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التقوى

 Ëتر©ة: �ملكتب �لعر

ال  �حد}  �هللا  [ال  [له  ال   � �شهد 
شريك لـه، ��شهد � +مًد� عبد} 
من  باهللا   eفأعو بعد  �ما  ��سوله. 
�لشيطا �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو8 �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�[يَّاَ�  َنْعُبُد  [يَّاَ� 
�لَِّذيَن   d�ِصَر  * �ْلُمْسَتقيَم   dَ�َر �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لj �لقاها سيدنا مر�� مسر	, �_د �يدO �هللا تعاi بنصرO �لعزيز

� kإلما` �ملهد�	خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو? �
يو8 ٢٠١٥/١٢/١٨

> مسجد بيت �لفتو] بلند

 � �ملوعو�  �ملسيح  �علن   � منذ 
بأنه �ملسيح �ملوعو� ��ملهدX �ملعهو� 
�ملشايخ   �� �أل�دية  �معا�ضو 
ش¢  ضد}   �aيث  �ملزعومو
�العتر�ضا� �يتهمونه بش¢ �لتهم، 
 �� �ملسلمني  عامة   يضلو �بالتا^ 
يسعو إلغو�ئهم. هذ� �يد�م �لن 
ينفكو� عنه. �[ �ك� ִדمة يث��aا 
�آلخرين  �ملسلمني  مشاعر  لتأجيج 
 �كا �ملوعو�  �ملسيح   � هي 
 Éهللا- يفضل نفسه على �لن� eمعا–
قد  مآ�ֲדم  لبعض  �حتقيًقا  بل   .�
�فتر�ئهم   < �ملشايخ   jهؤال متا�� 
�ظلمهم �ْ قالو� � سيدنا �ملسيح 
 eلعيا��– تكلم  قد   � �ملوعو� 
 E] مسيئة  نابية  -بكلما�  باهللا 
�ليو8   يرمو  يز�لو �ال   .�  Éلن�
�جلماعَة �إلسالمية �أل�دية بالتهمة 
نفسها حيثما �جد�� فرصة �حيثما 
 ]  فيقولو قد�%،  zم  كانت 
�أل�ديني يفضلو –��لعياe باهللا- 
�ملسيح �ملوعو� على �لنÉ �. �لكّن 
��e �لفطر% �لطيبة �لذين قر��� كتب 
�منشو���   � �ملوعو�  �ملسيح 
 � ألقو�له  �ستمعو�   �� �جلماعة 
�ملشايخ   jهؤال � فوً��  ���كو�  قد 
[منا   x�أل�  < �ملفسدين  �ملزعومني 
ֲדذ}  ��مونا  �لكال8  ֲדذ�  تكلمو� 
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حضر� مر�� مسر	, �_د - �يدO �هللا بنصرO �لعزيز - 

�لتهم من �جل [ثا�% �لفتنة فقط.
 �آل مسامعكم  على  �قر�  سو�   
�قو�ًال للمسيح �ملوعو� عليه �لصال% 
��لسال8 �قتبسُتها من كتبه �ملختلفة. 
 %j�يستحيل > هذ� �لوقت �لضيق قر
 � �ملوعو�  �ملسيح  قاله  ما  كل 
� كما   Éلن� لبيا مكانة  > كتبه 
فهمها ����كها حضرته �، [منا 
�لعجالة بعض  لكم > هذ}  سأقد8 
 Éلن� �مرتبة  مكانة  تبني   Iل� �قو�له 
�قت  من   �jًبد �eلك  عند}،   �
تأليفه كتابه �ل��هني �أل�دية �ح¢ 
�فاته.  قبيل  َكتبه  ما   �� ُكتبه  �خر 
�ل��هني   � حضرته  نشر  لقد 

بني  ما  �أل�بعة  بأجز�ئه  �أل�دية 
ُجمعت  �قد   ،١٨٨٤  E]  ١٨٨٠
> �ملجلد �أل�s > `موعة �خلز�ئن 
 < حضرته   sقا لقد  �لر�حانية. 

كتابه هذ�: 
��حد  �كتا�  ��حد   Éن "هنا� 
حتت ��مي �لسماj؛ �X سيدنا +مد 
 jهو �على �ألنبيا Xملصطفى � �لذ�
©يعا ��فضلهم، ��مت �لرسل كلهم 
 aخ� jكملهم، �هو خامت �ألنبيا��
 E]  sلوصو� ميكن  �باتباعه  �لنا�، 
�ملظلمة،  �ُحلُجب   sتز��  Eتعا �هللا 
�لنجا% �لصا�قة >  �تظهر عالما� 
 Xلكرمي �لذ� هذ} �لدنيا. �[ �لقر�

�لكاملة   ��aلتأث��  Xَدz� يشمل 
�لعلو8   sُتنا �بسببه  ��لصا�قة، 
�لقلب من  ��ملعا�� �حلقة �يتطهَّر 
�لشو�ئب �لبشرية �يتخلص �ملرj من 
��لشبها�  ��لغفلة  �جلهل  ُحُجب 

�يصل [E مرتبة حق �ليقني."
(�X يوقن بعلو مقا8 �لنÉ � �قد�% 
 �هللا تعاE ��حد�نيته �بعظمة �لقر�
 Eكال8 �هللا تعا �لكرمي �بأ �لقر�

 (.� Éعلى �لن sنز Xلذ�
 X� نفسه  �لكتا�   <  sيقو  Ï

�ل��هني �أل�دية: 
 Éلك �لنe 8�نا �يضا من �حقر خد�"
سيد  هو   Xلذ�  �  �لشأ �جلليل 

ذوو الفطـرة الطيبـة الذين 
قـرأوا كتب املسـيح املوعود 
عليـه السـالم ومنشـورات 
اجلماعـة أو اسـتمعوا ألقواله 
عليه السـالم قد أدركوا فوًرا 
أن هؤالء املشـايخ املزعومني 
املفسدين ; األرض إمنا تكلموا 
بهذا الكالم ورمونا بهذه التهم 
من أجل إثـارة الفتنة فقط.
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�لرسل �تا4 �ملرسلني �©عني".
 Ï يقوs � > تأليفه "كحل لعيو
�آل�يا" �لذX �ّلفه > عا8 8١٨٨٦:

مر�%  �إلzي  �لوحي   ] "باختصا� 
�هللا  صفا�  �جه  فيها  يتجلى 
 gلباط�  jلصفا� ¶سب  �لكمالية 
 Éلن�  كا �ملا  عليه.   sَّملنـز�  Éللن
سريرته   <  jألنبيا� ©يَع  يفو¦   �
��لعصمة  �لصد�  ��نشر�]  �لطيبة 
��لتوكل   jلصفا�� ��لصد¦   jحليا��
��لوفاj ��حلب �إلzي ×ميع لو�-مه، 
��كملهم  ��عالهم  �فضلهم   �كا
لذ�  ��صفاهم  ��جالهم  ���فعهم 
بعطر  ر}  عطَّ قد  شأنه  جل  �هللا   فإ
�جلميع  �كثر من  �خلاصة  �لكماال� 
�ك�  نصيبا   �  Éلن�  sنا قد   X�)
 Xلقلب �لذ�� �لصد�� ...({aمن غ
©يع  صد��  من  �حابًة  �كثر   كا
طها�%  ��كثرها  ��آلخرين  �أل�لني 
�بر�j% �نو��، فقد ُعدَّ �حد} جدير� 
من  �قو�  هو  عليه �حٌي   sØي  بأ
�أل�لني  ©يع  على   sُنز� �حي  كل 
��مته  ���فعه  ��كمله  ��آلخرين 
جد�  نقية  مر�%  قلبه  مثَّل  �بذلك 
���سعة �عريضة النعكا� �لصفا� 

