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ـ ه، وأشهد أن حممـد    ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل          ده ا عب
 بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . ورسوله

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  *  اه يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(  

  . من صفات اهللا تعاىل الرافع، أي من يبوئ املؤمنني مكانة رفيعة
كيف ينال هذا املقام الرفيع؟ فاعلم أن املؤمن يناله بفضل          : وهنا ينشأ تساؤل  

ويف .  الدؤوب يف هذا الـسبيل     اهللا تعاىل بعد قيامه باألعمال الصاحلة وسعيه      
 اإلنسانَ بفضله احملض مقاما رفيعا، ويكرمه من حيث         �بعض األحيان يهب    

ثر مـن   وأما عباده اخلواص واألولياء فيكرمهم مبقامات رفيعة أك       . ال حيتسب 
  . ، حىت يرفع بعضهم إىل درجة النبوة ويعلمهم تعليمه اخلاصقربه
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. )١١:فاطر(�د الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعهإِلَيه يصع�: يقول اهللا تعاىل
 الذي مجع كثريا مـن املعـاين الـيت وردت يف            -" لني"وقد ورد يف قاموس     

أي : �والْعملُ الصالح يرفَعـه � يف تفسري قوله تعاىل -قواميس أخرى عديدة   
عمال الصاحلة تكِسب صاحبها    إن األ : أنه تعاىل سيتقبل األعمال الصاحلة، أو     

إن العمل الصاحل هو وحده ميثّل وسيلة للفوز مبقام رفيـع،           : الثناء والرفعة، أو  
  .وأنه لن يقبل من اإلنسان قول بدون عمل صاحل

 فاهللا تعاىل رافع، لكنه يف الوقت نفسه قادر أيضا، فهو القادر على أن يهـب         
ه كيفما يشاء، لكنه بين مبـدأ عامـا         ملن يشاء مكانة سامية أو يكرمه بإنعام      

أي أن العمل الصاحل هو ما يؤدي بصاحبه        .. �والْعملُ الصالح يرفَعه  �: فقال
  .إىل الرفعة والعلو

يرفعون إىل اهللا تعاىل بقوة     : " ذا اخلصوص  �سيدنا املسيح املوعود     يقول  
  ."أعماهلم الصاحلة

 الصاحلات فيرفَعون إىل اهللا بسببها، واألنبياء       أي أن األبرار واملؤمنني يعملون    ( 
  )من بينهم حيوزون أمسى مكانة

هناك حاجة ماسة لألعمال    : إنين أنصح مجاعيت فأقول   : "� مث قال حضرته    
إذا كان مثة شيء ميكن أن يصعد إىل اهللا تعاىل فإمنا هـي األعمـال              . الصاحلة

  ."الصاحلة فقط
ز بقرب اهللا تعاىل يف هـذا العـامل ويف           فهناك حاجة لألعمال الصاحلة للفو    

إن اإلنسان قوي اإلميان يتمىن دائما أن يصل إىل أعلى مستويات . اآلخرة أيضا 
رضوان اهللا تعاىل، وقد حدد اهللا لتحقيق هذه األمنية قاعدة وهـي أن يقـوم               



 - ٣ -

لقد قيل للعرب املنغمسني يف السيئات واجلهل إم لو     . اإلنسان بأعمال صاحلة  
 فلن يكفِّروا عن سيئام فحسب، بل سيبلغون أمسى املستويات          �وا النيب   اتبع

لقد قال اهللا هلم إن األقوام اليت تنظر إلـيكم          . من الرب والتقوى والعزة والوقار    
اليوم بازدراء وتعتربكم أعرابا جهاالً، ولسوف أا ستخضع لكم يف يوم مـن     

منا تنالوا بسبب إميـانكم     لكن كل هذا الشرف واإلكرام والعظمة إ      . األيام
اخلالص وتحلِّيكم بالقيم اخللقية السامية وقيامكم بأعمال حـسنة، فاسـعوا           

مث شاهدت الدنيا كيف أن اهللا تعاىل قد جعل العامل         . للوصول إىل هذه الدرجة   
لقد حفظ اهللا تعاىل هذا األمـر يف        . خيضع ألولئك الذين كانوا يعتبرون جهلةً     

ووضح هلم أنكم .وبذلك قد رسم اخلطوات املستقبلية للمسلمني    القرآن الكرمي   
لكـن  . إذا اختذمت هذا املبدأ منهجا لكم فسوف تتبوأون مكانتكم الـسامية          

