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 àمدª  � �هللا  بعث 
 * �لتوحيد  ليقيم   �
 Vلنا� ��لص  �أل7]، 
من عبا&� �لعبا& �يصرفهم ^[ عبا&� 
�هللا � �حدO ال شريك له، �Yنز_ 
عليه �لشريعة �خلامتة، �مع كل �جلهد 
�لذ1 بذله 7سو_ �هللا � Yخ�O �هللا 
� Y `Yمتك لن تبقى متماسكة على 
 ]^  fستفتر بل  ��حد  7جل  قلب 
بضع �سبعني فرقة. �لكن * �لوقت 
 Oبعد من  سيأ�  بأنه   Oبشر نفسه 
�حدִדا   ]^ �ألمة  يعيد  منه  شاهد 

��7نقها.
 =kلتشر�� fلسؤ�� هنا : هل �لتفر�
كا`   � �هللا  7سو_  عنه  تنبأ  �لذ1 

�فتر�قا سياسيا؟ مبع° Y` كل شعب 
&�لته  له  �ألمة ستصبح  من شعو> 

�خلاصة؟
�جلو�> : ال ...o يكن �ملقصو& هو 
فاملسلمو`  لألمة.  �لسياسي   fلتفر�
يكونو�   o  �  Ãلن� عهد  على 
 vيعيشو` * &�لة ��حد�، فكا` هنا
مسلمو �ملدينة، �كا` هناv مسلمو 
�لفا7سي، �كا`  �ليمن حتت �حلكم 
�حلكم  حتت  �حلبشة  مسلمو   vهنا
�لنصر��، �كا` هناv مسلمو مكة 
كانو�  �لكن  �لوث·.  �حلكم  حتت 
 àحد��  á�7حاني áمام^ يتبعو`  §يعا 
 Ãيدعهم �لن o� .� هو 7سو_ �هللا�
� ^[ �النضما= حتت كيا` سياسي 

��حد.
��النقسا=   fلتفر� فإ`  �بالتا± 
هو   �  Ãلن� Yحا&يث   * �ملقصو& 
 `Y  1Y �لدي·،  ��النقسا=   fلتفر�
�ألمة �إلسالمية لن تبقى موحد� بل 

ستنقسم ^[ فرf �طو�ئف.
�لذ1 سيظهر *  kلك  فإ`  �بالتا± 
توحيد  مهمته  ستكو`  �لزما`  �خر 
�ألمة &ينيá �ليس سياسي1Y ،á ليست 
 �Y &�لة  إلقامة  سياسية  مهمة  له 
مملكة، �لن يكو` حكمá &نيويá بل 

.áيني& áحكم

lإلسال�  sحياB فلسفة
 eحيا^ (فلسفة  كتا>  من  Yنقل 

1Iها� �لزه
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�إلسال=) حلضر� �خلليفة �لر�بع �7ه 
 eهللا تعا[: "ليس من سبيل ^[ ^حيا�
sي، فاهللا �لعلي  ال بتدخل̂  �لديانا#̂ 
�لقدير يبعث �ملجد& لينقذ �لناV من 
 ]^ �يعيدهم  �ملا&�  على  ִדافتهم 
&�ئما  �ملجد&  هذ�  �شأ`  خالقهم، 
تضحيا#  بذ_  على   Vلنا� حض 
يدعو  فهو  �هللا.  سبيل   * عظمى 
�لناV ^[ �جلهد ��لعرf، ^[ �لص� 
��لتحمل، �يلقنهم Y` من 7Y�& �حليا� 
طويل  لنضا_  �ستعد�&  على  فليكن 
معا7ضة  �سط  طريقه  شاقا  مضن، 
Yيد1  على   Vقا ��ضطها&   eعميا
�من   tملبعو� يسعى  �لذين  �Yلئك 
معه sد�يتهم بكل ªبة. �كما قلت، 
�خلالد�  �لوحيد�  �لفلسفة  هى   Oهذ
إلحياe �إلسال=، �كل فلسفة �الفة 
sا ليست سو} ضر> من �لوهم" 

يتحقق  يقو_ حضرته " فكيف   � 
بعث �إلسال=؟ �كيف ميكن Y` ينا_ 
حيا� جديد� �يد> �اV جديد * 
هذ� �لدين �لذY º�7 1هله * سبا# 

