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لندن الفتوح بيت مسجد في  
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لقد أخربتكم يف اخلطبة املاضية أن حكومة إقليم البنجاب يف باكستان قد حظرت بعض جرائد مجاعتنا 
ا وكتبها، فال نستطيع طبعها ونشرها وال عرضها على الناس، وقد نشرْت بعض اجلرائد الباكستانية هذ

اخلرب. وحيث إن األخبار تصل يف هذه األيام إىل شىت أحناء العامل يف دقائق عرب شىت وسائل املراسلة 
اْلديثة عرب الن ت بالنسخ والتصوير وغيها، لذا فبعد مساع هذا اخلرب بدأ اإلخوة يرسلون يل برسائلهم 

أن هذه اإلجراءات ليست  بالربيد والفاكس أيضا معربي عن قلقهم على ما حصل. علينا أن نتذكر
جديدة يف تاريخ مجاعتنا، فإن مثل هذه التصرفات كانت وال تزال تتّم بإيعاز من هؤالء املشايخ والعلماء 
املزعومي، فهم قوم كانوا وال يزالون يأتون مثل هذه التصرفات املشينة منذ تأسيس مجاعة اإلسالمية 

، وإن تصرفاهتم هذه مل تضر جبماعتنا يف املاضي ولن األْحدية، وسيظلون يفعلوهنا يف املستقبل أيضا
تضرها يف املستقبل أيضا إن شاء اهلل تعاىل. مل تلد أم ولًدا يقدر بتصرفات كهذه أن يصّد املهمة اليت 
أناطها اهلل تعاىل باملسيح املوعود عليه الصالة والسالم. إن هؤالء العلماء املزعومي وكذلك اْلكومات  

هم كسًبا لتأييدهم هلا إمنا يبحثون عن أي عذر لصب جام حسدهم برؤية رقي مجاعتنا. لقد اليت تنظر إلي
تعاَموا يف حسدهم حىت فقدوا صواهبم كلية، إذ جتد املثقفي منهم يف الظاهر يتصرفون بغباء هو أشد من 

الة والسالم تعاليم غباء اجلاهلي. مل يكّلفوا أنفسهم قط ليوا كيف بّي سيدنا املسيح املوعود عليه الص
اإلسالم اْلقيقية وعظمة ومكانة النيب صلى اهلل عليه وسلم، وكيف أن اجلماعة اإلسالمية األْحدية قد 
قدمت كل هذه األمور أمام العامل مبنتهى الروعة واجلمال. إن املسلمي العادلي من العرب وغيهم 

هتا تأخذهم اْلية بأن هؤالء العلماء املزعومي عندما يعرفون هذه اْلقيقة مبطالعة كتب األْحدية وأدبيا



الذين يزعمون أهنم ْحلة لواء اإلسالم كيف يلجأون إىل الكذب واخلداع إذ كانوا وال يزالون يقدمون 
للناس أفكار املسيح املوعود عليه الصالة والسالم وتعاليمه حمرَّفًة ومشوَّهة. عندما يرى هؤالء املنصفون 

ي كيف أن املسيح املوعود عليه الصالة والسالم قد بي مكانة النيب صلى اهلل عليه الذين ليسوا بأْحدي
وسلم العظيمة ومجاَل تعاليم اإلسالم أميا بيان فإهنم يعرّبون عن حيهتم عرب مداخالهتم الكثية يف براجمنا 

انة النيب صلى اهلل املباشرة على قناتنا امي يت اي وكذلك من خالل رسائلهم، ويقولون إننا مل نعرف مك
عليه وسلم وال عظمة اإلسالم إال من خالل براجمكم، وإال فإن هؤالء املشايخ كانوا قد تركونا نعيش يف 
حجب اجلهل. وهكذا يعرف الناس أن هؤالء املشايخ يسيئون إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وإىل 

 اإلسالم من حيث يدرون أو ال يدرون جرّاء عدائهم لألْحدية. 
فليس دين هؤالء املشايخ إال العداء والفساد يف األرض، ولذلك لن يسعوا أبًدا ملعرفة اْلقيقة مهما أدى 
ذلك إىل فساد املسلمي السذج. هذا دأهبم ولن يرتدعوا عنه، ألهنم حيبون مكاسبهم ومآرهبم أكثر من 

د للزرع، فتزيدنا إميانًا وتعلًقا الدين. إال أن تصرفات املعارضي هذه جيب أن تعمل لنا دوًما عمل السما
بسيدنا املسيح املوعود عليه الصالة والسالم، وإذا كنا مقصرين من قبل يف قراءة كتب املسيح املوعود 

 عليه الصالة والسالم فيجب أن هنتم اآلن بقراءهتا أكثر. 
ليم البنجاب إن هذه املهمة اإلهلية لن تقدر على صّدها حكومات العامل كلها دْع عنك حكومة إق

وحدها، ذلك ألن هذه املهمة ال تتم جبهود البشر بل اهلل الذي ينجزها. هو الذي بعث املسيح املوعود 
عليه الصالة والسالم بكنوز العلوم واملعارف ووعده بالنجاح والغلبة. لقد رأينا دائما أن مجاعتنا قد 

إلجراء الذي اختذته هذه اْلكومة ازدهرت بسرعة أكثر بعد كل عرقلة كبية ومعارضة شديدة. إن ا
إلْلاق الضرر بنا يف زعمها إمنا هو عائق بسيط جدا، وكلما تعرضنا للضغط زادنا اهلل فضال، واآلن أيضا 
ستكون العاقبة خيا إن شاء اهلل، فال داعي للقلق واْلزن مطلقا. أما كتب املسيح املوعود عليه الصالة 

