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أما بعد فأعوذ باهللا من . ده ورسولهأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عب

* مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. الشيطان الرجيم
 عنيتسن اكإيو دبعن اكإي * قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ* اه يناط الَّذرال صو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعن

الِّنيآمني�الض ،  

تعقد يف إنه  من ربيع األول، وقلت ١٢ يف �لقد حدثتكم يف خطبة اجلمعة قبل املاضية عن ميالد النيب 
ويا أم لن باكستان ندوات وتقاد مسريات ذه املناسبة، وقلت يف ضوء التجارب السابقة إن هناك احتماال ق

 الشتائم � يف هذه االجتماعات إال قليال، ويوجهون إىل املسيح املوعود �يتحدثوا عن سرية النيب وحبه 
وهذا ما حدث على أرض الواقع حبسب التقارير الواردة من . القذرة ويسيئون إليه بكثرة، وخاصة يف ربوة

ماعات وتكلموا بكالم بذيء ضد املسيح هناك، حيث كانت قد خرجت مسريات يف شوارع ربوة وأقيمت اجت
 �، إذ كل شيء من هذا القبيل مسموح به هلم، أما األمحديون فال يسمح هلم بذكر اسم اهللا �املوعود 
رحم اهللا الشعب هناك أيضا حىت يتخلصوا من . على كل حال، هذه هي أعمال علماء السوء. �ورسوله 

لشتائم والسباب شغل هؤالء العلماء الشاغل، وسوف يستمرون يف براثن هؤالء العلماء املزعومني، فإطالق ا
طريق رقي اجلماعة وازدهارها، بل كل معارضة تزيد يعيق ذلك، إال أن بذاءم وشتائمهم ووضعهم العراقيلَ لن 

  . اجلماعة سرعة على درب التقدم واالزدهار
 � يف بيان شأن النيب �وعود اآلن سوف أعرض عليكم بعض املقتبسات من كتب سيدنا املسيح امل

فنرى هؤالء املعارضني الذين يطيلون . � وغريته لسيده ومواله �ومكانته السامية واليت تدل على حبه 
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 �لقد قال . � عظمة النيب �، بينما نرى كيف يبني حضرته �ألستنهم السليطة على املسيح املوعود 
  :  على سائر األنبياء�يف بيان فضل النيب 

الذي صلُح على نسان  اإل ذلكعين أ؛املربي األعظم للدنياالذي هو   شأنا أن أفضل األنبياء وأعالهمواحلق
 من جديد، وجعل األديان الباطلة  على األرض يف الدنيا، والذي أقام التوحيد املفقود املنتشريده الفساد األعظم

بتعليم حقة وسائل كل ملحد، وهيأ للنجاة  وأزال شبهات كل ضالٍّ ووساوس ،كلها مغلوبة باحلجة والربهان
 من  إفاضةً وبركةً أكثره بدليل أن ثابت اجلميعمنمرتبة  ة وأعلىدرجفكونه أفضل ...  من جديداملبادئ احلقة

 قاطبة األنبياءيعد أفضل  أن النيب الذي والكتاب السماوي وكل من له عينان علىيشهد التاريخ واآلن . اجلميع
 ،١ جملد ،الرباهني األمحدية، اجلزء األول، اخلزائن الروحانية. (� هو سيدنا حممد املصطفى أ؛بدحبسب هذا امل

  ) احلاشية٩٧ص

  :   � يف بيان عظمة األخالق السامية للنيب �مث يقول سيدنا املسيح املوعود 
ق موسىلقد سب �ا أنبياء بين إسرائيل رفقً مجيعلمومل يبلُا، وح سواء أكان - ين إسرائيل من أنبياء بغ نيب 

 أنبياء  سائر قد فاق�ثابت من التوراة أن موسى الو. �ها موسى  العليا اليت احتلّ املرتبةَ-غريه أمعيسى 
وأَما الرجلُ موسى فَكَانَ ": ٣: ١٢ العدد  سفْرجاء يف، حيث بين إسرائيل يف الرفق واحللم واألخالق الفاضلة

كلمات  فقد أشاد اهللا تعاىل يف التوراة حبلم موسى ب".ر من جميعِ الناسِ الَّذين علَى وجه اَألرضِحليما جِدا أَكْثَ
 الفاضلة املذكورة يف القرآن � األنبياء نا خاتمِ أخالق سيدولكن.  أحد من أنبياء بين إسرائيلمل يستخدمها حبق

 جلميع جامعبأنه  � سيدنا خاتم األنبياء وصف اهللا تعاىل  آالف املرات، ألن�الكرمي تفوق أخالق موسى 
 �وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ�: � يف حق النيب �قال ، كما األخالق الفاضلة اليت وجدت يف األنبياء متفرقةً

البالغ ملدح شيء يف كالم العرب، تكون يف ذلك إشارة إىل كماله " عظيم"ستخدم كلمة حينما تو. )٥: القلم(
 ميكن أن  الما الطول واحلجم  تبلغ منهذه الشجرة عظيمة، لكان املعىن أن هذه الشجرة: فلو قيل مثال. منتهاه

 النفس ه ميكن أن حتوزأن القدر الذيكذلك إن مفهوم اآلية القرآنية املذكورة آنفا هو .  األخرىتبلغه األشجار
 أعلى وأرفع  املدح هوفهذا. �موجود يف نفس حممد هو  ، كاملةسنةح ومشائل  تامةالبشرية من أخالق فاضلة
 � إليه يف آية أخرى أيضا حيث قال وهذا ما أشري. مدح أعلى منهحبيث يستحيل  أنواع املدح على اإلطالق

 ألن أي ال ميكن أن يبلغ أي نيب مرتبتك، ،)١١٤: النساء( �وكَانَ فَضلُ اِهللا علَيك عظيما�: �حبق النيب 
نفسه.  مما كان على األنبياء مجيعافضل اهللا عليك أكرب حيث � نبوءةً حبق النيب زامري امل يفولقد ورد املدح 

، األمحديةالرباهني (). ٤٥اإلصحاح ؛ الْمزامري (."مسحك اُهللا إِهلُك بِدهنِ االبتهاجِ أَكْثَر من رفَقَائك: "جاء
  ) احلاشية يف احلاشية،٦٠٦-٦٠٥ ص،١ جملد،الروحانيةاألجزاء األربع، اخلزائن 