�إلzية."
لتجلي  ��جة  �على   � eكر   Ï
"توضيح  تأليفه   <  Eتعا �هللا  �حي 

 8١٨٩١ عا8   < �ّلفه   Xلذ� �ملر�8" 
ֲדا  حظي  قد  �ملرتبة  "هذ}   :sقا�
 X�) �لدنيا،   < ��حد  شخص 
�لد�جة �لعليا من جتلي �لوحي �إلzي 
 X� ��حد)  شخص  ֲדا  حظي  قد 
�كتملت   Xلذ�  � �لكامل   �إلنسا
�بلغت  �لبشرية كلها،  عليه سلسلة 
 4�� فيه  �لبشرية  �لقد���  حلقة 
كماzا. (�X قد بلغت ©يع قد��� 
��حلق  كماzا)  �مؤهالته   �إلنسا
�نه � هو �لنقطة �ألخa% > �جلانب 
��ملنتهى  �هللا،  خلق  لسلسلة  �ألعلى 

هو   X�)  .jتقا�ال� مر�تب  لكافة 
 < خط  ُ�سم   �e]  %aألخ� �لنقطة 
 حكمة �هللا ] (Eمنتهى خلق �هللا تعا
 Úبد�� سلسلَة �خللق من �أل� Eتعا
���صلتها  �إلطال¦،  على  ��ألسفل 
�إلطال¦،  على  �ألعلى  �لنقطة   E]
"+مًد�  �خر   aبتعب تسمَّى   Iل��
 X� كثa�؛  ُحمِّد   Xلذ�  X�  ،"�
فكما  �لتامة.  �لكماال�  مظهر  هو 
حظي eلك �لنÉ � باملكانة �ألعلى 
له  ُ�هبت  كذلك  فطرً%،  ��أل�فع 
من  خا�جيا  ��أل�فع  �ألعلى  �ملرتبة 

"باختصـار إن الوحي اإلKي مـرآة يتجلى فيها وجه 
 Qللن Rسـب الصفاء الباطT صفات اهللا الكمالية
ل عليه. وملا كان النـQ � يفوق Yيَع األنبياء  املنــزَّ
; سريرته الطيبة وانشـراح الصدر والعصمة واحلياء 
والصـدق والصفـاء والتوكل والوفـاء واحلب اإلKي 
bميـع لوازمـه، وكان أفضلهـم وأعالهـم وأكملهم 
وأرفعهـم وأجالهـم وأصفاهـم لـذا فـإن اهللا جل 
ره بعطـر الكماالت اخلاصـة.... فقد  شـأنه قد عطَّ
ُعـدَّ وحـده جديرا بأن ينـزل عليه وحـٌي هو أقوى 
مـن كل وحـي أُنزل علـى Yيع األولـني واآلخرين 
وأكملـه وأرفعـه وأمته وبذلـك مثَّل قلبه مـرآة نقية 
جدا وواسـعة وعريضة النعـكاس الصفات اإلKية."
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�لوحي �يضا، �حظي باملرتبة �ألعلى 
هي  هذ}  �يضا.  �حلب  من  ��أل�فع 
�ملسيح  يصلها   µ  Iل� �لعليا  �ملرتبة 
� �ال �ستطيع �نا �لوصوs [ليها." 
(�X ال ميكن � يصل [E هذ� �ملقا8 
عيسى  �ال  �ملوعو�  �ملسيح  �لرفيع 

عليهما �لسال8.)
مر�%  كتابه   <  �  sيقو  Ï
�خلامس  (�ملجلد  �إلسال8  كماال� 
من �خلز�ئن �لر�حانية) �لذX �ّلفه > 
جزjين،   <  8١٨٩٢-١٨٩٣ عا8 

باأل��ية ��لعربية: 
 eلك �لنو� �ألجلى �لذX ُ�هب ]"
 µ ،لكامل� لإلنسا، �عg لإلنسا
�لنجو8،   < �ال  �ملالئكة،   < يكن 
 µ� ،ال > �لقمر، �ال > �لشمس�
��ا�ها،  �ال   x�أل� ¶ا�   < يكن 
�لياقو�،   < �ال  �للَّْعل،   < �ال 
�ال  �ملا�،   < �ال  �لزمّر�،   < �ال 
eلك  يكن   µ ،�باختصا �للؤلؤ؛   <
 ��  x�أل� من   jشي  X�  < �لنو� 
 ،�إلنسا  <  كا �[منا   ،jلسما�
 Xلذ� �لكامل   �إلنسا eلك   X�
 ،jألنبيا� سيد  �موالنا،  سيدنا   كا
سيد �ألحياj +مد �ملصطفى � �متَّ 
��كمَل ��على ���فَع فرٍ� من نو� 
�لنو� لذلك  ُ�عطي هذ�  �لبشر. فقد 
�إلنسا، كما ُ�عطيه �آلخر� �يضا 

تصّبغو�  �لذين  مر�تبهم-  -¶سب 
كانو�  �لذين  أل�لئك   X� بصبغته، 
حد   E] نفسها  بالصبغة  متصبغني 
�لقو�  �ألمانة ©يع  من  ��ملر��  ما. 
��لر�]  ��لقلب  ��لعلم  ��لعقل 
��لعز%  ��حلب  ��خلو�  ��حلو�� 
��جلا} �©يع �لنِّعم �لر�حانية ��ملا�ية 
�لI يهبها �ُهللا تعاE لإلنسا �لكامل 
 X�) سيدنا �لنÏ (� É يعيد �إلنسا
�هللا   E] كلها  �ألمانة  تلك  �لكامل 
تعاE ¶سب �آلية: ﴿ِ[َّ �هللا َيْأُمُرُكْم 
َ�ْهِلَها﴾؛  [َِلى  �ْألََماَناِ�  ُتَؤ�ُّ��   ْ�َ
 Iفاملر�� من �ألمانا� �ملسئوليا� �ل)
 يلقيها �هللا بنفسه. فإ �هللا �حق بأ
حقو¦   X� �ألمانا�  هذ}  [ليه  تر� 
�هللا، �[ �كثر من ��� هذ} �ألمانا� 
  (� Éما ير�8 هو سيدنا �لن aعلى خ
مبع� �نه يف� فيه � �ينذ� نفسه > 
 E] سبيله. (فما مع� تأ�ية �ألمانا�
 < jملر� Úيتفا �هللا، [منا �ملر�� منها �
�هللا �يوقف حياته خلدمة �ينه �نشر} 
ما  ¶سب  حقوقه  �تأ�ية  �عبا�ته 
ُ�جد�  �مليز%  هذ}   ]�)   � �مر 
سيدنا   < ��مت  ��كمل  �على  بوجه 
�موالنا �ها�ينا �لنÉ �ألّمي �لصا�¦ 
��ملصد�¦ +مد �ملصطفى � كما 
"حقيقة  مقا^   < eلك  شرحت 
 Eتعا �هللا   sيقو حيث  �إلسال8"، 