عامل، وهي متوفرة يف مواقع النت أيضا، وبعضها ميسرة بشكل صويت والسالم فتطبع اآلن يف شىت بالد ال
أيضا، وسوف نسعى لنوّفر الباقية منها يف قريب عاجل إن شاء اهلل تعاىل. لقد وىّل الزمن الذي كنا نفّكر 
فيه أن اْلظر على كتبنا يلحق بنا ضررا، ألن كنوز العلم والعرفان هذه منتشرة اليوم يف أجواء السماء 

هر أمامنا بضغطة زر واحدة. فواجبنا أن نسعى لالنتفاع من كتب املسيح املوعود عليه السالم وأدلته وتظ
أكثر فأكثر. لقد فّكرت اآلن أننا سنزيد بإذن اهلل تعاىل الوقَت لبّث دروس كتب املسيح املوعودعليه 

يف باكستان على كتبنا السالم على قناتنا امي يت اي، وهكذا فإن اْلظر الذي فرضته حكومة إقليمية 
سيتسبب يف نفع األْحديي املنتشرين يف كل أحناء العامل. اعلموا أن كل عائق وكل معارضة جيلب لنا 
نفًعا، ويوجه أنظارنا إىل سبل ووسائل جديدة للرقي واالزدهار، فلن هنتم بعدها بطبع هذه الكتب أو 

ه الكنوز لشعوب كثية بلغاهتا بإذن اهلل إلقاء دروس هلا باللغة األصلية فحسب، بل سوف تتوفر هذ



تعاىل. فالذين ينتاب قلوهبم شيء من القلق عليهم أن ينفضوه منها. لقد اضطررت هلذا القول ألن 
 اإلخوة يعربون يل عن قلقهم يف رسائلهم.

وأيًّا كان، فإن اإلجراء الذي اختذوه ضد كتب اجلماعة قد كشف اآلن للعيان أمرًا بكل وضوح كما  
كشف يف املاضي على الدوام، وهو أن هؤالء القوم الذين يّدعون أهنم حيبون الرسول صلى اهلل عليه 

ا كتب اجلماعة وسلم جدا، وأهنم ْحلة لواء اإلسالم، وهذا ما يدفعهم ملعارضة األْحدية، مل يطالعو 
 اإلسالمية األْحدية بنظرة عادلة، ومل يسعوا لذلك قط. 

ال شك أننا نقوم عادة بفضح كذهبم يف دعواهم هذه ون ري العامل صورهتم األصلية، إال أنين فكرت اليوم 
يف زعمهم  -أيضا أن أقرأ على مسامعكم بعض أقوال املسيح املوعود عليه الصالة والسالم اليت حط فيها

عظمة اإلسالم ومكانة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وحتدث ضد تعاليم اإلسالم، مما  -لعياذ باهللوا
جيرح مشاعرهم وينشر الكراهية فيهم. سوف أقرأ عليكم نزرًا يسيا من هذه املقتبسات وإال فإن هذه 

جدا، ومن املدهش  املواضيع اليت كشف فيها لنا عظمة ومكانة النيب صلى اهلل عليه وسلم واسعة وكثية
أن يسمعها ويقرأها َمن يّدعي اْلب للنيب صلى اهلل عليه وسلم ومع ذلك يكون من الذين هم صم 
وبكم وعمي. ال يهمنا هؤالء املشايخ املزعومون، ولكن هناك اآلالف الذين يسمعون كالمنا عرب قناتنا 

ي األْحديي جالًء وإدراكا، أقدم امي يت اي، فلكي تنشرح صدورهم أكثر، ولتزداد قلوب وعقول املسلم
بعض أقوال املسيح املوعود عليه السالم يف هذه العجالة. فأوال أقرأ عليكم ما يكشف لنا األسلوب 
اجلميل للمسيح املوعود عليه السالم ْلمد اهلل تعاىل والصالة على نبينا صلى اهلل عليه وسلم، حيث 

 قال: 
نفسك هديتنا إىل سبيل معرفتك وأنقذتنا من أخطاء وهفوات "آالف الشكر لك يا ربَّنا، على أنك ب

وعلى آله  فكرية وعقلية بإنزال كتبك املقدسة. والصالة والسالم على سيد الرسل حممد املصطفى 
وأصحابه، الذي أرشد اهلل به عاَلما ضاال إىل الصراط املستقيم، ذلك املريب النافع الذي هدى اخللق 
الضال إىل الصراط السوي من جديد، ذلك احملسن ذو املنة الذي خّلص الناس من بالء الشرك 

طبيب ومعاجل الدهر الذي واألوثان، ذلك النور وناشر النور، الذي نشر نور التوحيد يف الدنيا، ذلك ال
ثّبت القلوب الفاسدة على الصالح، ذلك الكرمي، رمز الكرم الذي سقى األموات ماء اْلياة، ذلك 
الرحيم املتعاطف الذي حزن لألمة وتأذى، ذلك الشجاع والبطل الذي انتَشلنا من فّوهة املوت، ذلك 

ه بالرتاب، ذلك املوحد الكامل وحبر اإلنسان اْلليم املتواضع الذي أخضع رأسه للعبادة وسّوى ذات
العرفان الذي ما راقه إال جالل اهلل، وأسقط غيه من نظره، ذلك املعجزة من قدرة الرْحن؛ الذي غلب 
يف مجيع العلوم اْلّقة مع كونه أمّيا، وأدان كل قوم على أخطائهم وتقصياهتم." )الرباهي األْحدية، اجلزء 

