل��ة عليه��م ل عل��ى ه��ذا الم��ر الب��ديع
 ب��اث الكت��بأ مقصودي ل يكن ولن يكون الوامر الليDة ونDنDإها الناظر يDيDأ لD كلD،النيع فحسب"

DالقدDدDس��ة الص��مدانيDمث��ل ه��ذه الس��ارة بعي��دة ع��ن ه��ذا القي وبعي��د من��ه ي Dأة لنDن يس��مDي الوام��رم 
DالقيقيDة ويDأة الليDباث الكتب الربDبDانيDبل كان مقصودي أمركم ي uب��اثكم الوض��وعةأنفسكم وأة خيال 

Dال���ت جئت���م ب���ا ووض���عتموها ف الي���دان م���ن دون بيDن���ة ول بره���ان وجعلت���م الم���ر يش���تبه عل���ى الن���اسي 
ذت مث��ل ه��ذا ال��واب بل ص��واب دليلu وقاع��دة كلDتDتDإلقيتموهم ف الض��لل وأو ��DتDلDي�DيDة فتجيب��ون ك��لDل 

  النبي��اء الس��ابقيقDيل��ت أيض��اu ف ح��قDق ق��د ات  مث��ل ه��ذه الع��تاض نDنDأينتق��دكم ق��ائلي ب��إنس��ان 
DولكنDأك���م تغفل���ون ع���ن نDنDأ مث���ل ه���ذا ال���واب يس���تطيع نDن يق���دDأمه دDخ���وكم الك���اذب فب���أيDدلي���لي  

Dس��تتغلDل��Dوبص��ورة مفص uبون علي��ه؟ كم��ا ذكرن��ا س��ابقاDصDلة ح��ول ه��ذا الوض��وع لئلDلDتت��ذر Dعوا بع��د ذل��كر 
18الحج:  327  
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 ح��دأق ذل��ك دDه ل��ن يص��دDنDنDأطمئنك��م ب��أ	ن بغي ه��ذا ال��دليل وه��ذه الذريع��ة نDنDأبذريع��ة غي مقبول��ة م��ع 
 نتكاس��تك ك��انت م��ن مك��انإفتض��ح لنD إفق��د ق��ال الش��اعر الفارس��ي م��ا ترجت��ه: "لق��د ظه��ر قبح��ك و

" و Dس��أل جن��اب الش��يخ من��اظره ه��ذا الس��ؤال وب��ه أعل��ي uت إخياDل��و ص��ح" :uق��والكمأختت��م كلم��ه ق��ائل 
 ة الس��ابقة فنف��س ذل��ك الق��انون موج�ود بم�ديD ه��ذا الق��انون ه��و عي الق��واني والحك��ام الس��ماويDنDنDأب

 ظه�ار م�ا ظه�رإياد الوج�ود وم��ن الس�تحيل إقررت بذلك فمن الال تصيل الاصل وأال ومنDته كما 
  دع�اءكمنDنDأاu م�ن ن�Dقن عل�ى تنفي��ذ ه�ذا الق��انون ف�إنDن لس�ت مطمئنDفDن ي�وفDأ قDا س��ؤالك م�ن ال�قDمDمDأو

 ن�ن�م�������� م�ل	 ال	�������ل	ل	ب��������ب�ق�ق�ت��ت��ي��ا ي��ن���������ن��ن��إن��س�������تجاب لنD ال تع�������ال ق�������ال ف مك�������م كت�������ابه: "ي	س�������وف ي	
                                     كلم الشيخ.انتهى . 329"ي�ي�ق�ق�ت�ت�م	م	ل�ال�

27المائدة:  329  
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  ات أن�ه   ب  الجواب على انتقادات  جناب الشيخ لمناظره وإث.9
   إسمها طبقا للحاديث النبوي�ة:  ل�  لم يبق من الشريعة السلمي�ة إل�

  جن��اب الش��يخ ب��ا لانتق��ادات ة ج��واب ي��Dن��ا عرض��نا بالتفص��يل بعب���ارات واض��حة وبراهي جليDنDنDأول��و 
 نأش��رنا إل ذل��ك س��ابقاu وه��و أيتاج إل التكرار وكان مقصودنا من ذكر جناب الش��يخ والن��اظر كم�ا 

 ح��دها ت���اجر م���نأدبم���ا وفص���احتهما وأبص���ار ف مرات���ب عل���م التن���اظرين وفض���لهما ولينظ��ر أول���و ال
DتDتDة البهائيDار الم�Dة والخ��ر فاض��ل م��ن علم��اء الي�Dة ب�ل ش��يخ الس��لم وقاض��ي القض��اة فلDة الس��لمي 

 ختصار ج��وابإنا سوف نعرض بنD لكنDلDن يشاهدوا الفرق بي الشمس وبي الظلDأ و،مالك القفقاس
 نك�ار جن��اب الش��يخإا م�DمDأة ثانية حسب القول العروف "هو السك	 ما كرDرت��ه يتض��وDع	". فرDمرDانتقاداته 

ا غيDنDنDأة م���ن الم���م العتيق���ة ل���و تع���رف م���DمDأ لD ك���لDنDنDأتغييه���م الق���واني الس���لميDة فمعل���وم  ���Dن���Dتي Dي 
 نرف��ت ع��نإ كلمته��ا وب��ذلك وDت�ا وم��دها ونف��وذ قول�ا وعل��وDزDة الت با تناط عزDيDصليDلأحكام دينها ال

Dطريق القDق	ا ل ت Dفإن 	ر�ع��ر�تDض ع��ن النبي��اء ول تبق��ى م�ن ال��اهلي ولك��نDجن�اب الش�يخ إذا ل يقب��لن  
 ي ال�ت يع�تفيDن��ذارات خ�ات الن��بيDإقوالن��ا ف�إنDه ل مال�ة ن�اظر إل آي�ات الق��رآن وأمعروض�اتنا ول يس�مع 
Dلعل uوتقلي�����دا uب�����ا لفظ�����ا�����Dأه ي�����وقن ب�����ذه الس�����ألة وينج�����ي نفس�����ه ولDمDت�����ه ال�����ت ه�����ي عل�����ى ش�����فا ال�����زوالم 

 ة والوان وسوء الآل. ولقد عرض ه��ذا العب��د س�ابقاu م��ا في�ه الكفاي��ة م�ن الي��اتلDضمحلل والذلDلوال
 ه����لأة والش����يعة ل����و ك����ان الس����امع م����ن نDه����ل الس����نDأح����اديث الص����حيحة القبول����ة ل����دى لالكري����ة وال

 ت��Dح� ح�مrمrو�و�ق���ق�ب�ا ب�م��� م�ر	ر	ي�*ي�*غ�غ�ي�	 ل ي�	ل� ال���ن�إن�دي الش��يخ ليس��ت الي��ة الكري��ة: "يDنص��اف. ي��ا س��يDلال
 م�م�ه	ه	ر�ر�ذ�ذ�ن����ن�و�أو�ي وليس���ت الي���ة الكري���ة: "يDق���وال الب���ابيDأ  م���ن 330"م�م�ه�ه�س�س����ف	ف	ن��ن��ب�أا ب�م����وا م�ر	ر	ي�*ي�*غ�غ�ي�	ي�	
  لم�م�ه	��������������ه	و� و�ةrةrل���������������ل�ف�ف�غ� ف غ�م�م�ه	��������������ه	و� و�ر	ر	م��������������� الم�ي�ي�ض�ض���������������ق	 ق	ذ�ذ�إ ة�ة�ر�ر�س�س���������������ل��ل��ل�� ال��م�م�و�و�ي��ي��
 ن�ان�م��م�ز�ر الز�خ��ت ف آخ�م�أم�ب��ل5 ب�ي���ي��ي��ي��ي. فال��ديث الص�حيح: "يDقوال البه��ائيDأ من 331"ن�ون�ن	ن	م�م�ؤ�ؤ�ي�	ي�	
 ق��وىأ" ه��و ه	ه	ن���ن�م� م�د5د5ش� أش���ءÙلءÙب� ب�ع	ع	م�م�س� ي	س���ل��ل��ل�� ل��م�م�ن��ن��ن��ان��ط�ط�ل�ل�س	 س	ن�ن�م� م�دÙيدÙد�د�ش� ش�ءÙلءÙب�ب�
ن� الب الوثوق بسنده: "نDنDإي عليه السلم. ويDنذارات خات النبيDإ ق���ى م���  س�ي�أت� ز�م���انÙ ع�ل���ى أم�ت��� ل ي��ب��

Dلم� إل ن� الس����  د الرس���لي وق���د عرض���نا س���ابقاuيDعظ���م توف���ات س���يDأ" ه���و  إس�	���ه	لDالق	���ر�آن� إلD ر�س�	���ه	 و�ل م����
 uأونعرض الن لحق�اDنDره�ا وأ جي�ع نDة ودرج�ات تأخDة الس��لمي��Dإح�وال المDنطاطه�ا وجهله�ا وذلDته��ال 

 ص��لحهاإ طري�ق نDنDأ و،ح�اديث الص��حيحةلوهوانا الت تصيبها ج�اءت ص�رية ف آي��ات الق��رآن وال
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Dال��ذي ظن��DنDه جن��اب الش��يخ يت��مDمDع��ن طري��ق التم��د Dح��اديث وموك��وللور ف نف��س الق��رآن والكن ال��ذد 
 لعان��دة واللج��اج ال��ت ق��اوم ب�ا رؤس��اءلة ادD ش��دDنD ولك��نD،بظهور القائم الوعود ومنوط باليان بضرته

 و تعله�اأ وال��وان ك�اليهود وال��وس لDن ت��تك الم�Dة غي مبتلي�ة بال�ذلDأالمDة وكبارها أمر ال م�ن ال�ال 
  م�����ا كتب�����هنDنDإ و.332"ر�ار�و�و�ب�� الب��ر�ار�د� د�م�م�ه	ه	م�م�و�و�ق��ل�����Dوا ق��ح�ح�و�أو�ص�����داق الي�����ة الكري�����ة: "م�ل تك�����ون م�

ن��ا الق��انون النDنDأجن��اب الش��يخ بق��وله: "ول��و فرض��نا  Dلن��ا غيDل��ي فل يش��كDأح��د ف أ كDنDن��ا نك��ون فن 
  علم�همه�ل الياب�ان" ناش�ئ ع�ن ع�دأه�ل الن�د وكف�ر أح�طD واوط��أ درج�ة م�ن ش�رك أدرجة من العصيان 

 تقىأعدل وأة ملDةr عند ال يDيDأ هذا العبد ل يعرض الن نDنDإ و،وعدم إطDلعه بقائق القرآن والديث
 ولأ	ه���واء أطغ���ى لنD معرف���ة ه���ذه الق���ائق موكول���ة إل عل���م ال تب���ارك وتع���ال ل إل أض���لD وأته���ا يDيDأو

  النDنDأة ي��رى ي�Dن��ذارات اللي��Dة والبش��ارات النبويDل ال�ذي يرج�ع إل النD ولك��نD،النفس والوى والمال
 " ولم�م�ك	��ك	ي�ي�ل�ل�ع� ع�ة	ة	ن��ن�ع� اللع�ل	ل	ز����ز�ن�ن�ت��ذr ت��ئ�ئ�ن�ين�ح�ح� الص��ي والياب��ان بط��اب: "أم��Dةبداu أورسوله ل ياطبا 
 عمال��اأفتتحت كتاب إ". والعجب من أمDة  الق�ق�ل�ل�خ� خ�ر	ار	ر�ر�ش� ش�م�م�ه	ه	ؤ	اؤ	ه�ه�ق�ق�ف�	ف�	يصفهم بعبارة: "

Dبقتل سيDإهل العال السي بن علي وأد يDختتمت سجلDد:أ لDحوالا بشهادة قائم آل مم 
ب���ت� م�ع� ع�ةuةuم��ا أم�ي�� ي�      م	م	ك	�ك	ي�ي�ع�ع�ر�ر�ل�ياu ل�ق�ق�س� ل س��ء�وء�س5 الس�5ة�ة�م��م�أ	ا أ	ي��ي� (  ن�ن�م��ج�
)م	م	م����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا الم�ه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ه�ل�ل�ع�ع�ف�ف�

 غص��ان الدوح��ة الس��لميDة بس��ببأن ن�رى أه��ل البه��اء وي�زD ف نفوس��نا أولعم�ر ال يص��عب علين��ا ن�ن 
 غ���رس ف مكان���ات	قل���ع وت	ت	قط���ع م���ن حديق���ة أم���ر ال وت	ت	ع���دها ع���ن مش���رب الي���اة الع���ذب يابس���ة وت	ب	ب	
 غصان المم البعيدة واللل العتيقة وتنشأ وتتعرع وتكسب نض��رة وج��الu ولك��ن م��ا العم��ل وق��د ج��رىأ

 قتاب البعي��دين إلإته بس��بب ك��بهم وغروره��م وب��يDح��ديDإبتع��اد القري��بي ع��ن س��احة حض��رة إقض��اء ال ب
Dعز DمقرDته بسبب تواضعهم وخضوعهم ول راد� لقضائه ول م��انع لفض�له. ف�انظر فيم�ا رواه اللس��ي فز 

ي�� القائم وخصائصه ع�ن اب عب��د ال أن��Dه ق�ال: "  اذ�إذ�ملد (الغيبة) من كتابه (بار النوار) ف باب س�
 ه�ه�ل���ل�ه�ه�أ ن�ن�م��� م�ه	ه	ن���ن�أى ر�ر�ي�� ي��ن�ان�ك��� ك�ن�ن�م��� م�ر�ر�م���ا الم�ذ�ذ�ه���� ه�ن�ن�م��� م�ج�ج�ر�ر�خ��� خ�م	م	ئ�ائ�ق��� الق�ج�ج�ر�ر�خ����خ�
 ن�كDن�ش�" وف ه��ذه ال��ال ل يش���ر�ر�م���م�ق�الق�و� و�س�س�م�م�ش� الش���ة	ة	د�د�ب���ب�ع� ع�ه�ه�ت�ت�ن�ن�س	 ف س	��ل	ل	خ	خ	د�د�ي���ي�و�و�

 ة وي�رم م�ني�Dي أم�م الص�ي والياب��ان م�ن ش�رك الوثنيDجDينجDس�ل�ي ل القض��اء ال��بم النDنDأجناب الشيخ 
 نفسهم علماء وفضلء وبسبب جهلهم ل يقرأوا شيئاu.أون مDشخاص الذين يسمDلفضله وموهبته ال

28ابراهيم:  332  
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  في ذكر جامع مختصر لدل�ة أهل البهاء وبراهينهم:.10
 ن�ات الب��اهرات ف�إنD جي�عيDة م��ولك بالبيDي�D ما كتبه جناب الشيخ بقوله: "م�ا دم�ت ل تثب��ت مظهريDمDامDأو
 ه ل يفه�م م�نن�DنDألي ل�دى أول العل�م" فش�اهدÙ ن�اطق عل�ى وDس�اطي الوDأعاتك ف عداد دDدDإك ولقاويأ

DالبيDوي uأن���ة والبه���ان ش���يئاDن���Dلكتف���ي بتقلي���د الب���اء والإه نDمDإه���ات ف مDدراك مع���ان الي���ات والبيDن���ات،ي 
Dف��أيDه��ل البه��اءأم��ام النص��ارى واليه��ود ويعج��ز أثب��ات دين��ه ل بره��ان يمل��ه جن��اب الش��يخ ف ي��ده لي 

 وض���حنا وكش���فنا ف البح���ث الول براهي ه���ذاأن���ا نDنDأم���ام جن���اب الش���يخ. ول���و أتي���ان بثل���ه لع���ن ال
 ةج�Dتمن�ا الجDأابقة وب�ذلك س� م�ن حج�ج وبراهي الظه��ورات التDت��Dأكم�ل وأالظهور العظم الت ه��ي 

 نة نسأل جناب الش��يخ ف ه��ذا الق��ام أيض��اu:يDكمالu وتكميلu للبيDإف بيان الدلDة والباهي ومع ذلك ف
Dما هو مقصودكم بالبي"DيDنة والبهان؟ لو تعتبون آيات الكتاب والوحي السماوي حجDة فلي�س ل��ديناج 

 ةج��Dن��ات وه��و الجDيDكمل البيDأعظم الدلDة وألي لة فنحن نعتب الكتاب الجDعلى هذه الجDاعتاض 
"ب��ن العرب��D"إالبالغ��ة والعج��زة الكافي��ة وحينم��ا نقب��ل م��ن  Dبuالناش��ئ ف قري��ش ثلثي ج��زءا uم��ن الق��رآنا  

ا كلم��ات ال كي��ف ل نDنDأونع��تف ب ��Dأض��عاف الق��رآن م��ن أقب��ل نن"Dب��ن العجم��ي" Dال��ذي ل ي��درسي  
 ع��دائه؟ ول��اذا نظه��رأعتاف إم��Dي ب��أدروساu ول دخل مدرسة ول كانت ولدته ف بيت علم وفقهr وه��و 

Dم��ن دون س���بب بظه��ر العرض���ي والنكري���ن وإذا ك���ان خ��ات الن���بيDأي علي��ه وآل���ه يDطي���ب التحي��Dة والثن���اءي 
" :uيا Dل متح��د��Dف���ف�يتفض	أت	ب�وا ب�ت��	س	و�و�سrرr333"ه�ه�ل��ل�ث�ث�م� م�ن�ن�م���ة م�ر Dالنقط��ة الول ع��ز Dلإ ف��إن��Dس�ه العل��ى تفض 

Dف مق��ام التح��دDف���ف�عج��از: "لي والد	أت	ي���آي�ب�وا ب�تrةrأ" وقه��ر جي��ع ه�ه�ل���ل�ث�ث�م� م�ن�ن�م��� م�ةDه��ل الع��ال بتح��دDيهد 
  جلل���هلD ق���درة ال ج���لDنDنDأل وD والس���بب ف ه���ذا كم���ا عرض���ناه ف البح���ث الوD.ي���ة واح���دةآاهم بي���DيDإ

 نأ ول ن��وم ول ينس��ى تع��ال وع��وده حت��D يس��تطيع ك��اذب ةÙةÙن�ن�س�والعي��اذ ب��ال ل ت	س��لب ول تأخ��ذه س���
 س���ه تع���ال كلم���اu ويتل���ق ش���ريعة وينتش���ر كلم���ه ف الع���ال وتنف���ذ ش���ريعته تل���ك بي الل���ق:إق بف���DلفDي	ي	
 .334"ياuب�ب�ك�وDاu ك�ل	ل	ع	 ع	ن�ون�ل	ول	ق	ق	ي��ا ي��م�م�ع�ال ع�ع�ع�ت��ت��و� و�ه	ه	ن�ان�ح�ح�ب�ب�س	س	"

 ه�يه�ت�أت�ي����ل ي�حيان���اu ف غض���ون رس���الته بالي���ة الكري���ة: "أستش���هد إ جن���اب الش���يخ نDنDأوم���ن العجي���ب 
�ب�� ب��ن�ن�م���� م�ل	ل	ط�����اط�ب�الب� �����ي� �ي� �ي�   ه����ذه الي����ةنDنDأ ي�ي�س�س�����ن� ون�335"ه�ه�ف����ف�ل�ل�خ� خ�ن�ن�م����ل م�و� و�ه�ه�ي�ي�د�د�ي���� ي�ي�

 ي��ة ه�ذا الم�ر العظ�م لنD ه��ذا الم�ر الب��ارك ل�و ك�ان والعي��اذ ب�القDعظم ش��اهد عل��ى حقDأالكرية هي 

Dال ج�ل Dك�ذب الق��رآن يثب��ت لن Dف�إن uب��اطلDل��Dجلل�ه يتفض Dأل ف ه��ذه الي��ة الكري�ة ضDنDالباط��ل لن  
 في والكتDاب معلDحد الفلسفة والعلماء وكبار الؤلDأيأت قبل القرآن ول يأت بعده. والواقع ل يستطع 

23البقرة:  333  
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Dش��دDدDة عن��ادهم ومع��اداتم للس��لم م��ن ي��وم وف��اة خ��ات الن��بيDي علي��ه الس��لم إل طل��وع ش��س ج��الي 
  ك��ثيين م��ننDنDأيها كلم ال وتبق��ى ف الع��ال م��ع مDن ي��أت ول��و بص��فحة واح��دة ويس��مDأالنقط��ة الول 

 ة والرس��الةوDنفس��هم ب��النبوDأوا سDة وس��DيDع��وا الش��ارعيDدDة ق�د إدDي��Dس��اؤهم ف الكت��ب التارييDأن��ت وDوDد	ال��ذين د	
  ض��ربة فل ظه��رت منه��م أم��DةلDق��لDأ س��رعة وف	ق��دوا ف لDوا بك��لDلDض��محلDإه��م نDمثال��ا ولكنDأة وي��DلوهيDلوال

Dول بق��ي منه��م كت��اب فتحقDط���اط�ب� الب�ه�يه�ت�أت�ي���ل ي�ق��ت الي��ة الكري�ة: "ق	ل	ب�� ب��ن�ن�م��� م�ل� ���ي� �ي� �ي�  ه�ه�ي�ي�د�د�ي�� ي�ي�
 قD ه��ذا الم��ر الب��ارك لي��س عل��ى ح��قDنDنDأاu. ول��و نف��رض الن م��Dق��اu تامDقD تق336D"ه�ه�ف���ف�ل�ل�خ� خ�ن�ن�م���ل م�و�و�

DفهلDلDيقف النكرون للسلم ف وجه السلمي ويقولون والعي��اذ ب��ال :ه��ا إن Dالباط��ل ق��د ج�اء بع��دن  
 ح ك������ذب الق������رآن"؟  ك������ذلكض	قط������ار الرض ووض	������أانتش������ر ف جي������ع إالق������رآن وظه������ر م������ن بع������ده و

   وك����ذلك يه����دمون337"ي�ي�ن�ن�م�م�ؤ�ؤ�م	����م	ل�ي ال�د�د�ي�����ي�و�أ و�م�م�ه�يه�د�د�ي�����ي�ب�أ ب�م�م�ه	ه	ت��وت��ي	����ي	ب�	 ب�	ن�ون�ب	����ب	ر�ر�ي	�ي	�ي	�ي	�"
 س وكت��ابدD كت��اب البي��ان الق��دDنDنDأع��تاف ب��ل اللD إلDرDرك��ان دينه��م وه��م ل يفقه��ون. إذاu فل مف��رDأ

 ح�دأرار ب��أنDه ل يس�تطيع لق� وكت��ب إلي��Dة واليDلواح القدDسة تن�زيل ساويDلاليقان الشريف وسائر ال
Dغي ال��قDقDج��ل Dأ جلل��ه تن���زيل الي��ات ول يس��تطيع ل��Dح��د غي مظ��اهر أم��ر ال تش��ريع الش��رائع حت 

�ب�� ب��ن�ن�م��������� م�ل	ل	ط���������اط�ب� الب�ه�يه�ت�أت�ي���������ل ي�تص��������دق الي��������ة الكري��������ة: " ���������ي� �ي� �ي�  ن�ن�م���������ل م�و� و�ه�ه�ي�ي�د�د�ي��������� ي�ي�
  ة بالغة على جيع اللق.جD وتكون الج338D"ه�ه�ف�ف�ل�ل�خ�خ�

 مثلuإنس��ان ن�ات ه��و العج��زات والي��ات القتح��ة ك��أن يق��ول يDقصود جن�اب الش��يخ م�ن البيDموإذا كان 
 وأت ي���Dو ف���أحيي لن���ا ه���ذا اليDأنط�ق لن���ا ه���ذا الج���ر أ م���ن ج���انب ال ف���ت�ن كن���ت�إلظه���ر أم���ر ال: "

Dفج��Dس��ن� مث��ل جن��اب الش��يخ ف تفلي��سأو فاص��عد إل الس��ماء أر ال��اء لن��ا م��ن ه��ذا الينب��وع ج	و ليجل 