�لقر� �لكرمي: ﴿ُقْل ِ[َّ َصَالِتي   <
 ِّ��َ ِهللا  َ�َمَماِتي   Xََ�َمْحَيا َ�ُنُسِكي 
َ�ِبَذِلَك  َلُه  َشِريَك  َال   * �ْلَعاَلِمَني 
 َُّ�ِمْرُ� َ��ََنا sَُّ��َ �ْلُمْسِلِمَني﴾، ﴿َ�َ�
َ�َال  َفاتَِّبُعوُ}  ُمْسَتِقيًما  ِصَر�ِطي  َهَذ� 
َفَتَفرََّ¦ ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه  ُبَل  َتتَِّبُعو� �لسُّ
 ،﴾َتتَُّقوَ َلَعلَُّكْم  ِبِه  اُكْم  َ�صَّ eَِلُكْم 
َفاتَِّبُعوِني  ُتِحبُّوَ �َهللا  ُكْنُتْم   ْ]ِ ﴿ُقْل 
eُُنوَبُكْم  َلُكْم  َ�َيْغِفْر  �ُهللا  ُيْحِبْبُكُم 
َ��هللاَُّ َغُفوٌ� َ�ِحيٌم﴾، ﴿َفُقْل َ�ْسَلْمُت 
ُ�ْسِلَم   ْ�َ ﴿َ�ُ�ِمْرُ�  ِهللا﴾،  َ�ْجِهَي 

ِلَر�ِّ �ْلَعاَلِمَني﴾. 
(يقوs � مفسر� هذ} �آليا� من 
�لسو� �ملختلفة، لكن حضرته � 
بّينها  �[منا  �لكاملة  �لتر©ة  يذكر   µ
 Ûصال ] zم  قل  �هي  باختصا�، 
 Ûتضحيا� �لعبا�%   <  Xُجهد�
كله  سبيله   <� هللا   Ûمو�  Ûحيا�
ال   Xلذ� �لعاملني   �� هو   Xلذ� هللا 
 s��  �كو  � ��مر�  له  شريك 
 [نسا  X� هنا�  ليس   X� �ملسلمني 
 < Úتفا  Xلذ�  �  Éلن� مثل  كامل 

�هللا بد�جة عليا منذ بدj �لدنيا)    
من   sأل��  jجلز�  <  �  sيقو  Ï
�لثامن  (�ملجلد  �حلق"  "نو�  كتابه 
�ّلفه   Xلذ� �لر�حانية)  �خلز�ئن  من 
> عا8 8١٨٩٤:  "طوÜ للذX قا8 
 Xكلمة �لدين ��ض يستقر jإلعال
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طر¦ مرضا% �هللا �لنصa �ملعني. بسم 
�لرحيم. �حلمد هللا ��  �لر�ن  �هللا 
�لعاملني. ��لصال% ��لسال8 على سيد 

�سله." 
 Xكتا� "[متا8 �حلجة" �لذ < sقا Ï
�ّلفه > عا8 8١٨٩٤ �يقع > �ملجلد 

�لثامن: 
[نسانا   كا  Xلذ�  �إلنسا eلك 
 jجا �قد  كامال  �نبيا  كامال 
بسبب   Xلذ�� كاملة  ب�كا� 
 ªلر�حا� ��حلشر   ªلر�حا� �لبعث 
 ،µلعا�  < Eلقيامة �أل�� قامت  منه 
 jمبجي حياته  �مليت   µلعا� ��ستعا� 
eلك �لنÉ �ملبا�� خامت �ألنبياj [ما8 
�ألصفياj ختم �ملرسلني فخر �لنبيني 
+مد �ملصطفى �. يا [zي �حلبيب 
صال%  �حلبيب   Éلن� هذ�  على  صلِّ 
 .µلعا� jتصلِّها على �حد منذ بد µ
 < �لعظيم   Éلن� هذ�  ُيبعث   µ فلو 
�لعاµ ملا كا عندنا �X �ليل على 
�لذين  �لصغا�   jألنبيا� ©يع  صد¦ 
��يو�  يونس  مثل   µلعا�  < �َتو� 
 Ý�� �مالخي  مرمي  �بن  ��ملسيح 
 �-كريا �غaهم �غaهم، �[ كا
كلُّهم مقربني ��جهاj ��حباj �هللا. 
�يضا   jهؤال �  Éلن� منَّة هذ�  فمن 
 .µلعا�  < �لصا�قني  من   �� ُعدُّ قد 
�للهم صل �سلم �با�� عليه ��له 

 � �عو�نا  ��خر  �©عني  ��صحابه 
�حلمد هللا �� �لعاملني.

Ï قاs � > تأليفه "�لديانة �آل�ية" 
�لذX �ّلفه > عا8 8١٨٩٥: 

 معا�ضينا �لدينيني (�X معا�ضو ]"
 E] �قلوبنا �ستنا� �إلسال8) �رحو
�لر��يا� �لI ال �صل zا ��لقصص 
�ملسلَّم  ُكتبنا  تِرْ� >   µ Iل� �لباطلة 
ֲדا �بد� �[منا هي مفتريا� �ملنافقني. 
 � Éسيدنا �موالنا �لن E] �يسيئو
�يسّبونه بناj على �مو� ال يوجد zا 
فما  ֲדا.  �ملوثو¦  كتبنا   < �ثر   X�
�لذX �ر] قلوبنا �كثر من عْزمهم 
���تكا�  بالزنا  يتَّهمو�   � على 
بضع   E] �ستنا��  �لفاحشة- 
�موالنا  سيَدنا  باطلة-  مفتريا� 
باهللا)   eلعيا��)  � �ملصطفى  +مد� 
بأنه  كامل  حتقيق  بعد  نؤمن   Xلذ�
سيد �ألبرياj ��ئيس �ملقدسني �لذين 
خرجو� من بطن �مر�%، �نؤمن بأنه 
�لنبّو��  ©يع   أل  .jألنبيا� خامت 
��لقد�سا� ��لكماال� قد ختمت 

عليه."
Ï هنا� مؤلف له من ١٨٩٧ �هو 
فيه:  حضرته   sيقو  ،aملن� �لسر�4 
جند  �إلنصا�  بعني  ننظر  عندما 
�لد�جة  حائز�  ��حد�  عظيما  نبيا 
�نبيا  كلها  �لنبو%  سلسلة   < �لعليا 

�هللا   E]  jألنبيا� ��حبَّ  ��حد�  حيا 
 jسيد �ألنبيا X� ،�بطال ��حد ،Eتعا
 Xلذ� �ملرسلني  �تا4  �لرسل  �فخر 
 Þملجت� ���د  �ملصطفى  �¿ه +مد 
- � -، �لذX لو سا� �حد > ظله 
 sلُينا لعشر% �يا8 لناs نو�� ما كا