 األول(



تبي عند مواجهته املصائب أو عندما ينال الرفاهية وحيوز القوة. وهذا األمر اْلق أن أخالق املرء ت
يظهر على أمت وجه بواسطة أنبياء اهلل ومقربيه اخلواص. وإن أعلى مرتبة هلذا اإلظهار نراها يف شخص 

 :يف زمن املصائب ويف زمن الفتوحات يف ذكر أخالق النيب  . يقول املسيح املوعود النيب 
"األنبياء واألولياء يأتون ليّتبعهم الناس يف مجيع األخالق، ولكي خيطو طالب اْلق قاطبة على جادة 
االستقامة يف األمور اليت وّفق اهلل تعاىل األنبياء واألولياء لالستقامة عليها. ومن البديهي متاما أن 

)أي لظهور كل خ لق وقت ب. األخالق الفاضلة ال تتحقق يف اإلنسان إال إذا ظهرت يف وقتها املناس
وعندها فقط ترتك تأثياهتا يف  معي، وعندما يظهر يف وقته املناسب يتحقق وجودها على صعيد الواقع(

القلوب. فمثال؛ إن العفو مع القدرة على االنتقام هو اجلدير بالتقدير والثناء. والتقوى اجلديرة باالعتداد 
 على إشباع أهواء النفس. هبا هي أن يلتزم هبا صاحبها مع القدرة 

فباختصار، من مقتضى مشيئة اهلل يف األنبياء واألولياء أن تظهر منهم األخالق الفاضلة كافًة وتبلغ 
درجة التحقق والثبوت. ولتحقيق هذا اهلدف يقسم اهلل عمرهم النوراين إىل قسمي: فق سم منه ينقضي 

والتعذيب لكي تظهر أخالقهم السامية اليت ال ميكن بالضيق واملصائب؛ فيؤَذون كل أنواع اإليذاء 
ظهورها أو حتققها قط دون املصائب الشديدة. فما مل تنـزل عليهم مصائب شديدة وقاسية جدا ال ميكن 
أن يثبت بأهنم قوم ال خيذلون موالهم عند مرورهم باملصائب، بل يتقدمون إىل األمام دوما، ويشكرون 

عطفه تاركا غيهم أمجعي، وعدَّهم مستحقي ألن يؤَذوا من أجله ويف  اهلل على أنه اصطفاهم بنظرة
سبيله. فإن اهلل تعاىل ي نـزل عليهم املصائب لي ظهر أمام الناس صربهم وَقَدم صدقهم وبسالتهم 
واستقامتهم ووفاءهم وعنفواهنم ومروءهتم. وجيعلهم مصداق املقولة: "االستقامة فوق الكرامة". ألن 

ل ال يتبي دون املصائب الكاملة، واالستقامة والصمود من الدرجة العليا ال يتبي بغي الزلزال الصرب الكام
الشديد. واْلق أن هذه املصائب إمنا هي ن عم روحانية لألنبياء واألولياء وبسببها تظهر يف الدنيا أخالقهم 

درجاهتم يف اآلخرة. لو مل ي نـزل اهلل  وترتفع -اليت ينفردون هبا وال يوجد هلم فيها نظي وال مثيل -الفاضلة 
عليهم املصائب ملا نالوا تلك الن عم، وملا انكشفت للناس مشائلهم اْلسنة كما هو حقها، بل لع ّدوا مثل 
بقية الناس متاما. وقد كانوا سيحلون من هذه الدار الفانية يوما من األيام ال حمالة مهما قضوا حياهتم 

راحة ورغد العيش. ويف تلك اْلالة ملا كان ْلياهتم املتسمة بالرفاهية والراحة بقاء، الفانية يف الرفاهية وال
وملا نالوا يف اآلخرة مدارج عليا، وملا ذاعت يف الدنيا مروؤهتم وبطولتهم ووفاؤهم وشجاعتهم، األمر الذي 

م، وغيب الغيب الذي صاروا نتيجته سعداء ال نظي هلم، وأصبحوا أفذاذا ال نّد هلم، وفريدين ال مثيل هل
ال يصل ك نهه إدراٌك، والذي بسببه ع ّدوا كاملي وبواسل شجعان، كأن هناك آالف األسود يف جسد 
واحد، وآالف النمور يف جسد واحد، ففاقت قوهتم وقدرهتم إدراك اجلميع وبلغت أعلى درجات 

 (. )أي تظهر كل هذه األشياء وتبلّغهم أعلى مراتب قرب اهلل تعاىلالتقرب



والقسم الثاين من حياة األنبياء واألولياء حيتوي فرتة بلوغهم درجة الكمال يف الفتح واالزدهار والثراء، 
وذلك لكي تظهر أخالقهم اليت ال ميكن ظهورها إال إذا كانوا منتصرين وأصحاب ازدهار وثروة وح كم 

ألعداء واإلحسان إىل املسيئي، وسلطة وقوة، ألن غفران ذنوب املؤذين والعفو عن املعذ بي ومواساة ا
وعدم الرغبة يف املال وعدم الزهو به، وعدم اإلمساك والبخل يف حالة الغىن، وفتح باب الَكَرم واجلود 
والعطاء، وعدم اعتبار املال مدعاة لألنانية، وعدم اختاذ السلطة وسيلة للظلم واالعتداء؛ فكلُّها أخالق 