عميق؟ 
�ألسئلة   Oهذ على  �إلجابة  عند 
فيهم  مبا  عامة  �ملسلمني  كلمة  تتفق 
على  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
Y` هذ� �ألمر يتحقق مبجيe �ملسيح 
�بظهو7    � مرمي  بن  عيسى 

بو�سطة   1Y �ملنتظر،  �ملهد1  �إلما= 
 Oذs ]ملصلح �لذ1 يصطفيه �هللا تعا�
�لسما�ية.  �sد�يُة  �توجهه  �ملهمة 
�لظاهر1   fالتفا� هذ�   Iتفس �عند 
ينشأ عنه * �لو�قع Y7يا` متعا7ضا` 
�أل�دية  �إلسالمية  فاجلماعة  متاما. 
 eمبجي �ملتعلقة   #�eلنبو�  ]^ تنظر 
بأسلو>   #eجا �ا Y على  �ملسيح 
�ملجا�، �Yنه ال سبيل إل&v�7 معناها 
�حلر*  مبعناها  Yُخذ#   �k^ �حلقيقي 
ُتصر  هذ�،  من  متاما  �لنقيض  �على 
�لفرf �إلسالمية �ألخر} على حتقق 
تلك �لنبوe�# على ظاهرها �حلر*. 
�هذ� هو �لفرf �ألساسي �لذ1 مييز 
عمن  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 

سو�ها من �لفرf �إلسالمية."١ 
بني  ��ألساسي  �لرئيس   fلفر� هذ� 
 fما �لفر�Y .هاIجلماعة �أل�دية �غ�
نتيجة مترتبة على   #eألخر} فجا�
فغIنا  �لرئيس.   �الختال هذ� 
�لزما`  �خر  Yنه *  ير}   fلفر� من 
�لدجا_  يسمى  جبا7  كائن  سيظهر 
�سيÙ_ عيسى بن مرمي �لذ1 كا` 
 eلسما� ^سر�ئيل من  ب·   ]^ 7سوال 
لقتل هذ� �لكائن �لضخم، �سيظهر 
خليفة   �Y ملك  �لفتر�  تلك   *
عا&_ يتلقب باملهد1 ليقيم �ململكة 
�إلسالمية، �مبساعد� عيسى بن مرمي 

�  ستغز� �ململكة �إلسالمية كل 
 �Y �إلسال=  بني   Vلنا�  IØ� ،oلعا�
�لقتل حيث Y` �جلزية سُتلغى �uل 

ªلها �إلسال= �Y �لقتل.
بني  �لتفريق  هذ�   * �يعتمد�` 
�ملسيح  �شخصية  �ملهد1  شخصية 
تذكر   Mل� �لنبوية  �ألحا&يث  على 
�ملهد1 بأنه من �_ ªمد ���ه �سم 
�لنY .� Ãما �ملسيح فمعر� Yنه من 
 * eب· ^سر�ئيل �قد 7ُفع ^[ �لسما
�ن  منها.   _Ùسي� نظرهم  �جهة 
ال  �لكن  �ألحا&يث   Oهذ ننكر  ال 
نأخذها على ظاهرها، �^منا نفهمها 
على  فهمنا   * �نعتمد  �نعقلها 
 .�  Ãلن� �Yحا&يث  �لكرمي  �لقر�` 
�هنا البد من توضيح بعض �ألمو7 
�جهة  فهم   * تساعدنا   Mل� �sامة 

نظر �جلماعة �إلسالمية �أل�دية .

مع> (�� ~مد)
البد �Yال من فهم مع° (�_ ªمد) 
ح� يتس° لنا فهم §لة Y` �ملهد1 

من �_ ªمد. 
 * Ìي �لدين بن عرª =يقو_ �إلما

�لفتوحا# �ملكية:
َفُعْظُم   .iُيَعّظُم �ألشخا "�( �آلُ_) 
يسمى  (�لسر�>)   * �لشخص 
 eهم �لعظما (مدª _�) (�آل_). فـ
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�لسر�>  مثل    � �ªمد  مبحمد. 
حتسبه  �Yنت  فيه،  يكو`  من  ُم  ُيَعظِّ
حتسب  كما  �لشأ`،  �لعظيم  ªمد 
 {Y7  *  eما �هو   àeما �لسر�> 