 بدأوا يلهثون وراء املكاسب واألطماع الدنيويـة        - لسوء حظهم    -املسلمني  
وا بدال من كسب احلسنات اليت أمرهم اهللا تعاىل ا يف كالمه الطاهر، ففقـد             

فنرى اليوم املسلم يتعطش لسفك دم أخيه املسلم باسم         . جمدا كسبه أسالفهم  
وترى احلكومات اإلسالميةَ تتطلع    . وهلذا السبب يحكم املسلمني األغيار    . اهللا

وحني يعاين بلد إسالمي مـن      . إىل الغرب واألغيار ليساعدوها حلل مشاكلها     
لدماء، فـإن أمريكـا   مشاكل داخلية ويسوده الفوضى واالضطراب وسفك ا   

. وأوروبا تتدخل حلل مشاكله بدال من أن تقوم بـذلك الـدول اإلسـالمية       
واألدهى واألمر من ذلك أن هؤالء ال يقومون حبل املشاكل، بـل يفرضـون     

وملا كانت هذه احلكومات غري إسالمية فتعامل       . سيطرم على املسلمني عنوة   
  . لك ترتفع ضجة من قبل املسلمنياملسلمني مبنتهى اإلهانة والذلة، ونتيجة لذ
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باختصار، إن املسلمني بسبب عدم عملهم بالتعليم اإلسالمي احلقيقي يف هذه           
لقد بين  . األيام ال يزالون يسقطون يف احلضيض بدال من ارتفاعهم إىل املعايل          

 هـي الـيت ميكـن أن        �اهللا تعاىل مبدأ بأن األعمال السامية يف اتباع النيب          
وعلماء . فتدبروا وتفكَّروا يف ذلك واسعوا للعمل به. لدرجاتتكسبكم أمسى ا 

املسلمني وقادم يعترفون بعد التدبر وإمعان النظر أم يواجهون الذل واهلوان           
بدال من العزة والرفعة بسبب أعماهلم غري الصاحلة وتصرفام اخلاطئة، لكنهم           

 علَّمنا اهللا تعاىل     للعمل بالوسائل اليت   - يف هذا الزمن خاصة      -غري مستعدين   
لقد أرسل اُهللا تعاىل يف هذا العـصر        . إياها من أجل القيام باألعمال الصاحلة     

 -� بعد حب اهللا     � الذي كان دائما نشوانَ حببه       -�احملب الصادق للنيب    
إماما هلذا الزمان ومسيحا موعودا وإماما مهديا ونوره بنوره نتيجة حبه الكامل 

، �فترفضون ذاك احملب الصادق للـنيب       ) أيها املعارضون (أما أنتم   . �للنيب  
              وليس ذلك فحسب بل إن تعريف املسلم يف قاموسكم اليوم هو من يـسب

بكلمات بذيئـة   .. يف كل ما يكتب   .. ، ويذكره �هذا احملب الصادق للنيب     
 فكان قد أعلن وال يزال يعلـن        �أما هذا العاشق الوهلان للرسول      . وشنيعة

 منذ أن اقتبسنا �لقد حظينا بوصال اهللا ):  بيت شعره ما تعريبهكما ورد يف  (
املـصطفى  ) حممـد (اللهم صلِّ على    : مث قال . �هذا النور من نور الرسول      

صلوات ال تعد وال حتصى وأنزلْ عليه رمحتك الواسعة، فإنا قد اقتبسنا منه هذا 
ـ        . النور  �د القاديـاين    أما هؤالء الظاملون فيكفِّرون سيدنا مريزا غالم أمح

  .  ويسيء إىل مقامه الكرمي، والعياذ باهللا�زاعمني أنه حيطّ من شأن النيب 
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 � النور احملمدي ال يسع أحدا يف هذا العصر أن يدرك إدراكا صحيحا حقيقةَ
، ولقد قرر قدر اهللا تعـاىل أن يكـون        �كما أدركه وبينه املسيح املوعود      

، ويكون هو من يدرك مقامه      � هو ذلك احملب الصادق للنيب       �حضرته  
وإن األسلوب الذي بين به مجالَ هذا النور كان من . �السامي وحقيقة نوره 

فاحلائزون على املكانة السامية بفعل الصاحلات اليوم       . �نصيبه هو وحده    
  . هم أولئك الذين يتمسكون ذا احملب الصادق بصورة حقيقية