Dظهر له كل	ي Dر لدمته صاحب المر حت  ةقD ما تشتهيه نفسه ول يكلDف الشيخ العزيز مش��قDلDول�ت	ح�ض�
  النيل الق��دDسنDنDإحلم بل لبطل جيع هذه الأ القرآن الشريف قد نDنDأ فقد علمت ،سفار"لال
 اهت��ة معج��زة تيDيDأظهر ي	ي عليه السلم ل ي	يD خات النبيDنDنDأثبتنا بآيات واضحات أزالا جيعها. وقد أ
 ع���تفإا ف ه���ذا الظه���ور العظ���م فق���د م���DمDأع���داء وحت���D أن���Dه ل يعطه���م وع���داu ب���ذلك. لقتاح���ات الإ
 ن ذكرن���ا فأج���انب ب���العجزات وب����وارق الع���ادات ال���ت ظه���رت م���ن الوج���ود الب����ارك كم���ا س���بق لال

 البح��ث الول ش��هادات بع��ض كب��ار أول العل��م والفض��ل ال��ذين ل يزال��ون الي��وم عل��ى قي��د الي��اة وه��ذه
 ح�دىإدي�ان الس�ابقة ولزات هذا الظه�ور العظ�م العل��ى ال�ت ل تك�ن موج��ودة ف اليDحدى ميDإهي 

 ة الت ل تكن مشهودة ف مظاهر أمر ال من قبل.صDوصاف المال القدس البي الاصDأ
42فصلت:  336  
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Dوإذا كان مقصود جناب الشيخ من البيDس��ة كالخب��ارأنات هو البشارات السابقة ويDخبار الكتب القد 
Dبظهور السيح ف الت��وراة وكالخب�ار بظه��ور خ�ات الن��بيDي ف الني�ل وكالخب�ار بظه��ور الق�ائم الوع��ودي 

Dف الق��رآن وف ال��ديث فق��د برهن��Dون uذكر خ��ب أا عل��ى ه��ذه الس��ألة س��ابقا��	ه ل ي��Dأثبتن��ا أنDيDظه��ور في  
 خب�ار ظه��ور ه��ذا الم��ر العظ�م فيه��ا وق�د ذكرن��اأكت��ب الس��ابقي بث�ل ه��ذه الص��راحة ال��ت ذ	ك��رت ب�ا 

 ن�وط ف عل�م ال ب�ورود ه��ذا الي��وم العظ�م ل�ذا ف�إنDم�ف��اق الم�م م�تDتDإص�لح الع�ال وإسابقاu أنDه لا ك�ان 

Dال ج��لDس��ة بلس��ان جي��ع النبي��اء والرس��ليأ جلل��ه ق��د ل Dخ��ذ عه��د ه��ذا الي��وم ف جي��ع الكت��ب القد 

Dح��ول زم��انه ومك��انه وعلئم��ه وآث��اره بك��لDزم��ان ومك��ان ول ��Dأ ص��راحة وعيDدل��Dة وبره��ان ص��احب ه��ذال 
 يىل�ماي��د ف الكت��ب القدDس��ة ال��ذكورة ل�إنس��ان خ�ةr معيDن��ةr بي��ث ل�و ينظ�ر رDمر العظم بص��ورة مؤرDلال

 أنDه ليس ف تلك الكتب بعد ذكرها الدود والحكام غي ذك��ر بش��ارات ورود ي��وم ال وي��وم اللك��وت
 ات طي القدس ف فراق مالك يوم التلق.يDوراقها غي تغنأول ي	سمع ف حدائق صحفها و

Dوإذا ك���ان مقص���ود جن���اب الش���يخ م���ن البيDه ل يس���بقإن���ات نف���وذ الكلم���ة وس����رعة يDنتش���ار ال���دين ف���إن 
 نش��ار ال��ت نال��ا ه��ذا الظه��ورل الكلمة وسرعة الوDن نال مثل هذا النفوذ وعلوDأ ظهور سابق يDيDلل

 ص�حاب البط��ش والس�لطةأة دD ص��يته ق�د طب��ق الف��اق خلل خس�ي س��نة م�ع ش�دDنDنDأالعظم بي��ث 
  جن��اب الش��يخنDنDأمثل��ة س��رعة نف��وذه أرب��اب ال��اه والش��وكة فق��د نف��ذ ف جي��ع الل��ل. وم��ن أومقاوم��ة 

 نش��اءإ ه��ذه الش��كاية وت��أليف الرس�ائل ولD كلDنDنDأ ي�ي�س�س�ن� عليه ون�دD إل تأليف رسالة ف الردDرDضطرDإ
 ض��محلله وفن��ائه.إنتش��ار الم��ر ونف��وذه ل دلي��ل عل��ى إالق��الت ه��و دلي��لÙ ل��دى العقلء عل��ى س��رعة 

  عيس��ىنDنDأون ن��Dنتش��ار ال��ديانات يظنDإة ي��Dال ال��ذين ل عل��م ل��م بالتاري��خ وبكيفيDه��D بع��ض الهDنDنDإنع��م 
 ال�Dي علي��ه الس��لم لDيD خ�ات الن��بيDنDنDأو أه�ل الع��ال لم��ره الب��ارك أس��تجاب جي��ع إعليه السلم لا ظه�ر 

  أمر حضرة السيح ل ي��د رواج��اuنDنDأ ولو عرفوا زrعتزازrإ ورr فخرrلDعتنقت جيع المم أمره بكلDإظهر 
Dف م��دDأة م��ائة س��نة بي��ث دDنDنDال��ؤر DرDخي ل ي��دوDف ت��واريهم ول��و عرف��وا ك��ذلك و uأنوا ل��ه ذك��راDنDرأم�� ن 

Dرسول ال عليه الصلة والسلم ف مدDهلأة قرن واحد ل ينفذ ف القفقاس بيث يفتخر عشرة من د 
  كلم�ة ال ف الظه��ورنDنDإنتشار دين ال. نعم إعرفوا معن نفوذ كلمة ال ول�القفقاس بشرف السلم ل�

Dالبارك العيسويDإ بعد ثلثمائة سنة وبعاض�دة قياص�رة روم��ا وكنقطار ولل قد نفذت ف تلك اليDنDن 
Dصيت رسول ال صلDلDى ال علي��ه وس��لDلم ق�د بل�غ تل�ك اللDق�اليم ولك��ن بع�د م�ائة س��نة وب�دDس��يوفد  

 ثب�ات دين�ه وللن�ة يلكه�ا جن�اب الش�يخ ليDة بيDي�DيDأدري أي. وخلصة الق�ول ف�إنD ل يDمويDلاللفاء ال
  هل البهاء؟ وما هو الستند الذي يلكه ول نلكه نن؟أيلكها 
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 سدDك��ب) ق��دDلة ل��ا ورد إل عش��ق آب��اد حض��رة الفاض��ل الق��ائي (النبي��ل الي��D) هجري1309D (ةوف س��ن
د القاض��يلD ول��ا ك��ان الرح��وم اللD،ال تربت��ه وك��ان ه��ذا الك��اتب مقيم��اu ف تل��ك الدين��ة حين��ذاك ��Dمم  

 ظه�رأام شبابه ودراسته بص��يت فض�ائل حض�رة النبي��ل ل��ذا فق�د يDيDأالسابق لدينة عشق آباد قد سع ف 
 ح���دى لي���ال رمض���ان الب���ارك ف الس���نة ال���ذكورة فإف���ق لقاؤه���ا ف تDتDإش���تياقاu ل يوص���ف للق���ائه حت���D إ

 ةيDفي الدول��ة الروس��يDظDن الس��لمي ف الدين��ة وم��ن كب��ار م��وظDاعي��أمل��س ف بي��ت جن��اب يي ب��ك م��ن 
DالبهيDيDبالاض��رين م��ن العلم�اء والع��وام وتزي Dة فيه��ا وك��ان الل��س يغ��ص�Dن ص�در الل�س بوج��ود الس��لميي 

Dوالنصارى بينما جلس العوام ف مؤخDرة اللس على عادة اللوس ف الساجد والوامع وكان قاضيخ 
Dعش��ق آب��اد ال��ال جن��اب الس��يDوق��د رج��ع إد ي uف ه��ذا الل��س أيض��ا uم��نإبراهي��م القراب��اغي حاض��را uخيا 

س��ة وك��انت تب��دو عل��ى وجه��ه آث��ار الق��د وال Dنقب��اض وتظه��ر م��ن حرك��اتهلزي��ارته لدين��ة مش��هد القد 
 فتت��ح ب��ابإة ي��Dختلف��ات الدينيDلض��طراب واليج��ان وم��ن دون س��ابق كلم ع��ن اللوس��كناته آث��ار ال

" :uإالناظرة وخاطب حضرة النبيل وهذا العبد وبذا السؤال قائلDنDهذا المر الديد الذي جئتمون��ان  
 ري��د دليلuأح��اديث ب��ل لقب��ل الس��تدلل  بآي��ات الق��رآن والأنD ل ن��DنDإب��ه م��ا ه��و دليل��ه وبره��انه؟ و

Dعقلي��Dف ي uإاDثب��ات ص��حDجن��اب النبي��ل م��ن ح ��Dح��اطت ب��ذاأس��تماع ه��ذا الكلم وإة ه��ذا الم��ر" فتحي 
 ة لي�Dفاض�ل الم��Dة الس��لميDة وم��ن الس�للة النبويDأد وه��و م�ن يDيDس جناب النDنDأالعبد الية أيضاu كيف 

 ة البالغ���ة اللي���Dة ولج���Dي���ة ف ه���ذا الق���ام للحجDهDهDأيع���ل الق���رآن الش���ريف فص���لu للخط���اب ول يعي 

Dيرضى با ف الستدلل ؟ ولDأا لحظت لDنDنDمقصود جناب السي Dفحام ل الفهملد هو الادلة والي 
 ظه��ار جهل��ه بالقابل��ة بالث��لإ الش��يخ ال��ادل يت��اج إل دلي��ل الزام��ي وإل نDنDأس��تفهام ولحظ��ت لوال
Dت���وجDجDي����ا س����ي" :uهت ن����وه وعرض���ت ق���ائلDإدي يDنDأ نDدل���Dة مظ���اهر أم���ر ال متش���ابة وبراهي حقيق����ةل 
 لكسندر تومانسكي حاضر ف هذا الل��سأم جناب ظDديان متماثلة وها هو القائد الروسي العظDلال

��Dوه��و ينك��ر حقيق��ة دي��ن الس��لم فتفضDضDل جناب��ك أوDوDواثب��ت للق��ائد ب��دليل عقل��ي uلDحقيق��ة ال��ديني  
Dالس��لمي كم��ا تري��د من��Dإثا نDنط ��Dب��ات دينن��ا بال��دليل العقل��ي حتDل��ع عل��ى دليل��ك ونقي��م نف��س البه��انط 

 د م��نيDه��ت جن��اب الس��يDب	جل��ى. فب	أ وتDت��Dإس��لوب إثب��ات حقيق��ة ه��ذا الظه��ور الق��دس العل��ى بإعل��ى 
Dساع هذا القول وحيث ل يكن له قابليDوكان صاحب البيت بسنأة الستدلل  ي uوملل uظهر ضجرا 

 ضDنف��ضDإد ورع��ونته ويم��دها ب��زلل رأفت��ه وملطفت��ه وبشاش��ته حت��D يDخلق��ه يطف��ئ ن��ار خش��ونة الس��يDأ

Dالل���س وذه���ب ك���لDأدراك إل لن ينتب����ه أول���و الأ واح���د إل س���بيله. ومقص���ودنا ب���ذه الكاي���ة لDنDن 
Dالكابرين لو عرفوا معن البيDيDنة والبه��ان وتفك��Dف براهي حقيق��ة ال��دين ال��ذي يؤمن��وك uاروا قليلuب��ه إيان��ا  
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م يع���تفون بكم���ال بره���ان ه���ذا الظه���ور العظ���م ويغ���تفون م���ن م���اء م�عي���r بي���ان اليق���انإنDتقلي���دياu ف��� Dن 
Dالشريف. [ولطالا أفحمت ه�ذه الي�ات البارك��ة النازل��ة م�ن القل�م العل�ى جن�ود الض�الDلDي الك��ذDبي:ذ 

 ل�ل�م�ا م�ي��������ا ي�ب���������ب��ب��وا ب��ت	ات	ه��������ل؟ ه�ب��������ب�ق�� ق��ن�ن�م�������� م�ل�ال�ب�������� ب�م�م�ت	�������ت	ن�ن�م� آم�ةrةrج��������ج�ح	 ح	ي*ي*ب��������أ ب�ل�ل�ق	�������ق	"
 "].ي�ي�ب�ب�ذ�اك�الك�
 

  في بيان أن� جناب الشيخ أجاز التمس�ك بشبهات الكف�ار .11
في الملل السابقة وفي ذلك من الغرابة ما ل يخفى:

 ب�����ن الخون�����د حي�����ث كت�����ب:إلوا قليلu ف عب�����ارات مD الدل�����Dة وال�����باهي ت�����أمD عل�����ىلعت�����مطDطDإن أوبع�����د 
ذت مثل هذا ال��واب بل ص��واب دليلu وقاع��دة كلDتDتDإ"و DتDلDي�DيDة فتجيب��ون ك�لDينتق�دكم ق�ائليإنس��ان  ل 
 نDنDأك��م تغفل��ون ع��ن نD النبي��اء الس��ابقي ولكنDقD أيض��اu ف ح��قDات  قيل��ت مث��ل ه��ذه الع��تاض نDنDأب��

 بون علي��ه؟"  ويظه��ر م�نلD دلي�ل س��تتغلDيDخ�وكم الك�اذب فب��أيDأمه دDن يق�دDأمث�ل ه��ذا ال��واب يس�تطيع 
 خ���وانهإ نف��س الش��بهات ال��ت قال��ا ه ه��ي ش��بهاتنDنDأن ينك��ر أعب��ارات جن��اب الش��يخ أن��Dه ل يس��تطع 

Dف رد uسابقاDدDالنبياء والرسلي ولكن Dإج�از وأه نDستحس�ن التكل�DلDم بكلم�ات الكف�Dحي�اءإار الس��ابقي وف 
Dس�نن الك��ذDذDبي الوDألي بال�دليل ال�ذي س�بق وDن فرض�ه وت��وهDلنفس�ه ه uه ق�ائل DإهDنDنس�اني يظه��رانإ ن 

  بع��د ه��ذا الف��رضثDة والخ��ر ف الن��د ث��Dك��Dح��دها يظه��ر ف مكDأاu والخ��ر ب��اطلu وق��Dح��دها حقDأيك��ون 
DالوDوهو و uثانيا uأل فرض فرضاDنDنDالباطل يتكل DلDم بالكلمات الت يتكلDلDم با القDقDويتمس Dأك بسDدلDةل 
��DثDث	بع��د ه��ذين الفرض��ي الوه��ومي ي 	فنح��ني" :uب��دي جن��اب الش��يخ حيت��ه وين��وح ويتل��و الراث��ي ق��ائل 

 س��فار للتميي��ز بيلس��تطاعة وق��درة نس��تطيع القي��ام بالإ يDه؟ وب��أيDجDهم��ا نت��وجDيDيDأالس��اكي إل عتب��ة 
 نأالق والباطل؟" (إل آخر فروضه الضحكة ال�ت ذكرناه��ا فيم�ا مض��ى م�ن ه�ذه القال�ة). وق�د س�بق 

 عي الك��اذبدD ال��دDنDنDإ وقD الباط��ل ل يك�ن تش��بيهه ب��القDنDنDإعرضنا الواب وقلن�ا ي��ا ش�يخنا اللي�ل 
  ف��إنD دلل��ة ال��دليل س��وف تس��قط وس��وفلDلDإعي الص��ادق ودDك ب��باهي ال��دDسDن يتمس��Dأل يس��تطيع 

Dتبطل حقيقة الشخص الوDوDه هو القDل الذي فرضت� أنDوكتاب ال هو الاكم بيننا وبين��ك ومي��زانق  
Dال ه���و الفاص���ل بي ال���قDوالباط���لق .     Dف���أيDي	م���ال ي 	بع���د ه���ذا الف���رض الوهوم���ات والتمس���كيبق���ي  

Dال جل Dبالشبهات؟ فإنDأم�ارات وآي��ات وإن�زل جي�ع علم�ات وأ جلله قد لDط��وار ال�قDوالباط��ل فق  
  وقد قام رسول ال وأئمDة الدى339"ئrئrي�ي�ش� ش�ل*ل*ك	ك	ل�اناu ل�ي�ي�ب��ب��ت�ت�الكتاب الذي وصفه بقوله تعال: "

Dعليهم السلم بتبيي مملتا وتفس��ي معض�لتا وبيDن��وا جي�ع دق�ائق ي��وم الظه�ور ودق�ائق حق��ائقه م�ني 
89النحل:  339  
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 حي��ث الزم��ان والك��ان وال��دليل والبه��ان حت��D ل تبق��ى الي��وم ح��ائراu ول تن��وح وتتل��و مراث��ي الس��كنة ول

DتتمسDسDك بشبهات الكفDس��ؤال جن�ابأار ول تيي سنن ال��الكي. وخلص�ة الق��ول ق��د ف uجبن�ا س��ابقا 
 كملأة ثانية بصورة رDوضحناه مرDألن لوضحنا بطلن هذا الفرض الوهوم با ينبغي ويليق واأالشيخ و

Dمر DلنDرDه يتمسDد الفرض بأنDإنسان ك س	ة ل ي�Dباط�ل ب�ذه الدل	ي�ز لي ي  نأ ق��انون يDيDأوب�إنس��ان ي	

DيكرDرDر كلمات الكفDفDار السابقي وييي سنن السلف الكذDإبي ويس��لك ف س��بيل ال�الكي وذDن��DنDن 
 ل تلك الدود جهلء بلهاء بيث ترDأ على كتابةالهأر جناب الشيخ وD حدD تصوDيDيDأدري إل أل 

 وه��ام ف آذان��م أم��راu يس��ياu؟ وال��اللعت��ب غ��رس مث��ل ه��ذه الإمث��ل ه��ذا الكلم��ات م��ن دون مب��الة و
 نوار الفراسةأرين بوDكثر اهال تلك الدود منوDأ هذا العبد عند مروري بمالك القفقاس شاهدت نDنDإ

 ةي�����Dدراك. وف ه�����ذا الق�����رن الب�����ارك ق�����رن النورانيDلوالفطن�����ة وموص�����وفي بفض�����ائل الكياس�����ة وحس�����ن ال
DوالنسانيDإة وقرن العلم والفضل والعرفة وقرن يDشراق شس القيقة وقرن زوال ظلمة التقليد والتبعيDة لي 

ا ت��ؤدDنDنDلذه��ان لل ف الخ	خ	س	س	��ر�ر�ت��باطي��ل ت��ل مث��ل ه��ذه النDنDأ نDظ��نDأ ��DنDىي إل الرج��وع القهق��رد 

Dإل حال المم الالكة وإل التمسDك بشبهات اللل العتيقة.س 

 ن�ن�م���� م�ر	ار	ج�ج�ش�ش����ل الف	ف	ر�ر�ع����ت�	ع�وخلص���ة الق���ول فإنDن���ا بك���م الي���ة البارك����ة النازل���ة ف الني���ل "
اب��ه�ت�" وبك��م الي��ه الكري��ة ف الق��رآن: "اه���ه�ر�ار�ث��ث��ث��أث�� ث���ل� ق��و�ل��م� ت�ش��� م� م� ن� ق��ب�ل�ه��� ل�ك� ق���ال� ال��Dذين� م��� ذ�  ك���

340"ق�	ل	وب�	ه	م�
Dنعرف كل Dأ شجرة من لDز القلوب اليDثارها ونيDيDة واليDتة من الكلم�ات النبعث��ة منه�ا فق�دي 

 Dس����ه الق����دس العل����ى ب����باهي جي����ع النبي����اء وحججه����م ونط����قإظه����ر الم����ال الق����دس الب����ي ع����ز 
 Dأالعرض��ون ع��ن ج��اله بش��بهات الس��ابقي فل��م يب��ق هن��اك م��ن ش��كDنDحض��رته ف مص��اف الرس��لين  

 س	اس	ن� الن�م	وم	ق	ق	ي�� ي��م�م�و�و�ي��ي��لي فذاك الوعود ف الية "وDبي الوDذD هذا العرض أخ الكذDنDنDإالسابقي و
  فه	ه	ك	ك	ل�ل�س�س����ن	 ن	ك�ك�ل�ل�ذ�ذ�ك����ك� وه���ذا الع���رض ه���و القص���ود ف الي���ة "341"ي�ي�م�م�ل�ال�ع���� الع�ب*ب*ر�ر�ل����ل�
  فدÙ وردÙد� مكان ظهر وال��ورد�يDيDأ ف كÙ شوكÙك� الشوك�نDنDإ. نعم 342"ي�ي�م�م�ر�ر�ج�ج�م	م	ل� ال�ب�وب�ل	ل	ق�	ق�	
ت السبل].ل مكان نبت [وإن تعدDدت اليDيDأ Dساء وتغي

                        

118البقرة:  340  
6المطففين:  341  
12الحجر:  342  
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ــه وأن� الشــيخ لــم يفهــم الفــرق بيــن قبــول12  . فــي بيــان أن� منــاظر جنــاب الشــيخ دعــا فــي حق�
 العمال وبين إستجابة الدعاء:

 هق��Dب��ن الخون��د ف��إنD حض��رة الن��اظر ل��ا دع��ا ف حقDإويض��حك النس��ان م��ن مطالع��ة عب��ارات جن��اب  
 ه عل�ى تنفي��ذ ه�ذا الق��انون ال�ذي ه�و مقص��ود جي�ع النبي�اءفDقن ي�وفDأ جلل�ه لD جلDقDلتمس من القDإو

 ة عرف�انه بعل�م اللغ��ةوDبن الخوند وغمرته الدهشة وكأنDه من ك��ثرة علم��ه وق��وDإضطرب جناب إوالرسلي 
 ل	ل	ب��ب�ق�ق�ت��ت��ي��ا ي��ن���ن��ن��ن��إ الي��ة الكري�ة: "نDنDأس�تجابة ال�دعاء وظ��نD إل يفه��م الف�رق بي قب�ول العم�ل وبي 

 لي���كإق���ي وتD جلل���ه ل يس���تجيب دع��اء غي التDلD ال ج���لDنDنDأ تعن 343"ي�ي����ق�ق�ت�ت�م	م	ل� ال�ن�ن�م���� م�ل	ال	���
 قنفDن ي��وفDأ قDا س��ؤالك م��ن ال��قDم��DمDأعن عب��ارة جن��اب الش��يخ ف ج��واب دع��اء الن��اظر فق��د كت��ب: "و

 ستجاب لنD ال تعال قال في	 دعاءكم سوف ي	نDنDأعلى تنفيذ هذا القانون فإنDن لست مطمئناu من 
  عل��ى مق��دارلD وه��ذه العب��ارة ت��دل344D"ي�ي���ق�ق�ت�ت�م	م	ل� ال�ن�ن�م��� م�ل	 ال	��ل	ل	ب���ب�ق�ق�ت��ت��ي��ا ي��ن���ن��ن��ن��إمك��م كت��ابه: "

 نDنDأستجابة ال�دعاء لع��رف إبن الخوند لنDه لو كان يعرف الفرق بي قبول العمل وبي إعلم جناب 
DالقDقDجل Dدع�اء الأ جلل�ه ل يس��تجب ل uلحيان��اDتقي��اء فحس�ب ب�ل دع�اء النبي�اء ك�ذلك ولكن�Dه لن 
DيردDدعاء لعمال الأ د Dغ�اغ�و�و�براهيم عليه السلم: "إتقياء والنبياء فإن	ف�	ن���ن�أب� ب���ب�ل� ل�ر�ر�ف	ه	ن�ان�ك�� ك�ه 
 ن�إن�ي ب�����ذا الط�����اب: "يD ل ي	س�����تج�ب� كم�����ا خ�����اطب تع�����ال خ�����ات الن�����بي345D"ي�ي�ل�ال�ض� الض������ن�ن�م������م�
346"م�م�ل�	����ل�	ل�	 ل�	ل	 ال	����ر�ر�ف�����ف�غ�غ�ي�� ي��ن�ن�ل�����ل�ف�� ف��ةrةrر�ر�م����� م�ي�ي�ع�ع�ب�ب�س� س�����م�م�ل�	����ل�	ل�	 ل�	ر�ر�ف�ف�غ�غ�ت��ت��س�س�����ت�ت�

Dلك����ن .Dن 
 عم��ال ال��ؤمني ب��م مقبول��ة ف مض��ره الق��دس وف��ائزة بس��عادة الرض��اء ولأعم��الم عليه��م الس��لم ب��ل أ

 قDه فإنD ذلك كان من��ه ب��أمر م��ن ال��قDقD جناب الناظر إذا دعى ف حقDنDنDأبن الخوند إيدري جناب 

Dج��لDأ جلل��ه لDن ن��دعو ب��قDو عب��ارةألس��نتنا كلم��ة لع��ن أع��دائنا ونلتم��س الي ل��م ول ت��ري عل��ى أ ق 
Dس���بDبDل ينته���ي الم���ر بالل ���Dحت rوطع���ن ���DلDة البهائي���Dب���الفرقانته���ى ه���ل الع���ال كم���ا أة إل الن���افرة م���ع ي 

 وجعلت لعنتها غذاءها فالدين ركان أكناu من ر	ن جعلت عداوة وبغضاء اللل ر	أوالشيع السلميDة إل 
 ةف���Dة وال���وداد م���ن جي���ع الف���اق وزال���ت م���ن كافDب���Dامه���ا. ولق���د ف���احت بع���ون ال تع���ال نفح���ات البDيDيDأ
 ة البي وتصبح ال��دنيانDطراف بتعليمات القلم العلى نفثات القد والعناد حتD يصبح العال جنDلال

 ومــا ذاك علــى ال بعزيــز، وهنــا نختــم البحــث فــي البــاب التــالي ونســأل ال تبــاركروض��ة غن��Dاء [

27المائدة:  343  
27المائدة:  344  
85الشعراء:  345  
80التوبة:  346  
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 ر لنــا ولهــمد� ويرضــى ويقــد�ب�دنا وحضرة الشيخ على ما يحب�ي� يؤي�ن�ن�أوتعالى في خاتمة القول 
 ].خير الخرة والولى

*******************
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(خاتمة الكتاب)

في ذكر بعض غرائب انتقادات  جناب الشيخ

  في أن� أو�ل الغرائب هو أن� الشيخ بالرغم من مطالعته لكتاب اليقان الشريف .1
ّ� إسمه العلى  ق�  لم يفهم عقيدة أهل البهاء في حق�     :   النقطة الولى جل�

                     
 Dل يف����ي عل����ى التص����فDأوراق لحي ل����ذه الفDنDنDن����ا قرDرن����ا ف بداي����ة الكت����اب تص����يص الات����ة ل����ذكرر 

 ن��ا نكش��ف ونوض��حنDنDإخ�رى أص�ل ال��دليل والبه��ان وبعب��ارة أموض��وعات جن�اب الش��يخ ال�ت ل ترتب��ط ب

Dف الات��ة ك��لDول uإ م��ا لي��س دليل uأعت��به ه��و دليلDو ك��لDلDم��ا ل يتعل ��Dس��تبداللق بالحتج��اج   والل 
 رتب����اط الكلم فإك����ثر ه����ذه الوض����وعات بك����م أن����ا ذكرن����ا نDنDأ ولك����ن حي����ث .ق����اuلDعت����به ه����و متعلDإو
 لة ج����واب ش����بهاته بعب����ارات واض����حة ظ����اهرة العن فإنDن����اصDب����واب الس����ابقة وكتبن����ا بص����ورة مفص����Dلال

DنصDب�اث الس��ابقة وللص هذا الب��اب ل�ذكر بع��ض موض��وعات جن�اب الش�يخ ال�ت ل ن�ذكر ف الص 

Dنبد عنها اللحظات ف تلك الصفحات ليتمDالبحث من جيع الوجوه ونتم الكتاب على ما ي��رام.م  
 يDيDأ واحد من هذه الوضوعات هو ف مكان من الغرابة بيث ل يوجد مثله�ا ف لD كلDنDنDأوحيث 

Dكتاب مهما كان الصنDف نuاليوم عن ضحل Dعرف حت	أ ف علمه ول تDيDيuكاتب مهما ك��ان مك��ابرا ، 

Dولذا نصف كلDلDتتمي Dموضوع منها باسم "ومن الغرائب" حت Dز فصولا ويلب العنوان نظ��ر الق��ارئي 
Dالذي يتصفDحه ومن ال التوفيق.ف    

D(وفات���ة ه���ذه الغ���رائب) ال���ت ت���دلDدراك���ه ومنه���اإ دلل���ة واض���حة عل���ى مق���دار فه���م جن���اب الش���يخ ول 
DيطDه ب��الرغم م���ن مط��العته لكت���اب اليق���ان الش��ريفط���Dل��ع الق���ارئ عل��ى درج��ات علم��ه وفض���له وه���و أن 

Dه ش��كDوفهم��ه حس��ب زعم��ه ل��ه ف��إنDحض��رة الب��اب العظ��م النقط��ةأ ف معتق��د ك Dه��ل البه��اء ف ح��ق 
 ةوDة مق��امه مق��ام النب��وDي�Dستفس�ر ف رس��الته الول ه�ل تعت��ب الطائف��ة البابيDإالول عزD اسه العلى، ولذا 

 ة مع أن��Dه ص��رح ف ه��ذا الكت��اب الش��ريفيDة والهدويDيDم مقام القائميDأمامة والنيابة لم مقام الأوالرسالة 
  جلل��ه بظه��وره الب��ارك ف الق��رآنلDخب ال ج��لDأ حضرته هو القائم الوعود الذي نDنDإفصح خاطباu أف

Dاليد وبشDشDر بوروده السعود خات النبيDيDي عليه آلف التحيDإ و،ة والثناءيDنDظهور القائم الوعود هون  
Dظه��ور مق��ام الربوبي��DيDة والش��ارعيDيDة ل ظه��ور مق��ام الوص��اية والتابعي��Dقلي��لي uة. ومهم��ا ك��ان النس��ان بلي��دا 

 ح��اديث ال���تلدراك ول يفه���م جي���ع عب���ارات ه���ذا الكت���اب الش���ريف ف���إنDه ل م���ال يفه���م م���ن اللال
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  هذه الطائفة تعتب حضرة القائم الوعود وظه��وره الب��ارك ظه��ورنDنDأ با هذا الكتاب القدDس لDستدلDإ
 ن يش��اهد النس��ان ه��ذا الس��تدلل  بال��ديثأخب��ار والنص��وص. فه�ل يك��ن لاله��دي ال��ذكور ف ال

 ق�ق�ر�ر�ش� الش��������ل	ل	ه��������ه�أ ه	ه	ن��������ن�ع�ع�ل� ل�م	م	ئ�ائ�ق�������� الق�ر�ر�ه��������ه�ظ�ا ظ�ذ�إذ�الش�������ريف ف كت�������اب اليق�������ان الكري: "
 نساناu يقرأ ف هذا السفرإ نDر إنDوDه؟ وهل ي	تصوDقDة ف حقDيDعتقاد البابيDإ" ول يفهم ما هو ب�ب�ر�ر�غ�الغ�و�و�

 "ء�اء�ي�ي�ب�ب�ن� الن�ن�ن�م� م�ةrةrع�ع�ب��ب��ر�ر�أ ن�ن�م�ت م�اrاrم�لم�ع� ع�ع	ع	ب�ب�ر�ر�أا ن�ن�م�م�ئ�ائ�ق� ف ق�نDإنDاليد الديث الشريف: "
 ه����ل البه����اء مق����ام حض����رته؟ ول����و يق����ول جن����اب الش����يخ أن����Dه ل ي����ر ه����ذهأويبق����ى ل يع����رف م����ا يعت����ب 

 حاديث لنD (رغبته ل تسعفه لكمال مطالعة الكتاب) فإنD ه��ذا ع��ذر باط��ل وتعلي��ل مج��ل لنDلال
DردDإنسان  تلوته عمل ن الدليل بدودDي جاهل والكم ببطلن الجDعامDجDة بدون تلوت��ا ش��أن ك��لDل 

Dهزيل خامل الذكر. وكما يتذكDح�اديث ال��واردةلرباب الفطنة ما كتب�ه جن�اب الش�يخ بص�وص الأر ك 
 ح��اديث ال���واردة ف كت���اب اليق���انله��ل ال���بيت الط���اهرين وم��ن ذل��ك يع���تفون أن���Dه ق��رأ الأع��ن طري���ق 
 ص��دارهإ ف�إنDه ل�و ل يقرأه��ا ويفهمه��ا ف�إنD لDلDإتها وسقمها وحD بصعوبة فهم صحDم�م�ك�ك�ح�الشريف وح�

Dمث����ل ه����ذا الك����م منته����ى التلع����ب بال����دين ال����بي ومنته����ى الته����اون بوع����ود حض����رة ربDالع����الي.ب  
  جن��اب الن��اظر ت��رك ال��واب عل��ى ه��ذه الس��ألةنDنDأا ش��اهد ل��D جن��اب الش��يخ لDنDنDإعج��ب م��ن ه��ذا أو

 ض��رةحض الن��اظر إل تعيي مق��ام رD ع��دم تع��رDنDنDأعطف عنان جوابه على شبهاته ظ�نD جن�اب الش��يخ 
 الباب دليل على عجزه عن الواب، ولذا وجد مال الادلة فسيحاu وشاهد مسرح الشناعة والوقاحة

Dفكتب مر uوسيعاDوثلث صفحات من التشنيع والتقريع وه��ا ن��ن ن��ذكر بعض��ها فية ثانية صفحتير  
 دب مق���دار فص���احته وبلغت���هله���ل الفض���ل والأه���ذه الص���فحات لتبق���ى ت���ذكاراu لض���رته حت���D ي���رى 

Dويعرف����وا النكري����ن لفص����احة اليق����ان الش����ريف. وه����ذه عي عب����اراته: "ل����اذا تتعلDع����اءل����ون ف بي����ان لDاد 
DالدDم�ن الجاب�ة عل�ىأعي وترم��ون د uنفس��كم إل اليمي واليس��ار وترب��ون م�ن الطري�ق الس��تقيم؟ وب�دل 

 نDنDأعلم���وا عل���م اليقي إ و.ة ب���اللومرDة بالنص���يحة وم���رDرDن���ا بال���دلئل وال���باهي تتجاس���رون م���رDانتق���ادات 
DتشبDبDثكم بذه الشائش الرضيDيDة ل ينجDمن الغرق واللك بل يب أيكم ج uن تأتوا فق��ط بالب��لأبدا 

Dال���تي والبه���ان الق���ويDه����ه�: "ي	ات	ت	وا ب�	ن�ان�ه����ه�ر�ر�ب�	ك	ن�ن�إ م�م�ك	ك 	ن�ن�ك	ت���	إ. و347"ي�ي�ق�ق�د�اد�ص� ص����م�م�تDطمئن���Dوان 
 خ��رىأة رDر م��رDرDك��رDأ. والن يDب��داu م��ن مل��ب خص��م ق��ويDأة ل��ن تفلت��وا ي��DبيDرDجوب��ة التهرDلك��م ب��ذه النDنDإ

DبكلDبالواب البي." أ وضوح مقصودي ول uنتهى.إطالبكم حتما  

Dفلم��Dإا مDطDبالطالب��ةط uأم���ره حتم���ا 	ل��ع ه���ذا العب���د عل���ى مق���دار م���دارك جن��اب الش���يخ الغالي���ة ولحظ���ت 
  الع��ال كتب��ت ف البح��ث الول بعب��ارات ظ��اهرة العن (وقب�ل الش��روعه�ه�م���كم�ل	متث��الu ل	إبالواب ل�ذا 
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 لD النقطة الول والمال الق��دس الب��ي ج��لDقDعتقادات هذه الطائفة ف حقDإبذكر الدلDة والباهي) 
Dذكرها وعزDسهماإ ز،Dوبي Dلص��طلحات ي uَ uسي وفقاDأنت مقام هذين الظهورين القدDه��ل التش��يDه��لأع وي 

Dالتس��نDننج��ي ن ��Dلعتق��دات اليه��ود والنص��ارى حت uض��رة الن��اظر الض��عيف م��ن مل��ب جن��ابحن ب��ل وفق��ا 
Dالش��يخ الق���ويDيDلع��ل DلDجن��اب الش��يخ يس��تعمل ه��ذه الق���و DوDة ف تعمي��م التم��دDن ويوص��ل ب��ر قزوي��ند 

Dباليط���ات ويق���رDرDب الك���رة الرض���يDيDة إل القم���ر وينج���Dة الس���كينة ال���ت ج���Dإي المDبتلته���ا البابي���DيDة ب���ذلDل 
DالرقDقDمن عبودي DيDة المم التمدDنة.د 

  في بيان أن� من الغرائب إنتقاد جناب الشيخ لبعض عبارات مناظره بأن�ها .2
لو ت?رجمت إلى لغة أجنبي�ة لظهر جفاف معانيها وإقتراحنا على جناب 

 الشيخ ترجمة بعض آيات القرآن الكريم إلى الفارسية:

  علم���ه وفض��له ظ���اهر ول يت��اجنDنDأ جن��اب الش���يخ يقص���د ب��ذلك نDنDإ... فكت���ب جن��اب الن��اظر: "
 س��تطاعإن�ا ل ن�رى م�ن آث�ار قلم�ه أن�Dه نDة ولكنDي�Dةr عل�ى البابيDي�Dظهار علمه وفضله إل كتابة رس�الةr رديDلل
 اu واح�داu مؤمن��اu ول ن�ر م�ن آث�اريDو زردش��تيDأاu واح��داu يDو يعل يهوديDأاu واحداu موحDداu يDنساناu وثنيDإن يعل أ

 نا ل نشاهد مثل آثاره��ا م��ننDوراق والداد. وقد رأينا آثار القرآن واليقان ولكنDلضاعته الإفضله غي 
 ام�����م�ه	ه	ن��ن��م�ى م�د�د�ه�����ه�أ و�و�ه	��� ه	ل� ال�����د�د�ن����ن�ع� ع�ن�ن�م���� م�بrابrت����ت�ك�ك�ب�وا ب�ت	أت	ف����� ف�ل�ل�ق	���ق	الخري����ن: " قلمأ
 . فكتب جن��اب الش��يخ ف الجاب��ة عل��ى عب��ارات من��اظره348"ي�ي�ق�ق�د�اد�ص� ص�م�م�ت	ت	ن�ن�ك	 ك	ن�ن�إ ه	ه	ع	ع	ب�ب�ت�ت�أ

 ق ..."دDنا ل نصدDنDنDإ) من رسالته الطبوعة وفيها يقول: "12الكلمات التالية ف الصفحة (

ره فيه��ا أن��Dه م��ن مطالع��ة رس��الة ��Dه ل��ا كت��ب من��اظر جن��اب الش��يخ العب��ارات ال��ت ذك��D(وم��ن الغ��رائب) أن 
 ظه��ار العل��م والفض��لإستفهام ب��ل مقص��وده لستفادة والل مقصوده ليس النDنDأجناب الشيخ ي	فهم 

 ن ينتب��ه ويعل��مأ جناب الشيخ يب نDنDأعتبار نفسه ف عداد العارضي لذا المر العظم ف حي إو
Dتب��ت فيه��ا رس�ائل رد	الن م��ا يق��ارب المس��ي س��نة عل��ى ه��ذا الم�ر ك �Dه ق�د مض��ى حت��DأنDعدي��دة فد  

 لي��ه. وك��انإرس�اله إراد أمعارضته بيث تضيع رسالة جن�اب الش��يخ إذا ق��ورنت ب�ا وبعض��ها موج�ود إن 
 ي��ة ل��ن توق��فدD الرس��ائل الردDنDنDأن ينتب��ه جن��اب الش��يخ إل أمقص��ود جن��اب الن��اظر م��ن ه��ذه الكلم��ة 

تب���ت رس���ائل عدي���دة ف ع���رض ه���ذه المس���ي س���نة ل تن���ع أم���ر ال م���ن  نف���وذ الكلم���ة اللي���Dة كم���ا ك	
 عيكم ولدDة اللي���Dة ل���دDي���Dق الظهريDدDن���ا ل نص���دDنDنDإالنف���وذ، فكت���ب جن���اب الش���يخ ف ج���واب ذل���ك: "
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Dنص���دDد uأق برهان���ا uأو آي���ات أو دليلDو بيDص���طلحاتإو باطن���ة. ونس���مع فق���ط بض���عة أن���ات ظ���اهرة ي 
  ج���الزD دي���ن وم���ذهب: الم���ر العظ���م، الم���ر الل���ي، قل���م ع���زDيDيDأجدي���دة يابس���ة ل نس���معها ف 

Dالقدم، الياكل القدسيDيDة وغي ذلك. فم�ا معن ه��ذا التفن�Dلن بالنDلف�اظ وم�ا ثرت�ه؟ وم�ا معن: قل�م ع�ز 
اي�DجنبيDلح��دى اللغ��ات الإن ترجت هذه العبارت إل إجال القدم؟ فإنDك  �Dة رأي��ت حين��ذاك كي��ف أن 

Dعدي��ة العن وعدي��ة القيق��ة وعدي��ة ال��روح. ول��اذا "قل��م ع��زDز	ج��ال الق��دم" ه��ذا ل ي 	س��كتنا ويقنعن��اي 
Dبآثاره الظاهريDأة يDو يلقي بقوDوDته الروحانيDيDة الباطني�Dم�ن ي uأة ش��عاعا�Dن��وار ه��دايته عل�ى قلوبن��ا الظلم��ة حت 

Dنس����لك ف الص����راط الب����ابDأ بDو البه����ائيDأ؟ فل يفي����د يDيDيDعاق����ل ك����ل Dطال����ة ف البح����ثل ه����ذه الل 
  خ��داع عمي��ان ه��ذا الزم��ان يك��ون بنق��ل عب��ارة "ق��الوا" و"يقول��ون"نDنDأوتك��رار النص��يحة والوعظ��ة كم��ا 

 نفس��هم. ويلي��ق التحقي بالن��اظرأالي بنق��ل عج��وز "ك��ان" وب��ذلك ي	فرح��ون م��Dجي والمDرDش��غال الهرDإو
  الغرور ل بالناظر الطالب للحقيقة" (إل آخر كلمه عافاه ال).

 ة العل��مج��Dان��ا إل مجDيDيDإ ه��داك ال و،عل��مإه��ا الن��اظر ف ه��ذا الكت��اب يDيDأونق��ول ف ال��واب علي��ه: ي��ا 
  واح���د منهم���الDنتق���ادين ك���لDإنتق���د من���اظره ف ه���ذا الق���ام إ جن���اب الش���يخ ق���د نDنDأ ،وطري���ق الص���واب

Dغري���ب ف ح��دDلدراك: (اللرب��اب العل��م والأ ذات��ه وبعي���د ع��ن منه��ج دDنتق��اد الوDأل) ه���و وDنDه��ذهن  
  ج��الزDمث��ال الم��ر العظ��م والم��ر الل��ي وقل��م ع��زDألف��اظ ال��ت كتبه��ا جن��اب الن��اظر ف رس��الته لال

Dالقدم والياكل القدسيDديان ويقول ه��ذاللفاظ ل يرها جناب الشيخ ف سائر الذاهب والأة وغيها ي 
  ع���دم رؤي���ة جن��اب الش���يخ ب��ا ل يك���ون دليلu عل���ى ع���دم وجوده���ا بك��م القاع���دة :نDنDإالعب���د عنه���ا 

  معن ال��دين الدي��د والظه��ور الب��ديعنDنDإع��رض أ"] بل  على عدم الوجودل�عدم الوجدان ل يدل�["
 داب والع��ادات والص��طلحات والعق��ائد فلة بديعة وتظهر جي��ع اللDشياء حلDلن تلبس جيع الأهو 

 س�مإس�اء ي��وم القيام��ة غي ل ذك�ر ليDيDأصورة جديدة فليس ف الكتب القدDسة من التوراة والنيل 
Dي����وم ال وي����وم ال����ربDس����اء:أ وي����وم اللك����وت ول يس����مع اليه����ود والنص����ارى قب����ل ظه����ور رس����ول ال ب 

Dالص�����اخDخDة والقارع������ة والاق�����Dي�ي������ي*ي*ب�ب�ن� الن�ت��ت��ت��ات��خ������خ�ة والغاش�����ية والس�����اهرة. وك�����ذلك كلم�����ات: "ق" 
ن� خ����رr" و"ي�ي�ع� الع�ر	ور	ل�	ل�	ل�	ال�	و" ارÙ م��� r ل���� ي��ت��غ�ي��ر� ط�ع�م	��ه	 و�أ�ن��ه��� نr و�أ�ن��ه�ارÙ م�ن� ل�ب�  أ�ن��ه�ارÙ م�ن� م�اءr غ�ي�� آس�

ر�ات� ن� ك	��ل* الث�م��� ا م��� ن� ع�س���لr م	ص���في و�ل�	��م� ف�يه��� ارÙ م��� ار�ب�ي� و�أ�ن��ه���  مثال��ا وإل يومن��اأ وك��ثي م��ن 349"ل���ذ�ةr ل�لش���
 لف��اظ "الم��ر الب��ي "ألف��اظ نف��س النظ��رة ال��ت ينظره��ا جن��اب الش��يخ إل له��ذا ينظ��رون إل ه��ذه ال

 م���ه الق���رآن الكريظD الم���ر ال���ذي عظDنDنDإعل���م أنD ل ن���DنDإو"الم���ر العظ���م" و"الياك���ل القدDس���ة". و
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350"ه	وه	ل	ل	ج�ج�ع�ع�ت��ت��س�س����ت�ل ت�ف� ف�ل� ال����ر	ر	م����ى أم�ت����ت�أبكلم���ة "
Dل���و يس���م Dيه ال���ؤمن البه���ائي الم���ر العظ���مم 

 ام��م�و� و�م�م�ل��ل�ق�الق�و� و�،نقسم به ال تع��ال ف الس��ورة الكري�ة: "أ القلم الذي نDنDإ ذنبr يرتكبه؟ ويDيDأف
351"ن�ون�ر	ط�ر	س�س�ي�ي�

Ùاه كاتبDلو س Ùأو قلم الق��دم أ باسم القلم العلى بDو قل�م ع��زDزDج��ال الق��دم فأي ��Dةي 
  م��ن م�ائةزDع��زDأل��ى وأغ ش��عرة منه��ا لDبدان مظاهر أمر ال، ال��ت ك�لDإنسان أمعصية يرتكبها؟ وإذا سDى 

 رتكبها؟إة مالفة يDيDأة فيDو هياكل قدسيDأا، عروشاu إليDة نDلف شخص منDأ

Dوخلصة القول لDإا ل يد جناب الشيخ لDقانوني uنتقاداDعلى هذه الي uخ�رىألفاظ ول يستطع بعب��ارة لا 
 ك إن ترج��ت ه��ذه العب��ارة إلن�Dك بذا البل ال��واهي بق�وله: "إنDسDة تسDيDثبات خطأها بالقواني اللغويDإ
الة وغيه��ا ي�DنكليزيDلو الأة يDو الفرنس��يDأة يDة كالروس��يDي��DجنبيDلح�دى اللغ��ات الإ ��Dرأي��ت حين��ذاك كي��ف أن 

 ح��دأنتحل��ه جن��اب الش��يخ م��ن كت��اب إنتق��اد لعدي��ة العن وعدي��ة القيق��ة وعدي��ة ال��روح"  وه��ذا ال
Dدعاة التمدDلن الذي يدعو إل تقبيح الدDة ونقلها م��ن هن��اك إل هن��ا كالببDنشاءات السلميDغ�اء ال��تب 

 ة وراء س�تاري�D الق�ائق ف ه�ذا الي��وم ل تبق��ى مفيDنDنDأتكي الصوت ول تعرف العن وقد غفل ع�ن ت

Dالتم��ويه والت��دليس ولي��س ك��لDالفص��احةل Dفت ب��ه مقب��ول ل��دى أول العق��ول الس��ليمة لن	م��ا يعش��قه وي  
 لف���اظ ال���ت يكتبه���ا الك���اتب ويلقيه���ا الطي���ب ولله���ي وص���ف الكلم وعب���ارة ع���ن حس���ن ترتي���ب ال