�لعني."٢ 
 (_�) كلمة   `Y �لكال=  هذ�  �مع° 
* �للغة �لعربية تع° �لسر�>. �مع° 
 �k^ �لذ1  �لشخص  هو  ªمد   _�
ما  شد�  من   àمدª حسبته  Y7يته 
�لكن  �ُخلُلق   * تشابه  من  بينهما 
كما  �حلقيقة.  على  ªمد  هو  ليس 
 * �Y نك تر} �لسر�> * �لطريقY
 eمبا ليس  �هو   eما �لصحر�e حتسبه 
قو_  مع°  هو  �هذ�  �حلقيقة.  على 
 � �قوله  ُخلقي"  "ُخلقه    �  Ãلن�
"��ه ��ي" فاالسم يأ� مبع° �لصفة 
كما نقل �هللا تعا[ عن عيسى � 
َبْعِد1  ِمْن  َيْأِتي  ِبَرُسوٍ_   àر ﴿َ�ُمَبشِّ
�ْسُمُه Yَْحَمُد﴾ (�لصف ٧) فالرسو_ 
ªمد  ��ه  �ملسيح  بعد   eجا �لذ1 
فد_َّ kلك على Y` كلمة "��ه" * 
 سُيعر �لذ1  �السم  تع·  ال  �آلية 
Yنه  �لناV �^منا معناO صفته،  به بني 

كثI �حلمد. 
��خلالصة من kلك Y` �إلما= �ملهد1 
  Ãلن� �نعكاسا كامال ملظهر  سيكو` 
� �جزe ال يتجزY منه � فإY7 �kيته 
فكأمنا Y7يت �لنâُ  � Ãُلقه �صفاته. 

�ما 6�7Y ما قا_ حضرته � * 
�بني  بي·   fَّفر "من  �لصد&:  هذ� 

".{Y7 ملصطفى فما عرف· �ما�

kق� v ُيدفن معي
�إلسالمية  �لشريعة   `Y  �ملعر� من 
ال جتيز &فن �ثنني * ق� ��حد ^ال * 
فكيف  �لقصو}،  �لضر��7  حاال# 

يتنبأ �لنÃ � مبا �الف شريعته؟
من هنا نفهم Y` كلمة "ق�1" هنا 
ال تع· تلك �حلفر� �لM يوضع فيها 
جثما` �مليت، بل قد يكو` �ملقصو& 
ֲדا �حلالة �لق�ية 1Y �ل��Þ. فعندما 
ال  �لق�  �نعيم  �لق�  عذ�>  نقو_ 
نع· Y` �لنعيم �Y �لعذ�> يقعا` * 
تلك �حلفر� �لM يوضع فيها جثما` 
�مليت، �^منا �لنعيم �Y �لعذ�> يقعا` 

.Þل��� *
�ملوعو&  ��ملسيح  �ملعهو&  فاملهد1 
 Ãلن� صحبة   ]^ ينتقل  �فاته  بعد 
�، �هذO منقبة o ُتذكر لرجل من 
�ملسلمني غOI، مما يد_ على عظمة 

مكانته عند �هللا �.

�ملهدk منا ;هل �لبيت
 `Y  � Ãنأ� �آل` ^[ مع° قو_ �لن
Yنقل  �هنا  �لبيت.  Yهل  من  �ملهد1 
 Ìعر بن  �لدين  ªي  �لشيخ  كال= 

�حلا&1  �ملجلد  �ملكية  �لفتوحا#   *
عشر حيث يقو_:

 áضª àملا كا` 7سو_ �هللا �  عبد�"
 ،�Iتطه بيته  �Yهل  �هللا   Oطهر قد 
كل  �هو  �لرجس  عنهم  ��kهب 
�لقذ7  هو  �لرجس  فإ`  يشينهم  ما 
 .e�لفر� حكى  هكذ�  �لعر>  عند 
لُِيْذِهَب  ُيِريُد �هللا  ^ِنََّما  قا_ تعا[ ﴿ 
َعْنُكْم �لرِّْجَس Yَْهَل �ْلَبْيِت َ�ُيَطهَِّرُكْم 

َتْطِهàI﴾ (�ألحز�>: ٣٤)
�ال  ُمطهر  ^ال  ^ليهم   يضا فال 
�لذ1  هو  ^ليهم   �ملضا فإ`  بد. 
يشبههم. فما ُيضيفو` ألنفسهم ^ال 
��لتقديس.  �لطها�7  حكم  له  من 
�لنÃ �  لسلما`  فهذO شها&� من 
�إلsي  ��حلفظ  بالطها�7  �لفا7سي 
 � �هللا  قا_ 7سو_  ��لعصمة حيث 
فيه (سلما` منا Yهل �لبيت) "� يقو_ 
�لشيخ" فدخل �لشرفا�Y eال& فاطمة 
كلهم �من هو من (Yهل �لبيت) مثل 
�لقيامة *  يو=  �لفا7سي ^[  سلما` 