[E �لف سنة.
Ï قاs حضرته > �حد كتبه "كتا� 

�ل��j%" �لصا�� > ١٨٩٨: 
على  �معجز�ته   � نبينا  �يا�   ]
نوعني، �حد�ا ما ظهر على يد} � 
 � بدعائه �يقدَّ  �� فعله   �� بقوله   ��
�ال�  بثالثة  �ملعجز��  هذ}  عد� 
تقريًبا. �ما �لنو� �لثاª من �ملعجز�� 
على  ُ�مته  بو�سطة  تظهر   Iل� فهي 
�آليا�  بلغ عد� هذ}  �قد  �لد��8، 
من   قر vُل   µ� �أللو�،  مئا� 
�لعصر  �آليا�؛ ففي هذ�  مثل هذ} 
ُيظهر �هللا � هذ} �آليا� على يد 
هذ� �لعبد �ملتو�ضع. �[ننا لنعلم يقينا 
 X�  < تنقطع   µ  Iل� �آليا�  من 
��حبهم  �هللا   jنبيا� �عظم   � -من 
[ليه هو سيدنا +مد �ملصطفى �، 
أل �مم بقية �ألنبياj ��قعٌة > ظال8 
�ملاضية  �لقصص   aليس عندهم غ�
��ألساطa، �ما هذ} �ألمة فتناs من 
�%، zذ� يوجد  �هللا ��ًما �يا� متجدِّ
> هذ} �ألمة معظم �لعا�فني �لذين 
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يؤمنو باهللا � �كأ�م ير�نه. �ما 
هذ�  مبثل  تتمتع  فال  �ألخر�  �ألمم 
����حنا   ] zذ�   ،Eتعا باهللا  �ليقني 
�لصا�¦  �لدين   � على  تشهد 
��لصحيح هو �إلسال8 �حد}. ºن 
شيًئا،   � عيسى  من  نالحظ   µ
 فلو µ يشهد �لقر� �لكرمي ملا كا
نبيًّا  يعّد}   � باحث   Xأل �ال  لنا 
 X�  < تبقى  ال  حني  ألنه  صا�ًقا، 
فال   ،aساط�� قصص  سو�  �ين 
َيثبت صد¦ مؤسسه �� مقتد�} على 
�جه �حلقيقة بناj على تلك �لقصص 
فقط. ��لسبب > eلك � �لقصص 
�لسنني  مئا�  عليها  مضت   Iل�
بل  كاeبة،   تكو  � �ملحتمل  من 
��جحة،  تبد�   sالحتما� هذ�  كفة 
أل �لكذ� > �لعاµ كثa. فكيف 
بأ�ا  �لقصص  بتلك  �لتسليم  ميكن 
�حد�h ��قعية؟ لكن معجز�� نبينا 
فقط،  �لقصص  صبغة  zا  ليس   �
نتيجة  �آليا�  بتلك  نتمتع  ºن  بل 
�ملعاينة  فب�كة   ،�  Éللن �تباعنا 
�ليقني.  حق   E] نصل  ��ملشاهد% 
�لكامل   Éلن� eلك   شأَ �عظم  فما 
�لطالبني   Xُتر نبوُته   Xلذ� ��ملقّد� 
ب�كة  فنحن  ��ًما!   ��ً متجدِّ [ثباًتا 
�ملر�تب   E] نرتقي  �ملتتالية  �آليا� 
�كأننا   sلكما� هذ�  بسبب  �لعالية 

نتمّكن من �Ìية �هللا � بأ8 �عيننا، 
فهذ� ما يسمى �يًنا، �هذ� ما ُيسمى 
نبيًّا صا�ًقا يالحظ �بيع صدقه ��ًما، 
 jبالعقال يليق  فال  عصر.  كل   <�
�تمل   Iل� �لقصص  مبجر�  �لثقة 

فيها �نو�� �إلضافا� ��لنقص. لقد 
 ،µة > هذ� �لعاz� ذ مئا� �لنا�Ä�
كر�ما�  �صحا�   ُيَعد� ��ملئا� 
بناj على �ألساطa، [ال � صاحب 
هو  �حلقيقة  �جه  على  �لكر�ما� 

با� �ملسجد �لنبوX - �ملدينة �ملنو�%



اجمللد الثامن والعشرون، العدد التاسع - ربيع األول والثاني ٣٧ ١٤ هـ  كانون الثاني /يناير ٢٠١٦ م

١٦

التقوى

eلك �لذX ال �فُّ �ر كر�ماته > 
�X -من، فذلك �إلنسا هو سيدنا 
�موالنا �لنÉ +مد �. لقد بعث �هللا 
� > كل -من َمن �ظهر معجز�� 
 gبعث �قد  ��ملقد�،  �لكامل  eلك 
�لزمن.  هذ�   < موعوً��  مسيًحا  �نا 
 jآليا� تظهر من �لسما� �نظر��، [
�تظهر �نو�� �خلو��¦، �لكل طالب 
حق � ير� �آليا� باملكوh عندنا 
 �� يهو�يًّا   �� مسيحيًّا   كا  j�سو
�ِ�يًّا، فكل هذ} �ل�كا� لنبينا �. 

Ï يقوs حضرته > كتيبه ��بعني �قم 
لد  ��حد �هو من �خلز�ئن �لر�حانية̀ 
١٧: [نg �قوs صدًقا �حًقا [نه هو 
�جه  على  �لوحيد  �لكامل   �إلنسا
�أل�x �لذX حتقُُّق نبوj�ِته ��ستجابُة 
�عو�ته �ظهوُ� خو��َ¦ �خر� على 
�ّفاقا كالنهر ح¢   s�- ما �مٌر  يديه 
�ليو8 عن طريق �تباعه �لصا�قني من 
 Xإلسال8 �لذ� aُألمة. �ين �لديُن غ�
يتمّتع ֲדذ} �مليز% ��لقو%؟ ��ين يوجد 
�ناٌ� �> �X بلد ُيقيم ��لئك �لذين 
 < �إلسال8  منافسة  على   يقد��

�ل�كا� ��آليا�؟  
سفينة  مؤلفه   < حضرته   sيقو  Ï
نو] �لصا�� > ١٩٠٢: ال كتاَ� 
لبg نو� �إلنسا على ظهر �لبسيطة 
�آل [ال �لقر�، �ال �سوsَ �ال شفيَع 

�ملصطفى  +مد  [ال  كلهم   8��  gلب
هذ�  حتّبو�   � فاسعو� جاهدين   ،�
صا�ًقا،  حبًّا   sجلال�� �جلا}   �e  َّÉلن�
من  بشكل   {aَغ عليه  لو�  ُتفضِّ �ال 
 jلسما�  < ُتكَتبو�  لكي   ،sألشكا�

من �لناجني. 
 jبشي ليست  �لنجا%   ّ� ��علمو�   
يظهر بعد �ملو�، [منا �لنجا% �حلقيقية 
هذ}   < ملعا�ا   Xُتر  Iل� تلك  هي 
�حليا% �لدنيا. �ال من هو �لناجي؟ هو 
 �َ� �هللا حق،   بأ يوقن   Xلذ�  ��e
عند  كلهم  �َخللق  شفيُع   � +ّمد� 
 sسو�ال مثيَل له � ِمن  �هللا، ��ْ
حتت  كتا�  من   للقر� مثيَل  �ال 
يشأ   µ Eتعا �هللا   �� ،jِلسما� ��مي 
 ّ� [ّال  �خللو�،  حيا%  �يا   � ألحد 

هذ� �لنÉ �ملصطفى حّي خالد [E �بد 
�آلبدين.