 ذلك النور األجلى الذي وهب للنيب �مث يذكر املسيح املوعود . كان هذا املقتبس من الرباهني األمحدية
  : وقال�
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 وال املالئكة، يف النور ذلك يكن مل الكامل، لإلنسان أعين لإلنسان، وهب الذي األجلى النور ذلك إن"
 الزمرد، وال الياقوت، وال اللَّعلِ، يف وال أارِها، وال األرض حبار يف يكن ومل الشمس، وال القمر، وال النجوم،

 إنسان يف كان وإمنا السماء، أو األرض من شيء أي يف النور ذلك يكن مل باختصار، اللؤلؤ؛ وال املاس، وال
 األنبياء، سيد وموالنا، سيدنا وهو البشر، نوع من فرد وأرفع وأعلى وأكملَ أمتَّ كان الذي اإلنسان ذلك كامل،

 اآلخرون أُعطيه كما اإلنسان، لذلك النور هذا أُعطي فقد . وسلم عليه اهللا صلى املصطفى حممد األحياء سيد
 ما حد إىل نفسها بالصبغة بغنيطمص كانوا الذين أولئك أي بصبغته، بغواطصا الذين - مراتبهم حبسب - أيضا
 واملصدوق الصادق األمي النيب وهادينا وموالنا سيدنا يف وأمت وأكمل أعلى بوجه وجدت امليزة هذه نلكو... 
 ِهللا ومماتي ومحياي ونسكي صلَاتي إِنَّ قُلْ�: الكرمي القرآن يف  نفسهتعاىل اهللا يقول حيث ،� املصطفى حممد
بر نيالَملَا * الْع رِيكش لَه كبِذَلو ترا أُمأَنلُ وأَو نيملسأَنَّ� ،)٢ (�الْمذَا وي هاطرا صيمقتسم وهبِعلَا فَاتو 

 بِعونِيفَات اَهللا تحبونَ كُنتم إِنْ قُلْ� ،)٣ (�تتقُونَ لَعلَّكُم بِه وصاكُم ذَلكُم سبِيله عن بِكُم فَتفَرق السبلَ تتبِعوا
كُمبِبحاُهللا ي رفغيو لَكُم كُموباُهللا ذُنو غَفُور يمح١ (�ر(، �ْفَقُل تلَمأَس هِيجِهللا و� )٢(، �ترأُمأَنْ و ملأُس 

برل نيالَم٣ (�الْع .(  
رب العاملني ويف سبيله، ونسكي أي جهودي يف العبادة وتضحيايت وحيايت وممايت كلها هللا  صاليت إن: فقوله

  مثليإنسان ايتها إىل بدايتها منذ الدنيا يف ليسالذي ال شريك له، وأُمرت بذلك وأنا أول املسلمني، مبعىن 
  .كلها أماناته يهإل تفاىن يف اهللا تعاىل ودفع كاملٌ
 اهللا وكَلَها األعمال اليت  قد بلغ القمة يف تأدية مجيع�فاملراد من إعادته مجيع أمانات اهللا إليه أن النيب [ 

  ]�اإلنسان، وأداء كل املسؤوليات والواجبات والفرائض اليت عهدت إليه 
 � نبينا أفضلية بأن يقولون الذين الفهم قليلي املوحدين هؤالء على رد اآلية فهذه: � مث يقول حضرته 

 يفضل أن من عمن � النيب بأن ويقولون فةضعي أحاديث لذلك ويقدمون ، غري ثابتةالسابقني األنبياء على الكلية
 سبيل على فهو صحيحا احلديث ذلك كان لو أنه يدركون ال هؤالء الفهم قليلي ولكن. متى بن يونس على

 أحد كتب لومثالً ف ؛لكل كالم سياقه وحمله أن واملعلوم. عام بوجه � النيب عادة من كان الذي التواضع
 أسوأ نهأن يستنج من قوله هذا أ تجاسرالو غباوةأفليس من ذروة ال ،"اهللا عباد أحقر: "رسالته اية يف الصاحلني

  !اهللا؟ عباد أحقر أنه بنفسه قري حيث والفاسقني؛ الوثنيني من حىت خلق اهللا مجيعا
 أمجعني، عنياملطي سيد هعدو املسلمني لَأو � النيب مسى قد دام ما شأنه جلّ اهللا أن إىل جيدا االنتباه جيب

 كان أيا -  نقدي أن ذلك بعد جمال الكرمي بالقرآن يؤمن ملن يبقى فهل كلها، األمانات  لهأعاد من لَأو � وعده
أمسى  أن وبين لإلسالم كثرية مدارج آنفا املذكورة اآلية يف تعاىل اهللا بين لقد العظيم؟ � النيب شأنَ - نقده نوع

  !اهللا رسول يا كشأن أعظم ما اهللا سبحان. � النيب فطرةَ عتأُود اليت تلك هي هذه الدرجات
  : فارسي بيتهناك : �مث يقول 
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  موسى وعيسى مهه خيل تو اند
  مجله درين راه طفيل تو اند

  . أنت بفضلك املسلك هذا سلكا لكنهماو أنت، حزبك من المهاك وعيسى موسى أن: أي

وال تتبعوا الطرق األخرى وإال  هفاتبعوهو الصراط السوي، قل هلم إن صراطي : مث يقول اهللا تعاىل لرسوله
 احلقيقة هو الذي سبيلي عوااتبِ ، أياُهللا يحبِبكُم بِعونِيإن كنتم حتبون اهللا فات: وقل هلم. تبعدكم عن اهللا تعاىل

 هللا كله وجودي مأسلّ وقل هلم هذه سبيلي، بأين مأمور بأنلكم  ويغفر اهللا كميحبس عندها، ولإلسالم العليا
 وأكون العاملني، رب هو كما العاملني خادم أكون، فاهللا سبيل يف نفسي فينأُ  أنأي رب العاملني،ل خلصوأ تعاىل
 هللا صار فقد يل كان ما كل بل شيء يل يعد فلم يل، كان ما كل نفسي وهللا سلَّمت فقد لذا. ولسبيله له كلّيا
  .العاملني رب

  )١٦٥-١٦٠ ص،٥ جملد، اخلزائن الروحانيةمرآة كماالت اإلسالم، (
فانظروا اآلن أسوة معارضينا .  وأسوته اليت تركها لنا حيث كان قد بعث رمحةً�فهذه هي مكانة النيب 