حكم هذO �آلية."٣
  �  Ãلن� �صف  مع°  هو  �هذ� 
 1Y �لبيـت  Yهل  من  Yنه  للمهد1 
 * �&�خل   Vمقد� ُمطـهر  Yنه 
سـلما`  مـثل  �آلية   Oهذ  fنطـا

�لفـا7سي. 
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BطالM �سم �لشيs على شبيهه
هذO نقطة مهمة، هل ميكن Y` نطلق 
�سم شيe ما على شيe �خر لوجو& 

تشابه بينهما؟
�جلو�> نعم، �قد �سـتخد= �لقر�` 
�لكرمي هذO �لطريقـة * قوله تعا[: 
�ْلَمَد�ِئِن  ِفـي   ُ̀ ِفْرَعـْو ﴿َفَأ7َْسـَل 
َّ̀ َهـُؤالeِ َلِشـْرkَِمٌة  َحاِشـِريَن * ِ̂
*َ�^ِنَّا   َ̀ َلَغاِئُظو لََنـا  *َ�^ِنَُّهْم  َ̀ َقِليُلو
َ̀  *َفَأْخَرْجَناُهْم ِمْن  �7ُkَِلَجِميٌع َحـا
ٍ̀ * َ�ُكُنوٍ� َ�َمَقاٍ= َكِرٍمي  َجنَّاٍ# َ�ُعُيو
* َكَذِلَك 7َ�ْYَ�َْثَناَها َبِني ِْ̂سَر�ِئيَل﴾٤

kكر   `Y بعد  هنا   � �هللا  يقو_ 
Yنه  فرعو`،  مع   � موسى  قصة 
جنا#  من  �قومه  فرعو`  Yخر�  قد 
�kلك  كرمي  �مقا=  �كنو�  �عيو` 
 t7� �لذ1   `Y� �ليم   * بإغر�قهم 
هذO �حليا� �لكرمية ��ملُلك �لعظيم هم 
�ملعر� Y` قصة  بنو ^سر�ئيل، �من 
فرعو` مع موسى �  قد حدثت 
^سر�ئيل  بنو   t7� فهل  مصر.   *
ُملك مصر؟ ال، �لكنهم �7ثو� ُملك 
تعا[  �هللا  يقو_  كيف   àk^ فلسطني. 
Bِْسَر�ِئيَل﴾  َبِني  �َ?ْثَناَها ْ;َ�َ ﴿كَذِلَك 

(٦٠ :e�لشعر�)
�هللا   `Y  1Y �ملشاֲדة،  هو  هنا  �جلو�> 
فلسطني  ُملك  sم  Yعطى  قد    �
قد  فكأ�م  مصر  ُملك  يشبهه  �لذ1 

�7ثو� ُملك مصر. 
^àk عندما نقو_ Y` مع° �يe �ملسيح 
عيسى بن مرمي �  يع° �يe شخص 
من �ألمة �إلسالمية يشبهه * �لفضل 
�ستخدمها  �قد  ببدعة  ليس  فقولنا 
Yطلق  كذلك  نفسه.  �لكرمي  �لقر�` 
�لنÃ � على ÌY جهل لقب فرعو` 
��لنهاية  �لبد�ية  كتا>   *  &7� كما 
عندما O�7 �لنÃ � مقتوال فقا_ �حلمد 
هللا �لذ1 قد Yخز�v �هللا يا عد� �هللا هذ� 

فرعو` هذO �ألمة. 
يكن مصريا �ال   o با جهلY  `Y مع 
فرعونيا، �لكن ألنه قا= بأعما_ عد�ئية 
ضد �لنª Ãمد �  مثل �لM قا= ֲדا 
 `Y فرعو` ضد موسى �  فاستحق

ُيطلق عليه �سم فرعو`.