ئزا على املال والقدرة، وال تثبت إال إذا تيسرت لإلنسان الثروة ي شتَـَرط لظهورها أن يكون املرء حا
والسلطة كلتامها. فما دام ال يظهر أيٌّ من نوَعي هذه األخالق إال يف زمنـه سواء املصائب والضعف أو 

ضعفه أو يف انتصاره، أي يف )أي إذا كانت هذه األخالق تظهر من اإلنسان يف زمن الثروة والس لطة، 
لذلك اقتضت حكمة اهلل  باملرء فرتة املصائب واآلالم، وعندما حتل به فرتة اْلكومة والقدرة( عندما حتل

الكاملة أن متت ع األنبياء واألولياء بكلتا اْلالتي اللتي تشمالن آالف أنواع الن عم. ولكن مرحلة ظهور 
هلية للبعض زمن األمن هاتي  اْلالتي ال تكون على املنوال نفسه لكل شخص. بل هتيئ اْلكمة اإل

والرفاهية يف اجلزء األول من حياته وتؤخ ر له فرتة املصائب. وتنـزل املصائب على بعض آخرين يف املرحلة 
األوىل من حياهتم مث تتداركهم نصرة اهلل يف هناية املطاف. وتكون كلتا اْلالتي كامنة يف البعض وتربز يف 

ح مثال على ذلك هو شخص سيدنا خامت الرسل حممد بعضهم اآلخر بوجه كامل. وإن أعلى وأوض
بكل  )أي وردت عليه حالة الضيق وحالة النصر أيضا(؛ إذ قد وردت عليه كلتا اْلالتي املصطفى 

وضوح وترتيب إذ سطعت مجيع أخالقه الفاضلة سطوع الشمس وحتقق يف شخصه املبارك مضمون: 
 ٍَوإ نََّك َلَعَلى خ ل ٍق َعظ يم .واْلّق أّن حتقُّق أخالق النيب  بكل جالء  على وجه الكمال من كال

مبلغ الكمال ال ي ثبت أخالقه الفاضلة فقط  )أي بلوغ أخالقه النوعي ي ثبت أخالق األنبياء مجيعا، 
صّدق نبوهتم وك تبهم وأثبت  ألنه  (بل يثبت أخالق األنبياء اآلخرين أيضا، ولكن كيف؟ فيقول 

بأنه ال  أهنم مقرَّبون إىل اهلل. فمن هنا زال أيضا اعرتاٌض ميكن أن خيطر ببال أحد عن أخالق املسيح 
تثبت فيه األخالق من ك ال النوعي على الوجه األكمل، بل ال تثبت حىت من نوع واحد؛ فالصرب الذي 

بالصحة والكمال إال إذا عفا بصفاء القلب عن الذين حتلى به املسيح يف مرحلة املصائب ال يتحقق 
عن أهل مكة وغيهم بعد أن  آَذوه بعد إحرازه الغلبة والقدرة عليهم، كما عفا سيدنا خامت األنبياء 

انتصر عليهم كليا وأصبحوا حتت سيفه، ومل يعاقب إال حفنة منهم سبق أن صدر من اهلل تعاىل األمر 
لكل عدوٍّ ذنَبه ما عدا هؤالء امللعوني منذ األزل، وأعلن للجميع أْن "ال  القاطع مبعاقبتهم. فغفر 

الذي كان يبدو يف -تثريب عليكم اليوم" وذلك بعد االنتصار عليهم. فبسبب هذا العفو عن إساءاهتم 
)أي كان نظرهم مستحيال؛ ألهنم بسبب شرورهم ضد املسلمي كانوا يرون أهنم مقتولون ال حمالة 

أيضا حيسبون نظرا إىل ذنوهبم وأخطائهم أنه ليست عقوبتهم إال القتل، وكان العفو يبدو األعداء 



قد أسلم آالف  -بعدما صاروا يف قبضة معارضيهمعفا عنهم مجيعا(،  مستحيال هلم. ولكن النيب 
على  الناس يف ملح البصر، واستبان هلم مثل الشمس الساطعة ذلك الصرب اْلقيقي الذي حتلى به النيب 

إيذائهم الشديد إىل مدة طويلة. ألن من طبيعة اإلنسان أنه ال تنكشف عليه عظمة صرب اآلخر 
وصالحه كاملًة إال إذا صرب بعد تلّقي إيذاء شديد إىل مدة طويلة مث عفا عن أخطاء املؤذي رغم القدرة 

قيقي وهذا هو منوذج تعرض لألذى فرتة طويلة، وهذا هو الصرب اْل على االنتقام منه؛ )أي أن النيب 
بوضوح يف  ويقول:( ولذلك مل تثبت أخالق املسيح  يف الصرب، ويتابع املسيح املوعود  أسوته 

لمه خبياره أو كان ناجتا عن اضطراره؛ إذ  الصرب والتحمل واْل لم، ومل يتبي جيدا إذا كان صرْب املسيح وح 
ن أخطاء الذين آذوه أم ينتقم منهم. ومقابل ذلك مل جيد مرحلة القوة والقدرة لي عَلم هل كان سيعفو ع

جيدا يف مئات املناسبات واخت ربت وبان صدقها مثل الشمس. فقد استبانت  فقد جتلَّت أخالق النيب 
وملعت وسطعت يف شخصه الكرمي األخالق املتعلقة بالَكَرم واجل ود والسخاء واإليثار واملروءة والشجاعة 

، بل وال يف أّي نيب خال عن الدنيا لدرجة ما ملعت هبذا الوضوح يف املسيح  والزهد والقناعة واإلعراض
كلها يف سبيل اهلل   أبواب كنوز ال تعد وال حتصى، فأنفقها  ؛ إذ قد فتح اهلل تعاىل عليه قبل النيب 