 خ��رى،أض��ح ع��دم معناه��ا حي ترجته��ا م��ن لغ��ة إل لغ��ة تDة حت��D يتDي��Dوص��اف الكلم العنويDأعلق��ة ل��ا ب
 لنD علم��اء البي���ان عرDف���وا فص��احة الكلم بل���وDه م��ن ض���عف الت���أليف وم���ن تن��افر الكلم��ات وبفص���احة

 .يDلف��اظ النف��ردة بس��لمتها م��ن تن��افر ال��روف ومالف��ة القي��اس اللغ��ويDلمفردات��ه واعت���بوا فص��احة ال
 لف��اظ وس��قمها وفص��يح الكلم وركيك��ه يرج��ع إل نف��س اللغ��ة وللة الحD ص��حDنDنDأفه��م م��ن ه��ذا ي	في	

 ن يتجم عبارة من لغة إلأع التجم طدخل للتجة ف ذلك ول يعرف ذلك من التجة. وإذا ل يست
 خ�رى ف�اللوم يق��ع ف ذل�ك عل��ىأو ل تك��ن العب��ارة مكن��ة التج��ة إل لغ��ة أس�لوب فص��يح إخ�رى بألغ��ة 

 ليه�ا ل اللغ�ة ال�تجم عنه�ا.إالتجم ل عل��ى ص�احب العب��ارة الول والنق��ص منش��ؤه هن��ا اللغ�ة ال�تج�م 

Dالتجة من الفنون البديعة الصعبة ل يستطيعها كل Dفن DلنDلDكاتب وليس كل DلDفصيح متمك Dن م��نك 

Dحس��ن ترج��ة ك��لDأ عب��ارة. فك��م ص��ادف لDن تك��ون العب��ارة ف غاي��ة الفص��احة والعذوب��ة والرق��Dة تك��ونق 
 خرى ركيكة غي فصيحة ول يستسيغها الذوق السليم. ولو ينظر النس��ان إل تراج��مأترجتها إل لغة 

Dالتوراة والنيل والقرآن وغيها ليدرك ص��حDحDه ل علق��ة لص��ح��Dة م�ا عرض��نا ويش��هد عل��ى أنDة الكلمح 
 ةي��D الدلل��ة اللDيDنDنDأن عرض��نا أ وحي��ث س��بق .و س��قمه ورك��اكته ب��تجته إل س��ائر اللغ��اتأوسلس��ته 
 و تعل�ه يع�تف بط��أه،أن تكفي الشخص الذي له غرض ويادل ويكابر ف ست الق�ائق أيستحيل 
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 نأ خض��وع م��ن جن��اب الش��يخ لDرب��اب الس��تعداد نرج��و بك��لDأيضاح هذه السألة إل إجل أولذا من 
Dي��تجم للفارس��يDل�ال�ة الي��ة الكري��ة: "يDاق��Dق	ة	ق���اق�ل�ا ال�م��� م�ة	ة	ق���اق�ل�ا ال�م��� م�ك�اك�ر�ر�د�د�أا م���م�و� و�ة	ة	وك��ذلكة " 
ن���ه	 ق�ل�يلu  أ�و� ز�د� ع�ل�ي���ه� و�ر�ت*�ل� ال�ق	��ر�آن�الية الشريفة:  ف�ه	 أ�و� ان��ق	��ص� م� ا ال�م	ز�م*�ل	  ق	�م� الل�ي��ل� إ�ل� ق�ل�يلu  ن�ص���  " ي���ا أ�ي�5ه��

uا وك������ذلك الي������ات البارك������ة: "352"ت��ر�ت�يلuط ط�ات� ن�ش������� ب�حuا   و�الن�از�ع�������ات� غ�ر�ق������uا    و�الن�اش������� �ات� س������� اب�   و�الس�������
ب��قuا اب�ق�ات� س�� ف��ة	  ف�الس�� رuا   ي��و�م� ت��ر�ج	�ف	 الر�اج� ب�*ر�ات� أ�م��� ا الر�اد�ف��ة	  ف�ال�م	�د�   وك�ذلك الي��ات الكري�ات:353" ت��ت�ب��ع	ه��

نس��ان ع��uا  ف��و�س���ط�ن� ب���ه� ج��ع��uا  إ�ن� ال� حuا  ف���ال�م	غ�ي�ات� ص	��ب�حuا  ف���أ�ث��ر�ن� ب���ه� ن��ق�  " و�ال�ع�اد�ي���ات� ض���ب�حuا  ف�ال�م	ور�ي���ات� ق���د�
Ùه�يد ن	��ودÙ  و�إ�ن���ه	 ع�ل���ى ذ�ل���ك� ل�ش���  طل��ب ال��واب ج��باu ب��لأنD لس��ت مث��ل جن��اب الش��يخ ن��DنDإ و354"ل�ر�ب*��ه� ل�ك�

Dبك��لDأ لrدبrأ بDرج��و جن��اب الش��يخ وبك���لDألتمس��ه أ خض��وع ل��Dن يتجشDوي��تجمش uم الص���عاب قليل 
Dه��ذه الي��ات الس��الفة إل اللغ��ة الفارس��يDأن أة ف س��بيل ال بع��د ي��Dوص��ل الن��اظر إل تل��ك النقط��ة حت 

 ةحDهل تلك الدود درجات عدم العن وع��دم ال��روح ف ترج��ة كلم الطرفي وينتبه��وا إل ص��حDأيعرف 
  نف��س جن�اب الش��يخلDم�ه جن�اب الش��يخ م��ن غيه وب��اعه علين��ا لع��لDلDنتق��اد ال�ذي تعلو س�قم ه��ذا الأ

 أ	وج��د لقاوم��ة الق��رآنأ	نتق��اد إنتق��اد بفس��اد معن الكلم ع��ن طري��ق ترجت��ه ه��و ل ه��ذا النDنDأينتب��ه إل 
Dالشريف. وصار فاقدو البصية يتقبDبDلونه بكلDلDوسرور وينقلونه كالبب rر  غاء م��ن غي ش��عور ف حيبD ب�ش�

 نDخ�رى ترج��ع إل عج�ز ال��تجم ف ف�نDأس��تحالة ترج��ة عب��ارة م��ن لغ��ة إل لغ��ة إ نDنDأثبتن��ا أا ون��Dن��ا برهنDنDنDأ
 نأاu ول شرطاu واجباu لفصاحة الكلم وبلغت��ه يDلفاظها وليس ضروريDأو عجز بعض اللغات ف أالتجة 

 يه��ا. كم��اغم��ن لغ��ة  ة الوج��ودة ف لغ��ة م��ن اللغ��اتي��Dقتب��اس الروحانيDإو أخ��رى أيك��ن ترجت��ه إل لغ��ة 
 ة في���Dلتمس���نا م���ن جن���اب الش���يخ ترجته���ا ه���ي ف اللغ���ة العربيDإ نف���س ه���ذه الي���ات الش���ريفة ال���ت نDنDأ

Dمنته���ى السلس���ة والرق���Dق	ة والفص���احة والبلغ���ة وح	حDس���ن التنظي���م ولك���نDأ ترجته���ا إل نDيDلغ���ة م���ني  
Dاللغات ف منتهى الركDدراك وبيان للقانون الصحيح فلرباب اللة وقبح التكيب وف هذا كفاية لك 

  هل البنان والبيان.أالكتابة والطابة لدى 

 وأة ي��Dنتق��اد الث��ان) ال��ذي ج��اء ب���ه جن��اب الش��يخ ه���و ل���اذا ل يق���وم ه��ذا الظه��ور بآث���اره الظاهريDل(ال
DبقوDوDته الباطنيDيDة على هدايته ول يهديه إل طريق البابيDأة يDو البهائيDة الستقيم؟ وهذا العبد ال��ذي س��احي 

 ة ل�دىي�Dة والن��اظرات العلميDي�Dدي�ان وق�رأ الكت��ب الدينيDلختل�ط بعلم�اء وفض�لء الل�ل والإبلداu واس��عة و

DكلDلDمذهب بكل DلDدق Dأش��اهد أمعان ل إة وق uيعت��ب نفس��ه م��ن إب��دا uه��ل العل�م مهم�ا ك��ان قلي��لأنس�انا 

3-1الزمل:  352  
6-1النازعات:  353  
6-1العاديات:  354  
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Dالعلم وفاقد الشعور ويستدلDإ ب��النفي ويعت��ب ع�دم لDعل��ى بطلن م�د uذع��انه دليلDدDعي مق��ام الش��ارعيDةي 
 وأه��ل مص��ر جيع��اu؟ أ موسى عليه السلم لو كان هادياu فلماذا ل يه��دي نDنDإ  يقولنساناuإوهو يشبه 

  آث��ارهعي م��يD خ��ات الن��بيDنDنDإو أل��اذا ل يه��د عيس��ى علي��ه الس��لم علم��اء اليه��ود إل الطري��ق الس��تقيم؟ 
DالظاهريDيDة وقوDوDته الروحانيDيDة الباطنيDيDة لاذا ترك كلDه�ذه الم�م إل يومن��ا ه�ذا ف الض��للة ول يه�د إلل  

 uإس���بيل الس���لم وه���و يش���به أيض���اDفلم���اذا ل يه���دي الكف uيق���ول ل���و ك���ان ال هادي���ا uنس���انا���DفDار بق���وDتهو 
Dوق��درته الذاتي��DيDة؟ ول��و ك��ان وهDهDفلم��اذا ل يع��ل ك��ل uمغني��ا uاب��اDلDفقي غني ��Dة؟ وه��لي��Dبرأفت��ه ورحت��ه اللي uا 

Dهن���اك ف جن���اب ش���يخ تفلي���س مي���Dزة يت���از ب���ا ع���ن جن���اب القس���س ف ب���اريس وه���ي موج���ودة عن���دهي 
Dيتحت ��Dومفق���ودة عن��د ذاك حت��Dأم ب��ا تDن يه���ديه الم��ال الق��دس الب���ي بق���وDوDته الباطني��Dة إل الطريق���ةي 

 ل��فأة دD م��دDسDي علي��ه الس���لم ذل��ك الق���سDيDن ي��تك خ��ات الن���بيDأة؟ ولك��ن لي��س م��ن ض��يr ف ي��DهائيDبال
 ة عارض��هدDة قريت��ه وش��دDوD حض��رة ش��يخ الس��لم م��ع ق��وDنDنDأوثلثم��ائة س��نة ف الض��لل. وم��ن العج��ب 

 ةيDة والص��ناعيDي��Dنط��اط الم��Dة الس��لميDة ف القض��ايا العلميDإعتب��اره إحتج��اجه ف إوس��لمة ذوق��ه وحس��ن 
Dم��ن معاص��ي البابي��Dإعتب��اره ع��دم إة وف ي��Dعل��ى بطلن أم��ر ال��داعي إل ال ل��اذا ل يوس uذع��انه دليلDعس 

 ييDوروبيDل مثلu بض��ياء النه��ار وبظلم��ة اللي��ل وبس��واد الزن��وج وبي��اض اللDت��ه وبراهين��ه ويس��تدلDلDدلDأب��ث 
 ق��والهأة حD غيه��ا عل��ى ص��حDيrحج��ار وبري��ان الن��ار وب��بودة ال��اء وب��رارة الن��ار وبك��ثيrلوبس��كون ال

  غيات  ومي��دان الع��تاض عÙ الب��اردة غي ال��واردة وس��يعÙلنتق��ادات وتك��ذيب أم��ر ال؟ لنD م��ال ال
 ن�ن�ك����ك�ل�ل�و� و�ت�ت�ب����ب�ب�ب�ح�ح�أ ن�ن�م����ي م�د�د�ه����ه�ت�� ل ت��ك�ك�ن���DنDإ الي���ة الكري���ة "نDنDإالتابط���ة فس���يح. نع���م 

 نDنDإختص����اص البع����ض م����ن الن����اس بالداي����ة وإ الس����بب ف ي ه����"ء	اء	ش�ش�����ي� ي�ن�ن�م�����ي م�د�د�ه�����ه�ي�� ي��ل�ال�����
 ن�ن�م����� م�ه	ه	ن�����ى أن�ر�ر�ي�� ي��ن�ن�م�����ر م�م�����ا الم�ذ�ذ�ه����� ه�ن�ن�م����� م�ج�ج�ر�ر�خ����� خ�م	م	ئ�ائ�ق����� الق�ج�ج�ر�ر�خ�����ا خ�ذ�إذ�ال����ديث: "

  انس���اناu ل���ونDنDأ العي���ب هن���ا نD" يوض���ح س���بب خ���روج جاع���ة ع���ن ه���ذا الم���ر العظ���م ولك���نDه�ه�ل����ل�ه�ه�أ
Dيع�رض ف حض�ور جن�اب الش�يخ س��بب ه�ذا التوق�DقDف وال��تدDدDد ويش�وDل�وجه ال عل�ى تلوةو uقه خالص�ا 

Dالق����رآن الش����ريف بدق����Dإة وقDمع����ان وينبDبDه����ه بك����لDص����حاب الق����الأمث����ال دأب لدب بالش����واهد وبالأ ل 
Dوق��دماء الرج��ال ت��راه يغض��ب ويق��ول ل��اذا ص��ارت البابي��DيDة تنص��حنا ول��اذا تتكل��Dلم بالش��واهد اللDدبي��Dةي 

Dول����اذا تقس����م اليمي ت����اه ش����دDأو مفتي����ات الف����تين؟ ول ينتب����ه إل أنك����ار النكري����ن إة دDنDالبه����ائين  
 ح�اطت ب��ه وه��و غاف�ل ذاه�ل س��يول البلي��ا العاجل��ةأة الاوية وق��د فDخاه على حافDأالسكي الذي يرى 

Dك�����المم القدي�����ة والل�����ل العتيق�����ة ل حيل�����ة ل�����ه غي النص�����يحة الالص�����ة الؤك�����Dدة بالقس�����م والي�����ان:ك 
 " ولو ينظر النسان البص��ي إل الكت��ب القدDس��ة م��نب	ب	ه�وه�ي	ي	و� و�ع	اع	ب�ا ي�	ب�م�ى م�لuلuغ�غ�أ ح	ح	ص�ص�ن�"والن�

Dولك�ن uويين��ا uوحكاي�ات وحلف�ا uالتوراة والنيل والق��رآن ليش�اهد ف جيعه��ا م��واعظ ونص��ائح وقصص��اDن 
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ي�ن ل ي��ردبDن��ذار التكبDإما ورد ف الق��رآن الي��د م�ن القس��م واليمي وتك��رار قص�ص الاض��ي ونص��ح و Dب 
 قس�مأرين ول��ذا ف��إنD حض��رة الن��اظر إذا خDمي والت��أخDدD كتاب آخر من كتب التقدDيDيDأبداu ف أشبهه 

 نأمث��ال فيج��ب عل��ى جن��اب الش��يخ لش��واهد واللستش��هد باإو أو نص��ح أاحيان��اu ف غض��ون كلم��ه 
  قتدى بالقرآن ومشى ف طريق السلف الصالي.إيعفو عنه لنDه 

 َ�د�د�ه�ه�ش�ش��������ي�ي�ل�ل�ف�    ف�     د�د�م��������م�م	�م	�م	�ب5 آل� م	�ح	�������ض�������اu ح	ف�ف�ر� ر�ن�ان�ك�������� ك�ن�إن� (
).يض�ض�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ف�اف�ر�ن* ر�ن*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������لن	 أن*ق�ق�ث��الث��

  في بيان أن� من الغرائب أن يقرأ جناب الشيخ كتاب اليقان ثم يعتبر هذا المر .3
العظم مذهباu من المذاهب السلمي�ة والغرب من ذلك أن ينحو باللئمة على 

الوجود المبارك المحاط ببليا ل تحصى بأن�ه يعيش في عكاء في اللهو والملذات:

 (ومن الغرائب) الت تدل دللة واضحة على مقدار مدارك جناب الش��يخ أن��Dه ب�الرغم م��ن زعم�ه قراءت��ه
Dكتاب اليقان وفهمه له ظنDأ نDنDل هذا النDة مثل الزيديDمر العظم مذهب من الذاهب السلميDةي 

 مثال��ا. في	فه��م م��ن ه��ذا جي��داu أن��Dه ل يفه��م كت��اب اليق��ان الش��ريفأة ويDو الكيس��انيDأة ي��Dو الس��م اعيليDأ
 زي��Dش��ياء تيDأ هن��اك ثلث��ة نDنDأديان والذاهب لنDه لو ك��ان يع��رف لفحسب بل ل يعرف الفرق بي ال

 رك���انأص���ور واختلف ة ويDد الكت���ب الس���ماويDدDد الش���ارعي وتع���دDدDدي���ان ع���ن بعض���ها وه���ي تع���دDلال
Dالعبادات الدينيDأة لكان يفهم يDنDة ل م��ذهبلد هذا المر العظم عبارة ع��ن دي�ن م��ن الن��Dي��ان اللي 

Dة وإذا ن��زل ف اليق��ان تص��ديق لرس��الة خ��ات الن��بيDم��ن ال��ذاهب الس��لميDعت��ب ه��ذاإي علي��ه الس��لم وي 
 الم��ر العظ��م بس��بب ذل��ك التص��ديق م��ذهباu م��ن ال��ذاهب الس��لميDة فيج��ب إذاu اعتب��ار الس��لم م��ن

 عتب���ارإال����ذاهب النص����رانية بس����بب ن���زول تص���ديق عيس����ى علي����ه الس���لم ف الق����رآن الي���د كم���ا ي����ب 
DالنصرانيDيDمن الذاهب اليهودي uة مذهباDة بسبب تصديق موسى عليه الس��لم ف الني��ل اللي�ل وهك��ذاي 

 نط��اط ه��ذا النظ��رإتنته��ي سلس��لة النك��وص والقهق��رى إل ال��دورة الول ول يت��اج خط��أ ه��ذا ال��وهم و
Dإل زيادة ف الشرح والتطويل. وكما بيDل� ل�ع�ع�ر�ر�ش�ش�نا ف تفسي الية الكرية: "ي	ك	ن�ين�د* ال��د*ن�ن�م� م�م�م�ك 

 م�ي����م�ه�اه�ر�ر�ب��ب��إ ه�ه�ب�����ا ب�ن�ن�ي��ي��ص�ص�����و�ا و�م�����م�و� و�ك�ك�ي�����ي�ل�ل�إا ن�����ن�ي��ي��ح�ح�و�و�أي ذ�ال����ذ�و�وح����اu و�ن	 ن	ه�ه�ب�����ى ب�ص�ص�����و�ا و�م�����م�
 دح��D النس��ان الوحDنD أن355D"ه�ي��ه�ف�وا ف�ق	��ق	ر�ر�ف�ف�ت��ت��ت��ل ت��و� و�ن�ين�د*وا ال��د*م	��يم	ق�ق�أ ن�ى أن�س�يس���ع�ع�و�ى و�س�وس�م	م	و�و�

ذ جي��ع التDتDإعت��ب جي��ع النبي��اء والرس��لي مظ��اهر حقيق��ة واح��دة وإإذا  ��DلتDدي��ان عل��ى ح��دDس��واءد  
 ن يفه��م ه��ذا الم��ر العظ��م ه��و حقيق��ة ال��دينأم والس��عادة ف��إنDه يس��تطيع دDبواب��اu لن��Dة واح��دة ف التق��دDأ

13الشورى:  355  
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 ةي��Dه��واء الذهبيDلائب الب��دع والوالس��لمي الق��دDس ال��ت تل��Dت بظه��وره الوع��ود الب��ارك خالي��ة م��ن ش��
DوتقDه������ه�ظ�ظ�ي�ي�ق������ت بظهوره������ا بش�����ارة: "ق	ر	ئ�ائ�ق������ الق�ر	م	م�أم�ب������ ب�مrرrج�ر rَو�د�د�ج� rج�ت������ت�ك�ك�و�ي�����د rد�د�ج�ابrي������د 

  فح�وح�ر5 ال���ر5خ	خ	ف	��ف	ن��ن��ي��ي��و� و�ن�ين�د* ال���د*م	ي��م	ق�ق�ي	ي	" وبش��ارة: "ء�اء�م�م�س� الس���ن�ن�م���ي��دr م�د�د�ج�اءr ج�ض�ض���ق�ق�و�و�
 د�د�ع������ع�ب�� ب��ه�ي�����ه�ي�ي�ي	�ي	�ي	�ي	�و� و�ةrةrل������ل�ذ� ذ�د�د�ع������ع�ب�� ب��م�لم�س� الس������ه�ه�ب������ ب�ل	 ال	�����ز5ز5ع������ع�ي	ي	" وبش�����ارة: "م�لم�س�الس������

 اu ع�ن منه�ل التوحي��د القيق��ي وع�ن ه��ذا الش�رب الع�ذبدD جن�اب الش�يخ بعي��د ج�دDنD" ولك�نDه�ه�ت�ت�و�و�م�م�
 كما تش�هد كلت�ا رس��التيه أن�Dه بعي��د ج�داu ع�ن فه�م ه�ذه الس��ألة الغامض�ة. ول��ول خ�وف التطوي��ل لكتبن��ا

 ة ذوق���هق���Dن درج���ات رقDو) م���ن رس���الته الطبوع���ة حت���D ي���درك الق���ارؤ35) و (34عب���ارات الص���فحتي (
 ر ه���ذا الم���ر العظ���م م���ذهباu م���نوDنص���افه وعلم���ه وكي���ف تص���وDإوحس���ن نظ���ره ويش���هدون عل���ى آث���ار 

 ةي��Dمواج البلي��ا النارأالذاهب السلميDة وكيف نا باللئمة على مسجونr ماطr وجوده الب��ارك دائم��اu ب��
Dالت ل تصى ف مدينة عكDاء فوصفه بلهو العيش واللذاتك 

 ت�ت���ت�ح�ي   ح�ف�ف�س�س���أا و�و�ف��ت� ف��ت�ت�و�و�م���ى م�ل���ل�ع�ن� ع�ن�ون�د	د	س�س���ي��ي��ي�� ي��م�م�ه	��ه	 (
)د�د�س�س�ل��ل��ل�� ال��ن�ن�م�و م�ل	ل	خ�خ�أ ل ت�ت�و�و�م�م�ل�ى ال�ل�ل�ع�ع�

  في بيان الموازين الربعة وذكر اختلفات الشيخ ومناظره .4
في هذه المسألة المهمة:

Dوم��ن الواض��يع ال��ت تس��تلزم دق��Dربع��ة ال��ت ك��انت موض��وع الن���زاع بي الش��يخلة النظ��ر مس��ألة ال��وازين الق 
 م��واج الخاص��مةأعاص��ي الادل��ة وتلطم��ت أرتفع��ت إتها وس��قمها حDج��ل معرف��ة ص��حDأومن��اظره وم��ن 

 نزل من غمام الكلم رعود التقريع وبروق التش��نيعأمثاله قد أوجناب الشيخ كما هو معهود عنه وعن 
Dوالزجر والتوبيخ وظنDبن] uمنصورا uه�ه�ه�و�و�أ نفسه غالبا	ب��ر�ق� rل�ه�ام	و�ل�ا خ Ùم�و�ب	ه�م�غ	ول��و ه���ا ج�ه�ه���ام [ÙأامDنDن 

Dتقرير هذه الناظرة كان يب ذكره ف البحث الوDوDل من هذا الكتاب ولكنDنDنا لDهن��اكل uا ل ند م�ال 
 رتب���اط الكلم ومناس���بة الوض���وع ل���ذا فإنDن���ا ن���ذكرها ف ه���ذا الق���ام ونس���تميحإنظ���راu لتسلس���ل البح���ث و

.uالقارئ عذرا

 ا كت���ب ف رس���الته الول: "وإذا ك���ان القص���ودل���D جن���اب الش���يخ لDنDنDأج���ال م���ا دار بي التن���اظرين إو
Dبالغلب��ة والس��لطنة ه��و الغلب��ة والس��لطنة العنوي��Dلة ال��ت تظه��ر ب��رور اليDي��ام وبتج��دDزم��انلد الل��ق والد 