 ونـوره لـدى     � عن مقام النيب     �عود  أقدم لكم اآلن ما بينه املسيح املو      
  :�يقول . تفسريه إلحدى آيات سورة النور

 نور السماوات واَألرضِ مثَلُ نورِه      اُهللا�: لقد قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي       "
          رد كَـبا كَوهةُ كَأَناججالز ةاججي زف احبصالْم احبصا ميهف كَاةشكَم ي

 شرقية وال غَربِية يكَاد زيتها يضيُء ولَو لَم         يوقَد من شجرة مباركَة زيتونة ال     
تمسسه نار نور علَى نورٍ يهدي اُهللا لنورِه من يشاُء ويضرِب اُهللا اَألمثَالَ للناسِ       

ٍء عياُهللا بِكُلِّ شويم٣٦ :النور (�ل(    
  : �اهللا نور السماوات واألرض�:  يف تفسري قوله تعاىل�فقال 
يف  وأعـايل   األاهللا نور السماوات واألرض، أي أن كل نور نـراه يف            "

 أو عرضيا كان  يف األرواح أو يف األجسام، ذاتيا       سواء كان متجليا    عماق،  األ
ته الذاتية أو كان قـد      أي سواء أكان يتجلى ذاك النور يف شخص أحد مليز         (

إمنـا هـو   ، ظاهريا كان أو باطنيا، ذهنيا كان أو خارجيا،    )استعاره من غريه  
كل الفيض العام لرب العاملني حميط ب      أن   وهذه إشارة إىل  . � فيضه عطاء من 

منه تنبع الفيوض   إنه مبدأ مجيع الفيوض و    . � من فيضه     أحد وخيل  شيء، وال 
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 ).أي هو يتسبب يف ظهور مجيع األنـوار        (علة العلل لكل األنوار   هو  وكلها،  
       وإنه ينبوع مجيع أنواع الرمحة، وإن وجوده لقيحقيقي للعامل أمجع، وإنـه      وم 

وهو الذي أخرج كـل شـيء مـن          ،ملجأ لكل ما هو يف األعلى واألسفل      
أي خلق اهللا تعاىل كل شـيء مـن    (ة الوجودعلخظلمات العدم وخلع عليه    

هذا هـو   )  منغلقا فخلقه اهللا ووهب له الكيان      العدم، كما كان الكون أيضا    
الفيض اإلهلي العام الذي تنتفع به املوجودات كلها، وقد بني اهللا تعاىل هـذا              

، وهو الفيض الذي قد أحـاط       �اهللا نور السماوات واألرض   �األمر يف قوله    
أي أن اهللا تعاىل قد أحاط بفيضه العام كل شـيء           (. كل شيء بشكل دائري   

 كان إنسانا مؤمنا أو غري مؤمن أو حجرا أو جبال أو مـاء أو              يف الكون سواء  
ولكن هناك فيض ربـاين     .  وال يشترط لالنتفاع منه أية كفاءة معينة       )حيوانا

خاص مقابل ذلك، وهو مشروط بشروط، وال ينتفع بـه إال اخلـواص ذوو              
أي أن هذا الفيض خمتص مبـن يتمتعـون         (املواهب والكفاءات اخلاصة لتلقِّيه     

 وهم النفوس الكاملة أي األنبياء عليهم الـسالم،   )الحية تامة لتلقّيه وقبوله   بص
أي أن  ( �الذين أفضلُهم وأعالهم وأمشلهم بركةً هو سيدنا حممد املصطفى          

أكثر من يتحلى مبثل هذه الكفاءات هم األنبياء الكرام عليهم الـسالم، وأن             
  الذي هو � سيدنا حممد أكثر من يتحلى ذه الكفاءات من زمرة األنبياء هو

دقيقةٌ مـن   وومبا أن هذا الفيض الرباين حقيقةٌ كونية عميقة         . )جامع الربكات 
أي أن هذا الفيض الرباين اخلاص حقيقة دقيقـة الفهـم ال            (الدقائق احلكْمية   

يدرك كنهها إال بالتدبر العميق فيه وهو من أدق املسائل احلكْميـة الـيت ال               
 لذلك فقد ذكر اهللا تعاىل أوالً فيضه العام الذي هو           )اايستطيع اجلميع استيع  
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 من أجـل إيـضاح      ، مث �اهللا نور السماوات واألرض   �فقال  بديهي الظهور   
 ضرب مثال فيضه اخلاص الذي يبدأ ذكره من قوله �كيفية نور خامت األنبياء    

 أي قد ذكر اهللا تعاىل أوال أن      (.... �مثل نوره كمشكاة فيها مصباح    �: تعاىل
اهللا تعاىل هو نور السماوات واألرض وال خيرج أي شيء من إحاطـة هـذا               
النور، فهو خالق كل شيء وقيوم على كل شيء، مث أشار إىل نوره اخلـاص               
وضرب له مثاال، وذكر أن ذلك النور اخلاص جتلى يف أروع شكل يف شخص         

ي هـو   يف اإلنسان الكامل الذ   (ومعناه أن مثَل هذا النور      .. )�سيدنا حممد   
ويقول حضرته إن الكُوة    . كمثَلِ كُوة يف جدار يوضع فيها املصباح      ) �النيب  

أي ..  الواسع، وهذه الكُوة فيها مصباح     �املذكورة يف املثال هي صدر النيب       
  .وحي اهللا تعاىل

، ذلك أن املصباح إذا وضع يف       �املصباح يف زجاجة  �:  مث قال اهللا تعاىل   
فالشعلة إذا ما أضيئت يف زجاجة      .  عبث العواصف  زجاجة أصبح حمفوظًا من   

صارت حمفوظةً من الرياح وأثرِ اجلو اخلارجي، وازدادت إضاءةً أيضا، كمـا            
هو معروف عند عامة الناس يف الدول الفقرية من العـامل الثالـث حيـث               

لو وضعت تلك الشعلة يف اهلـواء       . يستخدمون مصابيح تقليدية تعمل بالكاز    
إال أا عندما توضع يف الزجاجة املركبة يف املصابيح التقليدية الطلق النطفأت،   

أصحبت حمفوظة حبيث ميشي ا الناس يف العواصف يف مناطق ال تتوفر فيهـا             
كذلك عندما يركَّب عاكس الـضوء يف املـصابيح   . املصابيح اليدوية احلديثة 

  .احلديثة اليت تعمل بالبطاريات فإنه يزيد ضوؤها انتشارا
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إن ذلك املصباح موجود يف زجاجة صافية : "� سيدنا املسيح املوعود يقول
 الذي يشابه بسبب فطرته     �أي يف قلب طاهر مقدس وهو قلب النيب         .. جدا

النقية املرآةَ الصافيةَ والشفافةَ املنـزهةَ من كل نوع من العكارة واملطهرةَ من            
  ." ما سوى اهللا تعاىلمجيع أنواع الكدورة، والذي خيلو كليةً من علَقِ 

 نزيه وطاهر من كل الشوائب، وعامر حبب اهللا تعاىل حبيث ال            �أي أن قلبه    
وهذا القلب كان جديرا بأن ينـزل عليه وحـي اهللا          . يتراءى فيه شيء سواه   

فلما نزل وحي اهللا تعاىل على هذا القلب الطاهر والصايف فقد أضاء نوره . �
دري من أراد اهللا هدايتهمفقد . العامل وكأنه كوكب شاهد هذا النور.  

. مث ذكر اهللا مثاال آخر وهو أن هذا املصباح يوقد من شجرة مباركة زيتونـة              
  : يف تفسريه�يقول املسيح املوعود 

املراد من شجرة مباركة زيتونة هو الذات احملمدية املباركة اليت هي جامعـة             "
 �أي أن سيدنا حممـدا      ( .ألنواع الربكات لكوا تتسم بالشمولية والكمال     

 ففيـضه ال    )جامع لربكات متنوعة وذلك لكونه جامعا جلميع أنواع الكمال        
خيتص جبهة أو مكان أو زمان، بل هو عام ومستمر على سبيل الدوام دون أن               

  ." ينقطع مطلقا
أي ال يتوجه فيضه إىل جهة معينة دون أخرى، وال يتحدد يف مكان معني وال               

، بل سيظل جاريا مستمرا جلميع اجلهات وجلميـع         ينحصر على زمان معني   
فثمة ضرورة للسلوك يف سبيل تساعد على االنتفاع        . األماكن وجلميع األزمان  

من هذا الفيض املستمر على الدوام، وذلك السبيل يتمثل يف الشريعة والتعاليم            
  .�اليت أتى ا 
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  :�مث يقول املسيح املوعود 
أما قوله تعاىل إن مصباح الوحي ذلك يوقد من زيت شجرة مباركة، فالزيت          "

هنا إشارة إىل العقل احملمدي اللطيف النير مع مجيع أخالقه الفاضلة الفطريـة             
  ." اليت تستقي من النبع الصايف لذلك العقل الكامل

أي أن هذا الزيت يشري إىل عظمة العقل احملمدي الذي يفـيض نـورا وإىل               
 واملوضوعة يف قلبه وذهنه أيضا، �خالق الفاضلة كلها املودعة فطرةَ حممد    األ

             لذلك كانت كفاءاته الذهنية وأخالقه الفاضلة جديرة بأن حتلّ حمـلَّ زيـت
  .يستخدم إلضاءة هذا املصباح

إن هذا  : �ال شرقية وال غربية   � عن قوله تعاىل     �مث يقول املسيح املوعود     
تفريط يف الفطرة احملمدية الطاهرة، بل هي على درجـة        يعين أنه ال إفراط وال      

  ."عالية من التوسط واالعتدال، وخلقت يف أحسن تقومي
 نقية طاهرة وصاحلة ومعتدلة من أول يوم، حيث يذكر لنـا            �كانت فطرته   

تاريخ حياته أنه كان ملتزما بالعدل واإلنصاف قبل تلقيه الوحي اإلهلي أيضا،            
كـان  . دل إذ كان الكافرون يأتونه ليفصل يف قضاياهم       وحيكم بني الناس بالع   

بطبعه مياال إىل احلق، لذلك فإن الوحي النازل عليه كان متطابقا مع طبعـه              
النقي الذي فُطر عليه، أو بعبارة أخرى لقد خلقه اهللا تعاىل بطبعٍ خـالٍ مـن      
 اإلفراط والتفريط ليكون ظال حقيقيا لذلك الوحي اإلهلي الذي سينـزل عليه          

  .والذي سيكمل الدين من مجيع النواحي
  :�يقول املسيح املوعود 
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 كان يتسم جبالل وحدة، فنـزلت شـريعة التـوراة          �حيث إن موسى    "
 فكان يتحلى بـاحللم     �أما املسيح   . �اجلاللية  اليت تتوافق مع فطرته       

 �غري أن طبع الـنيب      . والرفق لذلك احتوى تعليم اإلجنيل على احللم والرفق       
 معتدال فلم يكن حيبذ احللم يف كل مكان وال مييل إىل الغضب يف كـل                كان

 كـان   �أي أنه   (. مكان، بل كان طبعه يراعي احمللّ واملناسبة حبكمة عظيمة        
يفصل ويقرر مبا يالئم احمللّ والظروف واملناسبة، فكان يتعامل بشدة حيثمـا            

 على ذلك احتـوى      وبناء )يقتضيها األمر، ويتعامل برفق حيثما يقتضيه األمر      
أي فقد جاء القـرآن الكـرمي       (القرآن الكرمي على التعاليم املتوازنة واملعتدلة،       

 حبيث إنه جامع لتعليم الشدة والرمحـة واهليبـة          )بتعليم متصف مبزايا حمددة   
أي أن تعليم القرآن يتضمن الشدة والرمحة، وورد        (. والشفقة والرفق والزجر  

، كما أنه حيتوي على تعليم الشفقة والرفـق أو  فيه اإلنذار حيثما اقتضى األمر 
 ولبيان هذه املعاين قال اهللا تعاىل إن مصباح الوحي          )الزجر حيثما اقتضى األمر   

  ."الفرقاين قد أُوقد من شجرة مباركة ال شرقية وال غربية
 قد أضيئت بالوحي اإلهلي الفرقاين املتوافق مع فطرته اليت          �أي أن ذات النيب     

وهذا هو املقام احملمدي الذي يقول . ليست هي شرقية وال غربيةهي معتدلة، ف
  :�عنه املسيح املوعود 

أي أنك يا   .. �وإنك لعلى خلق عظيم   �: �لقد قال اهللا تعاىل خماطبا النيب       "
وهذا يعين أنك متمم ملكـارم األخـالق        . أيها النيب مفطور على خلق عظيم     

 �أي أن اإلنسان الكامل  ." زيادة عليها ومكملٌ هلا حبيث ال ميكن أن تتصور        
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يتحلى جبميع مكارم األخالق اليت قد ختطر على فكر البشر وال يتصور أفضل             
  .وأعلى منها

يطلق يف لغة العرب على صفة شيٍء حائزٍ على الكمـال           " عظيم"ألن لفظ    "
  ." النوعي

 تعاىل قد   لبيان أنه  �خبصوص النيب   " عظيم"أي أن اهللا تعاىل قد استخدم لفظ        
  .  كمال مجيع القوى والكفاءات اليت يتحلى ا الناس�حقق يف ذاته 

إن الزيت املذكور يف اآلية نقي ولطيف حبيث يكاد يضيء          : "مث يقول حضرته  
يعين أن عقل هذا النيب الكرمي ومجيع أخالقه الفاضلة تقـع       . ولو مل متسسه نار   

ورانية التامة حبيث تكاد تضيء تلقائيـا       على التوازن التام واللطافة الكاملة والن     
أي أن أخالقه الفاضلة كانت سامية حىت قبـل         ." حىت قبل نزول الوحي عليه    

  . نزول الوحي اإلهلي لدرجة كان الناس يستنريون ا
يعين أن الذات املباركـة     .  أي أن نورا نزل على نور      �نور على نور  �"

 من األنوار، فنـزل عليها نـور        كانت جامعة ألنواع   �لسيدنا خامت األنبياء    
ولقد .  جممع األنوار  �مساوي آخر بشكل الوحي اإلهلي، فصار خامت األنبياء         

أشار اهللا تعاىل يف ذلك إىل أن فلسفة نزول النور تتلخص يف أن النـور إمنـا                 
ينـزل على النور وال ينـزل على الظلمة، ذلك ألن التوافق شرط لالستفاضة 

مة والنور، بينما للنور مناسبة مع النور، وال خيلـو عمـل            وال توافُق بني الظل   
أي أن اهللا الذي ال خيلو أي فعل له من          .  من مراعاة املناسبة   �احلكيم املطلق   

وقانونه هذا نفسه ساري املفعول فيما يتعلق بإفاضة نـوره، أي أن            "احلكمة،  
 أن الذين   مبعىن(الذي يكون لديه شيء من النور مسبقا يعطَى مزيدا من النور            
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 ومن ال ميلك شيئا مـن       )ميلكون فطرة سليمة يرشدهم اهللا تعاىل إىل الصواب       
مبعىن أنه ال ميكن (فمن كان بعينيه نور انتفع من ضوء الشمس      . النور ال يعطاه  

 أما الذي ليس يف عينيه نور       )أن يرى الشمس إال من كان له عينيان مبصرتان        
أُعطي من نور الفطرة قليال فال يعطى       ومن  . فال ينتفع من ضوء الشمس أيضا     

من هذا النور أيضا إال قليال، ومن أُعطي من نور الفطرة قدرا أكرب يوهب من               
  ." هذا النور أيضا قدرا أكرب

لقد أودع اهللا تعاىل فطرة الناس نورا حبـسب قـدرام ومـؤهالم             
ت، ومن كان الشخصية، لذا فمن كانت له فطرة سليمة أكثر من عمل احلسنا

وهكذا فكل واحد يقتـبس     . ناقصا من هذه الناحية كانت حسناته أقل نسبيا       
  .من هذا النور حبسب قدراته وكفاءاته
 كان مظهرا كامال لنـور اهللا تعـاىل،         � إذن، فإن النور الكامل للنيب      

علما أن احملب الصادق . وهذا هو النور الذي سوف ينفع الناس إىل يوم القيامة
هو أكثر الناس اقتباسا من هذا النـور يف         ) �أي املسيح املوعود     (� للنيب

هذا العصر، لكي ينشر يف العامل كله هذا النور وذلك الوحي احملمدي األخري             
املسيح (الذي كان ال بد أن ينتشر نوره يف مجيع أحناء املعمورة، ولكي يستمر              

أرفعها، لكي تستفيد   يف وضع هذا املصباح يف أعلى األماكن و       ) �املوعود  
 خبـاتم اخللفـاء     �ولقد لُقِّب املسيح املوعود     . الدنيا كلها من هذا النور    

بسبب استمراره ومثابرته يف إجناز هذه املهمة، ذلك أن األولياء أو اـددين             
 يف أناس معيـنني     �الذين جاؤوا قبله كُلِّفوا بنشر التعليم الذي جاء به النيب           

أما اآلن فإن مهمة وضع هذا املصباح يف أماكن عالية          ومناطق حمدودة فقط،    
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.  وحده�وإيصال ضوئه إىل كافة أحناء العامل ستتم بواسطة املسيح احملمدي 
والتدبر يكشف أن هذه املهمة تنجز اليوم بالفعل على أيدي أتبـاع املـسيح              

 وحدهم، حيث يبذلون قصارى جهدهم لنشر تعليم اإلسـالم          �املوعود  
 احلسنة، باذلني ما يف وسعهم ليبينوا للناس يف         � ضوء أسوة النيب     احلقيقي يف 

 احلسنة وأخالقه الفاضـلة مـن علـى         � وأسوته   �العامل كله تعاليم النيب     
سوف تقـوم   ) �أي املسيح املوعود    (وبعد خاتم اخللفاء    . املنارات العالية 

من قبل اهللا لوضع     بأداء الواجبات املوكولة إليها      -بتأييد اهللا ونصرته  -اخلالفة  
  . هذا املصباح يف مشكاة ومنارات عليا
في بيوت أَذنَ اُهللا أَنْ ترفَع ويـذْكَر        �: مث يقول اهللا تعاىل يف اآلية التالية      

أي أن هذا النـور     .. )٣٧ :النور(�فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغدو واآلصالِ      
لذين يعملون بأحكام اهللا تعاىل يف حيام اليوميـة         موجود يف بيوت املؤمنني ا    

  .�، ويعملون الصاحلات دوما، متأسني بأسوة الرسول �ويعبدونه 
فقال اهللا تعاىل عن مثل هذه البيوت إا سوف ترفَع، مبينا عالمة البيوت       

 صباح مساء، أي    �الصاحلة للرفع أنه يذكَر فيها اُهللا كثريا، ويسبح فيها هللا           
فالشرط األول القتباس اإلنسان من هـذا النـور         . قام فيها الصلوات بالتزام   ت

ولكونه من أنصار الدين هو أن يذكر اهللا تعاىل كثريا ويهتم بعبادته وال سيما              
  . صالة الفجر والعشاء، إذ جاء التأكيد عليهما بوجه خاص

ينتفعون منه  فإذا كنتم تريدون أن تنالوا نصبيا من هذا النور وتعدوا ممن            
النـسائي،  " (قُرةُ عيين يف الـصالة    : "�فال بد أن تتذكروا دائما قول النيب        

والصالة هي اليت سوف تساعد كل      ). كتاب عشرة النساء، باب حب النساء     
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يعتاد الناس اجلمـع بـني      . شخص على الفوز بقرب اهللا تعاىل حسب قدراته       
 جيـوز إال يف حالـة       صاليت الظهر والعصر بسبب أعماهلم، ولكن هـذا ال        

 اَألنصارِي أَيوب أَبِي عنفقد ورد يف احلديث     . االضطرار، فال تتخذوه عادة   
هلِّي كَانَ أَنصي عبأَر اتكَعلَ ررِ قَبيلَ ،الظُّهفَق لَه: كإِن ميدت  هـذالةَ  ه؟الـص 

 فيهـا  تفْتح ساعةٌ إِنها :فَقَالَ ،فَسأَلْته ،يفْعلُه � اِهللا رسولَ رأَيت إِني :فَقَالَ
ابواِء أَبمالس  ،تببأَنْ فَأَح عفتري يا ليهلٌ فمع حالمسند أمحد، بـاقي    . (ص

  )�مسند األنصار، حديث أيب أيوب األنصاري 
ن جيعلوا  فهؤالء الصحابة الذين انتفعوا من هذا النور مباشرة كانوا يسعون أل          

كل عمل هلم وسيلة لرفع درجام، وقد بلغوا أعلى املراتب فعالً حىت وصفهم   
  . ، فصاروا أسوة ملن بعدهم"رضي اهللا عنهم: "اهللا قائال

فعليهم أن يـسعوا كـل      . هذا هو واجب خدام املسيح احملمدي اليوم      
السعي ويبذلوا كل ما يف وسعهم لرفع مستوى أعماهلم، حيث يقول املـسيح    

.  إنه لن ينتفع من النور إال من كان عنده شـيء منـه مـسبقا   �ملوعود  ا
واالقتباس من هذا النور مشروط باألعمال الصاحلة والسعي الدؤوب النتهاز          

  .كل فرصة تقرب اإلنسان إىل اهللا تعاىل
 مث يوضح اهللا تعاىل األمر أكثر فيبني كيف يتم ذكر اهللا صباحا ومساء             

رِجالٌ ال تلْهِيهِم تجارةٌ وال بيع عن ذكْـرِ اِهللا          �: ت، فقال مما يرفع تلك البيو   
         ارصاَألبو الْقُلُوب يهف قَلَّبتا تموافُونَ يخي كَاةاِء الزإِيتو الةإِقَامِ الصالنور(�و: 

٣٨(   
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 هذه املستويات السامية إال باالقتباس من ذلـك         	ومل يبلغ الصحابة    
فرغم أدائهم لكافة مسؤوليام املنـزلية واالجتماعية والتجارية وغريها        . رالنو

مل يلْهِهم شيء عن أداء حقوق اهللا، بل وصـلوا إىل أعلـى املـستويات يف                
وكما بينت آنفًا يف ضوء     . كانوا يؤدون صلوام يف مواقيتها ومجاعةً     . عبادام

بل صالة الظهـر بـالتزام   احلديث الشريف أم كانوا يصلّون أربع ركعات ق 
كما ورد يف اآلية املذكورة أعاله أم       . ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل ورفع نفوسهم     

لقد ضـربوا   . كانوا يسدون حاجات الدين وحقوق العباد أيضا بأداء الزكاة        
هذه األمثلة الرائعة اليت هي أسوة لنا حىت اليوم النتمائهم إىل ذلـك النـور               

م حباجة إىل تقدمي هذه النماذج املثاليـة كمـا فعـل            وحنن اليو . �املتجسد  
حيث إن هناك اهتماما أكرب بالتجارة والبيع يف هذا العصر فيجب أن     . األولون

  . ننتبه إىل العبادات بوجه خاص
 �ما هو الفرق بني التجارة والبيع؟ فقد ألقى سيدنا املصلح املوعـود             

 إن التجارة عبارة عن األخـذ       ضوءا على هذا املوضوع، فقال    ) اخلليفة الثاين (
  .والعطاء والبيع والشراء، أما البيع فال يتضمن معىن الشراء

 واحلق أن هذه اخلدمات كلها تندرج اليوم حتت مسمى البيع، وهـي            
كثرية يف هذه البالد، وحتول دون أداء الصلوات حبيث ينسى الناس مسؤوليتهم 

  . لوقت احملدداألساسية هذه سعيا منهم إلجناز أعماهلم يف ا
ولكن اهللا تعاىل يعلن أن املؤمنني احلقيقيني خيافون اآلخرة رغم مشاغلهم           
الدنيوية، فال تلهيهم جتارم وغريها من األعمال عن عبادة اهللا وأداء حقـوق        
عباده، بل إن مشهد املثول أمام اهللا تعاىل للسؤال واحلساب يظل ماثال أمـام              
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داء عبادام املكتوبة متنبهني إليها على خري       أعينهم دوما، فيسعون جاهدين أل    
  . ما يرام، كما يؤدون النوافل أيضا

ليجزِيهم اُهللا أَحـسن مـا عملُـوا        �: مث يقول اهللا تعاىل يف اآلية التالية      
فـالنور  . )٣٩:النور(�ويزِيدهم من فَضله واُهللا يرزق من يشاُء بِغيرِ حسابٍ        

، واملنهج الكامل الذي أنزله عليه، �ي خلقه اهللا تعاىل يف شخص الرسول      الذ
وعملية رفع البيوت هذه ستظل سارية طاملـا        . كانا سببا لرفع بيوت املؤمنني    

وهذا ما وعد به اهللا تعاىل يف اآلية املذكورة ويف          . يعمل املؤمنون ذه التعاليم   
ه األعمال الصاحلة يف بيوتكم      إنكم لو روجتم هذ    �فيقول اهللا   . آيات أخرى 

واملعروف أن اهللا تعاىل ال     . ورسختموها يف قلوبكم جلُزيتم عليها أحسن جزاء      
ويزِيـدهم مـن    �جيزي أصحاب األعمال الصاحلة بقدر أعماهلم، بل يقول         

هلأي لو حاولتم أن تقفزوا قفزة واحدة إىل األعلى لرفعكم اهللا تعاىل            .. �فَض
مث إن اهللا تعاىل مالك، فيجزي عباده بغـري حـسابٍ،           . كثريةبفضله قفزات   

  . فيزدادون درجات على الدوام
ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا ألن ننشر يف بيوتنا هذا النور الذي حصلنا عليه        

 ولننتفع منه على أحسن وجه، فينـزل علينا أفضاله ورمحته          �بواسطة النيب   
  .لقيام باألعمال الصاحلة دائما، آمنياملتزايدة على الدوام، ويوفقنا ل
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