. مل يشي د لنفسه بناًء وما إلراحة نفسه شيئا( )أي مل ينفق النيب ومل ي نفق على نفسه منها ولو حبًة، 
أَعدَّ بالطا، بل قضى حياته كلها يف حجرٍة صغيٍة من طٍي مل تكن أفضل من بيوت الفقراء قط. لقد 

إىل من أساء إليه وآذاه، وأراحهم مباله يف مصائبهم. لقد اختار لنومه يف معظم األحيان فراشا  أحسن 
ل إما خبزا من شعي أو جوًعا. لقد أ عطي أموال الدنيا على األرض وحجرة صغية للعيش، وآثر يف األك

مل يلّوث هبا يديه الطاهرتي قط. وآثر الفقر على الثروة، واملسكنَة على القدرة دائما. مل  بوفرة ولكنه 
يعتمد على شيء سوى مواله الكرمي، وذلك منذ يوم بعثته إىل أن لقي رفيقه األعلى. فقد صمد يف 

ف األعداء خالًصا لوجه اهلل حي بدا القتل أمرا حمتوما، وبذلك أثبت شجاعته ووفاءه املعارك مقابل آال
 وصموده. 

األخالق الفاضلة من ج ود وسخاء  فباختصار، قد أثبت اهلل تعاىل يف شخص سيدنا خامَت األنبياء 
 ....وزهد وقناعة وشجاعة وبسالة وحب اهلل تعاىل مبا مل ولن يكون له نظي يف الدنيا أبدا

وقد ختم اهلل تعاىل النبوة والرسالة على ذاته املقدس مبعىن أن مجيع الكماالت قد خ تمت على 
 شخصه الكرمي. وهذا فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

 قال  املسيح بأن السؤال كان. وحده  النيب هو النور أن مسيحي من سؤالٍ  على ردا  وّضح مث
يعَ  يَا إ يَلَّ  تـََعاَلْوا: "حبقه َعب يَ  مجَ  ، َوالثَّق يل ي اْلم تـْ  وأنا اْلياة وأنا الصراط وأنا النور وأنا أ ر حي ك ْم، َوأَنَا اأَلْْحَال 

  شاهبها؟ ما أو الكلمات هذه نفسه إىل أيضا اإلسالم مؤسس نسب فهل ،"الصالح



 فَاتَّب ع وين   اهللَ  حت  بُّونَ  ك ْنت مْ  إ نْ  ق لْ  :صراحة الكرمي القرآن يف ورد لقد: اجلواب يف  املوعود املسيح فقال
 سيكون يل باتباعه اإلنسان بأن فالوْعد. لكم ويغفر حيببكم أي ؛ذ ن وَبك م َلك مْ  َويـَْغف رْ  اهلل   حي ْب ْبك م  
 اإلنسان يصبح أن من أمسى مرتبة أي هناك ليس ألنه آنفا، املذكورة املسيح أقوال يفوق اهلل، حبيب
 قد لذا اهلل؟ حبيبَ  اإلنسان يصبح طريقه على بالسي مم َّن نورا نفسه يسمي بأن أجدر فمن  اهلل، حبيب

 . ن ورٌ  اهلل   م نَ  َجاءَك مْ  َقدْ  :قال كما" نورًا" الكرمي القرآن يف  النيبَّ  اهلل مّسى
 : اهلل حبيب اإلنسانَ  جيعل واتّباعه  النيب حب أن مبي نا  حضرته يقول مث
 بصدق النيب اتباع أن شخصيا جربت   وقد.  النيبَّ  باتباعه منوطا ألحد حبه جعل قد تعاىل اهلل إن"

 ْلب حرقة اإلنسان قلب يف خيلق حبيث املطاف هناية يف اهلل عند حمبوبا اإلنسان جيعل  وحبه القلب
 عليه يقع عندها.  هلل إال شوق وال أ نسٌ  له يبقى وال شيء كل عن راغبا اهلل إىل فينيب تعاىل، اهلل

 حينئذ. كاملة قوية جبذبة نفسه إىل وجيذبه الكامل والعشق اْلب بصبغة فيصب غه اهلل ْلب خاص جتلٍّ 
 بصورة النواحي مجيع من ونصرته لتأييده اخلارقة تعاىل اهلل أعمال   وتظهر النفس أهواء على يتغلب
 ".اآليات

 كامال أسوة قدَّم الذي اإلنسان إن: "فقال نيّب، وأكمل إنسان أكمل كان  النيب أن مبي نا  يقول مث
 وعمال علما التام الكمال منوذج واملقدسة الروحانية قواه وبقوة وأعماله وأفعاله وصفاته بذاته أبدى وقد ،

 والذي كاملة، بربكات وجاء نيّب، أكمل كان الذي اإلنسان ذلك. كامال إنسانا ومس ي وثباتا، وصدقا
 إىل األموات من كامل عامل وعاد الدنيا يف األوىل القيامة ظهرت الروحاين واْلشر الروحانية بعثته بسبب
 حممد النبيي فخر املرَسلي ختم األصفياء، إمام األنبياء، خامت سيدنا هو املبارك النيب ذلك فإنّ . اْلياة

 على مبثلها وتسل م ترحم مل وسالما رْحة اْلبيب النيب هذا على وسل م ارحم اْلبيب ربنا فيا.  املصطفى
 األنبياء بقية صدق على دليل عندنا كان ملا الدنيا يف العظيم النيب هذا يأت مل لو. اخلليقة بدء منذ أحد