  .  الذين يؤذون ويضطهدون حىت الناطقني بالشهادتني

  : ومسو نبوته فيقول� سعة فيوض املصطفى �مث يذكر املسيح املوعود 
 ثالثُ نفسه اإلله  ظهرت يفولكن ثالثة، وليس واحد إلههو  السالم عليهم وحممد عيسىو موسى إله إن"

 وفرعون إسرائيل بين على امقصور السالم عليه موسى قدرة نطاق كان وملا. املختلفة هجتليات حيث صور من
 ذلك يف آدم بين كافة إىل ممتدة موسى نظرة كانت ولو.  أيضااحلد ذاهل اهللا فيه قدرة جتلي اقتصر فقد ،فقط

 نطاق إنف كذلك .اآلن احلال هو كما اوناقص احمدود التوراة تعليم كان ملا ،كلها املستقبلية األزمنةيف و الزمن
 مواساته تكن ومل آنذاك، ظهرانيه بني كانت اليت اليهود فرق بضع على مقصورا كان السالم عليه عيسى قدرة

 اإلهلام وانقطع ،� قدرته دائرة قدر على دينه يف اهللا قدرة يجتلّ اقتصر فقد لذا ؛املقبلة األزمنة يف  اليتألقوامل
 فقط اليهود يف واألخالقي العملي الفساد إصالحب  يعىنأيضا اإلجنيل تعليم كان وملا !املستقبل يف اإلهلي والوحي

 سوء أصلح إمناو العام، إلصالحا عن  تعليم اإلجنيل أيضاعجز فقد العامل، كل مفاسد إىل ممتدة نظرته تكن ومل
 كانوا الذين أو األخرى البالد سكان مع عالقة لإلجنيل تكن ومل ،آنذاك ظهرانيه بني كانوا الذين اليهود أخالق
 الذي بالتعليم أتى ملا املختلفة وطبائعهم الفرق كل بإصالح يعىن اإلجنيل كان لو. الالحقة األزمنة يف سيأتون

 األخطاُء أحلَقَت ثانية ناحية ومن ناحية، من ناقصا كان اإلجنيل تعليم أن األسف كل ألسفا ولكن. حاليا جنده
 بإجياد العملي اإلصالح مساعي باب اائي وصدوأُ ها،ـإل عاجز إنسانٌ جعل إذ فادحة؛ أضرارا أدخلوها فيهاليت 

 من العون وايتلقّ أن ميكن ال: أوالف مضاعفة؛ اوةبشق مبتالة املسيحية األمة فإن واآلن .املختلَقة ارةالكفّ مسألة
 ارةالكفّ ألن األمام إىل موايتقد أن يستطيعون ال: وثانيا  عندهم،انقطع قد اإلهلام ألن واإلهلام بالوحي تعاىل اهللا

وضعت لمف ،القرآن عليه نزل الذي الكامل اإلنسان أما. واجلهد والسعي للمجاهدات احد ةحمدود نظرته تكن 
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 نال لذاو مكان،لكل زمان و كاملة مواساة قلبه  يفكان بل قصور، العام أي وتعاطفه مواساته يف يوجد ومل
 منه يستمد لن أنه مبعىن ليس ولكن األنبياء، خاتم وسلم عليه اهللا صلى فصار. اإلهلية التجليات من كامال نصيبا
م صاحب أنه مبعىن بل املستقبل، يف روحاين فيضينال فلن اخلات أحد مه بفضل إال افيضغلَق ولن، خاتباب ي 

 عليه اهللا صلى هو إال اخلامت صاحب نيب هناك وليس. القيامة يوم ا إىلأبد أمته على وخماطبتها اإلهلية املكاملة
 اهللا صلى أمته من يكون أن لصاحبها يشترط اليت النبوةُ خامته بفضل توهب أن ميكن الذي الوحيد وهو . وسلم
 الوحي باب يبقى أن وسلم عليه اهللا صلى يرد ومل. ناقصة حالة يف األمةَ ومواساته إقدامه يترك ومل. وسلم عليه

 احلصول يتم أن رسالته ختم على التأكيد أجل من أراد قد نعم،. عليهم مغلقا - املعرفة لنيل األساس هو الذي-
 فبهذا. األمة من ليس الذي على الوحي باب يغلق وأن وسلم عليه اهللا صلى اتباعه بواسطة الوحي فيض على
 هاتباع خالل من �ته أم من ثبت أنه ليس الذي أن القيامة يوم إىل فتقرر. األنبياء خاتم تعاىل اهللا جعله املعىن

 لنو القيامة، يوم إىل كامال وحيا ينال فلن ،وسلم عليه اهللا صلى متابعته يف ةكلي ليس متفانياو  له،الصادق
 معناها اليت ،الظلية النبوة أما. وسلم عليه اهللا صلى النيب عند انتهت قد املستقلة النبوة ألن كامال، ملهما يكون
ولكي تبقى يف  الناس رقي باب يغلق ال لكي القيامة، يوم إىل باقية فهي ،وحده احملمدي بالفيض الوحي تلقي
 إىل مفتوحة اإلهلية واملخاطبة املكاملة أبواب تبقى أن شاءت سلمو عليه اهللا صلى النيب قدرة أن عالمة على الدنيا
 بعده سيأيت إنه يقول صحيح حديث على تعثروا لن .النجاة مدار هي اليت اإلهلية املعرفة تفقَد وأال القيامة، يوم

حقيقة  (".وسلم عليه اهللا صلى هيوض اتباعف من مستفيضا ليس أي ، أمتهمن ليس هو نيب وسلم عليه اهللا صلى
  )٣٠-٢٨ ص ،٢٢ جملد ،الوحي، اخلزائن الروحانية
  : وتربيته فقال� ما أحرزه الصحابة من رقي بفضل دعوات النيب �مث ذكر املسيح املوعود 

 القوة تأثري أفئدم يف وظهر اإلهلي احلب محاس وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب لقد نشأ يف قلوب"
 أن ألحد هل. واخلرفان الشياه مثل اهللا سبيل يف رقام تقطع أن قبلوا حبيث لموس عليه اهللا صلى للنيب القدسية