Dف��و�ج�ب� الق��ول بقي��Dأوث��ان وال��ال لة ديان��ة عب��دة اليDنDبيأظه��ر م��ن الش��مس وأ بطلن ه��ذا ال��دين ن 
 ة ال��ت وض��عها علم��اءي��D ال��ذاهب الوثنيDنDنDإم��س" ل��ذا فق��د كت��ب جن��اب الن��اظر ف ج��وابه: "لم��ن ال
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ا وض����عوها ف ظ���لDنDنDإة ي���Dة ولف����وائد علميDيDغ����راض سياس���يDلاليون����ان والروم����ان وفلس���فتهم ل ���DنDكلم���ةل  
  دي��نلD ك�لDنDنDأيقص��د حض��رة الن��اظر والتوحيد ومعرفة ال الت وض��عها ال ف كت��ب النبي��اء ونش�رها" 

 س��اسلا الذدي��ان الوج���ودة عل��ى ه��لس��ت جي��ع السDل��ي وق��د تأسDإدي��ان ق��د ش	��رDع ب���وحي لم��ن ال
 ذنr م�ن ال تع�ال بواس��طة كت��ابإ المDة بإذن ال تعال وش��رDع ش��ريعة وديان��ة ب��أفراد حيث قام فرد من 

Dنسبه إل ال تعال وقد نفذت تلك الديانة بالقوDوDة الس��ماويDيDة الغالب��ة ونظDة إل ظ��Dأم�ت ش��ؤون المrم�د 
 نأا م�DمDإع��ة ه��ي ت�ة مت�يDمور مذهبيDأوثان وتعظيم التماثيل الت هي لمعلوم على العكس من عبادة ال

 دي���ان وض���عوها لل���ذكرى ف معاب���دهم ويعب���دونا كم���ا ه���ولتك���ون ص���وراu وتاثي���ل للنبي���اء ولرؤس���اء ال
Dموج���ود ف ال���ديانات البوذي���DيDة والبهي���Dإة ويDام���Dلن تك���ون ص���ور وتاثي���ل لأ مDفلكي rج���رام���Dة يض���عونا في 

Dالعابد متوهDي اله Dإستفاضة ولهDكتس�اب الن�افع منه��ا كم�ا ه�و مس�طور ف كت��ب الديان�ة الص��ابئيDةي. 
 ة تش��ريعي��Dته��ا أن��Dه مطل��ع عل���ى كيفيDقDق��وال حض��رة الن���اظر ه��ذه ودقDأن تفهم���وا م��ن متان���ة أوتس���تطيعون 

 نش��قاق ال��ذاهب الختلف��ة ودواف��ع دخ��ول الب��دع والعب��اداتإس��باب لة وع��ارف ليDص��ليDلدي��ان اللال
����Dالباطل����ة ف دي����ن ال. وق����د فصDصDكيفي uلنا س����ابقا����Dةلنش����قاق ال����ذاهب الختلف����ة ف الإة ي����Dدي����ان اللي 

 الف��رق بيإنس��ان  لDة حت�D يفه��م ك�لDيDص�ليDلوضحنا س��بب دخ�ول العب�ادات الباطل��ة ف العب��ادات الأو
Dالدين والذهب وييDأديان الت تلز اليDسDوس Dعتم�اد عل�ى وح�ي س�اوي م�ن ال��ذاهبإست بوض��ع إل�ي 

 راء الجتهادي����ة ول يش����تبه ف معرف����ةلالاختلف و أغ����راض السياس����ة لال����ت ك����ان س����بب نش����وئها ل
Dة وييDظهور الديانة الديدة الليDأزها عن الذاهب الختلفة الت ل تشابها بيDيDمن الوجوه.ي rوجه  

  دي�نلDص�ل ال�دليل ف ك�لDأج�ل ت��وجيه جن�اب الش�يخ إل أقوال كتب الناظر من لوبعد شرح هذه ال
Dوال��ذي ي��ؤدDدDي إل زوال الش��كDإ وحص��ول اليقي: "ك��Dن ال��وازين ال��ت يتمسDه��ل الع��الأك ب��ا جي��ع س 

 ي وه��ذاسDل) الي��زان الس��DوDربع��ة م��وازين: (الي��زان الوDأدراك حق��ائق الفن��ون إجل العارف والعلوم وأمن 
 ة تام��DةيDيDسD الدركات الس��DنDنDأي أا بDبDوورأة فلسفة صDكثر الفرق وخاصDأعتف به اليوم لدى م	اليزان م	
Dف صحDحDتها ول كلم ف حجDتهاج.

D(اليزان الثان) الوDوDليDيDة العقليDيDة والقياسات النطقيDي	ة الت ي	يDعبDعنها بالستدلل  ويعتب الفلسفةب Dب 
Dالس����ابقون والت����أخDخ����Dرون م����ن الكم����اء والشDشDائي والسفس����طائيDأي يDنDه����ذا الي����زان موث����وق ب����ه فن  

Dالعارف الاصDمكان.لة بعوال الوجوب والص 
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���D(الي����زان الث���الث) مي���زان النق���ل ال���ذي يتمسDسDيس���تدل uك ب���ه علم���اء الدي���ان فمثلDالعلم���اء اليه���ودل  
Dبنصوص التوراة ويستدلDلDعلماء النصارى بعبارات النيل ويستدل Dعلماء الس�لمي بآي�ات الق��رآنل  

حاديث.لوال

 ون ف الم���DةيDون والص���وفيDيDش���راقيDللي���ه الإل���ام وه���و الس���تند الوحي���د ال���ذي يس���تند ل(الي���زان الراب���ع) ال
Dة ويسمDالسلميDمDونه الواردات الغيبيDون عنه بالكشف والشهود.ي Dة ويعب

 ه�ا عليل�ة مض��طربة ول يك�نلDربع��ة ي��دها كلDلوعندما يلحظ النس��ان بنظ�ر دقي��ق ف ه��ذه ال��وازين ال
  الع�الي، لن�Dه ف ال��وقت ال�ذيبDبداu ف أم�ر ال�دين ومعرف��ة مظ�اهر أم�ر حض�رة ربDأعتماد عليها لال

���Dت���رى في���ه حاسDأة البص���ر ال���ت ه���ي سDق���وى ال���واس النقط���ة الوال���ة دائرة وتظ���نDبت��� الس���راب م���اء وتعن 
 ة ص�������������������������������������������������غية وتعت�������������������������������������������������ب الرضي������������������������������������������������Dج�������������������������������������������������رام الك�������������������������������������������������بية الفلكيDلال

Dالتحر

Dر
Dك����������������������������������������������������������������������������������ة س����������������������������������������������������������������������������������اكنة والك����������������������������������������������������������������������������������رات الركزي����������������������������������������������������������������������������������Dةي 

Dمتحر

Dر
 م	م	ك���ك�ح	كة إل غي ذلك فإنD مثل هذا اليزان يوز الطأ فيه ول يوجب اليقي القطعي. وك��ذلك ح	

Dة العقلي���Dالي���زان الث���ان وه���و عب���ارة ع���ن الدل���DيDة والقياس���ات النطقي���Dفف���ي ال���وقت ال���ذي نش���اهد في���ه.ةي  
 يدD مس����ألة ول ت����ؤدDلDح����دة نش����اهد اللف مس����تحكماu بي الفلس����فة ف ك����لDتDش����ياء الدر�ك����ة متDلال

Dال��دلئل العقلي��Dلة إل زوال اليDختلف��ات العلمي��Dطمئن��ان القل��وب وحص��ول اليقي ب��اإنقطع رج��اء إة ف��ي 
Dول تصبح قاعدة موثوقة ف معرفة السائل الدينيDما حدث ي u أة بل كثياDنDمسألة ن 	ثبتت خلل سنيأ 

Dة عقليDطويلة بأدلDيDة ثDثDة العقليDفيت تلك السألة بنفس الدل	ن Dو س��كوناأة مث�ال ذل�ك حرك�ة الرض ي 
 مث�الأك�ثر م�ن أو نفي��ه إل أثبات الوهر الفرد إو عدم تناهيها وأبعاد العال أفلك وتناهي لوعدد ال

 دراك النق���ول يعتم���د عل���ى ال���وازينإة لنD ي���Dك���م الي���زان الث���الث مي���زان الدل���Dة النقليDح	ذل���ك. وك���ذلك ح	
DالعقليDوحيث ي uأة أيضاDنDنDه��ذه ال��وازين مض��طربة ف��اليزان ال�ذي يتعل �Dول .uأيض�ا uم�اأق ب�ا يك��ون مض��طربا 

 ة وه��و مي��زان مه�ول ل ي��وزي�Dاه العرف��اء ال��واردات القلبيDسDلام فق��د س�Dلاليزان الرابع الذي هو ميزان ال
 عتاف العرفاء ه��ي م��نإة بيDي إل القطع واليقي لنD الوساوس الشيطانيDدDبداu ول يؤدDأعتماد عليه لال

Dالواطر القلبيDوصاحب هذه الوساوس يعتبها ي uإة أيضاDلامات روحيDيDة ولذا ل يتDفق��وا مش��ايخ الط��رقت 
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 ةي�����Dكون بالدل�����Dة العقليDسDبتل�����ى ب�����ه التمس�����Dإبتل�����وا تام�����اu ب�����ا إة ف مش�����اهدتم وق�����د يDقط�����اب الص�����وفيDأو

DوالتمسDسDة النقليDكون بالدلDلختلل ال��وازين الإختلف�ات. وحي�ث ثب��ت لة من اليDربع��ة يتDض�ح بع�دت 
 ةل��Dوث��ان ووض��ع التماثي��ل ف العاب��د وعلDلذل��ك س��بب ح��دوث ال���ذاهب الختلف��ة م��ن قبي��ل عب��ادة ال

 س��ي ه��ذه ال��ذاهب ال�ذين ك��انواسDنطباقه�ا عل�ى الدي��ان اللي�Dة لنD مؤسDإضح سبب ع��دم تDتDإبطلنا و
 كهم بنف���س ه���ذه ال���وازين الباطل���ةسDخ���تعوا بس���بب تس���Dإفلس���فة اليون���ان والروم���ان والن���د والص���ي و

 نتف�اع منه��ا ول ي��تعوالاu من النDجازوا وضع الوثان ف العابد ظنDأوالدارك الناقصة عبادات مبتدعة و
 كهمسDو بتمس��Dأه��ل ال أعتم��ادهم عل��ى ال���وحي الس���ماوي ال��ذي ه��و مي���زان إه��ذه العب���ادات بس��بب 

���Dال���ذي يتمس Dبالوض���ع الل���يDمي���زان س Dه���ل ال وم���ا يعتم���د علي���هأك ب���ه ويعتم���د علي���ه عب���اد ال. لن 
 ب� عنه��اب���ة العب�ي��Dحساس��ات الوجدانيDلة والي��Dدراك م��ن عب��اد ال ه��و البص��ية القلبيDلالعقلء وأول��و ال

Dبالعقل الكلDومس��تفاد م��ن ال��وحي الس��ماوي ال��ذي ل Dوهذا اليزان ميزان حقيقي وإل��ي Dأي الليDسDس��هس 
 ي الع��ال م��ن تي��ه اله��ل وال��وى وت��ديه إلج��Dة ال��ت تنجDيDت��ب الس��ماويDكالنبي��اء العظ��ام وكتبه��م ه��ي ال

 رض��وان العل��م وال��دى وتل��ك الكت��ب ه��ي الص��حف والت��وراة والزب��ور والني��ل والق��رآن والبي��ان واليق��ان

Dوسائر اليات الن���زلة م�ن قل�م الرح�ن ول�ذا فك�لDلل م�ا ن�زل ف ه��ذه الكت��ب الل��Dص�ول ال�دينأة م�ن ي 
Dوطرق العرفة ل يتبدDدDل ولن يتبدDد�	ل ول ي�	ي�	ي�	ح�ح�ي	من العال ولن ي 	حى".ي	ي 

 ن ذك���رأذاك متص���ر عب���ارات حض���رة الن���اظر فلننظ���ر الن م���اذا كت���ب جن���اب الش���يخ ف رس���الته بع���د 
 ) م����ن رس����الته: "ل25عب����ارات حض����رة الن����اظر بص����ورة ناقص����ة ومقتض����بة. فق����د كت����ب ف الص����فحة (

DشكDأ كDنDول العلم والبصية إل هذا الرجل التافه وإل كلمه ف معارضتنا يت��ار فأ من ينظر م�ن ن 
 نتقادن��اإم ف حي اليقظ��ة؟ لنD بثن��ا وأأمره. هل صدرت هذه الرافات واليالت منه ف حالة النوم 

 ة يس��تطيعي��Dد الغلب��ة الباطنيDرDق��ول إن��Dه ل��و ك��ان ال��راد بالغلب��ة ه��و م��رDأم��اذا ك��ان وج��وابه م��اذا ك��ان؟ ف��إنDن 
  ديننا ل��ه آلف الس��نينDنDإن يقولوا أوثان ف هذا الزمان الوجودون حتماu ف الند واليابان لعبدة ال

Dوهو مستمرDإكثر بكثي من عدد النصارى واليهود والسلمي وليس ذل�ك أ وعددنا رDلDلDبس��بب ق��و Dةو 
Dالغلبة الباطنيDيDة والعنويDي��Dة الت كانت ف نفس مؤسDسuس دينن��ا النفي��س حي��ث ك��انت كلم��اته ت��زداد ت��أثيا 

 عتاف بقيقة الذهب ال��وثنلن وصلت إل هذه الرحلة. وف هذه الصورة يلزم الأيوماu بعد يوم إل 
 ستغراب ويقول: "س��بحان الإظهر من الشمس فيجيب على ذلك بأ بطلن هذه الدين نDنDأوالال 

 سلوب وترتيب الديان الليDة ف ترتيبه��ا وف وحيه��ا وفإة ليست بيD الذاهب الوثنيDنDنDأأنDه ل يلحظ 
Dأمها فمؤسDسDسوها هم الفلسفة القدماء ومؤسDة هم النبياء العظام" فسDنص��فوا ه��لأسو الديان اللي 
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  مك��انيDيDأش��ارة ف إ ل��ذا ال��واب علق��ة ونس��بة ول��و بس��يطة بس��ؤالنا وبثن��ا؟ فه��ل كتب��ت	 ول��و بنDنDأ
ا ليس��ت بأسلوب وترتيب الديان الليDة حتD تقول إة بيD الذاهب الوثنيDنDنDأب ��Dس��لوب وترتي��بأنت بأن 

 ن��تأة ه��م م��ن النبي��اء العظ��ام حت��D تق��ول ي��Dس��ي الدي��ان الوثنيDسD مؤسDنDنDأالدي��ان اللي��Dة وه��ل قل��ت 
  موض��وع الن���زاع ي��دور ح��ول الغلب��ة التام��Dة، فنح��ننDنDإق��دمون؟ لس��يها ه��م الفلس��فة السD مؤسDنDنDأب��

 ن تكون ظاهرة وموجودة ف الظاهر والباطنأ القصود من الغلبة هو الغلبة التامDة الت يب نDنDإنقول 
 د الزم��اندDي��ام وبتج�دDلة ال��ت تص�ل ب�رور الي�Dد الغلب��ة العنويDرD القص��ود ه��و م��رDنDنDإ لDن��ت تق��ول كلDأو
 عوا ذل�كدDن ي�دDأيض��اu أص�حاب ال��ذاهب الباطل��ة يس��تطيعون أقول لو كانت هذه هي الغلبة ف�إنD أنا أو

��DوخاصDلة عب��دة الصDوث��ان ال��ذين تزي��د م��دDة دوام دينه��م وك��ثرة ع��ددهم عل��ى جي��ع ال��وقني بالدي��اند 
 ديانن��ا ه�م النبي�اءأس�ي سD مؤسDنDنDإدي�انم ه�م الفلس��فة وأس��ي سD مؤسDنDنDإ لDن��ت تق�ول كلDأالليDة و

 ض��حكي	ضحك القارئ والسامع العاقل فحسب ب��ل ي	ي	رتباط ل ي	لفهذا الواب عدي العن وعدي ال
DالقرويDوأه��ل الب���وادي أ وييي .uأيض��اDم��Dعتب���ارك جي��عأقس��ام وأربع���ة أدراك إل لا تقس��يمك م���وازين الم 

 حي�لأن أة معيوب��ة فم�ن الي��ف ل�Dل�ام متلDل موازين الس والعق��ل والنق��ل واللDقسام مضطربة وكلDلال
 ذكي��اء وه��م س��وف يس��ألونلطف��ال اللحيل��ه عل��ى الأرب��اب البص��ية ب��ل أزعم��ك ووه��ك ه��ذا عل��ى 

Dجن��اب الن��اظر الخ��ادع بك��لDلDبس��اطة ه��ذا الس��ؤال: "الن ل ��Dدراك ال��واسإعت��بت مي��زان العق��ل وإا ل 
 ق بالعق��ل والنق��ل دخل�تل�D دلي��ل ل يتعلDيDيDأها معيوبة مضطربة إذاu فجنابك ب�لDلامات الليDة كلDلوال

ïمي��دان الن��اظرة؟ وإذا ك��ان مي��زان ال��س متلïأ وغي معت��ب فبلDي��Dة واس��طة عرف��ت الش��علة الوال��ة ه��يي 
  ما يبدو شبيهاu بالاء ليس هو ب�اء ب�ل س�راب؟ م�ا ه��و ال�ذي يمل�ك عل�ى ق�ولنDنDإو أنقطة ل دائرة 

ïهذا ول يملك على قول ذاك؟ وإذا كان ميزان النقل متلïفلماذا تستشهد بزعم��ك بآي��ات الق��رآنل  
 ه���ل ال ل ت���دخل ف النق���لأق���وال أ نDنDإه���ا الس���كي م���ا معن كلم���ة مي����زان ال؟ وه���ل يDيDأوالني���ل؟ 

ه الطف��ل ال��ذكيDلوال ��Dل��ام وإذا وجDس��ئلة إل جن��اب الن��اظر الخ��ادع م��اذا س��يكون ج��وابهل ه��ذه الي 
Dه ل يع���رف كي���ف يف���ق بي���ديه ورجلي���ه وم���ن ش���د���Dعليه���ا؟ مس���كي إنDإة د���Dض���طراب قلب���ه وتزلزل���ه حت 

DينجDجDي نفسه من شراك الجل والغلوبيDة " (إل آخر كلم جناب الشيخ عافاه ال).ي

 ةي���Dن يوض���ح هن���ا ش���يئاu ع���ن ال���ديانات البوذيDإلD أف���الن ل ي���رى ه���ذا العب���د ف ج���واب جن���اب الش���يخ 
Dوالبهي����DيDة والص����ابئيDي	ة وي	ه������ه��ه��ه��و�بط����ل و�ي	ه	هDحي ظ����ن Dأ نDنDنDه����ذه الدي����ان تأس Dس����ت عل����ى عب����ادةس 

 خي ع��ن منش��أرDق��وال ال��ؤرDأا عليه ف مكاني ونقلنا نDن شرحنا هذا الوضوع وبرهنDأوثان لنDنا سبق لال
Dالديان�������ة الص�������ابئيDل�ل�رب�������اب البص�������ائر الي�������ات الكري�������ة: "لة وتلون�������ا لي	ك�������	ل*ل*ك	أ 	م��������م�أrةrان��������ن�ل�ل�ع�ع�ج� ج�ة 

32



356"كاuس�س����ن�ن�م�م�
Dوه���ي آي���ة تن���ادي بك���ل Dص���راحة مب���دأ جي���ع الدي���ان ل���و ك���انت تس���مع الذان ال���تل  

Dيص�����دق ف حقDق��ق��و� و�م�م�ن�������ن��ن��ان��ذ�ف آذ�و�و�ه�����ا: "قÙرÙ357"ر	وت 	ثب�����ت س�����خافة كلم جن�����اب الش�����يخ حيت 
 ظه�ر م�ن الش�مس" لنD ه�ذه الي��ات البارك��ة تق�ول بص��راحةأطلن هذه الدين ب	 ب	نDنDإ"والال  كتب:

 كسD جلل��ه ل��ا الش���رائع والناس���ك ال��ت تتنس���DلDس��تثناء ق��د ش���رDع ال ج��لDإ جي��ع الم���م م��ن دون نDنDإ
  العب���ادات الباطل���ة ك���انت ت���دخل ول ت���زال ت���دخل ف الدي���اننDنDأوتعم���ل ب���ا الي���وم. ويش���هد التاري���خ 

 ي�عرضل�مثال جناب الشيخ ويا ليت كان لبيد النسيم طريق إل مضر الشيخ الفهيم ل�أالليDة بواسطة 
 يها باس��م الدي��انمD ه��ذا الدي��ان ال��ت تس��مDنDنDإه��ا الش��يخ اللي��ل! يDيDأم��ن ق�ب���ل� ه��ذا العب��د ق��ائلu: "ي��ا 

DالوثنيDأة ليست يDوثني uدياناDس��اء ه��ذه الدي��ان ه��ي الديان��ةأياد دين وثن وبقي دينه. وإحد بأة ول يقم ي 
DالصابئيDيDة والديانة البوذيDيDة والديانة البهيDع�اءة وق�د ق�ام ش��ارعوها كم�ا ق�ام رس��ول ال علي�ه الس�لم بيDاد 

Dالوحي السماوي وتشريع الدين السلمي فش��رعوا الش��رائع الص��ابئيDيDة والبوذي�DيDة والبهي�Dة ب�وحي س�اويي 
 حتام�اu وذك�رى ل�مإولئك الش��ارعي وت�اثيلهم أوبعد ذل�ك ب�رور الزم��ان و�ض��ع� فقه��اؤهم الهلء ص�ور 

Dوشاعت بي اللDلة عب��ادة ه�ذه الص��ور ال�ت ص�ارت ه��ي اللDت) مر�	وث��ان فيه�ا وكلم�ة ال��وثن (بDف�ة ع�نر 
 دري بع���د ه���ذهأع الش���ريعة العروف���ة. والن ل رDة وش���رDيDل ش���ارع إل���يD ظه���ر ف الم���Dة الص���ينيDوDوDأ(ب���ودا) 

 ةي�D ال��ذاهب الوثنيDنDنDإالعبارات الواضحة هل تفهم مقصود كلم جناب الن��اظر البه��ائي حي كت�ب: "
 و ل تزال بعد ل تس�تطيع فهمه�ا وب�دلu ع�ن الكلم العق��ولأسلوب وترتيب الديان الليDة" أليست ب

 طفال وضعاف العقول وتكتب بدلu عن الدليل والبهان هجراu وهذياناu؟لتدعو لمايتك صغار ال

 وث���ان" كتس���ميةلي والص���ابئي باس���م "عب���دة اليDي والب����وذيDيDخ���ون لل���بهيDرDن���ت والؤرDأا تس���ميتك م���DمDأ
 ةيDح��تام الص��ليب وعب��ادته يس��تلزم بطلن الديان��ة الس��يحيDإالنص��ارى باس��م "عب��دة الص��ليب" ف��إن ك��ان 

 Dس���ة ف���إنDلح���تام الص���ور والتماثي���ل وعبادت���ا يس���تلزم بطلن الديان���ة الإالقدDص���ليDيDة البوذي���DيDة والبهي���Dةي 
DوالصابئيDة.ي 

  القصود من الغلبة الت و	عد با ف ظهور القائم الوع��ود ه��و الغلب��ة التام��DةنDنDإويقول جناب الشيخ: "
Dالظاهري�DيDة والباطني�Dأة ال�ت ي�ب يDن تتجل�DلDى ف ظه��ور حض�رته ل الغلب�ة الباطني�DيDة الروحاني�Dة ال�ت تص�لي 

Dبصورة تدريية كما ظنDنDه لو كان القص��ود ب�ا ه��و الغلب��ة الباطنيDالبابيون. لاذا؟ بدليل أن ��DيDة التدريي�Dةي 
Dالوثنيي الصيني DفإنDيDي واليابانيDإن يقولوا أي يستطيعون يDنDنDهذه الغلبة الباطني DيDة التدرييDة ق��د ظه��رتي 

34الحج:  356  
44فصلت:  357  
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 دراك: "إذا ك���ان القص���ود بالغلب���ة ه���و الغلب���ةلول الأيض���اu ف دينن���ا". والن يس���أل ه���ذا العب���د م���ن أ
Dالظاهري���DيDة التدريي���Dأة كلتيهم���ا يDفل يس���تطيع الوثني���DيDون الص���ينيDيDون والياب���انيDإن يقول���وا أون يDنDه���ذا ق���دن  