 أن مع. وغيهم وزكريا وحيىي ومالخي مرمي ابن واملسيح وأيوب يونس مثل الدنيا إىل جاؤوا الذين الصغار
 صلّ  اللهم. الدنيا يف صادقي ع دُّوا أهنم النيب هذا مّنة ولكنها اهلل، وأحباء ووجيهي مقرّبي كانوا كلهم
 . أمجعي وأصحابه وآله عليه وبارك وسّلم

 :  النيب منن بعض ذكر يف  يقول مث
 الرسل خامت ،الكمال نوع كل يف غايات سّباقَ  اخلصال، يف ابارعً  كرميا رسوال لنا (تعاىل اهلل) بعث"

 الدين، وشاد لألّمة هداجل   بذل ومبا املستفيضي، ألسن على دَ ْح    مبا حمّمدٌ  هو الذي األميّ  النيبّ  والنبيي،
 يف لي كمَ  مل ما كل أكمل ومبا ،العاملي رب رساالت تبليغ عند لنا أوذي ومبا مبي، بكتاب لنا جاء ومبا

 ما وأمتّ  األخالق وأكمل أخرى، ونقائص والتفريط اإلفراط عن زَّهةـمن شريعة وأعطى األوىل، الكتب
 وحتامى، الضاللة من وعصم أجلى، ووحيٍ  البيان بغ رر الرشد وعّلم الورى، طوائف إىل وأحسن ى،رَ حَ 



 وصَقل لسانا، فأعطاهم وجهالء أميي وكانوا كالدواب، يعيشون كانوا الذين أي) العجماوات، وأنطق
 فنوا حىت وزّكاهم وطّهرهم. املرسلي كاّفة   و رثاء وجعلهم اهلدى، روح فيهم ونفخ (أخالقهم ورفع لساهنم

 معارف عّلم وكذلك. منقادين وجوههم وأسلموا العزّة، ذي هلل دماءهم وأهراقوا اْلضرة، مرضاة يف
 حيث من رفعهم أي) ف ضالته، باغرتاف الفضلَ  ناغْ بلَ  حىت نادرة، ون كاتٍ  مكنونة ولطائف مبتكرة،

 بعدما السماء إىل وصعدنا داللته، باخرتاف اْلق أدّلة وعرفنا (أيضا واملعرفة العلم حيث ومن األخالق
 الناصرين وأصحابه الطيبي، الطاهرين آله وعلى الدين، يوم إىل مْ وسل   عليه فصل   اللهم. خاسفي كّنا

(. أمجعي عنهم اهلل رضي." )والبني وأمواهلم وأعراضهم أنفسهم على اهلل آثروا الذين اهلل ب  ن َ  املنصورين،
 (  313-311: الصفحة ،51اجمللد الروحانية اخلزائن املؤمني، ترغيب)
 :  نبوته ختم منصب ذكر يف  يقول مث
 إال بعده، نيب ال األنبياء خامت بأنه ونؤمن. األديان خبي جاء وأنه ورسوله، نبيُّه حممًدا سيدنا بأن نؤمن"

 ....وعد ه وأظهَره فيضه م ن ر يب َ  الذي
 إال بعده نيب ال بأنه ونعتقد وأنبيائه، اهلل رسل أفضل هو الذي نبينا على كماالهتا ختم النبوة خبتم ونعين
 هو وهذا... بضيائه وأضاء روحانيته من كله الفيضَ  وجد الذي أتباعه، أكَمل   ومن أّمته من هو الذي
 احملبة بكمال فيه الفاني التابعي ح لل يف ح ْسَنه الناسَ  ويري نبينا، بركات على يشهد الذي اْلق

 إىل حاجة وال أبتَـَر، كون ه لنَـْفي   اهلل من ثبوت هو هذا بل للم راء، أحد يقوم أن اجلهل ومن والصفاء،
 فيض حيث من أب ولكنه اجلسمانية، حيث من الرجال من أحد أبا كان ما وإنه. تدبَـّرَ  ملن تفصيل
 معه الذي إال أبدا اْلضرةَ  يدخ ل وال. املقبولي وَعَلم   النبيي خامت وإنه. الروحانية يف كّمل ملن الرسالة

. وملته دينه على والثبات   برسالته، اإلقرار بعد إال عبادة وال عمل ي قَبل ولن سنته، وآثار خامته، نقش  
 لكتابه ناسخَ  وال بعده، شريعةَ  وال. وطاقته و ْسع ه قدر على سننه، مجيع يف تب عه وما تركه من هلك وقد

. اإلميان من خرج فقد القرآن، من ذرّة مثقالَ  خرج ومن. كم ْزنت ه َقْطرَ  وال لكلمته، مبد لَ  وال ووصيته،
. هوى فقد وصاياه من ذرة مقدار تَرك ومن املصطفى، نبينا من ثبت ما كلَّ  يّتبع حىت أحد يفلح ولن
 من شيئا هو ليس وبأنه الربيّة، خي   حممدٍ  سيدنا من ر يّبَ  بأنه اعتقد وما األمة، هذه من النبوة اّدعى ومن
 ومل النبوة ادعى ومن. الفَجرة بالكَفرة نفسه وأَْلقَ  هلك فقد الشريعة، خامت القرآن وأن األسوة، هذه دون

 تـَْهَتان ه، من وقطرة بستانه، من مثرة وأنه فيضانه، من وَجد ما كلَّ  وَجد إمنا وبأنه أمته، من بأنه يعتقد
 . وأعوانه وأتباعه أنصاره وعلى عليه اهلل ولعنة ملعون فهو ملعانه، من وَشْعَشعٌ 