   "سبقت؟ أمة يف  مماثالوصفاء صدقا أبدوا من على يطلعنا أو يرينا
  :)�لقد قدم حضرته هنا مثاال لقوم موسى الذين مل يكونوا يتحلون بالوصف املذكور، مث قال (
 أحد منهم يصمد ملو) فقد هرب مجيعهم عند املصيبة.(.. السالم؛ يهعل املسيح أصحاب قصة اآلن فامسعوا"
 ورضوا السيوف ظالل حتت واستقاموا صمدوا فقد وسلم عليه اهللا صلى نبينا أصحاب أما. اجلُنب غلبهم بل

 أحدثت يد وأية ؟ احملبة هذهروح فيهم نفخ الذي ما. النفوس يف بالغا أثرا تترك سواحنهم قراءة إن حىت باملوت
 إال الظلم أو املعصية من نوع هناك يكن ومل األرض ديدان مثل اجلاهلية زمن يف كانوا احلد؟ هذا إىل تغريا فيهم
  .فيهم سكن تعاىل وكأنه اهللا إىل جذبوا وسلم عليه اهللا صلى النيب اتباعهم بعد مث عنهم، صدر وقد

 والذين. الطاهرة احلياة إىل السفلية حلياةا من أخرجهم الذي املقدس النيب هذا تأثري إنه وحقا صدقا أقول
 والتضرعات األدعية تأثري ذلك كان بل السيف، إىل عائدا ذلك سبب كان ما أفواجا اإلسالم دخلوا
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 حتت أين مكة أرض فصرخت. مكة يف وسلم عليه اهللا صلى النيب ا قام اليت عاما ١٣ على املمتدة واالبتهاالت
 أو أحد داية يأبه ال غين اهللا إن. بابتهاالته السماء امتألت حىت التوحيد صرخة قلبه أثار منـل املباركة القدم

 قلب حلرقة تأثريا كان كلها الدنيا يف انتشر مث خارقة بصورة العرب جزيرة يف ظهر الذي اهلداية فنور. ضالله
. فيه متدفقة التوحيد عني فظلت الماإلس أما ته،روهج الدين عن أمة كل ابتعدت لقد. وسلم عليه اهللا صلى النيب

 نفْسك باخع لَعلَّك�: تعاىل اهللا يقول كما وسلم، عليه اهللا صلى النيب ألدعية نتيجة الربكات هذه وكانت كل
 يف والسبب احلد، هذا إىل السابقني األنبياء أمم يف والتقوى الصالح ينشأ مل) ٤ :الشعراء( �مؤمنِني يكُونوا أَال
 يف املسلمني أن األسف كل األسف. الدرجة هذه إىل تصل مل ألممهم األنبياء هؤالء قلوب يف احلرقة أن هو لكذ

 يؤدي معىن النبوة ختم من يستنتجون إم. شيء كل يف وتعثروا التقدير، حق األكرم نبيهم يقدروا مل الزمن هذا
 اإلفاضة على قدرة ميلك مل وسلم عليه اهللا لىص وكأنه مدحه، إىل ال وسلم عليه اهللا صلى النيب هجو إىل

 صراط املستقيم الصراط اهدنا�: دعاء يعلّمنا تعاىل اهللا أن مع جافة، شريعة ليعلّم إال يأت ومل النفوس وتكميل
 فلماذا اإلنعام هذا من نصيب هلا يكن ومل السابقني لألنبياء وارثة األمة هذه تكن مل فإذا �عليهم أنعمت الذين

حقيقة الوحي (الدعاء؟ هذا متلِّع(  
 � بعض املعجزات الشخصية للنيب �مث ذكر املسيح املوعود . كان هذا املقتبس أيضا من حقيقة الوحي

  :فقال
أي يصل اإلنسان إىل ( البشر قدرات تفوق كأا تبدو أعمالٌ أحيانا اإلنسان من تصدر هذه اللقاء درجة ويف

 أن كما اهللا، قدرة بصبغة سموتت ) ظاهرها عن نطاق القدرات البشريةمرتبة حبيث تصدر منه معجزات خترج يف
 رميت ما بدر، معركة يف الكفار إىل احلجارة من حبفنة رمى حني � األنبياء خامت الرسل سيد وموالنا سيدنا

 صفوف يف وتركت تعاىل اهللا قدرة أظهرت األحجار تلك ولكن ،الروحانية بقوته � رماها بل دعاء بواسطة
ال شك أن العاصفة يف ذلك (، تأثريهاب هعين بصت مل أحد منهم يبق مل حبيث للعادة خارقا تأثريا العدو جيش

 مجيعا فصاروا) الوقت هبت حبسب قانون قدرة اهللا إال أا كانت تلك احلفنة اليت استجلبت تلك العاصفة
: يقول حني شأنه جلّ اهللا يشري املعجزة هذه فإىل. كاملذهولني يهربون بدأوا حىت احلرية مهوسادت كالعميان

بوسع القدرة  ذلك يكن ومل اخلفاء، يف تعاىل اهللا قدرة عملت قد أي �رمى اَهللا ولَكن رميت إِذْ رميت وما�
  .البشرية فعل ذلك

 أيضا ألا دعاء هايرافق مل إذ نفسها اهللا بقدرة ظهرت قد القمر، شق وهي الثانية، � النيب معجزة إن كذلك
 � النيب أظهرها القبيل هذا من كثرية أخرى معجزات وهناك. اهللا بقدرة زاخرة كانت صبعإ بإشارة حدثت
فكثّره فنجان يف قليل ماء يف أصابعه � أدخل األحيان من كثري ففي. دعاء يرافقها ومل منه شخصية كقدرة 
 عليه كان الذي نفسه بالقدر املاء بقي ذلك ومع اإلبلو واخليل كله اجليش منه شرب حىت فيه أصبعه بإدخال

 آالف بطون ا ومأل خبزات بضع على املباركة يده � النيب وضع أن عديدة مرات حدث وقد. قبل من
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 أخرى وأحيانا ،اجلياع من مجاعة به وأشبع احلليب من اقدح بشفتيه بارك األخرى األحيان بعض ويف ؛اجلياع
 املباركة يده بوضع بالغة جبروح املصابني شفى وتارة ،وزالل عذب ماء إىل وحوله ماحل ماء بئر يف لعابه مزج