علماs ;مj كأنبياs ب� Bسر�ئيل
�7ثة   eلعلما�"  �  Ãلن� قو_   ã�
 eكأنبيا  MمY  eعلما" �قوله   "eألنبيا�
 oنه ميكن لعاY سر�ئيل" &اللة على ب·̂ 
يصل   `Y �إلسالمية  �ألمة  من  7باّ� 
�لسابقني   eألنبيا� من   Ãن &7جة   ]^
kكر  �قد  با�ه.   eلسما�  * �يدعى 
�لدين بن عرÌ * كتابه  �لشيخ ªي 
عن  لطيفا  كالما  �ملكية  �لفتوحا# 
�7�ثة �لعلماe لألنبياe حيث يقو_ * 

�ملجلد �لر�بع: 

منا،   eأل�ليا� من  �لكامل   t7�فالو"
من �نقطع ^[ �هللا بشريعة 7سو_ �هللا 
�  ^[ Y` فتح �هللا له * قلبه * فهم 
�7سوله  نبيه  على    � �هللا  Yنز_  ما 
ªمد � بتجلٍّ ^sي * باطنه. فر�قه 
من  �  �جعله  كتابه   * �لفهم  �هللا 
�ُملحدثني * هذO �ألمة. فقا= له هذ� 
مقا= �ملََلك �لذ1 جاe ^[ 7سو_ �هللا 
يرشدهم  �خللق   ]^ �هللا   O&7  �  .�
 fيفر� �هللا،  مع  قلوֲדم   ºصال  ]^
sم بني �خلو�طر �ملحمو&� ��ملذمومة. 
ثبت  �ما  �لشر6  مقاصد  sم  �يبني 
� �ما  �هللا  من �ألحكا= عن 7سو_ 
من  (�تاO �7ة  �هللا  بإعال=  يثبت،   o
فُيرقى  علما)  لدنه  من  �علمه   ،Oعند
باملقا=  �ألنَفس  طلب   ]^ Öمهم 
�ألقدV، �يرغبهم فيما عند �هللا، كما 
فعل 7سو_ �هللا �  * تبليغ 7سالته. 
غY I` �لو�t7 ال uدt شريعة �ال 
ينسخ حكمá مقرà7. لكن ُيبني. فإنه 
من   �Iبص� 7به﴾  من  ﴿بينة  على 
 fبصد منه﴾  علمه، ﴿�يتلوO شاهد 
تعا[  �هللا  Yشركه  �لذ1  �هو  �تباعه. 
يدعو   Mل� �لصفة   *  � مع 7سوله 
﴿Yَْ&ُعو  �قا_:  تعا[  فأخ�  �هللا   ]^
^َِلى �هللا َعَلى َبِصY �ٍَIََنا َ�َمْن �تََّبَعِني﴾ 
�هم �لو7ثة. فهم يدعو` ^[ �هللا على 
 eكذلك شركهم مع �ألنبيا� .�Iبص
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التقوى

َّ̀ �لَِّذيَن  عليهم �لسال= * �ملحنة �ما �بتلو� به فقا_: "ِ̂
 َ̀ َ̀ �لنَِّبيَِّني ِبَغْيِر َحقٍّ َ�َيْقُتُلو َ̀ ِبآَياِ# �هللا َ�َيْقُتُلو َيْكُفُر�
 vهم �لو7ثة فشر�  "Vِِباْلِقْسِط ِمْن �لنَّا َ̀ �لَِّذيَن َيْأُمُر�
بينهم * �لبالe، كما شرv بينهم * �لدعو� ^[ �هللا".٥  
يقو_ * �ملجلد �لر�بع "�من �لرجا_ �لو�صلني، من ليس 
�إلsية. �لكن sم   eباأل�ا �ملقا=، �ال  معرفة ֲדذ�  sم 
�صو_ ^[ حقائق �ألنبياe �لطائفهم. فإk� �صلو�، ُفتح 
sم با> لطائف �ألنبياe، على قد7 ما كانو� عليه من 
�ألعما_ * �قت �لفتح. فمنهم من تتجلى له حقيقة 
موسى � فيكو` موسو1 �ملشهد. �منهم من تتجلى 
فُينسب  �لرسل.  سائر  �.�هكذ�  عيسى  لطيفة  له 
حيث  من  �لكن  بالو7�ثة،   Ãلن� kلك   ]^ (�لو�صل) 
�لذ1   ،Ãلن� �ملقر�7 من شرk 6لك  شريعة ªمد �  