نسيم  كتابه   < حضرته   sيقو  Ï
 ١٩٠٢ عا8   < �لصا��  �لدعو% 
من   %�e �كل  ����حنا   ] نفسه: 
�لقا��  �إلله  لذلك  تسجد  كياننا 
��لصا�¦ ��لكامل �لذX بيد} ُخلقت 
كل ��] �كل e�% من �ملخلوقا� 
مع كل قو�ها، ��لذX بوجو�} يقو8 
عن   jشي vر4  ال  �جو�.  كل 
علمه �ال عن سيطرته �ال عن ��ئر% 
�لصلو�� ��لر�ا�  َخلقه. ��ال� 
+مد  �لطاهر   Éلن� على  ��ل�كا� 
�ملصطفى � �لذX بو�سطته �جدنا 
�إلله �حلي �لذX يهبنا بكالمه �يا� 
�حلي  �إلله  �جدنا  قد   X�) �جو�} 

rن o نالحظ من عيسى � شيًئا، فلو o يشهد 
القرآن الكرمي ملا كان لنا وال ألي باحث أن يعّده نبيًّا 
صادًقا، ألنه حني ال تبقى ; أي دين سوى قصص 
وأساطz، فال َيثبت صدق مؤسسه أو مقتداه على 
وجه احلقيقة بناء على تلك القصص فقط. والسبب 
مئات  عليها  مضت  ال}  القصص  أن  ذلك   ;
هذا  كفة  بل  كاذبة،  تكون  أن  احملتمل  من  السنني 
 .zكث oاالحتمال تبدو راجحة، ألن الكذب ; العا
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�ملتصف ×ميع �لصفا� �لe Iكر� 
�نفا هللا بو�سطة �لنÉ �)، �بإظها�} 
 �aيا� تفو¦ �لعا�% ُيرينا �جها من�
��لكاملة.  �لقدمية  �قو�}  لقد��ته 
عيانا،  �َهللا  ���نا  �سوال  �جدنا  فقد 
 jشي كل  خلق  [لـًها  ��جدنا 
 Iته �ل�ته �لكاملة. ما �عظم قد�بقد
بد��ا،  �لوجو�   E]  jشي vر4  ال 
 ] بغaها!   jشي  Xّأل  jبقا �ال 
 �[حسا ُحسن   �e �حلق  [لـهنا 
�بركا� كثa% �قد��� ال ُتَعّد �ال 

حتصى، �ال [لـه سو�}.
 Éلن� بو�سطة  �إلله  فقد �جدنا هذ� 

 .�
Ï يقوs > كتابه +اضر% سيالكو� 
 ] sلقو� �لصا�� > ١٩٠٣: غاية 
على  طر��   Iل� �ملفاسد  هذ}  كل 
�د�  ال  �بعضها   -�أل�يا هذ} 
�لطها�%  تنا>  �هي  �يضا  بالذكر 
مؤشر��  كلها  كانت  �إلنسانية- 
 X�) .8إلسال� E] حاجة �لعصر E]
باملفاسد  �لقدمية   �أل�يا قد �صيبت 

ألنه كانت هنا� حاجة لإلسال8)
فال بد للعاقل �لفطني من �العتر�� 
�أل�يا كانت قد فسد�  بأ كل 
�إلسال8  قبل  �لر�حانية  �فقد� 
هو   � نبينا   فكا �جيز%.  بفتر% 
�ملجد� �ألعظم > `اs بيا �لصد¦ 

�لدنيا،   E] �ملفقو�  �حلق  �عا�   Xلذ�
هذ�   <  � نبينا  يشا��  �حد  �ال 
�لشر�، حيث �جد �لعاµ كله > 
�لظال8   sحتّو  � �بظهو�}  �لظال8، 
[E �لنو�، �µ يغا�� � �لدنيا ح¢ 
خلَع �لقو8 كلهم �لذين ُبعث [ليهم 
لباَ� �لشر�، �لبسو� ُحّلة �لتوحيد. 
 E] �لك فحسب، بل �صلوe ليس�
�إلميا، �ظهر� على  ��فع مر�تب 
 jلوفا�� �لصد¦   sعما� من  �يديهم 
بقعة   X�  < له   aنظ ال  ما  ��ليقني 
�لد�جة  هذ}   �  .µلعا� بقا�  من 
نصيب  من  تكن   µ �لنجا]   من 
�Xّ نÉ سو� نبينا �ألكر8 �. هذ� 
نبو%  صد¦  على  �ألك�  �لدليل  هو 
 < ُبعث   e]  ،� �هللا   sسو� سيدنا 
 �كا �لظلما�؛   < غا�¦  -من 
مصلح  بعثة  يتطلَُّب   sحلا� بطبيعة 
من  ��حتل   � [نه   Ï  .�لشأ عظيم 
�ال�  مئا�  متسك   � بعد  �لدنيا 
�ملستقيم،   d�لصر�� بالتوحيد  �لنا� 
متخلني عن �لشر� �عبا�% �ألصنا8. 
 ��حلق � هذ� �إلصال] �لكامل كا
قوًما  عّلم  حيث  �حد}،  به  ا  خاصًّ
�جيني X�e طبائع �حشية؛ عا��� 
�إلنسانية، �� قولو� بتعبa �خر �نه � 
�لنا�   sحّو Ï ،ناًسا� �لبهائم   sَّحو
[E �ناٍ� مهذبني، Ï جعل �ملهذبني 

�ناًسا �بانيني، �نفخ فيهم �لر�حانية 
�حلق؛  �إلله  مع  عالقة  zم  ��نشأ 
فُذ¶و� > سبيل �هللا كالشيا}، �ِ�يسو� 
 µ �لكنهم  كالنمل،  �ألقد�8  حتت 
مضو�  بل  قط،   �إلميا عن  يتخلو� 
 ُقُدًما عند كل مصيبة. فال شك �
حيث  من   ªلثا�  8�� هو   � نبينا 
توطيد �عائم �لر�حانية، بل هو ��8 
كل  بو�سطته  بلغت   e] �حلقيقي؛ 
�لفضائل �إلنسانية كماzا، ��خذ� 
عملها،  تعمل  �لصاحلة  �لقو�  كل 
�لفطر%   �غصا من  غصن  يبق   µ�
�إلنسانية �� ��¦ ��ر. �µ ُتختم 
عليه �لنبو% من حيث [نه �ألخa -ماًنا 
فقط، بل �يضا من منطلق � ©يع 
كماال� �لنبو% ُختمت به. �ما ��8 
� هو �ملظهر �ألكمل للصفا� �إلzية 
؛ فكانت شريعته متصفة بالصفا� 
�zذ�  كلتيهما،  ��جلاللية  �جلمالية 
���د  +مد  با¿ني:  ُسمي  �لسبب 
�. �ليس > نبوته �لعامة شيj ينم 
للعاµ كله منذ  �لُبخل، بل هي  عن 