 جرّ  فقد خالفه من وكلُّ  القرآن، دون من لنا كتابَ  وال اجملتىب، نبّينا دون من السماء حتت لنا نيبَّ  ال
 (182-181 الصفحة ،51 اجمللد الروحانية اخلزائن الرْحن، مواهب". )اللظى إىل نفسه

 : فقال:  النيب هو اآلن الوحيد الشفيع أن  املوعود املسيح بّي  لقد



 إال كلهم آدم لبين شفيعَ  وال رسولَ  وال القرآن، إال اآلن البسيطة ظهر على اإلنسان نوع لبين كتابَ  ال"
 عليه ت فض لوا وال صادقًا، حبًّا واجلالل اجلاه ذا النيبَّ  هذا حتّبوا أن جاهدين فاسعوا ، املصطفى حممد
  .الناجي من السماء يف ت كَتبوا لكي األشكال، من بشكل غيَه

 هذه يف ملعاهنا ت ري اليت تلك هي اْلقيقية النجاة إمنا املوت، بعد يظهر بشيء ليست النجاة أنّ  واعلموا 
 كلهم اخلَلق شفيع    حمّمدا وَأن حق، اهلل بأن يوقن الذي ذاك هو الناجي؟ هو من أال. الدنيا اْلياة
 مل تعاىل اهلل وأن السماء ، أدمي حتت كتاب من للقرآن مثيلَ  وال رسول م ن  له مثيلَ  ال وأنْ  اهلل، عند
 . ...اآلبدين أبد إىل خالد حيّ  املصطفى النيب هذا أنّ  إالّ  اخللود، حياة حييا أن ألحد يشأ
 قد كانت الذي املتاع  حممد نال وقد األوىل، القرون أضاعته قد كانت الذي املتاعَ   موسى نال لقد

 منها أعظم أهنا إال املوسوية، السلسلة مقامَ  احملمديّة السلسلة اآلن قامت لقد. موسى سلسلة أضاعته
 ."مرمي ابن من أفضل   مرمي ابن ومثيلَ  موسى، من أفضل   موسى مثيل إن. املرّات آالف شأنًا
  النيب عظمة بيان يف  املوعود املسيح أورده مما فيض من كغيض القليلة املقتبسات هذه اقتبست لقد

 ندعو. املختلفة اإلسالم تعاليم شرح حول كبيا كنـزا  املوعود املسيح قدم كذلك. السامية ومكانته
 راية حاملو أهنم زعمهم حبسب يّدعون للذين والفطنة العقل ويهب منها، لالستفادة يوفقنا أن تعاىل اهلل

 . صحيحة بصورة الناس عامة فيشدوا  للنيب اْلقيقي احملب كالم ليسمعوا اإلسالم
 الذي قاديان درويش موسى حممد السيد هو أوهلما. مرحوَمي على الغائب صالة سأصلي الصالة بعد
 على قادرا املرحوم كان. راجعون إليه وإنا هلل إنا. عاما 11 يناهز عمر عن م50/1/1051 يف تويف

 جبروح وأصيب وسقط الشارع على ْلادث تعرض وفاته من أيام أربع قبل. عمره أيام أواخر إىل املشي
 املرحوم كان". نور" مستشفى يف تويف مث أيام أربعة إىل أمرتسر مدينة يف مستشفى يف وبقي أذنه قرب

 من املرحوم كان.  األول اخلليفة عهد يف اجلماعة إىل واالنضمام للبيعة عائلته وف قت لقد. موصيا
 وظيفته ترك بعد م5131 عام يف قاديان إىل جاء عندما. شيخوفوره حمافظة يف" واال سيد" قرية سكان

 أن بعد اخلاص شغلي أبدأ أن أريد: املرحوم قال شغلك؟ ما:  املوعود املصلح حضرة سأله اجليش يف
 حي م5132 عام إىل يعود الكالم هذا. خدماتك إىل حباجة أنا:  قال. اجليش يف الوظيفة تركت  

 تركت لقد ، املوعود املصلح له فقال. واهلند باكستان بي اهلندية القارة بانقسام توحي الظروف كانت
 دراويش إىل وانضم هنالك فاستقر. قاديان يف هنا امكث بل اآلن باكستان إىل هتاجر فال الوظيفة
 يف طويلة فرتة إىل للخدمة املرحوم و ّفق لقد. وسعادة سرور بكل األيام تلك وقضى ،151 الـ قاديان

 يف السنوية اجللسة حضر م1001 عام يف. املسيح دار يف وخاصة" أْحدية أجنمن صدر" مؤسسة
 عند اجلميع أمام فجلس العاملية البيعة يف اهلند لتمثيل الشرف نال وكذلك الدراويش، عن ممثال بريطانيا

 زوجته توفيت. اجلماعة خدمة من لطيف السيد ابنه تقاعد لقد. أبناء وثالثة بنتي وراءه ترك. البيعة



 أن تعاىل اهلل ندعو. وثبات صرب بكل زوجها مع الدروشة حياة قضت أن بعد م10/1/1053 بتاريخ
 . كبارهم بأسوة للتأسي أوالده ويوفق املرحوم درجات يرفع

 يف توفيت وقد  إمساعيل حممد مي سيد بنت الرفيق أمة سيدة الصاحبزادي للمرحومة هي الثانية اجلنازة
 إمساعيل حممد مي حضرة تزوج لقد. راجعون إليه وإنا هلل إنا عاما، 80 يناهز عمر عن م1/1/1051