تتجلى له".٦ 
� يقو_ * �ملجلد �حلا&1 عشر " فمن كر�مة 7سو_ 
 o `^� تباعه 7سًالY� متهY جعل من `Y  � مدª  هللا�
يرسلو` �قد  منه  �لذ1  �ملقا=  Yهل  فهم من   . يرسلو� 
كانو� 7Yسلو�. فاعلم kلك! �sذ� صلى 7سو_ �هللا �  
ليلة ^سر�ئه باألنبياe عليهم �لسال= * �لسما��# لتصح 

له �إلمامة على �جلميع".٧ 
نفهم من هذ� Y` * هذO �ألمة َمن �صلو� ^[ &7جة 
�لنبو� �هذO كر�مة للنs�  � ÃذO �ألمة. كذلك نفهم 
�ألمة  من  لشخص  ميكن  Yنه  �لو7�ثة  عن  كالمه  من 
�لسابقني   eمن �ألنبيا Ãيصل ^[ مقا= ن `Y إلسالمية�
  �  Ãلن�  Oقصد ما  �هذ�   .Ãلن� kلك  مبظهر  فيظهر 
عندما �صف �ملهد1 بأنه عيسى بن مرمي �. �قد 
kكر �لشيخ ªيي �لدين Yيضا * كتابه �لفتوحا# �ملكية 

كالمá ֲדذ� �ملع° ^k يقو_ * قصيد� له٨: 

�ُحلُجب علة  من  �َشَفى 
�لريب من   sشي عندنا، 
?تبة تسـمو على �لرتب
v صريح �لوحي ��لكتب
صفة v سـالف �حلقب
عر�  �� ;عاجيـم   v
� ֲדـا �iBلـة �لنـو�

حقيقته ;حيـا  من  كل 
فهو عيسـى ال ينا� به
سـجيته َ;عطت  فلقد 
تعرفه �لقـد�  بنعو� 
� ينلهـا غـ* ��?ثـه
�ته �لكو�   v َفَسَرْ� 
فبهـا حتيـا نفوسـهم

توضح هذO �لقصيد� Y` �إلنسا` ^k� �ى * �7حانيته �^ميانه 
عيسى  نفسه  هو  يصبح  مرمي  بن  عيسى  &7جة   ]^ ��صل 
�ملسيح �آل�   `Y نقوله ن عندما نذكر بن مرمي. �هذ� ما 
* �خر �لزما` هو مثيل للمسيح �إلسر�ئيلي عيسى بن مرمي 
فكيف يصبح كالمنا بدًعا من �لقو_ o �Y يقل به Yحد من 

علماe �ألمة؟

�لشاهد �آل�
َقْبِلِه  َ�ِمْن  ِمْنُه  َشاِهٌد   Oَُ�َيْتُلو 7َبِِّه  ِمْن  َبيَِّنٍة  َعَلى   َ̀ َكا ﴿Yََفَمْن 

ِكَتاُ> ُموَسى َِ̂ماًما 7َ�َْحَمًة﴾٩
 O1 يأ� بعدY "Oمد �"�يتلوª لذ1 على بينة من 7به هو��
 e1 جاY "تالها �k^ كقوله تعا[ "��لشمس �ضحاها ��لقمر
بعدها . �"شاهد" 1Y يشهد بصدقه � "منه" 1Y من Yمته، � 

"من قبله كتا> موسى" Yيضا يشهد بصدقه.
فكا` موسى � مبا تلقاO من نبوe�# عن ظهو7 �لنÃ �خلامت  
من  يظهر   سو �لزما`  �خر   ã�  ،� ªمد   fُيظهر صد
 fهل �خر �لزما` ، فيكو` صدY مد � علىª fيشهد بصد

.Oلزما` ^[ �خر� _�Y مد منª
شاهد  فقط  ��حد  بظهو7 شخص  تتنبأ  �لكرمية  �آلية   Oفهذ
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 �تابع للنÃ � �هذ� �لشخص �صفه �لنÃ � بعد� �Yصا
منها :خليفة  �هللا، �ملهد1، �ملسيح، قائم �_ ªمد، �حلكم، 

.V7هل فاY لعد_، 7جل من�
عد�  من  صفتا`  Öا  ��ملسيح  �ملهد1  �صف  فإ`  �بالتا± 
من  �آل�  �لشاهد  kلك  حق   *  �  Ãلن� kكرها   �Yصا

.Oبعد
 iشخاY عد�  عن   tيتحد  �  Ãلن� يكو`   `Y ميكن  �ال 
�رجو` من بعدO، بل كل هذO �لصفا# هى صفا# لشخص 