 .s-أل�
�أل�دية  �ل��هني   <  �  sقا  Ï
عا8   < �ّلفه   Xلذ� �خلامس   jجلز�

 :8١٩٠٥
لنا  �هب   Xلذ� هللا  �لشكر  �ال� 
�ينا هو �سيلة ملعرفة �هللا �خشيته، 



اجمللد الثامن والعشرون، العدد التاسع - ربيع األول والثاني ٣٧ ١٤ هـ  كانون الثاني /يناير ٢٠١٦ م

١٨

التقوى

�µ يوجد نظXّ� < {a -ما قط، 
 Éلن� eلك  على  �لصلو��  ��ال� 
هذ�  �عتنقنا  بفضله   Xلذ� �ملعصو8 
�لر�ا�  ��ال�  �ملقد�.  �لدين 
�لذين  �ألكر8   Éلن� صحابة  على 

سَقو� هذ� �لبستا بدمائهم. 
 <  كا نفسه:  �لكتا�   <  sقا�
 Xلذ� نفسه  �حلسُن   � نو] 
جّل  �هللا  عند  مقّد�%  �عايته  كانت 
كلهم   �ملنكر� فُأهلك  شأنه، 
�هلك  لقد   X�)  .�لطوفا بعذ�� 
 jجا  Ï  (� نو]   Éلن� قو8  �هللا 
 Xلذ� نفسه  باحلسن  موسى  بعد} 
بعد  �ملطا�  �اية   < فرعوَ �غر¦ 
لبعض  ��ملصاعب   j�إليذ�  حتمل �
سيُد  بعدهم ©يعا   jجا  Ï �لوقت. 
�ألنبياj �خa �لو�� موالنا �سيدنا 
 ªمد �ملصطفى � باحلسن �لر�حا+
�آلية  لنعته  تكفي   Xلذ� �لعظيم 
 َفَكاَ  * َفَتَدلَّى  َ�َنا   َّÏ﴿ �لكرمية: 
َقاَ� َقْوَسْيِن َ�ْ� َ�ْ�َنى﴾ �X �نا eلك 
 E] تدّلى Ï ،�aكث Eمن �هللا تعا Éلن�
 X� ،ِخللق، �بذلك �ّ�� ِكال �حلقَّني�
 sحق �هللا �حق �لعبا�، ��ظهر �جلما
�صا�  �لنوعني،  ِكال  من   ªلر�حا�

كالوتر بني �لقوسني.
 �صحا� �لطبائع �خلبيثة ��لعمهني ]
 jير هؤال µ X�) sير�� هذ� �جلما µ

 sكما يقو (� Éلن� sا© �لعميا
َ�ُهْم  [ِلَْيَك   ﴿َيْنُظُر�َ  :Eتعا �هللا 
[ليك   ينظر�  X�  .﴾ُيْبِصُر�َ ال 
 jم فهلك هؤالz �j�لكنك ال تتر�

�لعمهو كلهم > �اية �ملطا�.
�لوحي"  "حقيقة   <  �  sقا  Ï

�لذX �ّلفه > عا8 8١٩٠٧: 
 E] ئما �نظر بعني �إلعجا��� gن]"
+مد  �¿ه   Xلذ�  Ëلعر�  Éلن� هذ� 
(عليه �لف �لف صال% �سال8). ما 
��فَع شأَنه! ال ميكن [���� ¿و مقامه 
تقدير   [نسا بوسع  �ليس  �لعا^، 
�لدنيا   � �ألسف،  �لقدسي.   {aتأث
µ تقد� مكانته حق قد�ها. [نه هو 
�لتوحيد  �عا�   Xلذ� �لوحيد  �لبطل 
لقد  عنها.   غا� � بعد  �لدنيا   E]
 E] بت نفسه�e� ًّا �حبَّ �هللا حبًّا ©
�قصى �حلد�� شفقًة على خلق �هللا، 
له  لذلك فإ �هللا �لعاِلم بسريرته فضَّ
�أل�لني  �على  كلهم،   jألنبيا� على 
��آلخرين ©يعا، �حقق له > حياته 
لكل  �ملنبع   � هو   .���� ما  كل 
من  فضيلة  بأية  ��عى  �من  فيض. 
غa �العتر�� بأنه قد ناzا بو�سطة 
."�لنÉ �، �[منا هو e�ية �لشيطا

�ملوعو�  يّتهمو �ملسيح  �قوs: [�م 
 � Éنه يفّضل نفسه على �لن� �
�نه  (��لعياe باهللا)،  ��سب نفسه 

 sبينما يقو ،Éهو ن� aألخ� < jجا
��عى  "�من   :� �ملوعو�  �ملسيح 
بأية فضيلة من غa �العتر�� بأنه قد 
 ،ناzا بو�سطة �لنÉ �، فليس بإنسا
�[منا هو e�ية �لشيطا". �X �لذين 
�سبو �نفسهم خا�جني عن فيض 

.�لنÉ � هم e�ية �لشيطا
 < sيتابع �ملسيح �ملوعو� � �يقو
�لكتا� نفسه:...ألنه � قد ُ�عطي 
لكل  �كنـز�   aخ لكل  مفتاًحا 
معرفة. [ �لذX ال يناs عن طريقه 
�ما  ºن  من   .^-� +ر�8  فهو   �
هي حقيقتنا؟ سنكو من �لكافرين 
 بأ نعتر�   µ  ]  � �هللا  بنعمة 
عن  �جدنا}  [منا  �حلقيقي  �لتوحيد 
�إلله  معرفة   ��  ،Éلن� هذ�  طريق 
 Éلناها بو�سطة هذ� �لن �حلّي [منا حصَّ
�لكامل �بنو�}، �µ نتشر� مبكاملة 
من خالzا  �لº Iظى  �+ا�ثته  �هللا 
 Éلن� هذ�  بفضل  [ال   � برÌيته 
�لعظيم. [ �شعة ßس �zد�ية هذ} 
تقع علينا كالنو� �لساطع، �نستطيع 
��قفني  �منا  ما  مستنaين  نبقى   �

[-�jها.
Ï يقوs > �لكتا� نفسه: 

 E] كله "[نg �هد� من هذ� �لبيا
ألحد  حبه  جعل  قد   Eتعا �هللا   �
منوطا باتباعه �لنÉَّ �. �قد جربُت 
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شخصيا � �تبا� �لنÉ بصد¦ �لقلب 
� �عل �إلنسا +بوبا عند  �حبه 
 �إلنسا قلب   < vلق  ¶يث  �هللا 
 E] فيخضع   ،Eتعا �هللا  حرقة حلب 
�هللا ��غبا عن كل شيj �ال يبقى له 
عندها   .� [ال هللا  �ُنٌس �ال شو¦ 
يقع عليه جتلٍّ خا| حلب �هللا فيصبِّغه 
بصبغة �حلب ��لعشق �لكامل ��ذبه 
 j�نفسه. حينئذ يتغلب على �هو E]
 Eتعا �هللا   sُعما� �تظهر  �لنفس 
©يع  من  �نصرته  لتأييد}  �خلا�قة 
�لنو�حي بصو�% �آليا�". (�لكن ال 
 (� Éيتس� ألحد [ال من �ب �لن
قاs �يضا > كتابه حقيقة �لوحي: 