 كثرية أخرى أعماال أجنز وكذلك. احلروب يف مقلتها خرجت اليت العيون يده بربكة شفى أخرى وتارة عليهم،
 جملد ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية" (.اخلافية اهللا قدرة رافقتها اليت الشخصية بقدرته القبيل هذا من
  )٦٦- ٦٥ ص ،٥

 يقول بأن احلياة الدائمة السماوية � يف السماء ولكن املسيح املوعود �يتحدث الناس عن حياة عيسى 
  :يقول حضرتهف، �كتبت للنيب 

 من عد ممام، أي يوهبون حياةً الكتب اإلهلية قاطبة أن األنبياء واألولياء يـحيون بإمجاعوالثابت املتحقق ب"
 اهللا يف القرب ميتا بل ركينال يت:  فيه ما مفاده�وإىل ذلك يشري احلديث الذي يقول النيب . نوع ال تعطَى لغريهم
  )٢٢٥ ص ،٣ جملد ،إزالة أوهام، اخلزائن الروحانية (."سيحييين ويرفعين إليه

  : احلديث املذكور أعاله ويقول�يشرح حضرته 
 خالل هذه املدة ا احلديث هو أن قدري عند اهللا أكرب من أن يتركين يف القرب أربعني يوما، أي سأُحيمعىن"

جيب )  موجود يف السماء جبسده العنصري�ولكن ال يؤمن أحد من املسلمني أن النيب ( .وأُرفع إىل السماء
 إىل السماء؟ بل رفعه مث ربه يف ق�موالنا  املسيح إىل السماء أكثر من حياة سيدنا ورفْعالتدبر اآلن، أية ميزة يف 

واالعتقاد األسلم الذي يتفق عليه . حياة عيسى بن مرمي أقل درجة من حياة موسى عليهما السالم أيضا نأاحلق 
السلف الصاحل ويشهد عليه حديث املعراج أيضا هو أن األنبياء أحياء حبياة جسدية مشاة للحياة اجلسدية يف 

، وأن حيام أكمل وأقوى )حياة مشاة ولكنها يف احلقيقة خمتلفة عن احلياة الدنيا اختالفًا كلياأي أا ( الدنيا
أُمرنا عن الشهداء أال نقول هلم أموات بل أحياء، ولكن حياة األنبياء أكثر درجة من حياة ( .مقارنة بالشهداء

 نفسي وأيب ى لههي حياة سيدنا وموالنا فد واحلياة األكمل واألقوى واألشرف من اجلميع إمنا )الشهداء أيضا
أما نبينا . � حيىي - ابن خالته-  فهو موجود يف السماء الثانية فقط مع مرشده �أما املسيح . � وأمي

وإن . األعلى يف الرفيقأي عند سدرة املنتهى  ؛ مرتبة أخرى فوقهايس على مرتبة لءسمايف ال فمتربع �األكرم 
اللهم صلّ على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد أكثر مما .  باستمرار� توصل إليه صالةَ األمة وسالمها عليه

وسلِّمصليت ٢٢٦ ص ،٣ جملد ،إزالة أوهام، اخلزائن الروحانية( . على أحد من أنبيائك وبارك(  
  : ، فقال� بأننا وصلنا إىل اهللا تعاىل بربكة اتباعنا للنيب الكرمي �مث وضح املسيح املوعود 

 روح كل خلقت بيده الذي والكامل والصادق القادر اإلله لذلك تسجد كياننا من ذرة وكل أرواحنا نإ"
 عن وال علمه عن شيء خيرج ال. وجود كل يقوم بوجوده الذيو قواها، كل مع املخلوقات من ذرة وكل

 الذي � املصطفى حممد الطاهر النيب على والربكات والرمحات الصلوات وآالف. خلقه دائرة عن وال سيطرته
 منريا اوجه يرينا العادة تفوق آيات وبإظهاره بكالمه، وجوده آيات يهبنا الذي احلي اإلله وجدنا بواسطته
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 بقدرته شيء كل خلق إلـها ووجدنا تعاىل، اهللا وجه أرانا رسوال وجدنا فقد. والكاملة القدمية وقواه لقدراته
 ذو احلق إلـهنا إن. بغريها شيء ألي بقاء وال بدوا، الوجود إىل شيء خيرج ال اليت قدرته أعظم ما. الكاملة
 ،نسيم الدعوة، اخلزائن الروحانية(. سواه إلـه وال عظيم وإحسان حسن وذو عظيمة وقدرات كثرية بركات

  )٣٦٣ ص ،١٩جملد 
م تزعمون بأين أحط  فحسب، إنك� إنه كل ما وجده فإمنا بربكة النيب �مث يقول سيدنا املسيح املوعود 

  . فقط� أما أنا فأعلن أن كل ما وجدته فإمنا هو من باب النيب �من شأن النيب 
  :  كتابه منن الرمحن يفيقول حضرته

 والسداة، اللُحمةُ ومنه الربكات، نزلت منه عريب، نيب على وأصلّي فأمحده ريب، يد من هذا فوزي إن وواهللا"
 ،منن الرمحن، اخلزائن الروحانية" (.منبِتنيـال خري وهو وزرعي، بذري كلَّ وأنبت وفرعي، أصلي يل هيأ وهو
  )١٨٧-١٨٦ ص ،٩جملد 

  :  وواسطته فقط� بفضل النيب  ناله يف بيان أن كل ما ناله فإمنا�مث يضيف حضرته 
 ويوسف عقوبوي وإمساعيل وإسحاق إبراهيم واملخاطبة باملكاملة شرف كما تعاىل أنه � به أقسم إنين"

 يكون ما وأطهر أوضح عليه النازل الوحي كان حبيث - � نبينا كلَّم األخري يف مث مرمي، ابن واملسيح وموسى
 بسيدنا الكامل اقتدائي بسبب إال الشرف هذا أُعطيت ما ولكن. وخماطبته مبكاملته أيضا أنا شرفين متاما كذلك -

 مثل أعمايل كانت وإن أبدا، واملخاطبة املكاملة بشرف حظيت ملا به ديتاقت وما أمته من أكن مل فلو. � حممد
 جديد، بشرع نيب يأيت أن ميكن ال. احملمدية النبوة عدا ما انقطعت قد كلها النبوات ألن. كلها الدنيا جبال
زائن جتليات إهلية، اخل (.أوال اُألمة من يكون أن بشرط ولكن جديد شرع بغري نيب يكون أن ميكن ولكن