��حد فقط.
 o ،`نز�_ �ملسيح * �خر �لزما � Ãكر �لنk لذلك عندما
يكن يقصد عيسى بن مرمي 7سو_ ب· ^سر�ئيل �لذ1 كا` 
Yلفي عا=، �^منا كا` kلك من ^حد}  منذ  �حليا�  قيد  على 

صفا# �لشاهد �آل� * �خر �لزما`.
�ملهد1،  �ملسيح �خر��   _�Ùل �حلقيقي  �ملع°  ^àk هذ� هو 
فهو 7جل ´مع * k�ته �سم �لن1Y  � Ã صفته �من Yهل 
  � بن مرمي  �لوقت قد حا� مقا= عيسى  بيته، �ã نفس 
��t7 �7حانيته �صفته Yيضا. فهو kلك �لشاهد �لذY 1خ� 

به �لقر�` �لكرمي ﴿َ�َيْتُلوOُ َشاِهٌد ِمْنُه﴾. 
�هو  �ملهد1  �إلما=  هو  Yنه  Yعلن  �لذ1  �لوحيد  ��لشخص 
�ملسيح �ملوعو& هو سيدنا �Yد �، �هذO مالحظة جدير� 
يدعو`  كانو�  �لسابق   * �ملهد�ية   eعيا&Y فكل  باالهتما= 
�ملهد��ية فقط، �o يقل ��حد منهم Yنه هو �ملهد1 ��ملسيح، 
�ملسيح   `Y فظنو�    � �لرسو_  كال=  سر  يفهمو�   o أل�م 
�ملوعو& هو عيسى � �لذ1 كا` على قيد �حليا� منذ Yلفي 
�لد�لة  يقيم   Ôملك صا �Y عا=، ��ملهد1 هو خليفة عا&_ 
�ألحا&يث  من   Iلكث� حتقق  من  �بالرغم  �sذ�  �إلسالمية. 
�ملهد1  �إلما=  هو  منهم   1ّY يكن   o نفوسهم   * �لنبوية 

فعال. 

�بالتا± فإ` ^عال` سيدنا �Yد �  Yنه هو �إلما= �ملهد1 
��ملسيح �ملوعو& يوضح Yنه o يكن ليعلن هذ� من تلقاe نفسه، 
�^منا بعدما تلقاO من �لوحي �لذO�� 1 بأنه هو �ملسيح �ملوعو&. 
�قد kكر سيدنا �Yد �  * مو�ضع كث�I نصوi �لوحي 

�لM تلقاها من �هللا �. منها على سبيل �ملثا_: 
١-" ^نك Yنت م· �ملسيح �بن مرمي. �7Yسلت ليتم ما �عد 
 fصدY مفعوال �هو َ�ْعَدOُ كا`   `^ �ألكر=.  قبل 7بك  من 

�لصا&قني".١٠ 
�لوعد �حلق  �ل���. �هذ� هو  Yنت هو * حلل  ^نك   "-٢
�لذ1 كا` كالسر �ملرمو�. فاصد6 مبا تؤمر �ال Øف Yْلسنة 

�جلاهلني �كذلك جر# سنة �هللا * �ملتقدمني".١١
` �ملسيح �ملوعو& �لذ1 يرقبونه ��ملهد1  ٣-" �بشر� �قا_:̂ 
�ملسعو& �لذ1 ينتظر�نه هو Yنت. نفعل ما نشاe فال تكونن 

من �ملمترين".١٢ 
�هذ� �لفهم �لصحيح o يقل به Yحد من Y&عياe �ملهد�ية من 
قبل. �نطق به سيدنا �Yد �. �هذ� �لفهم يتفق مع �لقر�` 

�لكرمي ��ألحا&يث �لنبوية.

�ملر�جـع
١ فلسفة ^حياe �إلسال= تأليف �إلما= طاهر �Yد

Ìي �لدين �بن عرª =٢ �لفتوحا# �ملكية لإلما

٣ �ملرجع �لسابق �ملجلد �حلا&1 عشر

٤ سو�7 �لشعر�e �آليا# ٥٤-٦٠

Ìي �لدين �بن عرª =٥ �لفتوحا# �ملكية �ملجلد �لر�بع لإلما

٦ �ملرجع �لسابق

Ìي �لدين �بن عرª =٧ �لفتوحا# �ملكية �ملجلد �حلا&1 عشر لإلما

٨ �ملرجع �لسابق.   ٩ سو�7 هو& �آلية ١٨  
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