 ةي�����D دينن�����ا غل�����ب الع�����ال بالغلب�����ة التام�����Dة الظاهريDنDنDإون يDل يق�����ول الزردش�����تيDأيض�����اu؟ وأحص�����ل ف دينن�����ا 
DوالباطنيDأة؟ ففي هذه الال باذا سيجيب جناب الشيخ هذه اللل؟ وبيDيDمتي��از دين��هإ بره��ان ي��بهن ي 

 ب��داu برهان�اu غي ذل��ك الكلم الف��ارغأوض��حنا ف البح��ث الس��ابق أن��Dه ل يل��ك أعن سائر الديان؟ وقد 
 م�س" وق�د فق�دلبي م�ن الأظه�ر م�ن الش�مس وأ بطلن ه�ذا ال�دين نDنDإالذي يكرره قائلu: "والال 

 ن يفه��م ب��أنDه كم��ا يعت��ب بطلنأدراك��ه إل درج��ة ل يس��تطيع معه��ا إجن��اب الش��يخ بم��د ال ش��عوره و
 ه���ل تل���ك الدي���ان دي���ن جن���اب الش���يخ واض���حأوض���ح م���ن الش���مس فك���ذلك يعت���ب أس���ائر الدي���ان 

.358"اه�ه�ت��ت��خ�خ�أ	 ت�ت�ن�ن�ع�ع�ل� ل�ةÙةÙم�م�أ	 أ	ت�ت�ل�ل�خ�خ�د�ا د�م�م�ل�ل�ك	ك	البطلن: "

 ر الكلم ف ه��ذا الق��امرDوفين��ا ه��ذه الس��ألة بث��اu ودليلu فل��ن نك��رDأن أن��ا س��بق نDنDأوخلص��ة الق��ول حي��ث 

Dم��رDأة رDخ��رى ولن��تك جن��اب الش��يخ يس��تدعي لنص��رته القرويDفي��هأي وي Dه��ل الب��وادي ليض��حك فلق��د ص��ح 
 " وانطب�����ق علي�����ه ق����ول ال تب�����ارك وتع����ال:ك	ك	ح�ح�ض�ض�����ي	ا ي	م����� م�ة�ة�ي�����ي�ل�ل�ب� الب�ر5ر5ش�ش�����و�الث����ل الس����ائر: "و�

.359"ياuث�ث�ك�وا ك�ك	ك	ب�ب�ي�ي�ل�ل�و�يلu و�ل�ل�ق�وا ق�ك	ك	ح�ح�ض�ض�ي�ي�ل�ل�ف�ف�"
                                                                          

Dوالن نتكلDعاص��يأربعة الت كانت موضع الن�زاع بي التناظرين وال��ت ه��اجت حول��ا لم ف الوازين الل 
Dغضب التفقDقDهي ولقد تعجDهل ج" :uإب جناب الشيخ قائلDنDأنDحي ت��ر uحضرة الن��اظر ك��ان نائم��ا  

 ن ل يكت��ب مس�ألةأ به ي�ن�DنDأدرك لعلى كتابة هذه الكلمات؟"  لو كان حضرة الناظر مستيقظاu ل

Dغامض��ة عج��زت عق��ول عظم��اء الفلس���فة ف ك��لDع��ن فهمه��ا ف ج��واب م��ن ل ش��أن ل��ه فل rعص��ر  
 ي والرس��لييDص��حاب الن���بيDأة م��ن صDخت	��صD ب��ا الاص��Dإن ل يرج��و بص��ية الف���ؤاد ال��ت أالع��ال. وي��ب 

 ن ه��و بعي��د عنه��م براح��ل. وق��د س��بقم��D" مDل� ال���ر�ور�ن	��ن	ب� ب�ر	ر	ظ	��ظ	ن�ن�ي�� ي��ن	ن	م�م�ؤ�ؤ�م	��م	ل�ال�بك��م ال��ديث: "
 طلق لس��ان الطفول��ة معه��م".أطفال فلا صار شغلك مع اللDن قالوا ما ترجته: " لDأللبالغي ف العال 
 هل ذل��كأن ينظر بنظر أل يدخل إل عالr إنسان ن يستطيع أ من الستحيلت نDنDإوخلصة القول 

 ".ر�ر�د�د�ي��� ل ي�ق�ق�ذ	ذ	ي��� ل ي�ن�ن�م���دراك: "م�لالع��ال ول��ذا ق��ال الب���الغون ف وص��ف ه��ذا النظ��ر وه��ذا ال
 ةي��Dر ف كيفيDبDهله ومع ذلك فإنD النسان البص��ي ل��و يت��دبDأخرى يستحيل بيان هذه الال لغي أوبعبارة 

38العراف:  358  
82التوبة:  359  
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 ن يفه���م مقص���ود حض���رة الن���اظر لنD بط���رس الرس���ولأيس���تطيع ل�ول م���ن ال���ؤمني ل�لإي���ان الطبق���ة ال
Dيوس��ائر ح��واريDب��و بك��ر وعم��ر وس��ائرأ عيس��ى علي��ه الس��لم وك��ذلك أمي ال��ؤمني وزي��د ب��ن رواح��ة وي 

 ي ول يؤمنوا بعبارات منسDذعانم آية ومعجزة وهي الدليل السDإل إيانم ووDوDأالصحابة ل يطلبوا ف 
 ة والقياس��اتي��Dة والق��واني الكميDيDوا ب��الباهي الفلس��فيDلDة ول يس��تدلDي��Dراة والني��ل وه��ي الدل��Dة اللفظيDوالت��

Dالنطقي�����DيDة عل�����ى ص�����حDحDة دع�����وة النب�����وDو�����Dة ول يتمسDسDكوا ب�����الواردات القلبي�����Dلة واليDلس�����ات الص�����وفيDةي 
DوالشقDقDات الرياضيDيDة ب�ل عرف��وا مظه�ر أم�ر ال فق��ط بن��ور التق��وى والبص��ية القلبي�DيDة كم�DمDا ص�رDح ب�ذلكر 

 ب��وا عل��ى الم��ملDة ف الع��ال تغلDوDعظ��م ق��وDأة ال��ت ه��ي وDع��تفوا بص��دق ق��وله وب��ذه الق��وDإحض��رة الن��اظر و
  قوام.لوال

 فهم مني	 ومع ذلك ي	بDطمئنان القلبDل دللة الدليل ف جيع الفنون تسقط ما ل يصل النDنDأومع 
 ربع��ة ف معرف��ةلنك��ر قابلي��ة ال��وازين الأ حض��رته نDنDأم��رى كلم حض��رة الن��اظر ب��ل م��ن ص��ريح عب��ارته 

 ةي�Dربع��ة ون��زن قابليDل واحد من هذه الوازين اللDنصاف إل كلDلمظاهر أمر ال. فلننظر الن بنظر ال

DكلDمنها ف معرفة مظاهر أمر ال.ل 

D(اليزان الول) الواس الظاهريDأة. وواضح يDنDنDحج Dلطأأية هذا اليزان ساقطة لدى ج uول العلم نظرا 
Dال���واس الظاهري���Dع���تف ب���ه ه���و الي���زان ال���ذي ل يط���ئ ولك���ني	الي���زان ال���ذي ي Dة ف بع���ض الواق���ف لن 

 لس��تأ جن�اب الش�يخ مع��روف ف وس�ائل الغالط��ة والادل�ة ل�ذا نس��أل من��ه ه�ذا الس�ؤال: "نDنDأحيث 
 ظهروا العجزات الظاهرة وخوارق الع��ادات الب��اهرة؟أ النبياء عليهم السلم قد نDنDأنت الذي تعتقد بأ
  القت��وليت�ي��ة القت��ل ف س��بيل ال ووض��عت�جDستشهاد وحجDل دللة الت�نكرت�أنت الذي ألست أو

  العارض��ينDنDأع��تفت ب��إص��حاب الش��هادة وأص��حاب البلي��ا وأف س��بيل الطم��ع وال��دناءة ف مص��اف 
 عتم��اد عل��ى عق��ائدهم ورفع��وا راي��ة التض��حية بس��ببلة ك��ان ل��م منته��ى الي��ان والم��DئمDلللنبي��اء وال

Dثب���وت ورس���وخ عق���ائدهم الباطل���ة؟ وف ه���ذه ال���ال ش���اهد الكف���Dعتق���ادك معج���زات مسوس���ة ولإار بف 
 ةي����Dحساس����ات الظاهريDل ل����ك بالي�طمئن����ان بق����ي�إ يDيDأطمئنان����اu لقل����وبم ف����إت����ورث تل����ك الش����اهدة 

  ال��ؤمن كلتاه�ا ذلك�م ال�وجه الني لي البش��ري	 الك�افر وعي	��ي	ل تر عي	��أة؟ ويDيDسDدراكات السDلوال
 ذن القبل كلتاها نغمة اليات الليDة؟ ولكن يا ل من هذا اليزان الخالفأذن العرض وأل تسمع أو

Dةوالعيار غي النصف الذي كانت كفDفDواحدة منه ف السماء وك��انت الكف ��Dخ��رى عل��ى الرضلة الف 
Dوكانت هذه بذاتا نفساني Dوكانت تلك تشاهد النور الليDة بتة وكانت تل�ك تش�اهد الرح�ة والنعم��ةي 

Dوالداي��ة وك��انت ه��ذه ب��ذاتا التفرق��ة والذل��DلDة والض��لل وك��انت تل��ك تس��مع نغم��ة طي��ور العليDي وك��انتي 
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  الي��وان س�لطاناuسDعت��بت ال��سDإلي، فنعم ما قي�ل م�ا ترجت�ه: "ل�و وDوDلساطي الأهذه بذاتا طنطنة 
ما".بD ربDر	 والمار	ة	 البقرة	ت�ت�د�لشاهد� Dب 

Dة العقلي�D(اليزان الثان) وهو الع��ب عن��ه بالدل�DيDة والقياس��ات النطقي�Dي Dظه�رأض�طرابه وع��دم كف�اءته إة ف�إن 

Dمن اليزان السDسDي وخاصDختلل هذا اليزانإة ف معرفة مظاهر أمر ال وف الوقت الذي ثبت فيه ص 
Dف الع��ارف الفلكي��Dة والطبيعي��Dأك��ثر معتق��دات الفلس��فة الس��ابقي فأنكش��ف في��ه بطلن إة ويDي��Dة قيم��ةي 

Dبقيت لذا اليزان؟ ولو ينظر النسان ف عقائد الفلسفة اليون��انيDيDي والص��ريDي ليفه��م مقص��ود حض��رةي 
Dالناظر ف عدم كفاءة الباهي العقليDيDهؤلء الفلسفة العظ��ام ال�ذين بل�غ ص�يتهم وس�و Dة لنDمق�امهمو  

 ة بالوراث���ة منه���م إل فلس���فة الس���لميي���Dة والقياس���ات النطقيDي���Dنتقل���ت الدل���Dة العقليDإالش���رق والغ���رب و
Dوالنص��ارى ول يس��تطع واح��د منه��م عن��د ظه��ور عيس��ى وخ��ات الن��بيDن ينج��ي نفس��هأي عليهم��ا الس��لم ي 

Dم��ن العق��ائد الوثني��Dة والقياس��ات ي��Dو يف��وز بش��رف الي��ان بعيس��ى وخ��اتأة الس��خيفة بواس��طة ه��ذه الدل 
Dالن��بيDق��وى م��انع دون نف��وذ أم��ر عيس��ى علي��ه الس��لم وق��دأي عليه��ا الس��لم ب��ل ك��ان ه��ؤلء الفلس��فة ي 

  ب��ولس الرس��ول ف الفق��رة الثامن��ة م��ننDنDأ حض��رته وف مقاوم��ة أم��ر ال حت��D دDف��وا كتب��اu ك��ثية ف ردDلDلDأ
 دÙدÙح����ح�أ م�م�ك	يك	ب�ب�س�س����ي�ل ي�وص���ى ال���ؤمني ق���ائلu: "أالص���حاح الث���ان ف رس���الته إل الكوليس���ي ق���د 

 ة�ة�ل�����ل�و�او�د�د�ت�ت�م	م	ل� ال�ة�ة�م�����م�ك�ك�ل��ل��ل�� ال��م�وم�ل	����ل	ع	ع	ب� ب�دÙدÙح�����ح�أ م�م�ك	ك	د�اد�ط�ط�ص�ص�����ي�ل ي�و� و�ة�ة�ف�ف�س�س�����ل�ل�ف�الف�ب�ب�
�ب��ب�� �ي� �ي� �ي�  ب��داu ميزان��اu لعرف��ةأة ل تك��ن ي��D ه��ذه القياس��ات النطقيDنDنDأا عرض��ناه مDضح مDتDتDإ" فس�اس�نD النDي�

DالقDلداية ق uنسان.إ ول تكن سببا
                    

Dة النقلي��D(الي��زان الث��الث) وه��و الدل�DيDة والف��اهيم الطابي��Dوض��ح م��ن س��ائر ال��وازين وفض��احتهأختلل��ه إة وي 
 ل��ف وثنم��ائة س��نة م�ن معرف��ةأة دDها ف معرفة القائق لنD هذه الدلDة حرمت اليه��ود م�دDلDصرح من كلDأ

Dعيس��ى وخ��ات الن��بيDيDي عليهم��ا الس��لم ب��ل ك��ان ه��ذا الي��زان الخت��لDلس��رانل uبالض��رورة والعي��ان س��ببا  
 قوا أم��ر عيس��ى علي��ه الس��لم؟دDستفس��رت م��ن اليه��ود مثلu ل��اذا ل تص��دDإه��ل الدي��ان لن��Dك ل��و أعام��Dة 

م ييبون��ك ق�ائلي نDنDأفم��ن الواض��ح  �DإنDنDالس��بب ف ذل��ك ه��و ظه��ور خلف لنص��وص الت��وراة. ول��ون  
د عليه��م الس��لم؟إ ��Dس��ة موس���ى وعيس���ى وممDستفس��رت م��ن ال���وس ل���اذا ل تض���عوا للظه���ورات القد 

Dم يقول���ون بك��ل Dف��إنDإ وض��وح لDنDه���ذه الظه���ورات ك���انت منافي��ة لص��حف ابراهي��م. وإذا س���ألت م��نن  
Dبتم أم��ر خ��ات الن��بي Dالنص��ارى ل��اذا ك��ذDيDي بك��لDلDم م��ن دون ت��رد Dوث��وق واطمئن��ان؟ ف��إن Dإد يقول��ون دDنDن 

Dظه��ور مم��Dد ين��اف الني��ل وي��الف النص��وص الص��رية ف ه��ذا الكت��اب اللي��ل. والس��وق الن س��وقم 
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 علم فإذا ل ينتبه عقلء المDة الرحومة ول ينتفع��وا م��ن ت�ارب الم��ملالسلم والدور دور العلماء ال

Dالذكورة وتسDي��ن س��ينتهيأكوا ببل هذا اليزان الظاهر ف السران فمعلوم ماذا سيكون ربهم وإل س 

Dأمره���م. ول���Dل	ا ع	أل���م عDنDلس���باب ض���لل الم���م الأ ن���Dول ه���و تسDسDة النقلي���Dكها بنف���س ه���ذه الدل���Dةي 
 د الغيبة من كت��اب ب��ارلDن تفهموا معن الديث الشريف الذي ذكرنا سابقاu روايته ف ملDأتستطيعون 

 اذ�ا إذ�ن���ن�م�م�ئ�ائ�ق� ق�ن�ن�إب��ا عب��د ال علي��ه الس��لم يق��ول: "أه ق��ال س��عت ن��DنDأالن��وار ع��ن فض��يل ب��ن يس��ار 
 ل� ال����ل	ول	س	س	���ر� ر�ه	ه	ل�ل�ب��ب��ق�ق�ت��ت��س�س����إا م�����م��م�� م��د�د�ش�ش����أ س�اس�ن���� الن�ء�لء�ه�ه�ج	 ن�ن�م���� م�ل�ل�ب�ب�ق�ق�ت�	ت�	س�س����إ م�ام�ق����ق�
 ىت�����ت�أ ل� ال�����ل�ول�س	س	����ر� ر�نDنDإ". فقل����ت كي����ف ذل����ك ق����ال: "ة�ة�ي�����ي�ل�ل�ه�اه�ل��ل��ل�� ال��ل�ال�ه�����ه�ج	 ج	ن�ن�م�����م�

 ن�ان�د�ي��������������د�ع�الع�و� و�ر�ور�خ	خ	ص5الص��������������5و� و�ة�ة�ر�ار�ج���������������ج�ل��ل��ل�� ال��ن�ون�د	د	ب���������������ب�ع�ع�ي�� ي��م�م�ه	��������������ه	و� و�س�اس�ن���������������الن�
��Dَى النDت���ت�أ م�ام�ق���ا ق�ذ�ا إذ�ن���ن�م�م�ئ�ائ�ق� ق�ن�ن�و�إ و�ة�ة�ت���وت�ح	ح	ن�ن�م�م�ل� ال�ب�ب�ش�ش���ل��ل��ل��ال��و�و� Dو� و�س�اس�ن	ك	ل5ل5ك	ه��	م�م�ه 
 ل�ال�����و�ا و�م�����م�أ ق����ال: "ث�" ث�����ه�ه�ب����� ب�ه�ه�ي�����ي�ل�ل�ع� ع�ج5ج5ت�����ت�ي��ي��ي��ي��و� و�ل� ال�����ب�اب�ت�����ت�ك� ك�ه�ه�ي�����ي�ل�ل�ع� ع�ل	ل	و�أو�ت�����ت�ي��ي��
 ر5ر5ل��ل��ل�� ال��ل	ل	خ	خ	د�د�ي�ا ي�م�م�ك� ك�م�م�ت��ت��ت��وت��ي	ي	ب�	 ب�	ف�ف�و�و�ج� ج�ه	ه	ل	ل	د�د�ع� ع�م�م�ه�ه�ي�ي�ل�ل�ع� ع�ن�ن�ل	ل	خ	خ	د�د�ي�ي�ل�ل�
 ".ر5ر5ق�الق�و�و�

 العارض��ي للق�ائم الوع��ودو العان��دين نDي ولك��نDيDيDمDمDأ العارض�ي لرس�ول ال ك��انوا قوم�اu نDنDأوه��ذا يعن 
 س��هل م��ن معارض��ة الع��الأ الاه��ل يDم��يDل معارض��ة النDنDأس��وف يكون��ون الفقه��اء والعلم��اء. وواض��ح 

Dالفاض��ل ال��ذي ي��رDر��Dآي��ات الق��رآن ويفس uف حين��اDسDرها ض��دDدDأم��ره وم��ر DرDة يكف��DفDر حض��رته بالض��روريDاتي 
DالدينيDعلى بطلن أمره وأة وي uيعتب عدم إيان الفلسفة والكماء دليل uيعتب خرق الب��الأحيانا uحيانا 

 بتلئه وس��جنهإه��م حض��رته ف عي تD ه��ذا يتDلDب��دع م�ن ك�لDلطاع��ة أوام��ره. والإلزم م�ن أووصل البحار 
 ات ويعت��ب بيان��اته غي مقبول��ة بس��بب مالفته��ا لتفس��ي النص��ارىذDاره ب��اللهو والل��ذDدوجلوس��ه ف عق��ر 

 ف ب�ه ويعت��ب نفس��ه مع��ذوراu ع�ن الس�فر ف طل�برDلي�ه والتش��رDإب�دع م�ن ه�ذا ي��أمر حض��رته بالس�فر لوال
Dال��قDقDف��إن ل يطع��ه يأخ��ذ القل��م ويكت��ب الفت��وى ف رد Dإف حب��ائه.أه وتكفي دDتDتDض��ح م��Dأا ذكرن��اه مDنDن 

Dة النقلي��Dمي���زان الدل��DيDة مي���زان مت��لDومعي��ار ن��اقص ص��ار ف س��وق الع���ارف س��ببا للض��ررل Ùت��اه ب��ه ع��ال�  
هل العال.أوشباكاu لسران 

 ة وه��و ف القيق��ة كم��ا وص��فه جن��اب الن��اظريDة والواردات القلبيDيDلامات الصوفيDل(اليزان الرابع) هو ال
ة يعتم��دون علي��ه ف معرف��ة النبي��اء وف عرف��ان الدي��انلD العقلء ف كلDنDنDأ نDظنDأميزان مهول ل  ��Dأم  

 و يوك��ل أحك��امأه��ل الرياض��ات أ جلل��ه تأس��يس الديان��ة ب��آراء لD ج��لDقDق ال��قDل��DلDعن يأب��داu أق��ل عول ي
Dالعبادات والعاملت الت يتعلDلDق با رقيDأنتظ�ام الع�ال إل إ المم ويDوه��ام الص��وفيDفكاره�ا. وي�ا لأة وي 
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rمن مي��زانrأ يك��ون نDساس�ه مبني�DيDعل��ى الرياض�ات الش��اق uاDة غي ال��أثورة والعب��ادات الباطل��ة غي الش��روعةق 
 ة ه��ذا الي��زان بي��ث ل يت�اجي�DهيDأنزواؤه��ا وخول�ا وواض��ح ع�دم إوتك��ون ن�تيجته بطال�ة الم�Dة وكس�لها و

 قط�ابأ كب�ار الش�ايخ ونDنDإة وصDجل�ه تطوي�ل الق�ال خاص�Dأف الس�تدلل  ول يلي�ق م�ن ل�Dن نتكلDأإل 
Dالطرق الصوفيDيDة ليس��وا متDتDفقي وك�لDإفك��اره أ واح�د منه��م يعت�ب لDلام�ات حقيقي�Dفك�ار س�ائرأة ويعت��ب ي 

Dالش���ايخ وس���اوس ش����يطانيDأة ف���يDيDإ يDعتب���ار يبق����ى بع���د ذل���ك ل���ذا الي����زان وم����ا ه���و المي���Dز بي ه���ذهي 
Dالوس��اوس الش��يطانيDلة وتل��ك اليDلام��ات الرحاني��Dإن أة؟ والن بع��د يDتDأض��حت درج��ات تDهي��Dعتب��ارإة وي 

 س�������تنكارلس�������لوب الإربع�������ة فلننظ�������ر ف كلم حض�������رة ش�������يخ الس�������لم ال�������ذي كتب�������ه بلال�������وازين ال
 ه��ا الس��كي م��ا معن كلم��ة مي��زان ال؟" وكت��ب ك��ذلك: "إذاu فجناب��كيDيDأس��تغراب حي كت��ب: "لوال
  حض���رة الن���اظر كت���بنDنDأق بالعق���ل والنق���ل دخل���ت مي���دان الن���اظرة؟" ف حي ل���D دلي���ل ل يتعلDيDيDأب���

DبكلDإ صراحة لDنDاليزان الصحيح هو أمر ال الذي ظهر بواسطة مظاهر المر مثل موسى وعيسىن  
Dوخ����ات الن����بيDف حص����ول اليقي ف لي والنقط����ة الي uفئدةأول والم����ال الق����دس الب����ي وص����ار س����ببا 

DالصدDة ول إقي والؤمني فل د��Dأف اختلف ضطراب ف ه��ذه ال��وازين الليDص�ولا ومبانيه��ا فك�لDم�ال  
ةي��Dول البص��ائر النيDأج ك��ان م��ردوداu. [ي��ا ح��D م��ا ل يرحDلD ق	ب��ل. وك��لDر	ج��Dحزن ب��ذا الي��زان الل��يD ور	و	و	 Dي 

 ان�لن�س�س������ر�ر�أ د�د�ق������ق�ل�ل�ل ف س�����ورة الدي�����د: "ضD جلل�����ه يتفض�����DلD ج�����لDقD ال�����قDنDنDأوالقل�����وب الدرك�����ة]! 
 س�اس�ن��� الن�م�م�و*و*ق���ق�ي�	ي�	ل� ل�ن�ان�ز�ي��ز�م�م�ل�ال�و� و�ب�اب�ت���ت�ك� الك�م�م�ه	��ه	ع�ع�م�ا م�ن���ن�ل�ل�ز�ز�ن��ن��و�أ و�ت�ات�ن���ن�ي�*ي�*ب��الب��ب�ا ب�ن�ن�ل�ل�س	س	��ر	ر	
 نزلن��ا م��ع النبي��اءأن��ا نDنDأل ضD ص��راحة يتفض��DلD وعل بك��لDلD ال ج��لDنDنDأ فلحظ��وا 360"ط�ط�س�س���ق�ق�ل�ال�ب�ب�

  الس��كي م��ااهيDيDأ وقاحة يكتب: "لDستقامة المDة وجناب الشيخ بكلDإالكتاب واليزان لتكون بذلك 
Dمعن كلمة ميزان ال؟" ولكن هل فكDأيام بلر جناب شيخ السلم ف يوم من الكDنDالي��زان ال��ذين  

 نتب��ه إلإر ب�ذلك لن��Dه ل�و ك��Dن يك��ون ق�د فكDأ لD ك���ان؟حاشا وكلDنr مي��زانrيDيDأرس�له ال م�ع النبي��اء أ
  الي��زان ال��ذينDنDأول البص��ية أا ل يف��ي عل��ى م��Dب��داu بكتاب��ة ه��ذه العب��ارات ومDأه��ذا العن ل��ا تاس��ر 

 ة لنD ه��ذه ال��واس ملوق��ة م��عي��D جلل��ه م��ع النبي��اء ل يك��ن مي��زان ال��واس الظاهريDلD ج��لDقDنزل��ه ال��قDأ
ا نزلت بجيئ النبياء وكذلك ل يكن ذلك الي��زان ال��ذي نDنDأالنسان ل  DأنDنزل��ه ال�قDقDج�ل Dجلل��هل  

Dمع النبياء هو ميزان القياسات النطقيDيDة والقواني العقليDي Dأة لنDيDفا رس��ول ظه��ر ل يص��ن*ف كتي uب��ا 
Dالنط��ق ول يعل��Dأم لDمDأت��ه ترتي��ب القض��ايا ومDس��تنتاج النت��ائج عل��ى النح��و ال��ذي يعلDم��ه الفلس��فة وواض��حل 

 خب�ارأ م�ع النبي�اء ل يك�ن بش�ارات الس��ابقي وقDنزل�ه ال�قDأ القص��ود ب�ذلك الي��زان ال�ذي نDنDأكذلك 
 لي لنD تلك البشارات جاءت مع النب السابق ل م��ع الن�ب اللح��ق وك�ذلك ل يك��ن القص��ودوDوDلال
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 ةي�DيDأو أ ذك�ر يDيDأة عن�د الش�ايخ لن��Dه ل ي�رد ي�Dة وال��واردات القلبيDيDلسات الص��وفيDلبذلك اليزان هو ال
 ة ه�ذهي�DهيDأو كلم�ة عل�ى مظ�اهر أم�ر ال ح�ول أش�ارة ل�ذه الراف�ات ف كت��ب النبي��اء ول ين��زل حرف�اu إ
 ة؟قDوكل معرفة حضرته إل الرياض��ات الش��اقDأته آداب الراقبة ومDمDأم لD ظهر وعلDبD نبDيDيDأفكار. فلال

 قDنزل�ه ال��قDأ القص��ود ب�ذا الي��زان ال��ذي نDنDأفواضح ف هذه الال وض��وح الش�مس ف وس��ط الس�ماء 
ر ب�أمر ال الن��ازل م�ن الس�ماء. ولعم�ر ال  مع النبياء هو الروح القدس العبD عنه بالعقل الليD والفس�

 بل��غأفصح من فصحاء الع��ال وبي��ان أة الفولذ ولسان دDصابع بشدDألو كان ل قلم ف صلبة الديد و
  العتضي عل��ى ال بعي��دين ع��ننDنDأوضح كيف أصف كما ينبغي وأن أستطعت إمن بلغاء المم لا 

م يرون هذهنDنDأاu بيث يDنتبذوا عن فهم ظواهر آيات القرآن مكاناu قصيDإالشرب العذب الليD وكم  Dن 
 بص���ار. وق���دلعتبوا ي���ا اول الإ ف���، الركيك���ةلنتق���ادات الي���ات الص���رية ف الق���رآن ويكتب���ون ه���ذه ال

ïمتل uكتب جناب الشيخ: "وإذا كان ميزاناïفلماذا تستشهد بزعمك بآيات القرآن والني��ل؟" نع��مل  
ا منطبق���ة م���ع مي���زان ال ال���ذي ه���و ظه���ور الق���ائم الوع���ود. وم���ن الواض���ح  ���Dأي���ا حض���رة الش���يخ لنDنDن 

Dاليه��ودي ل��و يس��تدلDلDبعب��ارات الت��وراة عل��ى رد Dعيس��ى علي��ه الس��لم ف��ذاك خط��أ وعل��ى العك��س م��ند  
Dذل��ك النص��ران ال��ذي يس��تدلDه عل��ى ص��وابإ ف لDثب��ات أم��ر عيس��ى علي��ه الس��لم بعب��ارات الت��وراة ف��إن 

 لDس��تدلDإثب��ت ق��ول النص��ارى ل اليه��ود. وك��ذلك ل��و ي	لنD مي��زان ال ه��و ظه��ور حض��رة الس��يح ال��ذي ي	
Dالنص����ارى ف ردDم مطئون. وب����العكس ل����ود Dم بعب����ارات الني����ل ف����إنDرس����ول ال ص����لى ال علي����ه وس����ل  

م عل�ى ص��واب لنD الي��زان الص�حيح ه��و ظه��ور خ�ات الن��بيDلDستدلDإ Dالسلمون بعب��ارات الني�ل ف�إن Dيي 
 ثبت قول السلمي ل النصارى. وكذلك أمر القائم الوع��ود ف��الؤمن بض��رتهي	عليه السلم وهو الذي ي	

Dيس���تطيع الس���تدلل  بعب���ارات الت���وراة والني���ل والق���رآن ول يس���تطيع ذل���ك الع���رض ع���ن حض���رته لن 
 ال��ؤمن ل النك��راس��تدلل ح ج��Dثب��ت ق��ول القب��ل ل الع��رض ويرجDي	مي��زان ال ال��ذي ه��و نف��س الظه��ور ي	

 ب��داu ول��ن يس��ر [ه��وأك به ل يسر سDبداu عن العال ولن ينقطع والتمسDأوهذا اليزان الليD ل ينقطع 
 خ�ب ال تع�ال عن��ه بق�ول:أزمان وه��و الي��زان ال��ذي ل ف جيع القرون والدالعروة الوثقى والبل المدو

"].ن�ان�ز�يز�م�م�ل� ال�ع�ع�ض�ض�و�و�و�ا و�ه�ه�ع�ع�ف��ف��ر� ر�ء�اء�م�م�س�الس�و�و�"
 يض��اuأدراك ه��ذه الس��ائل ولك��ن ه��ل ل تق��رأ الق��رآن الش��ريف إك بعي��د ع��ن ن��DنDأي��ا حض��رة الش��يخ فه�من��ا 
 نDنDأ؟  وه��ل 361"ب	وب	ل	�ل	ق	 الق	ن5ن5ئ�ئ�م�م�ط�ط�ت� ت�ل� ال���ر�ر�ك�ك�ذ�ذ�ب��ل ب�أحاط الع�الي: "أوهو الذي ينادي بنداء 

 ةيDل بالدل��Dة الس��يDأل ["ضDطمئن��ان القل��ب ويقين��ه؟ وه��ل تفض��Dإالي��ان والعل��م والعرف��ان يص��ل بغي 
DتطمئنDأ القلوب"؟] وهل ورد: "نDل بالقياسات النطقيDيDة تتيقDأن النفوس"؟ وهل نزل ف قDي�Dلأة س��ورة "ي 
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Dبالبشارات اللفظيDفيه��ا: "ي Dص	لل بالأة تستني الصدور"؟ وهل وردت آية نDلام��ات الص��وفيDة تس��تقيمي 
 ةل��Dعتبه��ا الخ�ر دالDإري القرآن الي��ة ال��ذكورة بنف��س الق��رآن الكري وسDمور"؟ وقد فسDر بعض مفسDلال

 ة ال��دى عليه�م الس��لم بالق��ائم الوع��ود وفم��DئمDأرها سDع وفس��DرDذكار والصلة والدعاء والتض��رDلعلى ال

DكلDربع��ة خارج�ة ع�ن موض�وع ه��ذه الي�ةل حال ك�انت ال��وازين الل.Dوب�ذا يت Dد�د�ص�ض�ح ص��ت	ق	ق�ولق  
Dحض���رة الن���اظر وص���حDأته. وح uأو أطف���ال لس���اعدتك لدع���وت الأن���ت س���واءDجلس���ت القرويDه���لأي وي 

Dالبوادي ف ملس الضحك والقهقهة  فليست لدينا حجDة ول دليل غي نفس مظهر أمر ال وكت��ابهج 

Dول نرى سعادتنا بغي التمسDك بذا البل المدود والعروة الوثقى:س
 ر	ار	ه��ه�ن�� الن��ج�اج�ت��ت�ح�ح�اا ذ�ذ�إ    ئÙئÙي�ي�ش� ش��ن�ان�ه�ه�ذ�ذ�ل ف الح5ح5ص	ص	ي� ي�س�س�ي�ي�ل�ل�و�و�(

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������لrل�ل�د�إل د� �rل(

. في بيان أن� جناب الشيخ مع أن�ه قرأ كتاب اليقان الشريف فإن�ه يظن أن� مسألة 5
تحريف الكتب المقد�سة أو عدم تحريفها غير مذكورة في كتاب اليقان:

 D(وم���ن الغ���رائب) ال���ت ت���دلDأ دلل���ة واض���حة عل���ى لDنDم��ن كت���ابأ جن���اب الش���يخ ل يفه���م ش���يئ ن uب���دا 
 ه ال���ذي ش���رحه ف رس���التهانتق���ادات ح���د أاليق���ان الش���ريف ول ي���درك حت���D مواض���يعه الظ���اهرة ه���و 

 ة ف ه����ذا الكت����ابصDول وه����و: "ل����اذا خ����اطب ص����احب اليق����ان طائف����ة الش����يعة بص����ورة خاص����Dلال
 ه�ا الن�اس" ت�راهيDيDأ يق��ول في�ه "مD ال�ذي يق��وم عوض��اu ع�ن ت�وجيه خط�اب ع��امDل	ل	ث��ث�م� ف ذلك م�ه	ه	ل	ل	ث��ث��م�وم�

 ا ك��ان كت��اب اليق��انل��Dج�اب حض��رة الن��اظر عل��ى ه��ذا الس��ؤال ق��ائلu: "لDأه��ا الف��رس"؟" وق��د يDيDأيق��ول "
rلسائل uنزل جواباrأ م��ن الس�ادة لDولد رس��ول ال ص�لى ال علي��ه وس��لDأم وم��ن لDع��زDش��راف ف��ارس ل�ذاأة ز 
 ليه".إنزل الطاب 

Dوق��د كت��ب جن��اب الش��يخ ف ال��ردDف رس��الته الثاني��ة الطبوع��ة45 عل��ى حض��رة الن��اظر ف الص��فحة (د ( 
 عج����بأغ����رب العب����ارات وك����ذلك م����ن حي����ث الوض����وع م����ن أعب����ارات ه����ي م����ن حي����ث اللف����ظ م����ن 

ر	ه��ا س��ابقاu ل��ذا ن��ذكرها ف ه��ذا الق��ام حت��D تتDلنتق��ادات ال  ض��ح درج��اتتD. وحي��ث ق��د ف��ات قلمن��ا ذك�
Dعلمه وفض�له الظ�اهري كم�ا يتDإض�ح مق�دار تDطDلع��ه عل�ى كت�اب اليق��ان الش�ريف وه��ذه عي عب��اراتهط 

 نDنDأئي ال��تمي رعت��ذار الن��اظر. فم��ن العل��وم ل��دى الق��اإ رD): "ولن��أت الن إل س��ر45Dف الص��فحة (
 رسDستش��هد ب��ا وفس��Dإ الشريف) قد نقل صاحب اليقان فق��رة من��ه ولنيل (وهو ال362الستشهد منه

 وفي الصل المشهود له 362
33



Dحسب ما يبDوجاء بشاهد لذلك من دعاء الندبة. والن نس��أل جن��اب،خبار� حضرة السيحأه قلبه ب  
 ة ال��دى ل يعتق��د بتحري�ف الستش��هدم��DئمDل شيعي ملص ليDيDأد عزيز ومتم ويD سيDيDيDأالناظر: "

  ويعت��به مس��لDماu ب��ه ويطل��ب م��ن م��ول الن��اظر ش��واهد من��ه ف ال��وقت ال��ذي في��ه ين��ادي الق��رآن363منه
  يس��تلزم رف��ض الق��رآن، وف حال��ة الرف��ض ه�ذه للني��ل قب�ول النDنDإ م��رDف؟ أن��Dهعلى نداء أالشريف ب

Dيبقى الشخص شيعيDوعلوة على هذا كما ي uفحسب بل ل يبقى مسلما uعتف جناب الناظر ي��بإا 
 رث���ي ل��الأن إن ي	عط��ى ج��واب الس��ائل م��ن نف��س الكت��اب ال��ذي ي��ؤمن ب��ه ل م��ن كت��اب م��رDف. وأ

 خ���رى ق���د عمي���ت ع���نلال ح���دى عيني���ه مفتوح���ة لش���اهدة من���افعه الشخص���ية والعيإ نDنDإالن���اظر ف���
Dلم uوس��ليل uمتم��ا uمش��اهدة القيق��ة وفق��دت نوره��ا. والواق��ع ل��و ك��ان الس��ائل شخص��ا��Dد وآل ال��بيتم 

 364ن يكون الشاهد والستشهد منهأالطاهرين لاذا ل يراع صاحب اليقان حرمة عقيدته؟ وبدلu من 

 ة الط��اهرين يستش��هد م��ن كت��ابم��DئمDلح��اديث الأة النيف��ة وي�Dح�اديث النبويDلمن القرآن الش�ريف وال
DيظنDنDه من السلDل يسأل سائل م��نأمات الت يؤمن با السائل ويأت بشاهد له من ل uقوال غيه. ومثل 

 رض��ى بالش��اهد؟أ فكي��ف 365ع��تف بالكت��اب الستش��هد منهأنن ل إم��ول جن��اب الن��اظر ويق��ول ل��ه 
 كلم جناب الشيخ عافاه ال.انتهى فماذا سيجيبه؟" 

 ) م����ن كت����اب اليق����ان الش����ريف74) إل (68ل����و يط����الع الص����فحات (لنس����ان  النDنDإوجوابن����ا ه����و 
 اu حي����ث نزل����ت ف تل����كم����Dدراك����اu تامDإالطب����وع والنتش����ر لي����درك مق����دار فه����م جن����اب الش����يخ ودرايت����ه 

ل���� الك�ن�ون�ف	���ف	ر*ر*ي	�ي	�ي	�ي	�الص���فحات م���ن كت���اب اليق���ان الش���ريف تفس���ي الي���ة الكري���ة: "  ن�ن�ع���� ع�م�م�ك�
 اله����Dوه����ام جهDأح بطلن ضDتض����Dإيض����اح ن����زل العن القيق����ي للتحري����ف وإ لD" وبك����لDه�ه�ع�ع�ض�اض�����و�و�م�م�

 لني���لس���ة والدDلوا عب���ارات الت���وراة القدDدD علم���اء اليه���ود والنص���ارى ب���دDنDنDأوا ن���Dس���لم ال���ذين ظنDلال
Dعن الكلمات السماوي uالشريف وكتبوا بدلDلة اليDصليDأخرى من أة عبارات يDنفسهم. وبكلDص��راحةل  

���DتفضDإل ضDنDإ التحري���ف غي ال���و ونDنDالقص���ود ب��التحريف ه���و تفس���ي علم���اء اليه���ود آي��ات الت���وراةن  
 ة الص��حيحة. وق��د نق��ل ه��ذا العب��د ف ه��ذايDص��ليDله��وائهم ورغب��اتم وتريفه��ا ع��ن معانيه��ا الأحس��ب 

 سلملال الهD جهDنDنDأح فيهما حضرته برDمي الؤمني عليه السلم صرDأالكتاب عبارتي مباركتي عن 

Dس��وف يرDأي أف��ون الق��رآن الش��ريف رDنDن��Dم س��وف يفس ��DنDه��وائهمأرون آي��ات الكت��اب الي��د حس��ب س 
DالنفسيDأد الن ه�ة كما يشاه�يDنDنDالعان القيقي Dص��رنا الي��ومي ��Dة حت��Dة القصودة بقيت مهول��ة ل��دى الم 

 وفي الصل المشهود له 363
 وفي الصل المشهود له 364
 وفي الصل المشهود له 365

33



 ة تق���وم عل��ى معارض��تهم��DمDل النDنDإر آي��ات الكت��اب تفس���ياu غي م��رDف ف��سDنس��اناu ل��و يفس���Dإ نDنDأن��رى 
 س��ة وبطلندD مس��ألة تري��ف الكت��ب القدDنDنDإورفض��ه ول ي��د ل��ه ملج��أu ول م��أوى. وخلص��ة الق��ول 

 ت البهنة فيه علىتDلة ومشروحة ف كتاب اليقان وتDصDسلم قد نزلت بصورة مفصDلوهام فقهاء الأ
Dص��حDحDة الكت��ب الس��ماويDيDة الوج��ودة ويتDأض��ح م��ن ه��ذا تDنDنDقب��ول الكت��ب القد Dس��ة ل يس��تلزم رف��ضد 

  عل���ى ض���عفلDة للق���رآن وي���دلDي���Dي إل اله���ل بالع���ان القيقيDدDه���ا ي���ؤدDدD ردDنDنDإالق���رآن الش���ريف ب���ل 
  ه��ذه الس��ألة ل ي��رنDنDأ نDه ق��رأ كت��اب اليق��ان ظ��نDن��DنDأ جن��اب الش��يخ م��ع نD واليق��ان ولك��نDلي��انال

 بثها ف ذلك الكتاب الكري الذي ل يتك شيئاu غي مذكور ولذا قام بالنيابة عن السيDد التم الذي
 يD م��اذا س��يجيب علي��هي��Dس��ئلته فف��رض س��ؤالu وبع��د فرض��ه الس��ؤال تيDأن��زل كت��اب اليق��ان ف ج��واب 

Dه ل شكDنفسه بأن Dصاحب اليقان وظنDكDلن يستطيع الواب عليه ونف��س ه��ذا العم��ل ي��دل Dعل��ىل  
Dمقدار ما فهمه جناب الشيخ من كتاب اليقان وعلى مقدار ن��ور بص��ره ونوراني�DيDة بص�يته. ول نظ�نDن 

 ن ي���رى مس���ألة تري���ف الكت���بأيD فل���ن يف���وته م���DمDأل���ي عل���ى رج��ل ت	س ل���و ت	دD كت���اب اليق���ان الق���دDنDنDأ
DالقدDأو غي م��ذكورة وواض��ح أس��ة م��ذكورة في��ه دDنDجن��اب الش��يخ ل��و فه��م كت��اب اليق��ان لبح��ث فن  

 لD الدل�Dة وال��باهي ال��ت اس�تدلDنDنDإي ه��ل أس��ة دDصل الدليل والبهان حول عدم تبديل الكتب القدDأ
Dب��ا الم��ال الق��دس الب��ي عل���ى ع��دم تب��ديل عب���ارات الكت���ب الس���ماويDم ل وه���ل فيه��اأة ص��حيحة ي 

  الس���ألة متوك���ة ث يف���تض س���ؤالuنDن يظ���نDأن يبح���ث ذل���ك م���ن أج���در ب���ه لم ل؟ وك���ان الأالدلل���ة 

Dويظ��نDأ نDنDوب��ذلك يف��رح قلب��ه:[ن uم3لم3س]س]ــلى الل<ــل<ع<ك3 ع<ب]ــب]ي<ي<ل3ل3 ذل��ك الس��ؤال ل ج��واب ل��ه مطلق��ا 
 بلغت به ضحالة معرفت�ه باللغ�ة إلإنسان ن يقع ذلك من أ] ولكن ل عجب ياuك3اك3ب< ب<ن<ان<ك< ك<ن]ن]م<م<

 نأب��ارة: (الش���هود ل��ه) ب���دل: (الستش���هد من���ه) وعلين���ا عس���طر القليل���ة كت���ب له الذه ف ه���ن��DنDأدرج��ة 
 نDنDأة ي��DدبيDلاu ول يفه��م مع��انيه لن��Dه ل يف��ي عل��ى ال��واقفي عل��ى العل��وم اليDذا ق��رأ كتاب��اu س��اويDإنع��ذره و

 ني��لل كت��اب الس	Dيس	Dس	Dني��ل س	��Dيت تل��ك العب��ارة "ش��اهداu" وس	��Dلستش��هد بعب��ارة م��ن الإنس��اناu ل��و إ
 نش�ائه. نع�م ل�و وردإ"مستش�هدÙ من�ه" ل "مش�هود ل�ه" كم�ا كت��ب الش�يخ ففض�ح مق�دار علم�ه وج��ودة 

  ذلك خطأu من الناسخ ل م��ننDنDإن نقول أستطعنا لهذا الطأ ف مكان واحد من رسائل الشيخ ل
Dالص��نDعلين��ا ب��اب التأوي��ل م��ن جي��عأف ولك��ن م��ا العم��ل وق��د ورد ه��ذا الط��أ ف خس��ة ن Dم��اكن فس��د 

 هانةإة شيئاu فيه يDن يكتب على صفحات الكتب العلميDأ هذا العبد ل يب نDنDإالهات. ولعمر ال 
 ولك���ن م��ا العم���ل وجن���اب الش��يخ ق��د فت���ح ه���ذا الب���اب ورف���ع راي���ة ه���ذا الكف���اح ف رس���التيهلنس���ان ل
 مثال هذه الناسبات ول يكش��ف دق�ائقأف لنسان ول والثانية "والبادي أظلم". ولو يسكت اللال
 ه��ل العل�م ينتق��دون ذل��ك ويمل��ونه عل��ى مم�ل جه�ل الك�اتب. ول��ذاأ نDنDإغراض الغرضي الفاسدة فأ
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 لب��ابلول الألu الع��ذرة والعف��و وبع��د الع��ذرة والعف��و يع��رض ف حض��ور وDوDأ ه��ذا العب��د يطل��ب نDنDإف��
 ة م��نيDح��دى عيني��ه مفتوح��ة لش��اهدة من��افعه الشخص��يDإ "نDنDأه من��اظره ب��بD جن��اب الش��يخ ق��د ش��بDنDنDإ

ا لنDنDلخرى قد عميت عن مش��اهدة القيق��ة وفق��دت نوره��ا للنيل والعي اللالستدلل  بال ��Dن 
 ة م�ن دونيD جي�ع الكت��ب الس��ماويDنDنDأ حض�رة الن��اظر ق�ال ب�نDنDإتر التحريف فيه" ويعرض ه��ذا العب�د 

 366"ل� ال���ت�ات�م���م�ل�ل�ك�ك�ل� ل�ل�ل�د*د*ب���ب�م	ل م	ف�ف�ستثناء مصونة من التغيي والتبديل بكم الية الكرية: "إ

 نDنDأة وق��ال ب��يDج��ع مض��اف وه��ي بتص��ريح جي��ع علم��اء ال تعن جي��ع الكت��ب الس��ماويDجوالكلم��ات 
 ه��واءلمي ال��ؤمني علي�ه الس��لم ه�و عب��ارة ع�ن تفس��ي الكلم�ات وفق�اu للأالتحريف كما شهد ب�ذلك 

DالنفسيDي�ي Dي�ة حت	صد	للق��انون ال��ذي ق�ق�د uلأم��ر أ ذلك على جيع آيات الكتاب وفق��ا ��Dول��و العل��م حت 
 م�����اكن الي�����ة:أا جن�����اب الش�����يخ ال�����ذي ش�����اهد ف ع�����دة م�����DمDأخ�����رى. أ يقب�����ل آي�����ة ويرف�����ض أن�����Dهيق�����ال 

رم م��ن رؤي��ة الي��ة: "ا وم��ا فهمه��ا ول��ذ367"ه�ه�ع�ع�ض�اض���و�و�م� م�ن�ن�ع��� ع�م�م�ل���ل�ك� الك�ن�ون�ف	��ف	ر*ر*ي	�ي	�ي	�ي	�"  لف�ف� ح	��
368"ل� ال���ت�ات�م���م�ل�ل�ك�ك�ل� ل�ل�ل�د*د*ب���ب�م	م	