 م5152 عام يف اللطيف أمة السيدة من ثانية فتزوج. األوىل الزوجة من باألوالد ي رزق مل ألنه مرتي
 كانت. أوالده من الثامنة الرفيق أمة الصاحبزادي املرحومة كانت وابني، بنات سبع منها اهلل ورزقه

 عمر، فضل مستشفى يف طبيبا يعمل باشا نصرت اهلل ْحيد السيد ابنها. وهادئة جدا مثقفة املرحومة
 عام يف. م5111 عام يف أميكا يف دراسته أثناء األْحدية باشا اهلل حضرة أيب دخل لقد: ويقول

 اخلال كان خاالن، لنا كان: وقال والديت من الزواج أيب على  أْحد بشي مرزا حضرة اقرتح م5110
 أم السيدة) جان، اَّمان" السيدة أخو كان الذي إمساعيل حممد مي الدكتور أي بطبيعته صوفيا األكرب

 بأين أْحد بشي مرزا حضرة فقال. كبيا عاملا فكان إسحاق حممد مي أي األصغر، خالنا أما. (املؤمني
  أْحد بشي مرزا ْلضرة والدي فقال. األكرب خالنا بنت الرفيق أمة الصاحبزادي من الزواج لك أقرتح
 موضوع سأفتح أنا: فقال أتزوج؟ أن ميكنين أو املوضوع هذا أفتح فكيف أْحديي غي كلهم أقاريب بأن

. نفسه اليوم يف الزفاف ومت م1/55/5115 يف قراهنا ع قد فهكذا. عليك مشرفا نفسي جاعال زواجك
  املوعود املصلح كان أّمك تزوجت عندما أنه باشا نصرت للدكتور صديقة مرمي السيد ذكرت لقد

(. الثاين اخلليفة عن) ممثال فيه واشرتك الزواج ترتيبات وتوىل بالدعاء أْحد بشي مرزا حضرة فقام مريضا
 املوعود املصلح أرسل عنده من اخلروج وشك على وكان الزواج بعد  املوعود املصلح لزيارة جاء عندما
 بأين يقول املوعود املصلح أن له قولوا: يلي كما الرفيق أمة السيدة زوج باشا اهلل حضرة للسيد رسالة 
 . ابنيت أعطيتكَ  قد

 عمر، فضل مستشفى يف أسنان طبيب قبل من قلت كما باشا، ن صرت اهلل ْحيد السيد ابنها يعمل
 غالم الدكتور من متزوجة باشا فرحانه السيدة وابنتها ديب، يف يسكن باشا خضر السيد الثاين وابنها
 . ربوه يف الكمبيوتر فرع يف ويعمل اجلماعة، خلدمة اْلياة واقف وهو فرخ أْحد
 طويلة لفرتة كراتشي يف اهلل إماء جلنة رئيسة نائبة بصفتها اجلماعة خلدمة الرفيق أمة املرحومة و ّفقت لقد

 أملها ازداد فقد العلوي الطابق يف تقع املكاتب كانت. ركبتيها يف األمل مع مكان كل إىل تصل وكانت
 كانت. اخلفاء يف كثيا الفقراء تساعد كانت. عملها ترتك مل ذلك مع ولكن األدراج صعود بسبب
 إىل جاء لقد. شأهنم من يهّون شيء أي تتحمل تكن مل لدرجة كثيا اخللفاء وحتب للخالفة خملصة

 على الطعام عند أحدهم وقال م5123 عام يف اجلماعة واجهتها ظروف أثناء يف الضيوف بعض بيتها
 املرحومة فمنعته. كذا يقول أن جيب كان بل كذا يقول أال الثالث اخلليفة على جيب كان بأنه املائدة



. اْلال يف الكالم وقطعت ذلك، بعد واحدة كلمة أمسع ولن اسكتْ : وقال إصبعها بإشارة بشدة فورا
 . للخالفة جدا خملصة فكانت
 راتب هو الوحيد معاشه كان والدي تقاعد عندما: ابنها يقول قوية، تعاىل اهلل مع عالقتها كانت
 اهلل بّشرين لقد: لوالدي أمامي والديت قالت يوم ذات. الشيء بعض صعبة املالية الظروف وكانت التقاعد

 هناك من يأيت راتبه فبدأ املستشار وظيفة والَده الدويل البنك أعطى ذلك بعد. الرازقي خي واهلل: بـ تعاىل
 . الدنيا يف زاهدة املرحومة كانت. تعاىل اهلل بفضل املعاش وزاد مستشارا بصفته
 ومن. فقط ساعة ربع إال هاوربط والديت أغراض مجع يف ستغرقن مل: باشا فرحانة السيدة ابنتها تقول

  املوعود املصلح كان. أْحديي غي كانوا أهنم مع أصهارها عائلة بأفراد جيدا هتتم كانت أهنا ميزاهتا
 ما خي على النصيحة هبذه عملت أ ّمي بأن بنتها فتقول األْحديي، غي باألقارب باالهتمام نصحها قد

 معارضتهم يبدون وكانوا أْحديي غي كانوا الذين والدي عائلة أفراد مجيع مع املعاملة وأحسنت يرام،
 مل بأنه وفاهتا عند بعضهم أقرّ  وقد. معارضتهم من الرغم على معاملتهم أحسنت ولكنها أحيانا، أيضا
 . مثلها أمي وناصح مواس هلم يكن
 .حسناهتا يف لالستمرار أيضا أوالدها ويوفق املرحومة درجات يرفع أن تعاىل اهلل ندعو

 