�لنعمة  تلّقيُت قدً�� كامال من  "لقد 
�لI ُ�-قها �نبياj �هللا ��سله �غaهم 
ليس  �لكن  �ألخيا�،  �ملصطفْين  من 
بل   ،gم �ستحقا¦   �� جد��%  عن 
من   �كا  .Eتعا �هللا  فضل  مبحض 
 µ لنعمة لو�  �حظى ֲדذ} � sملحا�
 Éمد �لن+ Xموال� Xّتبع سنن سيد�
�لكرمي فخر �ألنبياj �خa �لو�� �. 
�ّتباعي  نتيجة  نلته  [منا  نلُته  ما  فكل 
سّنة +مد � �صر�طه. [نg ألعلم 
يقينا - بناj على معرفI �حلقة �لتاّمة 
 E]  sلوصو� ألحد  ميكن  ال  �نه   -
نصيب  له   يكو  � ميكن  �ال  �هللا 
من �ملعرفة �لكاملة �� �ّتبا� �سوله 

هنا  �خ�كم   ªعو�  .� �لكرمي 
 < ينشأ   Xلذ�  jلشي� eلك  هو  ما 
�لصا�¦  �التبا�  نتيجَة  ��َّال  �لقلب 
��لكامل لرسوs �هللا �؛ [نه �لقلب 
حّب  يغا��  �لقلب   �  X� �لسليم. 
�لدنيا فيتطلع [E �حلصوs على متعة 
هذ�  بسبب   Ï منقطعة،   aغ خالد% 
�لقلب �لسليم يتيسر حب �هللا �لكامُل 
�لصا>، �يرh �ملرj كل هذ} �لنعم 
 sقا كما   ،�  Éللن �ّتباعه  ب�كة 
ُتِحبُّوَ �َهللا  �هللا �: ﴿ُقْل ِ[ ُكنُتْم 

َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم �ُهللا﴾.
Ï قاs � > كتابه "ينبو� �ملعرفة" 

�لذX �لَّفه > عا8 8١٩٠٨. 
"لقد مضى > �لعاµ عشر�� �ملاليني 
 jهؤال �لطاهر%  �لفطر%   X�e من 
�سيكونو > �ملستقبل �يضا �لكننا 
منهم  ��¿ى  ��على  �فضل  �جدنا 

+مد  �¿ه   Xلذ� �هللا  بطل  ©يعا؛ 
َّ �َهللا َ�َمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَ َعَلى ]ِ﴿ .�
�لنَِّبيِّ َيا �َيَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� َصلُّو� َعَلْيِه 

َ�َسلُِّمو� َتْسِليًما﴾.
 µ �قو�8   jصلحا eكر  جانبا  �عو� 
ُيذَكر�� > �لقر� �لكرمي بالتفصيل، 
 jألنبيا� jبل نبو] هنا بر�ينا > هؤال
�لذين جاe jكرهم مفصال >  فقط 
 ����� موسى  مثل  �لكرمي   �لقر�
�غaهم.  �لسال8  عليهم  �عيسى 
فنستطيع � نقوs حلفا باهللا بأنه لو 
µ يأ� نبينا �ألكرE] � 8 �لدنيا �لو 
µ ينـزs �لقر� �لكرمي، �µ نشاهد 
بأ8 �عيننا �ل�كا� �لI ��يناها الشتبه 
�لسابقني ©يعا   jألنبيا� علينا صد¦ 
�لقصص  من  تتس�  ال  �حلقيقة   أل
فقط، [e من �ملمكن �ال تكو تلك 
 �لقصص صحيحة. �ممكن �يضا �

 أال مـن هو الناجي؟ هو ذاك الذي يوقن بأن اهللا حق، 
وَأن �ّمدا � شفيُع اَخللق كلهم عند اهللا، وأْن ال مثيَل 
له � ِمن رسـول وال مثيَل للقرآن من كتاب حتت أدمي 
السماِء، وأن اهللا تعا� o يشأ ألحد أن �يا حياة اخللود، 
إّال أّن هـذا النQ املصطفى حّي خالد إ� أبد اآلبدين.
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�ملنسوبة  �ملعجز��  ©يع   تكو
يوجد  ال  ألنه  مبالغا�  [ليهم 
�نه  �حلق  بل   .�آل �ثر   Ú�� zا 
�هللا  على  ح¢  �لعثو�  ميكن  ال 
�ال  �لسابقة،  �لكتب  بو�سطة 
ميكن � نعر� على �جه �ليقني 
 .�إلنسا يكّلم   Eتعا �هللا   �
�لكن ببعثة �لنÄ� � Éذ� كل 
�حلقيقة.  صبغة  �لقصص  هذ} 
على  ليس  جيد�-  ند��   ��آل
 -sبل على سبيل �حلا sسبيل �لقا
ماهية �ملكاملة �إلzية �كيف تظهر 
�يا� �هللا �كيف ُتجاُ� �أل�عية. 
نتيجة  eلك  كل  �جدنا  �قد 
ما تسر�}  �. �كل   Éلن� �ّتبا� 
�ألمم �ألخر� كقصص �جدنا} 
متسكنا  فقد   .sلكما�� بالتما8 
بأهد�� نÉ ُيرX �جه �هللا عيانا. 

فِنعم ما قاs شاعر ما تعريبه: 
َمِلك  هو   Ëلعر� +مد�   ]"
 [�� vدمه   Xلذ� َمِني،  �لعالـَ

�لقد� كحاجب
[لـها،   � �¿يه   � �ستطيع  ال 
مبعرفة  تتس�  �هللا  معرفة  �لكن 

مرتبته �".
كيف نؤ�X شكر �هللا �لذX �فقنا 
التبا� هذ� �لنÉ �لذX هو ßس 
هنا�   � كما   j�لسعد� أل���] 

ßسا ما�ية لألجسا8؟ لقد ظهر > 
 µ .{�بنو  µلعا� �نّو�  �لظال8  �قت 
يطّهر بال�   µ ما  يتها�  µ� يتعب
�لعر� كلها من �لشر�. فهو بنفسه 
�ليل على صدقه، أل نو�} موجو� 
> كل -ما، ��ّتباعه �لصا�¦ يطّهر 
�لنقيُّ  �لنهر   jكما يطهر ما �إلنسا
 Xلذ� �e لشفاُ� ثوبا �سخا. َمن��
يشاهد   µ  Ï �لقلب  بصد¦  جاjنا 
�لبا�  هذ�  طر¦  �َمن  �لنو�؟  eلك 
�لكن  له؟  ُيفتح   µ� صا�قة  بنية 
�ألسف كل �ألسف � معظم �لنا� 
�لسافلة  �حليا%  حب  على   متعو��

 يدخلهم نوٌ�".� �ال يريد�
يتابع � �يقوs > �لكتا� نفسه: 
�ملقا8  هذ�   <  aلتفك� من  بد  "ال 
 يناs كل هذ� � �eهل ميكن لكا