ن� فهمه��ا هل ي�  ه ذل��ك التش��بيه؟ وهلق��D بقDق	ق	د	د	ص�ص����ي� وم���
 ؟369"ض�ض�ع�ع�ب��ب��ب� ب�ن�ون�ر	ر	ف	ف	ك�ك�ت�ت�و� و�ب�اب�ت�ت�ك� الك�ض�ض�ع�ع�ب��ب��ب� ب�ن�ون�ن	ن	م�م�ؤ�ؤ�ت�	ت�	ف��ف��أتصدق بقه الية: "

رم من رؤي��ة الدل��Dة ال��تدDنيل القدDلستدللu من الإ الذي يرى ف اليقان الشريف نDنDإنعم   س ث ي	
Dوردت في���ه مباش���رة وب���دون فاص���لة ح���ول ص���حDحDة ذاك الكت���اب الق���دDذا عيد uس هل يش���به شخص���ا 
 "؟ وق��د كت��ب جن��ابه�ه�ن���ن�ي�ي�ع�ع�ب�ال�� ب�ع���ى الع�ر�ر�ي��ر	 ي��و�و�ع���ع�لواح��دة؟ وهل ينطب��ق علي��ه الث��ل الش��هور: "ال

 عتف بالكت��اب الستش��هدأن ل نDنDإالشيخ: "ومثلu لو يسأل سائل من مول جناب الناظر ويقول له 
 رض����ى بالش���اهد من���ه؟ فم����اذا س���يجيبه؟" عاف����اك ال ي����ا حض���رة الش���يخأني���ل) فكي���ف لي الأمن���ه (

َ� به ف الق��رآن الش��ريف. إسيجيبه بنفس ذاك الدليل الذي   ن�ين�ذ�ال��ذ�فل�م ت�ر الي��ة الكري�ة: "أست	شهد�
�ن� الن�ل�ول�س	س	��ر� الر�ن�ون�ع	�ع	ب�ب�ت�ت�ي��ي�� ��ب� �ب� �ب�  م�م�ه	ه	د�د�ن��ن�ع�وب��اu ع�ت	ت	ك�ك�م� م�ه	ه	ن�ون�د	د	ي���ي��ي��ي ي��ذ� ال�ذ�ي�ي�م*�م*ل الب�

371"د�د�ح����ح��ح��ح��أ ه	ه	س�	س�	س�	س�	��أي د�د�ع���ع�ب�� ب��ن�ن�م���ت� م�ت�ت�ي���أ ي�لrولrس	س	��ر�ر�ب�راu ب�ش*ش*��ب�ب�م	م	و�و�ول ت��ر الي��ة الكري��ة: "أ 370"ل�ي��ل�ن��ن��ن��الن��و� و�ة�اة�ر�ر�و�و�ت��ف الت��
Dبق��و  Dة بص��ركو 

 ذا ج��از لرس��ول ال ص��لى الإال��ذي ه���و ب��ذه الدرج���ة بي���ث ش��اهدت من���اظرك ذا عي واح���دة؟ و
 ذا ك����انإني����ل فلم����اذا ل ي����وز ذل����ك لق����ائم آل مم����Dد؟ ول بآي����ات اللDن يس����تدلDأعلي����ه وآل����ه وس����لDم 

 نتق�ادك ه��ذا عل��ى الق��رآن الكري؟ وه��ل م�نإف غي ج�ائز فلم�اذا ل ينطب�ق رDستشهاد بزعمك بكت�اب م��رDلال

33النعام:  366  
46النساء:  367  
33النعام:  368  
85البقرة:  369  
157العراف:  370  
6الصف:  371  
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 عتق��ادهإم�ر ال ف ه��ذه الواض��يع؟ وه��ل الص��يف والش��تاء بأجل خاطر جن�اب الش��يخ يتل�ف مظ�اهر أ
 ني�لل يعت��ب كت��اب الأن��Dه جن�اب الش�يخ م��ع نDنDإعج��ب م��ن ك��ل ه��ذا أيتمعان فوق سطح واح�د؟ و

Dبعقي���دته الفاس���دة مرDه ق���د وص���فه ف ع���دة مواض���ع م���ن رس���التهرDف���إن uويعت���ب الس���تدلل  ب���ه ب���اطل uف���ا 
Dالطبوع��ة بكلم��ة (الش��ريف) وبكلم��ة (الق��دDدDس). وهل يش��مDالبص��ي م��ن ه��ذه الكلم��اتلنس��ان  الم 

Dرائحة التملDلDى من�اظره م�ن دون ح�ق�Dق والداع؟ وهل يسأل جناب الش�يخ ال�ذي سDقuومادع�ا uمنافق��ا  
 عت��بته ش��ريفاuإف�اu وغي مقب��ول فلم��اذا رDعتق��ادك مرDإني�ل بلن ك�ان الإهذا الس�ؤال: "ي�ا حض�رة الش�يخ 

DومقدD؟ وه���ل ظنن����ت دuأس���اDنDأفاض���ل النص���ارى أ  عل���ى ه���ذه تنطل���ين	و ي	يDص���لح ه���ذا التمل���Dق والري����اءل 
Dالظاهري���Dأان جراح���ات ي	ل���ف س���نة؟" هيه���ات هيه���ات "ول���ن ي	يDص���لح العط���Dفس���د ال���دهر" ول���وأار م���ا ط 

DيسمDلهل البهاء كتاب الأي مDومقد uنيل شريفاDدDف��ذاك خل��و م��ن ش��وائب النف��اق والتمل uسا��Dق والري��اءل 
م يعت��بون جي��ع الكت��ب القدDنDنDلل ��DنDطلق مص��ونة م��ن التغيي والتب��ديل وي��رون كلملس��ة عل��ى الد 

Dال كلDإه من دون لDمن الو والتصر uستثناء مفوظاDأف. رDمDولها الشخص ال��ذي يعت��بم uب��اطل uمص��حفا  
Dومقد uيه ش��ريفاDيي��ز الس��تدلل  ب��ه وم��ع ذل��ك يس��مDف��د uإس��اDنDنDذل��ك من��ه ري��اء وخ��داع ويس��م Dول��وأيه م 

Dوليت����ذك] uومرائي����ا uالبص����ائر منافق����اDني����ل: "لر ه����ذا الط����اب اللي����ل حي����ث ق����ال ف الك	ي����ا م����	يئ�ائ�ر�ر�م 
 ىذ�ذ�ق��� الق�ج�ج�ر�ر�ت	���ت	�ت	�ت	�و�داu و�ي*��ي*ج� ج�ر�ر�ص�ص���ب�ب�ت	ت	ل�لu ل�و�و�أ ك�ك�ن���ن�ي�ي�ع� ع�ءنم� م�ة�ة�ب�ب�ش�ش���ل��ل��ل�� ال��ج�ج�ر�ر�خ���خ�أ
�ع� ع�ن�ن�م�م� �ي� �ي� �ي�  "].ك�يك�خ�خ�أ ي�

 نأة بالغ���ة وي���ب عل���ى الن���اس ج���D دليلu باقي���اu وحجDلل���يDه���ل البه���اء يعت���بون الكت���اب الأ نDنDإه���ذا و
 حك��امه حت��D الظه��ور الث��ان وه��م ي��اك�مون وفق��اu لنصوص��ه ويستفيض��ون م��ن ين��ابيعه حت��D لأيعمل��وا ب

Dتنقطع الجDلة الجDليDة من بي اللق ول ينفصم البل اليDع��ذر بيلنس��ان  التي ول يبق��ى لللي 
Dي��دي ال ول���ذا فق���ط حف��ظ ال��قDقDج��ل Dجلل��ه الكت���اب ف كن��ف حفظ��ه وحرس��ه وص��انه ف ح���ىل  

 ���Dإو ق���ام معان���د عل���ى مق���اومته ف���أراد مبط���ل تغييه أذا إحفظ���ه وحراس���ته حتDنDنDال���ق DقDج��ل Dجلل���هل  
Dيظهر كيده بقوDإته الغالبة وهو الذي وDعتف كلDل اللDديان بقوDوDته وقهDاريته فيمحوه ويزيله ول معنه 

Dللح��قDق  Dالب��اقي الث��ابت ول معن للباط��ل إل Dلف�ف�الزاه��ق ال��زائل وه��ذا ه��و القص��ود بالي��ة الكري��ة: "إل 
 ان�����ن�ل�ل�ز�ز�ن�� ن��ن	ن	ن������ن��ن��ا ن��ن�����ن�إ وه����و الفه����وم م����ن الي����ة التام����Dة: "372"ل� ال�����ت�ات�م�����م�ل�ل�ك�ك�ل� ل�ل�ل�د*د*ب�����ب�م	م	

 ن يفه�م فهم��اu ك��املu مق��دار رح�ة جن�ابإنس��ان أراد أذا إ و373"ن�ون�ظ	ظ	ف�ف�ا�ا�ل�� ل�ه	ه	ل���ا ل�نDنDو�إ و�ر�ر�ك�ك�ذ*الذ*
 ن يع�رف م�ن ه��و ذل�كأ جن�اب الش�يخ م�ن دون نDنDأنص�افه ودي�انته فلينظ�ر فق�ط إل إالش�يخ ورأفت��ه و

33النعام:  372  
9الحجر:  373  
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	2. في بيان تحقق الوعود بظهور النقطة الأولى والجمال الأقدس الأبهي :
	3. في بيان كيفيّة الاستدلال  والاحتجاج   بآيات القرآن الكريم:
	4. في بيان كيفيّة الاستدلال  والاحتجاج   بالأحاديث والبشارات:
	5. في بيان الأحاديث والآيات الواردة في تعيين زمان ظهور الموعود:
	7. في بيان الأحاديث والآيات الدالّة على مكان ظهور الموعود:
	8. في كيفيّة الاستدلال  بدليل التقرير:


	9. في بيان أنّ الأديان الموجودة في العالم قبل ظهور الباب الأعظم سبع أديان 
	شُرّعت كلّها بإذن الله:
	11. في  كيفيّة الاستدلال  بالمعجزات:

	1. الشبهة في سؤاله عن مقام الداعي أنّه لو كان مقام المهديّة فلماذا لم يتغلّب بل إستشهد بالمظلوميّة؟ 
	4. في بيان أنّ الأحاديث تدلّ على أنّ القائم الموعود سيظهر بالمظلوميّة الكبرى:
	فهناك أحاديث كثيرة وردت صريحة في مظلوميّة القائم الموعود وقتل أصحابه وسفك دمائهم الطاهرة وإحراق أجسادهم الطيّبة وقد أخبر رسول الله وخاتم النبيّين وأئمّة الهدى عليهم الآف التحيّة والبهاء بظهور إمتحانات شديدة عند ظهور القائم وبورود مصاعب جسيمة ومصائب كثيرة على حضرته وعلى أوليائه وأنّ فقراء الأرض سوف يؤمنون به وسوف يعرض عن جماله المنير الأمراء والوجهاء ويشدّ الفقهاء والعلماء أواصر الهمّة في عدائه ويتّفق أرباب التجبّر والكبرياء على محاربة ذلك الموعود الموتور الفريد الوحيد فتصبغ الأرض بدماء أصحابه المسفوكة ويرتفع أنين عيالهم وحنين أطفالهم في أكثر الأقطار وخلاصة القول ففي أيّام ظهوره ترجع جميع الحوادث الّتي نزلت في الأيّام الماضية وتفوق المصاعب والشدائد النازلة على حضرته ما نزل من الشدائد على الأنبياء السابقين [فإستمع لنتلو عليك شطراً منها لعلّك تهتدي إلى الحقّ وتتّخذ إلى ربّك سبيلاً]. 
	5. في ذكر الأحاديث الواردة حول مظلوميّة القائم وأصحاب حضرته:

	7. في بيان التشابه بين أسباب اعتراض المسلمين عن القائم الموعود وبين أسباب إعراض اليهود عن المسيح وبيان تشابه العقائد الموهومة لدى هاتين الأمّتين:      
	                    
	9. في بيان معنى الحديث المتواتر وفي إثبات خطأ جناب الشيخ في ادعائه 
	بورود أحاديث متواترة كثيرة:
	ومجمل ذلك أنّ بني إسرائيل لما نجوا من عبوديّة فراعنة مصر بسبب ظهور موسى عليه السلام ونزول التوراة وسكنوا الأراضي المقدّسة بالعزّة والاطمئنان انتظمت أمورهم مدّة أربعمائة وخمسين سنة على يد رؤسائهم الّذين كانوا ينتخبونهم باسم (القضاة) إلى أن جلس شاؤول من سبط بنيامين والّذي يسمّيه القرآن المجيد باسم طالوت على سرير الملك، فتبدّل منصب القضاة المنتخبين إلى عرش الملكيّة الوراثيّة وبعد مقتل شاؤول كما جاء تفصيله في أسفار العهد القديم أصبح داود عليه السلام من سبط يهوذا ملكاً على بني إسرائيل بأمر الله تبارك وتعالى ثم انتقل الملك إلى ابنه الأرشد سليمان عليه السلام. وكانت أمور بني إسرائيل في هذه المدّة على أحسن ما يكون من الانتظام وفي منتهى القوّة وكانت الأيادي متّفقة في نصرة بعضها وكلمة الأمّة متّحدة وهيبتها مكينة راسخة في قلوب الملوك المجاورين أمثال موآب وأدوم ومصر. فلمّا توفّي سليمان عليه السلام اختلفت الأمّة فجعلت عشرةُ أسباط من بني إسرائيل (ياربعام بني نباط) من نسل يوسف عليه السلام ملكاً عليها بينما جعل سبطا يهوذا وبنيامين (رحبعام أبن سليمان) ملكاً عليهم، وكان هذا بدء اختلاف بني إسرائيل وانقسمت الديانة اليهوديّة إلى مذهبين كبيرين واشتعلت نار الحرب والقتال بين الطرفين وتبدّلت قوّتهم إلى ضعف وسطوتهم إلى انحلال وتوحيدهم إلى شرك. فإنّ ياربعام مخافة ذهاب بني إسرائيل في كلّ سنة للحجّ ولتقديم القربان المقدّس إلى مدينة القدس الشريفة عاصمة ملوك آل داود ومخافة انحراف قلوبهم إلى رحبعام بن سليمان فتزول بذلك سلطنة آل أفرائيم، لهذا فقد بنى في عاصمته (السامرة) المسماة بالعبريّة (شومِرون) مذبحاً وأقام فيه عجلين من الذهب ومنع الناس من الحجّ إلى مدينة القدس الشريفة ومنع الذبح في مذبح سليمان فاعتاد بنو إسرائيل على تقديس العجلين الذهبيّين وابتلوا باحترام التماثيل ورسخت شيئاً فشيئاً دواعي المنافرة والمخاصمة بين ملوك أفرائيم وملوك يهوذا حتى انقطعت روابط الألفة بين الطرفين ونشبت الحروب الأهليّة والمنازعات المذهبيّة بين الطرفين وفقاً لما تتحدّث به أسفار العهد القديم المقدّسة وتقرّب كلّ واحد من ملوك يهوذا وإسرائيل طلباً للقوّة والنصر على خصمه إلى ملوك الفينيقيّين والمصريّين الّذين كانوا مشهورين حينذاك بمدنيّتهم وقوّتهم وشوكتهم وغزارة علمهم ورقيّ صناعتهم واقتبسوا عاداتهم المخالفة لشريعة التوراة. ومن أجل التقرّب لهذه الأمم وتغلّب بعضهم على البعض الآخر وضعوا في معابدهم أوثان عشتروت وبعل ومولك ولم ينتصحوا بنصائح أنبياء بني إسرائيل ومقدّسيهم ولا اتّعظوا بمواعظ المنقطعين والمقرّبين حتى تغلّب ملوك أشور على إفرائيم وشومرون بالغضب الإلهي وانقرضت سلطنة هذه السلالة من بني إسرائيل ولا تزال إلى اليوم بقيّة من بقايا السامريّين ساكنة في بلاد نابلس الشام ولهم معبد في جبل (جزريم) للعبادة. والسامريّون يعتقدون بأسفار التوراة الخمسة ولكنّهم لا يعتقدون ببقيّة أسفار أنبياء بني إسرائيل. وبعد انقراض بني أفرائيم بقيت السلطنة ضعيفة في بيت يهوذا حتى أنقرضوا أيضاً بعد مدّة على أيدي ملوك بابل وابتلوا بعد العزّة والشوكة بالأسى والذلّة. وبعد سبعين سنة من الأسر في بابل نجوا بفضل ملوك إيران من أسر بابل ورجعوا مرّة أخرى إلى مدينة القدس الشريفة بالعزة والاطمئنان وفي هذه المرّة انقسموا إلى شيع ومذاهب أخرى نتيجة اختلاطهم بأهل بابل ومصر الّتي كانت في تلك الأوقات مشهورة بمدنيّتها وسعة معارفها وظهرت شيع (الفرّيسيّين) و (الصدّوقيّين) و (الأسينيّون) و (الشيرابوتيّون) وقد وردت الإشارة في الإنجيل  المقدّس إلى بعضهم وذُكرت أحوالهم بالتفصيل في تاريخ يوسيفوس العبري وفيلو. وقد ظنّت هذه الشيع والفرق نفسها حافظة لحقيقة شريعة التوراة واعتبرت غيرها باطلة مبتدعة.

	1. في بيان الشبهة الثانية الّتي قال الشيخ فيها بأنّ ادّعاء  الجمال الأقدس الأبهي لو كان النبوّة فإنّ هذا يخالف إجماع المسلمين:
	2. الجواب على شبهة جناب الشيخ السالفة وإثبات أنّ ادّعاء  الجمال الأقدس الأبهي ليس إدعاء نبوّة بل ادّعاء  ظهور الموعود في القرآن وسائر الكتب المقدّسة:

	لقد عرضنا سابقاً أنّ الله تبارك وتعالى قد وعد في جميع الكتب السماويّة وخاصةً في القرآن المجيد وصرّح أنّ ندائين سيرتفعان في آخر الزمان وسوف يقوم بأمر الله وجودان مباركان وفي الأحاديث الصحيحة المبيّنة للقرآن قد عُبِّرَ عن ظهور الأوّل على اختلاف المصطلحات بين أحاديث أهل السنّة والشيعة بظهور المهدي أو القائم وعُبِّرَ عن الظهور الثاني بقيام روح الله أو الظهور الحسيني. فيُفهم من هذا بكلّ صراحة أنّ عقيدة أهل البهاء هي أنّ ظهور حضرة بهاء الله جلّ ذكره وعزّ إسمه هو الظهور الثاني الموعود في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة. ولهذا فإنّ ما ظنّه جناب الشيخ في أنّ ادّعاء ه قد يكون ادّعاء  نبوّة فهو ظنّ وخيال من جناب الشيخ. وكلّ من عاشر أهل البهاء أو إطّلع على كتب هؤلاء القوم يعرف بأنّ ادّعاء  النبوّة لم يذكر في الألواح المقدّسة ولا اُطلقت كلمة النبيّ على ذلك الوجود الأقدس من لسان أحدٍ من أهل البهاء. والسبب في ذلك هو ما عرضناه سابقاً في أنّ الألقاب الخاصّة بمظاهر أمر الله هي الّتي يطلقونها هم بأنفسهم على أنفسهم لا ما ظنّته الأمم بحقّهم ولا ما وضعته مصطلحاتها الوهميّة بحقّهم أمثال (كلمة الله وروح الله) في ظهور عيسى عليه السلام و (الباب الأعظم والنقطة الأولى) و (بهاء الله والجمال الأبهي ) في هذا الظهور الأقدس الأعلى. 
	3. في بيان بطلان الإجماع الّذي إدّعاه الشيخ وفي إثبات أن هذا الإجماع كان دائماً  سبب إضطهاد مظاهر أمر الله:
	4. في بيان الآيات الدالّة على أنّ مقام القائم الموعود هو مقام الربوبيّة وأنّه سيظهر بشريعة جديدة:
	5. في بيان إضطراب تفاسير المفسّرين وذكر خطبة من خطب أمير المؤمنين في أنّ    علماء التفسير سوف يحرّفون القرآن الكريم:
	8. في إثبات بطلان ما تصوّره الشيخ في أنّ نبيّاً سيظهر ويكون دينه آخر الأديان  وشريعته تكون شريعة أبديّة:
	9. في بيان معنى كلمة (النبيّ) وبيان أنّ المقصود بعبارة (لا نبيّ بعدي) هو التعبير عن رقيّ الأمّة الإسلاميّة وليس المقصود بها ختم الشرائع:
	10. في ذكر عبارات رسالة الشيخ الأولى وذكر عبارات رسالته الثانية الّتي يعتقد فيها أنّه كتب الشبهة السابقة بصورة أوضح:
	11. الجواب على شبهة الشيخ وبيان أنّه لم يفهم الفرق بين دفع الشبهات وبين أدلّة الإثبات ثم بيان الشبهات الثلاث الّتي أدّت بالأمم إلى إنكار الأنبياء:
	 
	12. في بيان الحديث القائل بأنّ ظهور القائم الموعود هو رجعة جميع الأنبياء والأولياء السابقين:
	11. في بيان ضرورة وجود القرائن وفي أنّ فهم هذه القرائن يرجع إلى أهل الإيمان 
	لا إلى غيرهم:
	13. في بيان بطلان ما توهّمه جناب الشيخ في أنّ تفاسير صاحب الأمر 
	يجب أن تطابق تفاسير السابقين:

	5. في بيان أنّه لما جهل المسلمون سبب إعجاز القرآن صاروا سببا في اعتراضات  
	النصارى على فصاحة القرآن وبلاغته (صاحب التذييل) التالية:
	4. في ذكر كلمات (صاحب التذييل) في انتقادات ه التاريخيّة للقرآن الشريف:

	5. في بيان كيفيّة طلوع النجم في ميلاد الأنبياء:
	5. في بيان أنّ بعض الأوروبيّين يعتبرون الشريعة الإسلاميّة مناهضة 
	للتمدّن الأوروبي وبعضهم يعتبر جميع الأديان مناهض للمدنية 
	وقيام كبار الكتّاب للردّ على هذه الشبهة:
	 	نعم لقد سمعنا وقرأنا حتّى اليوم ان جماعة كبيرة من فلاسفة أوروبّا والمتطرّفين في تلك القارة البيضاء يرون الديانة الإسلاميّة مخالفة للمدنيّة الأوربيّة ويعتبرون سبب سقوط الأمم الشرقيّة في هاوية الذلّة والشقاء تمسّكها بالشريعة الغراء والملّة البيضاء. ومن الحوادث الشهيرة التي دوى صوتها كالرعد القاصف في جميع الآفاق الحادثة التي فيها رفع المستر كلادستون رئيس وزراء إنكلترا القرآن الشريف بيده في البرلمان حيث إجتمع وزراء الدولة وعظماء الأمّة وقال مخاطباً لهم: "ما دام هذا الكتاب باقياً في العالم فمن المستحيل إنتشار المدنيّة في العالم ونجاة الأمم الشرقيّة من شرور الهمجيّة والتوحّش". 
	5. في بيان أنّ جناب الشيخ مع أنّه قرأ كتاب الإيقان الشريف فإنّه يظن أنّ مسألة 
	تحريف الكتب المقدّسة أو عدم تحريفها غير مذكورة في كتاب الإيقان:
	 	(ومن الغرائب) التي تدلّ دلالة واضحة على أنّ جناب الشيخ لم يفهم شيئ أبداً من كتاب الإيقان الشريف ولم يدرك حتّى مواضيعه الظاهرة هو أحد انتقادات ه الذي شرحه في رسالته الأولى وهو: "لماذا خاطب صاحب الإيقان طائفة الشيعة بصورة خاصّة في هذا الكتاب ومَثَلُهُ في ذلك مَثَلُ الذي يقوم عوضاً عن توجيه خطاب عامّ يقول فيه "أيّها الناس" تراه يقول "أيّها الفرس"؟" وقد أجاب حضرة المناظر على هذا السؤال قائلاً: "لمّا كان كتاب الإيقان نزل جواباً لسائلٍ من السادة أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلّم ومن أعزّة أشراف فارس لهذا نزل الخطاب إليه". 