  )٤١٢-٤١١ ص ،٢٠ جملد ،الروحانية
  : � حامدا اَهللا � عن الصالة على النيب �مث يقول حضرته 

 وأنقذتنا من أخطاء وهفوات فكرية ،شكر لك يا ربنا، على أنك بنفسك هديتنا إىل سبيل معرفتكالف آال"
 وعلى آله وأصحابه، الذي � والصالة والسالم على سيد الرسل حممد املصطفى ،وعقلية بإنزال كتبك املقدسة

أرشد إىل الصراط املستقيم عالَما ضاال، ذلك املريب النافع الذي هدى اخللق الضال إىل الصراط السوي من 
 املنة الذي خلّص الناس من بالء الشرك واألوثان، ذلك النور وناشر النور، الذي نشر وجديد، ذلك احملسن ذ

فاسدة على عتبات الصالح، ذلك العاجل الدهر الذي ثبت أقدام القلوب نور التوحيد يف الدنيا، ذلك الطبيب وم
الكرمي، رمز الكرامة الذي سقى األموات ماء احلياة، ذلك الرحيم املتعاطف الذي حزن لألمة وتأذى، ذلك 

عبودية أخضع رأسه يف تربة الاملتفاين الذي الشجاع والبطل الذي انتشلنا من فوهة املوت، ذلك اإلنسان احلليم 
وسوى ذاته بالتراب، ذلك املوحد الكامل وحبر العرفان الذي ما راقه إال جالل اهللا، وأسقط غريه من نظره، إنه 
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 الذي غلب يف مجيع العلوم الصادقة مع كونه أميا، وأدان كل قوم على أخطائهم ؛معجزة من قدرة الرمحن
  )١٧ ص ،١ جملد ،زائن الروحانيةالرباهني األمحدية، األجزاء األربعة، اخل (".وتقصريام

 واجب على املؤمن واملسلم إذ ال تتحقق بدوا معايري احلب � استجابة ألمر اهللا �إن الصالة على النيب 
 بل هو �، وال ينال أي دعاء درجة القبول دون االقتران بالصالة على النيب �الذي جيب أن يكنه املؤمن للنيب 
 وجيب أن يكون هذا � هو الدافع احلقيقي لصالتنا على النيب � حبنا للنيب مستحيل، لكن ينبغي أن يكون

  : � مبينا الغاية من الصالة على النيب �الدافع مسيطرا على كل شيء، فقد قال املسيح املوعود 
 بركاته الكرمي اهللا زلـينبنية أن  - شفويا  كوضحت ل كما - � الكرمي النيب على املرءوجب أن يصلي "

 . الدنيا والعقىبيف عظمتهو مرتبته وعلو قدسيته ويظهر كله، للعامل الربكات مصدر جيعلهحبيث ، �يه عل الكاملة
أي ينبغي أن تصدر هذه الصالة ( ،عند حلول املصائب كمأحد ويدع كماشوع تام خب الدعاء هذا يتم أن وجيب

تطلع يف ي الجيب أو .ذلك من وابتهاال تضرعا أكثر بل) من األعماق، مثلما تتضرعون أثناء الدعاء من أجلكم
ينبغي أال يكون هدفه من  بل )�أي سينال الثواب على الصالة على النيب ( نفسه إىل أجر أو جزاء على ذلك،

، األمر واآلخرة الدنيا يف جاللُهشرق يأن و ،� اهللا رسول على الكاملة اإلهليةذلك إال أن تنـزل الربكات 
 حبيث ال تكون يف قلبه أمنية ار ليلَ م عليه بكل حرص وتركيزويداو عزمه  عليه اإلنسانالذي جيب أن يعقد

  )٥٢٣ ص ١مكتوبات أمحد، جملد." (سواها
الذي كان قد –إىل مري عباس علي شاه رسائله  إحدى، مث يقول حضرته يف �هذا هو احلب احلقيقي للنيب 

  :  -ارتد فيما بعد
 الشوقنتهى مب � للنيب اتربكال سأل اهللاو ،� الكرمي النيب على من الصالةاإلكثار على تداوم  أن عليك"

 التضرع هذاجيب أن يكون و .ن حيبه حقيقةً، وينبغي أن تكون بضراعة متناهيةمل أحد يطلبها كما خالصاإلو
 نيةال صدقبطلب حىت ت صادقَني �ك للنيب حب ويكون إخالصك أن جيب بل ، خاليا متاما من التصنعوالدعاء
 على يصلي  بلميل وال اإلنسان يتعب أال هي الصاخل احلب وعالمة ...� عليه الصالة يف املذكورة الربكات

 ص ١مكتوبات أمحد، جملد( ."يصلي عليه لتحقيق مصاحله الشخصية وال تعاىل اهللا بركات  عليهلتظهر �النيب 
٥٣٥-٥٣٤(  

  :  يف أحد االس�مث يقول حضرته 
 مث عليه، الصالة بفضل وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل رائعة أنوار بشكل تتجه اإلهلية يوضالف أن أرى إنين"

 تحصى، ال كثرية وجداولَ قنوات يف خترج مث ، وتنجذب إليهوالسالم الصالة عليه الكرمي النيب صدر يف تسري
 بدون األفضال من فضلٍ أي أحد ينال أن ميكن ال أنه املؤكّد من. طاقته حبسب يستحقّها من كلّ إىل وتصل
  .�) حممد (الكرمي النيب وساطة
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 يف يرغب فمن. هذه النور جداول منه تصدر الذي عرشه حتريك هي إمنا � النيب على الصالة هي ما
". تعاىل اهللا فضل ليحرك � حممد الكرمي الرسول على الصالة من فلْيكْثر وجلّ عز اهللا فضل على احلصول

  )٧ص ،٢٨/٢/١٩٠٣يوم  ،٨ عدد ،٧ جملد،احلكم جريدة(
، أو هل ينبغي أن � يف إحدى الرسائل عن العدد الذي جيب أن نصلي به على النيب �مث يذكر حضرته 

  :  �يكون هلا عدد معني أم ال؟ ال شك أنه ذكر أحيانا عددا معينا أيضا لكنه يف هذا املقتبس مل يذكره، يقول 
اللّهم صلِّ علَى محمد : "املبارك، وهي � هي ما خرجت من لسانه �رمي وإن أفضل صالة على النيب الك"

جِيدم يدمح كوعلى آل إبراهيم إِن يماهرلَى إِبع تلَّيا صكَم دمحلَى آلِ معوعلى . و دمحلَى مع ارِكاللهم ب
 هي �لصالة على النيب ا إن هذه ...آل إبراهيم إِنك حميد مجِيدآل حممد كَما باركْت علَى إِبراهيم وعلى 

هي وِرد هذا العبد املتواضع أيضا، وال يلزم فيها التقيد بعدد املرات، بل صالة وهذه ال. األكثر بركةً من غريها
 والوجدبكاء إن ما يلزمه هو قراءا بإخالص وحب وحضور قلب وتضرع إىل أن تنشأ يف القلب حالة من ال

  )٥٢٦ ص ١مكتوبات أمحد، جملد." (والتأثري وميتلئ الصدر انشراحا ولذة
  : �يف بيان احلكمة وراء األمر بالصالة على النيب  �مث يقول 

غريه ل وبركةً رمحةً يطلب أحد عندما:  عميق وهوسر يف ذلك ولكن أحد لدعاء حباجة ليس �واحلق أنه "
 على زلـين الذي فالفيض .ذايت بينهماال احلب عالقة بسبب  الثاينوجود نم جزءاً األول صبحيخالص  حبب

لذلك  ، ال تعد وال حتصى� اهللا رسول  على�ملا كانت بركات اهللا و أيضاً، الداعي على زلـين له املدعو
 اسماحلإال أن هذا الفيض يظهر ضئيال بدون  .هم اخلالصحبسبب بأيضا بقدر محاسهم  �يه عل املصلون يناهلا

  )٥٣٥- ٥٣٤ ١مكتوبات أمحد، جملد ص." (الصاخل باحل أو روحاينال
 يف �، واآلن سأقرأ عليكم بعض أبيات نظمها املسيح املوعود �هذه هي األساليب للصالة على النيب 

 � ومكانته العظيمة وقوته القدسية وحبه � فيها شأن النيب � باللغة العربية حيث ذكر �مدح النيب 
فكل هذه املقتبسات اليت قرأتها عليكم ال يترشح منها غري . ملة القوم معه رغم هذا احلب العظيم، ومعا�للنيب 

  :   فقد تناول حضرته كل هذه األمور يف هذه األبيات، حيث قال. احلب، لكن أغلبية املسلمني مع ذلك تعارضه
  األعيان وخنبةُ رامِـالك ريق                الورى خري حممدا أنّ شك ال

  السلطان بِسدة الوصولُ وبه           دافةرِــك داـحمم إن واِهللا
  !أَحياين فما جازٍـإلع واها             يائهـإح من تـأُحيِي لقد إين
  آذاين قد باِإلكفارِ ومـالقو                الهفًا بابك جئت قد سيدي يا
  الغلمان قَرـأح أنا سيدي يا       ننٍـوحت ةـمـبرح إيلَّ رـاُنظُ  

 الطَّيران وةُـق كانت ليت يا                 عال شوقٍ من إليك يطري جسمي



 

- ١١ -

ندعو اهللا تعاىل أن . ، ومدى شفقته على األمة� اليت تبين مدى حبه الشديد للنيب � فهذه بعض أقواله 
  . ل حبسبها وعظمته والعم�ك مكانة النيب ايوفقنا إلدر

علما أن –، فإم مهما سبونا وقالوا فينا األقاويل �ويف النهاية أرجوكم مرة أخرى الدعاء ألمة النيب 
 فإم، يف كل حال، ينتمون إىل سيدنا ومطاعنا حممد - األكثرية منهم يعارضوننا جهالً منهم وخوفًا من علمائهم

إن معظم . عيسة وندعو اهللا تعاىل أن خيرجهم من هذا املأزق، لذا فعلينا أن ننظر إىل حالتهم الت�املصطفى 
نسأل اهللا تعاىل . الدول اإلسالمية عرضةٌ للمصائب، وقد دفعت ا الفنت والصراعات الداخلية إىل حافة الدمار

 ليس عند ساستهم وقادم خشية اهللا وال عدل، وندعو اهللا تعاىل أن خيلق فيهم هذه. أن يرمحهم وينجيهم منها
أما اجلماهري فإم يتبعون قادم املخطئني، ويهدرون عاطفة حبهم لوطنهم إذ يعبرون عنها بطريقة . الصفات

نسأل اهللا تعاىل أن يوفقهم للتعبري عن حبهم للوطن بعدل وإنصاف، وإال فإن . خاطئة، ويلحقون الضرر ببالدهم
ستمر هذا الوضع فأخاف أن يفقدوا ما عندهم من لو ا. اآلثار ال تبشر خبري، بل تنتظرهم أوضاع خميفة جدا

اسألوا . ولذلك أقول لكم هناك حاجة ماسة إىل الدعاء. حرية قليلة وتصبح بعض هذه الدول حتت حكم األغيار
اهللا تعاىل أن خيلّص األمةَ والعامل عاجالً من التنظيمات الباطلة اليت شكّلوها باسم اإلسالم، واليت تسيء إىل اهللا 

إم يشوهون وجه اإلسالم األغر، . لقد أصبحت هذه التنظيمات اآلن خطرا يهدد العامل.  واإلسالم� ورسوله
بينما تسعى مجاعتنا أن تعرض على العامل تعاليم اإلسالم اجلميلة، وجهودهم البغيضة تقف يف وجهنا إذ يرينا 

نسأل اهللا .  تعاىل أن ينجينا من هؤالء أيضافادعوا اهللا. معارضو اإلسالم الصورة اليت يقدمها هؤالء اإلسالميون
  .، ويوفقنا ألداء واجباتنا ومسؤولياتنا�تعاىل أن يزيدنا حبا لرسوله 

إحدى اجلنازتني حاضرة، وهي للسيد .  بعد صالة اجلمعة، سوف أصلّي صالة اجلنازة على اثنني من إخواننا
 كانون الثاين / يناير١٩لقد تويف يف .  اململكة املتحدةإحسان اهللا، الذي كان من كراتشي، وكان مقيما هنا يف

أحد  �كان حفيد حضرة أمحد دين . إنا هللا وإنا إليه راجعون.  عاما٥٧مبرض السرطان عن عمر يناهز 
كان املرحوم مواظبا على الصلوات، خدوما، شفيقًا، مواسيا، صابرا شاكرا، . �أصحاب املسيح املوعود 

كان خيدم والديه كثريا، وكان حسن املعشر مع األهل، . على الدنيا، خلوقًا، بارا ومن املخلصنيالدين را مؤث
. قسوة أدرك خطأه فورا وسعى لتالفيهمن ال شيء منه مل يعاملهم بقسوة قط، ولو بدر. ومشفقًا على األوالد

كان املرحوم مقيما يف . ده ال يزالون يف باكستانعلما أن أوال. تغمده اهللا برمحته، وحفظ أوالده وكفَلهم
كان خيدم اجلماعة هنا يف . أربع سنواتقرابة  عاما، وقد قُبل طلب جلوئه قبل ١٢حنو اململكة املتحدة منذ 

  .آمني. كان اهللا كفيال هلم. لقد ترك وراءه زوجته وست بنات وابنا. شعبة األمالك يف مساجدنا
. ئب، وهي للمرحوم عالء جنمي الذي هو األخ األكرب للسيد عكرمة جنمي احملترمواجلنازة األخرى هي لغا

، ولكنه  لن يعيش أكثر من شهور قليلةإنهاألطباء ، فقال  سنوات١٠ قبل  يف كبدهالسرطانمرض املرحوم ب
   .عاش بعدها عشر سنوات بفضل اهللا تعاىل
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قال هلا بأن ، ف ابنته الكربى من املدرسةت ووصل،كان يف البيت وحده ٢٠١٢/ ٩/١٢  أعينيوم وفاتهيف 
 بعد  على السرير مستلقيا يف غرفته، وجدته عليهدخلت وبعد قليل ملا .ألنه يريد أن يصلي تتركه لبعض الوقت

  .  إنا هللا وإنا إليه راجعون. لبارئهاالصالة وكان قد أسلم الروح
. للخالفة، وسباقًا يف القيام بأعمال اجلماعةفداء  كان .كان من فلسطني.  صاحلًا وخملصا جداكان املرحوم 

 كما كان ."احلوار املباشر"  الربنامج العريب مشروع كتابة مجيع حلقاتقام مع جمموعة من العرب بإكمال
  . يساعد املكتب العريب يف مراجعة تراجم خطب اجلمعة والكتب وغريها

لقد رزق ابنه الوحيد يف اليوم الذي . بنتني وابناو لقد ترك وراءه والدين وزوجة. كان املرحوم موصيا
  ".مسرور"ك مساه لاختارين اهللا فيه خليفةً، ولذ

  : يف رسالته يلقال السيد هاين طاهر لقد 
 يف احلب والطهارة والطيبة والتضحية .. واحد قلباملرحوم األستاذ مصطفى ثابت و أخانا املرحومأرى كأنّ

كلّ منهما من النوع الذي ال  رضاملعجزة أن م.. الشكوى والتواضع واملعجزةوالصرب وحتمل املرض وعدم 
نجِيعيش املصاب به وال يرا وأجنزا الكثريمز، لكنهما بفضل اهللا عاشا وع .  

  )هذا القول صحيح متاما: أقول(
ومع ضعفه . اجلمعة خطبكان املرحوم عالء يساعد يف مراجعة كتب املسيح املوعود عليه السالم ومراجعة 

يف   خطايبأرسلها بعد مراجعته وكانت آخر رسالة منه ومرضه الشديد كان يقوم ذه األعمال بكل تفان،
  .  وكان يشكر اهللا تعاىل كثريا بأنه يوفقه هلذه األعمالاجلامعة األمحدية،
  : طاهر ندميوقال السيد 

زن أبركان من أجله قريب أأدرككان قد . رياتاخلل يف فعل  صفات املرحوم عالء جنمي أنه كان يعج ،
نا يف رلو تأخوكنا نبعث له ترمجة كل خطبة مجعة، .  بالصاحلات أكثر فأكثر حياتهد أن ميأل باقي أيامافأر

 كان ال يستطيع الرؤية ؟ اخلطبة يل مل تبعثوامويقول لعلى الفور مييل  يشتكي منا باإلن كالسببٍ ما،إرساهلا له 
كان يعاين جدا بسبب املرض، . والتفاين هذا العمل مبنتهى اإلخالص نجز يظل ومع ذلكه جيدا جراء مرض

كم من مرة بعثَ لنا يف اإلمييل قائال إن صحيت متدهورة جدا، . ولكنه كان ال جيد الراحة إال يف خدمة اجلماعة
  . فكنا نبعثها له. فابعثوا يل بعض أعمال اجلماعة

  )اجلماعة دواء للشفاء من األمراضوهذا يعين أن إجناز أعمال (
  . إمنا أحتدث معكم عن مرضي من أجل الدعاء، وليس ألن ال ترسلوا يل العمل: وأحيانا كان يقول

كان من أبرز حماسنه الرضا بقضاء . كانت تربطين باملرحوم أواصر حب قوية: وكتب السيد عبد املؤمن طاهر
حلب والوالء الشديدان باخلالفة، وطاعة نظام اجلماعة، ومساعدة اهللا، والتوكل على اهللا إىل أقصى حدود، وا

لقد علّم أوالده احلب الشديد للجماعة . املكتب العريب يف األعمال العلمية بدون كلل وملل، وإكرام الضيف
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. دية باألر�إن بنته الكربى حتفظ بعض قصائد املسيح املوعود . واخلالفة، كما حاول أن يعلّمهم اللغةَ األردية
كان يسعى حلضور اجللسة السنوية هنا كل عام، وكان ينام على األرض مع الضيوف اآلخرين مع كونه مصابا 

رفع . كان من أنصار اخلالفة الذين يعملون يف صمت وتواضع وتفان إىل آخر حلظة من حيام. مبرض السرطان
 مرضه كان يقول دوما إن اهللا تعاىل لن يضيع أوالده نظرا إىلمستقبل كلما جرى معه احلديث عن . اهللا درجاته

  . أوالدي
كما نسأل اهللا تعاىل أن . كفيالً هلموأن يكون ندعو اهللا تعاىل أن حيقّق مجيع أمانيه وأدعيته يف حق أوالده، 

 . آمني. يهبنا من العرب سالطني نصريين خملصني للخالفة مثله بل أشد منه إخالصا ووالًء
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