��ال-�ها�  ��لشوكة  �الحتر�8 
 �ظى ֲדذ} �آليا� �� ،sجلال��
 Iل� �لربانية  ��ل�كا�  �لسما�ية 
ُتَعّد باآلال�. نقوs بكل �عتز�- 
�فخر بأ �لنÉ � �لذX متسكنا 
من  عظيم  بفضل  �ظى  بأهد�به 
�هللا. هو � ليس [zا �لكننا ��ينا 
 Xينه �لذ� �هللا تعاE بو�سطته. [
�صلنا هو مر�% لقد��� �هللا. لوال 
�إلسال8 لكا مستحيال � نعر� 
�ملعجز��  هل   �� �لنبو%،  هي  ما 
�يضا من �ملمكنا�، �هل تند�4 
حتت قانو �هللا �لسائد > �لطبيعة؟ 
هي  �لد�ئمة   Éلن� هذ�  بركة   ]
�لI حّلت هذ} �ملعضلة، �ب�كته 
فقط  �لقصص  على  نعتمد  ال 
نو�  �الفنا  بل  �ألمم  بقية  مثل 
ما  �لسما�ية.  �نصرته  �هللا  من 
حق  تأ�ية  نستطيع  ح¢  حقيقتنا 
عن  �ملستو�  �هللا   � على  �لشكر 
 sجلال�  �e �إللُه  eلك  �آلخرين 
 < �خلافية  �لكامنة  �لقو%  �تلك 
قد  �آلخرين،  �عني  عن  �حلجب 
ظهر علينا ب�كة هذ� �لنÉ �لكرمي 

� فقط". 
 هؤالj �ملشايخ ينقمو من ] ،�eً]
 :�يقولو  � �ملوعو�  �ملسيح 
ملاe� كّلمه �هللا نتيجة �ّتبا� �لصا�¦ 

بأية فضيلة  ادعى  ومن 
من غـz االع�اف بأنه 
 Qالن بواسطة  ناKا  قد 
�، فليس هو بإنسـان، 
وإمنا هو ذرية الشيطان".
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للنÉ �حبه له، �ملاe� �-قه قربه بقوته 
�لتهمة  هذ}   � �حلق  �لكن  �خلفية. 
ال تقع على �ملسيح �ملوعو� � �� 
 jهؤال على  تنطبق  بل  ©اعته  على 
 يقولو �لذين  �ملزعومني  �ملشايخ 
 �� �نقطع،  قد   �  Éلن� فيض   بأ
صا��  كلها  �صفاته  �هللا  قد��� 
+د��% �آل ��لعياe باهللا. [eً�، هذ} 

�لتهمة تقع عليهم فقط. 
يقوs �ملسيح �ملوعو� � > كتابه 
 �  Éلن� �ملعرفة" عن مكانة  "ينبو� 

�مرتبته �عن فيضه �ملستمر: 
 E]  � �ألكر8  نبينا  ُبعث  "عندما 
عظيم،  �نقال�  فيها   hحد �لدنيا 
�> �يا8 قليلة ُملئت �جلزيرُ% �لعربية 
كلها �لµ I تعر� شيئا سو� �لوثنية 
بوحد�نية �هللا تعاE كالبحر �لزخا�. 
غريب  �مر  هنا�  eلك   E] �[ضافة 
 Iآليا� ��ملعجز�� �ل� �خر �هو �
 µ � Éعطاها �ُهللا سيَدنا �موالنا �لن�
تكن مقتصر% على eلك �لزمن فقط، 
بل سلسلتها جا�ية [E يو8 �لقيامة. 
�أل-منة   < ُيبعث   كا  Éن �كّل 
سبقه   Éن �مََّة  ُيَعّد   كا ما  �خلالية 
�يصّدقه،   Éّن �ين  ينصر   كا  ]�
�لكن نبينا �ألكر8 � بوجه خا| 
 jألنبيا� خاَتم  �نه  شر�  ُ�عطي  قد 
قد  �لنبو%  كماال�  ©يع   � مبع� 

ُختمت عليه، هذ� ��ال. �ثانيا: لن 
جديد%  بشريعة   sسو� بعد}   Ûيأ
�لن يكو نÉ خا�4 �مته، بل كل 
من يناs شر� �ملكاملة �إلzية يناzا 
�ُيدعى  �بو�سطته   � هو  ب�كته 

�متيًّا �ليس نبيا مستقال". 
�ملسيح  �ّ�عى  �ملنطلق  هذ�  فمن 
�ملوعو� � كونه نبيا �مَِّتيًّا بتعليم 

 :sفقا ،Eمن �هللا تعا
"�فيما يتعلق بإقباs �خللق عليه � 
فتر� �ليو8 مئَتي مليو مسلم على 
�ألقل من كل فئة ��قفني كاخلد�8 
 � �ملوعو�  �ملسيح  (يذكر  له. 
 �لعد� �لذX كا > -مانه) �منذ �
خلقه �هللا تعاE سقط على قدميه- 
�لعظا8  �مللوُ�   -jالeأل� كاخلد�8 
كما  عاملا.  فتحو�  �لذين   jألقويا��
 يعّد� �يضا  �ملعاصرين  �مللو�   �
عتباته  على   jالe� خد�ما  �نفسهم 
� �ينـزلو من عر�شهم مبجر� 

eكر �¿ه � �مامهم". 
بّينه   Xلذ�  �  Éلن� مقا8  هو  هذ� 
eلك  �مع   � �ملوعو�  �ملسيح 
�سب  ال  �نه   �ملعا�ضو يتهمه 
مسلمني،  �آلخرين  �ملسلمني 
�ملسيح   sيقو بينما  باهللا)   eلعيا��)
�ملوعو� � � ©يع �ملسلمني > 
ليس �أل�ديو فقط،  �لعاµ كله، 

يعتز� بكو�م خد�ما له �. فهذ} 
 Iل� �مرتبته   �  Éلن� مكانة  هي 
��طلع   � �ملوعو�  �ملسيح  فهمها 
 µ لو  كله.   µلعا� بل  �تباعه  عليها 
 � �ملوعو�  باملسيح  مؤمنني  نكن 
�فضائله   �  Éلن� ُحسن  ���كنا  ملا 
�مكانته �لرفيعة �بد�. يقوs معا�ضونا 
 <  sقا  � �ملوعو�  �ملسيح   �
�لبد�ية شيئا Ï غّير فكرته فيما بعد 
 eلعيا�� �لشخصية،  لتحقيق مصاحله 
كلها  �ملقتبسا�  هذ}  �لكن  باهللا، 
 E]  8١٨٨٠ من   �jبد ����ִדا   Iل�
8١٩٠٨ �هو عا8 �فاته � ليس 
ح¢   x�تعا  �� تناقض   Ú�� فيها 
يقاs بأنه ينقصها �نسجا8 ��خلي بل 
 Éبّين � مكانة �لن > كل مكا
قبل.  من  ��على  �جلى  بصو�%   �
كلما ¿ى نفسه نبيا فقد قاe sلك 

 .� Éحاسبا نفسه خا�ما للن
 ينقذ �ألمة �ملسلمة � Eندعو �هللا تعا
ح¢  �النتها-يني   jهؤال بر�ثن  من 
 يؤمنو� مبحب �لنÉ � �لصا�¦ أل
�لوحيد إلعا�% `د  �لسبيل  هذ� هو 
�هللا  �ّفقنا  �لغابر.  �إلسالمية  �ألمة 
�ملوعو�  �ملسيح  كتب   %j�لقر �يضا 
��ّفقنا  �فهمهـا  �ملفوظاتـه 
بـ�كة   � [ليه  نصـل   � �يضا 

.� Éلن�


