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بـده  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممـدا ع              
* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر   . ورسوله

     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدناه *   يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعأَن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني،�الْم   

نقرأ سورة الفاحتة يف كل صالة، وقد وردت هلا أمساء كثرية يف األحاديـث              
يف ذلك   ورد   ، وقد أيضا" سورة الصالة "ومن أمسائها   . وذُكرت فضائلها أيضا  

 يقُولُ، قَالَ � رسولَ اِهللا مسعت:  يقول�وهناك رواية عن أيب هريرة . رواية
أي يف نصفها   ).. مسلم (قَسمت الصالةَ بينِي وبين عبدي نِصفَينِ     : اُهللا تعالَى 

فهذه هي أمهيـة    .  العبد مندعاء  اآلخر  ذُكرت صفات اهللا تعاىل ويف النصف       
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ـ            .هذه السورة  ل يف   وجيب على كل من يقرأها يف الصالة أن ينتبه إليها ويتأم
وجيب عليه أيضا أن يقرأها بكـل  . صفات اهللا تعاىل ليستفيد منها أكثر فأكثر  

إمعان وتعمق يف كل ركعة يف الصالة من أجل االستفادة من األدعيـة الـيت               
وإضافة إىل ذلك جيب دائما االنتباه أيضا إىل أن هلذه الـسورة            . وردت فيها 

يف وهنـاك   . �وعود  عالقة متينة مع هذا العصر الذي هو عصر املسيح امل         
 نبوءة عن سورة الفاحتة وهذه النبوءة تتحدث عن هذا األمر،           الصحف السابقة 

املنوطة بـزمن املـسيح      إىل اإلنعامات    شري ي نفسها  الفاحتة مضمونكما أن   
 الشر والضالل املنتشر يف     ينبه من حلصول عليها، و   وإىل طريقة ا   �املوعود  

املنطلق جيب على املسلمني املعاصرين أن      فمن هذا   .  وطريقة جتنبِه  ذلك الزمن 
ولكن لسوء احلظ إن املـشايخ مـسيطرون        .  اهتماما خاصا   هذا األمر  يعريوا

        م قضوا على قدرعلى التفكري فلم تعد األمة      مفكريا على األمة إىل درجة أ 
فإن أغلبية املسلمني ال يريدون أن يفكـروا يف       . مستعدة لالنتباه إىل هذا األمر    

ولكن هناك عدد ال بأس به بفضل اهللا تعـاىل منـهم الـذين           . وضوعهذا امل 
 الذين وقعوا ذلك أن   . يفكرون ويتدبرون ويدركون ضرورة املسيح واملهدي     

  مسلم يتـأملُ   وكلُّ. إىل الشر والضالل  يدفعوم  شراك املشايخ املزعومون    يف  
يف كل   الشر والشرك والضالل منتشر      قلبه من أجل اإلسالم يشعر ويقول بأنّ      

مكان، كما نرى هذه األشياء منتشرة فعال، لذا هناك حاجة إىل عبد خـاص              
فإذا كان هذا الشعور واإلحساس موجودا فال بد من البحـث           . من اهللا تعاىل  

واحلق أن هذا .  إذ من املمكن أن يكون هذا العبد قد جاء      ،عن هذا العبد أيضا   
ة من املسلمني ليست جاهزة     العبد اخلاص هللا تعاىل قد جاء فعال، ولكن األغلبي        
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فينبغي للمشايخ وعامـة    . لقبوله إما نتيجة اتباعهم املشايخ أو نتيجة اخلوف       
  . الناس أيضا أن يطلبوا اهلداية من اهللا تعاىل وجيب أن ينبذوا التعنت والعناد

على أية حال، حنن مكلَّفون مبهمة تبليغ الدعوة ولسوف نستمر يف أداء هذه             
ولكن إىل جانب ذلك علينا حنن      .  األحوال وسنواصل عملنا   املسؤولية يف كل  

 أن نسعى جاهدين الزدياد     �األمحديني الذين ننتمي إىل احملب الصادق للنيب        
علمنا ومعرفتنا وجيب أن نسعى لالستفادة من مضامني سورة الفاحتة أكثـر            

 لنا هذه السورة العظيمـة يف كتبـه         �لقد شرح املسيح املوعود     . فأكثر
يب خمتلفة، وال شك يف أن هذا يضعنا أمام مسؤولية أن نسعى جاهدين             بأسال

لفهم مضامينها، وإدراك معارفها لنطبق تلك املضامني واملفـاهيم يف حياتنـا            
واآلن سوف أقدم لكم بعض املقتبسات مـن        . ونستفيد منها حق االستفادة   

: يـة  أي اآل  .. عن اآلية الثانية من سورة الفاحتـة       �كالم املسيح املوعود    
وسأشـرح  " بسم اهللا الرمحن الـرحيم "اليت تأيت بعد   " احلمد هللا رب العاملني   "

لقد اقتبـست   .  املفاهيم الكامنة يف هذه اآلية بأساليب خمتلفة       �كيف بين   
 هذه اآلية وهي حتتوي علـى بعـض         عن �طفات من كالمه    تبعض املق 

ة اليت أشار إليهـا     اجلوانب من الكنوز العلمية والروحانية املكنونة يف هذه اآلي        
 أخرى كثرية أيـضا الـيت       هناك مقتبسات ال شك أن    . �املسيح املوعود   

 اإلنسان ال يستطيع أن يصل إىل تلـك          ولكن ،قراءتها تزيدنا عرفانا ومعرفة   
لذا ال بد من أن . هذا مستحيل متامابل املعارف العميقة بسماعها مرة واحدة، 

عندها فقط ميكننا أن ندرك ونفهـم       . فيقرأها املرء بنفسه لفهم تلك املعار     
  .  الروحانية ونستفيد منهازتلك الكنو
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باإلجياز فقال" احلمد هللا رب العاملني "�ر سيدنا املسيح املوعود لقد فس:  
 أي مجيع احملامد متحققة يف ذلك املعبود احلقيقي اجلامع جلميع           �الْحمد هللاِ �

 �أنواع احلمد والثناء تتحقق هللا      أي كل   " (اهللا"الصفات الكاملة الذي امسه     
لقد ). اجلامع جلميع الصفات، وإن اهللا وحده يتصف جبميع الصفات الكاملة         

يف مصطلح القرآن الكرمي هو اسم ذلك الذات الكامل         " اهللا"بينت من قبل أن     
الذي هو املعبود احلق واجلامع جلميع الصفات الكاملة واملنـزه عـن مجيـع             

امع مجيع الصفات احلسىن، ومنـزه مـن كـل أنـواع           أي هو ج  ( الرذائل،
وهو واحد ال شريك له، وهو مبدأ مجيع ) الضعف والنقائص والصفات الرديئة   

 قد وصـف    � وملا كان اهللا     .)أي تصدر منه مجيع أنواع الفيض     (. .الفيوض
 موصوفا لـسائر أمسائـه      -القرآن الكرمي -يف كالمه املقدس    " اهللا"اسـمـه  

يشمل مجيع صـفاته األخـرى، إن       " اهللا"ن االسم   أأي   (..وصفاته األخرى 
 ومل جيعل   )�توجد فيه مجيع صفاته     الذي  هو الوحيد من أمسائه     " اهللا"االسم  

؛ يدل على كافة    "اهللا"ألي من األمساء األخرى هذه املنـزلة، لذا فإن االسم          
ا الصفات اليت وصف ا لكونه متصفا جبميع الصفات وألنه قد جعل موصوف           
 .جلميع األمساء والصفات، لذا تعين مدلولُه أنه يشمل مجيع الصفات الكاملـة           

" احلمد هللا "فملخص  ) إن اسم اهللا هذا يشمل مجيع الصفات على أكمل وجه         (
هو أن كافة أنواع احلمد ظاهرية كانت أم باطنية أو باعتبار الكماالت الذاتية             

وكذلك إن مجيـع    . له فيها أو عجائب القدرة خاصةٌ باهللا تعاىل وال شريك         
أي كل ما   (احملامد الصحيحة والكماالت التامة اليت ميكن أن يتفكر ا عاقل           

ميكن من احلمد الصحيح والثناء وكل املزايا الكاملة اليت ميكن أن يفكر فيهـا              
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.  أو ميكن أن ختطر ببال متفكر كلها موجودة يف ذات اهللا تعـاىل             )أي عاقل 
يشهد العقل بإمكانية وجودها ويكون اهللا حمرومـا        وليس هناك ميزة ميكن أن      

  أي ال ميكن أن يكتشف اإلنسان بعقله أي ميزة ويكون اهللا       ( .منها مثل الشقي
شف ميزة ال توجد يف     ت عقلَ عاقل أن يك    ع فال يس  )حمروما منها كإنسان شقي   

 بل مهما)   ال يدركه وال حييط بتلك الصفاتإذإن تفكري اإلنسان حمدود ( اهللا،
فكر اإلنسان مبزايا فإا موجودة كلها يف ذات اهللا تعاىل، وهو حـائز علـى               
الكمال يف ذاته وصفاته وحمامده من كل الوجوه، ومنـزه من الرذائل كلـها          

  ) ٣٦٥-٣٦٤ صفحة ، اجلزء الرابع،الرباهني األمحدية. (على أكمل وجه
 أعظـم  شيٌء ليس لذيا العظيم اهللا بوجه أعوذ: " دعاء �هلذا قد علَّمنا النيب     

 احلسىن اهللا وبأمساء فاجر، وال بر جياوزهن ال اليت التامات اهللا وبكلمات منه،
  ).املوطأ" (وبرأَ وذَرأَ خلَق ما شر من منها، أعلم مل وما منها علمت ما

 يف  �مث يقول   .  وأمسائه احلسىن  �فاإلنسان ال ميكن أن حييط بصفات اهللا        
: �احلمد هللا رب العـاملني    �بعد هذا التفسري املوجز لـ      " احلمد"بيان معاين   

اعلم أن احلمد ثناٌء على الفعل اجلميل ملن يستحق الثناء، ومدح ملنعمٍ أنعم من "
أي إمنا يحمد من ينعم ويعطي بإرادته وحبسب        . (اإلرادة وأحسن كيف شاء   

ال يتحقق حقيقةُ احلمـد     و) نافذةالمشيئته، ومعلوم أن مشيئة اهللا هي وحدها        
      دبأي يصدر منه كل    ( جلميع الفيوض واألنوار     أٌكما هو حقُّها إال للذي هو م

، ومحِسن على وجه البصرية، ال من غـري الـشعور وال مـن              )أنوع الفيض 
علمه الكامل، فال مين على أحد دون شـعوره أو          بفهو ينعم ومين    (االضطرار  

ذا املعىن إال يف اهللا اخلبري البصري، وإنـه هـو           ، فال يوجد ه   )بدافع االضطرار 
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احملسن ومنه املنن كلها يف األول واألخري، وله احلمد يف هذه الـدار وتلـك               
  ) إعجاز املسيح. (الدار، وإليه يرجع كلُّ محد ينسب إىل األغيار

 فهو أيضا بسبب اهللا فقط، إذ يمدح غري اهللا          �أي كل من يحمد سوى اهللا       
 ليكون  عملهحملاسن واملزايا اليت وهبها اهللا له، وعلى عمله احلسن الذي           على ا 

 نتيجة تأثري رمحانيـة اهللا أو        ذلك العمل  ، أو قد صدر منه    �مظهرا لصفاته   
فأساس كل عمـل  . صار جديرا بأن ميدحه شخص أحسن إليه، ف فيه رحيميته

منا بتوفيق إهلي، فيعود    اإلنسان يف هذا العامل، وحيثما يوفَّق اإلنسان لعمل ما فإ         
  . احلمد أخريا إىل اهللا

 هو الثناء باللسان علـى      �الْحمد هللاِ �:  قائال �ويف هذا اخلصوص يتابع     
فـراده خمـتص    أاجلميل للمقتدر النبيل على قصد التبجيل، والكامل التام من          

بالرب اجلليل، وكل محد من الكثري والقليل، يرجع إىل ربنا الذي هو هـادي              
أي إن الذين يحمـدون هـم       . (ضال ومعز الذليل، وهو حممود احملمودين     ال

  )كرامات الصادقني() �اآلخرون يحمدونه 
فإليه يرجع كل شيء كما قلت، فقد قال إنه يهدي الضالني، فهو حني يهدي              

فأراذل الناس يف نظر أهـل      . الضالني فاملهتدي سينيب إىل اهللا أخريا وحيمده      
شرف والعز عند اهللا، كما هي سنة أعداء األنبياء الذين يقولون           الدنيا ينالون ال  

 لكن اهللا يبدل األوضاع فجـأة       �هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ   �حبق أتباع األنبياء    
. نفسهمألمانَ األ حياته، كما سأل زعماُء مكة     يستجديفيجعل فرعونَ نفسه    

ىل احلمد احلقيقي وميكِّنهم مـن      مث هذا األمر يلفت انتباه املؤمنني مرة أخرى إ        
ال مكانة  وون أفراد اجلماعة مهانني     دعالذين ي فوكذلك يف هذا الزمن     . إدراكه
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 فإن ؛هلم يف اتمع، ويقولون إم أذالء وسوف نفعل م كذا ونعاملهم بكذا           
قضى فيـه   كل هذا وذاك لكنه سيأيت زمن ي     مقابل يري قدرته بانتظام     �اهللا  

  . ءكل هؤالعلى 
 وهـو   ، قد حمد محدا كامال    �وامللخص أن يف محد اهللا إشارة أيضا إىل أنه          

.  هو مصدر كل شرف وعز     �يحمد أيضا على وجه الكمال، وإن محد اهللا         
سيدنا املـسيح    يزيد. ومن واجب كل مؤمن أن يلوذ باهللا بإدراك هذا احلمد         

قرآن الكرمي باحلمد    ال �ملاذا بدأ اهللا    شارحا   "احلمد"فسري   يف ت  �املوعود  
وإن اهللا تعاىل افتتح كتابه باحلمد ال بالـشكر وال          : يقولفاحلكمة يف ذلك    و

بالثناء، ألن احلمد يحيط عليهما باالستيفاء، وقد ناب منابهما مع الزيـادة يف        
أي إن هذه الكلمة تشمل اجلمـال واحلـسن         .(الرفاء ويف التزيني والتحسني   

أي كانوا  (ار كانوا حيمدون طواغيتهم بغري حق       وألن الكُفّ ) واإلصالح أيضا 
، ويؤثرون لفظ احلمد ملدحهم ويعتقدون أـم منبـع          )يذكروم بفخر كبري  

املواهب واجلوائز ومن اجلوادين؛ وكذلك كان موتاهم يحمدون عند تعديـد           
            النوادب، بل يف امليادين واملآدب، كحمد اهللا الرازق املتويل الضمني؛ فهذا رد

ويف ذلك يلوم اهللا تعاىل     . هم وعلى كل من أشرك باهللا وذكر للمتوسمني       علي
فكأنه يقـول   . عبدةَ األوثان واليهود والنصارى وكل من كان من املشركني        

لم حتمدون شركاءكم وتطرون كرباءكم؟ أهـم أربـابكم         .. أيها املشركون 
ردون بالءكـم،   الذين ربوكم وأبناءكم؟ أم هم الرامحون الذين يرمحونكم وي        

ويدفعون ما ساءكم وضراءكم، وحيفظون خريا جاءكم، ويرحضون عـنكم          
قَشف الشدائد ويداوون داءكم، أم هم مالك يوم الدين؟ بل اهللا يربي ويرحم             
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بتكميل الرفاء، وعطاء أسباب االهتداء، واستجابة الـدعاء، والتنجيـة مـن            
  ) كرامات الصادقني.   (األعداء، وسيعطي أجر العاملني الصاحلني

مث يقول موضحا بأن إهلنا إله كامل وهو يستحق الصفات الكاملة وحائز على             
ومع ذلك فيه إشارة إىل أنه من هلَك خبطاه         :  �يقول  فمجيع أنواع احملامد،    

ضِ رعاية كماالته   يف أمر معرفة اهللا تعاىل، أو اختذ إهلا غريه، فقد هلك من رفْ            
التأنق يف  وتر عما يليق بذاته، كما هو عادة املبطلني         ك أي .( عجائباته، والغفلة

من مل يفُز مبعرفة اهللا فقد هلك، ومن اختذ إهلا آخر وعد أحد الناس حائزا على 
كماالت اهللا، فقد اختفى عن نظره شأنُ اهللا، كذلك من جعل أحدا من الناس    

لنصارى أم دعوا إىل    أال تنظر إىل ا   ) مقابل اهللا فسوف يؤدي ذلك إىل هالكه      
التوحيد، فما أهلكهم إال هذه العلّة، وسولت هلم النفس املـضلّة، والـشهوة      
املُزِلّة، أن اختذوا عبدا إهلًا، وارتضعوا عقار الضاللة واجلهالة، ونسوا كمال اهللا            

ولو أم أمعنوا أنظـارهم يف      . تعاىل وما جيب لذاته، وحنتوا هللا البنات والبنني       
ت اهللا تعاىل وما يليق له من الكماالت ملا أخطأ توسمهم وما كانوا مـن   صفا

فأشار اهللا تعاىل ههنا أن القانون العاصم من اخلطأ يف معرفة البارئ            . اهلالكني
أي ينبغـي إدراك    (عز امسه إمعانُ النظر يف كماالته، وتتبع صفات تليق بذاته           

أي (ن جدوى، وأحرى من عدوى      ، وتذكُّر ما هو أوىل م     ) وحتريه �صفاته  
، وتصور ما أثبت بأفعاله من قوته وحوله وقهره وطَوله، فاحفَظْه           )يردد ذكره 

واعلم أن الربوبية كلـها هللا، والرمحانيـة كلـها هللا،           . وال تكن من الالفتني   
            ن مطاوعةيك مأَبازاة كله هللا، فإياك وتوالرحيمية كلها هللا، واحلكم يف يوم ا 

وأشار يف اآلية إىل أنه تعاىل مرتّه مـن         . مربيك، وكُن من املسلمني املوحدين    
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أي ال ميكن أن    (جتدد صفة، وحؤول حالة، ولُحوق وصمة، وحورٍ بعد كَورٍ،        
حيدث فيه أي نقص فهو جامع احملاسن فال يقال إنه كان حيوز علـى صـفة                

ال وآخ      ) فتحسنتت احلمد له أورا، وظاهرا وباطنا، إىل أبد اآلبدين     بل قد ثب .
كرامـات  ( .ومن قال خالف ذلك فقد احرورف وكـان مـن الكـافرين        

  )الصادقني
 منـزه عن مجيع النقائص والعيوب، وإن الذي ال يدرك صـفاته            �فإن اهللا   

إدراكا صحيحا فهو يسقط يف هوة اهلالك، فاألقوام السابقة كلها هلكت ألا            
مث يقول موضـحا  .  وأشركوا، وإذا كانوا عرفوها فنسوهمل تعرف صفات اهللا 

ويف لفظ احلمد   : "إن املسلمني قد علِّموا أن إهلهم حائز على كل أنواع احلمد          
فوجب على املسلم أن .. هللا تعليم للمسلمني أم إذا سئلوا وقيل هلم من إهلكم   

إال وله ثابـت،    جييبه أن إهلي الذي له احلمد كله، وما من نوعِ كمال وقدرة             
  )كرامات الصادقني".   (فال تكن من الناسني

احلمد "فال يكفي اإلعالن باللسان بأن احلمد هللا، إذ ينبغي االلتفات عند قول             
  : �إىل أن يل إهلا واحدا، أعبده، وإمنا أعبده ألنه ريب وإهلي، مث يقول " هللا

اع احلمد والثنـاء    وقد بدئت هذه السورة بـ احلمد هللا، اليت تعين أن كل أنو           
 بـأن اهلـدف      للتنبيـه  " احلمد هللا "ملة  وقد بدئت جب  ". اهللا"يليق مبن يسمى    

احلقيقي أن يعبد اهللا حبماس الروح واجنذاب الطبع، وهذا االجنذاب الفيـاض            
 يثبت أنه جامع هلذه احملاسن الكاملـة        بالعشق واحلب ال يتأتى حبق أحد ما مل       

فالبديهي أن  . رف إىل محده والثناء عليه تلقائيا     اليت حني يالحظها القلب ينص    
احلمد الكامل ينشأ من نوعني من احملاسن، أحدمها كمالُ احلسن والثاين كمالُ 
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أي إذا كان أحد يتمتع جبمال فيحمد أو حيمد املرُء من أحـسن             (اإلحسان،  
اية وإذا اجتمعا يف أحد فإن القلب يكون فداء له ويستهام به، وإن أكرب غ) إليه

للقرآن الكرمي هي أن جيلي على طالب احلق نـوعي حـسن اهللا كليهمـا،               
لينجذب الناس إىل ذلك الفذّ الذي ليس كمثله شيء، ويعبدوه حبماس الروح            

هلذا قد أراد أن يرسم الصورة اللطيفة يف أوىل السور أن اهللا الـذي              . واجنذاا
ا السبب ابتدئت هـذه     وهلذ. يدعو إليه القرآنُ الكرمي كم حيوز من الصفات       

أيام . (السورة بـ احلمد هللا مما يعين أن مجيع أنواع احملامد تليق مبن يسمى اهللاَ             
  )الصلح

 � بـين فالذات اإلهلي جامع للحسن واإلحسان وهلذا بدئ باحلمد هللا، مث           
. بوضوح يف موضع آخر ما هو حسن اهللا وما إحسانه، لكنه موضوع مستقل            

 هو أنه حائز على مجيع أنـواع        � أن أخربكم بإجياز أن حسن اهللا        هنا أريد 
احملامد، كما سبق أنه جامع مجيع الصفات الكاملة، وحـائز علـى مجيـع              

 لبيانه أربعة مبادئ    �سيدنا املسيح املوعود    الصفات، أما إحسانه فقد بني      
  .بارزة حبسب هذه السورة، وأخلصها لكم

.  اخللق ويربيه ليوصله إىل غايتـه املتوخـاة        إحسانه األول أنه رب، أي خيلق     
واإلحسان الثاين هو رمحانيته اليت مبوجبها قد وهب القدرات لكل ذي حياة،            
وهيأ له وسائل البقاء حبسب حاجاته، ووهب لإلنسان حظا أكرب منها، أمـا             
اإلحسان الثالث فرحيميته حبيث يتقبل الدعاء واألعمال الصاحلة وجيزي عليها          

اآلفات والباليا، أما اإلحسان الرابع فهو مالكيته يوم الدين الـيت           وحيمي من   
مبوجبها مين بأفضاله اخلاصة فيهب من يشاء قدر ما يشاء وكيفما يشاء، ويثمر 



 

- ١١ -

سيدنا املسيح املوعود   فهذه هي اإلحسانات األربعة اليت بينها       . األعمال بفضله 
  .   خلصتها لكم�

 يأيت باهلدى   �إشارة إىل أن اهللا     " ملنيرب العا " موضحا أن يف     �مث يقول   
  :             بعد كل ضالل

إىل أنه هو خالق كل شيء ومنه       " رب الْعالَمني : "وأشار اهللا سبحانه يف قوله    "
ومن العالَمني ما يوجد يف األرضني من زمر        . كلُّ ما يف السماوات واألرضني    

يد عالَم الضالل والكفر والفسق     املهتدين وطوائف الغاوين والضالني، فقد يز     
وترك االعتدال، حىت يمأل األرض ظلما وجورا ويترك الناس طـرق اِهللا ذي             

أي ال يؤدون ( .اجلالل، ال يفهمون حقيقة العبودية، وال يؤدون حق الربوبية
 فيـصري   )حق العبودية وال ينتبهون إىل حقيقتها وال يؤدون حق ربوبيـة اهللا           

مث يأيت اهللا بعالَمٍ آخر     . لة الليالء، ويداس الدين حتت هذه الألواء      الزمان كاللي 
 عطَى للناس قلبالً من السماء، ويبدزل القضاء ماألرض وين غري ل األرضبدفت
عارف ولسانٌ ناطق لشكر النعماء، فيجعلون نفوسهم كمورٍ معبد حلـضرة           

غضوض من احلياء، ووجه مقبِل حنـو       الكربياء، ويأتونه خوفًا ورجاء بطرف م     
  ."قبلة االستجداء، ومهّة يف العبودية قارعة ذُروةَ العالء

وقد ". مث يأيت اهللا بعالَمٍ آخر فتبدل األرض غري األرض        : "... �هنا يقول   
 إهلاما أيضا إذ رأى يف الكشف أنه يقـول بـأين            �تلقى املسيح املوعود    

لقـد  . تعالوا اآلن خنلق اإلنسان   : دة، مث قلت  خلقت أرضا جديدة ومساء جدي    
 ادعـى   لقـد انظروا،  :  ذلك، وقالوا  �أثار املشايخ ضجة كبرية حني قال       

 بأنه ليس ادعاء األلوهية بل املراد هو أن         �فقال املسيح املوعود    . األلوهية
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اهللا تعاىل سيحدث على يدي تغيرا عظيما وكأن السماء واألرض ستصبح مساء 
 له  خملصني وأرضا جديدة وسيتحول الناس إىل أناس حقيقيني يعبدونه          جديدة

  :�فيقول . ويؤدون حق العبودية ويعرفون اهللا تعاىل حق املعرفة
يأتونه خوفًا ورجاء بطرف مغضوض من احلياء، ووجه مقبِـل حنـو قبلـة              "

عبوديـة  أي يتوجهون إىل ال(. االستجداء، ومهّة يف العبودية قارعة ذُروةَ العالء  
اليت تليق باإلنسان ويؤدون حقها كامال، ففي هذه األوقات تكون احلاجـة            

 ويشتد احلاجة إليهم إذا انتهى األمر إىل كمال الضاللة، وصـار            )إليهم ملحة 
الناس كسباعٍ أو نعمٍ من تغيرِ احلالة، فعند ذلك تقتضي الرمحة اإلهلية والعناية             

يدفع الظالم، ويهدم ما عمر إبليس وما أقـام،         األزلية أن يخلَق يف السماء ما       
كما قلت  (. فينزل إمام من الرمحن، ليذُب جنود الشيطان      . من األبنية واخليام  

 ومل يزل هـذه     )قبل قليل بأن املسيح املوعود تلقّى إهلاما أو رأى يف الكشف          
 )أي جند الشيطان وجند الرمحن يتحاربـان      (اجلنود وتلك اجلنود يتحاربان،     

الذي ينظر ببصرية ميكن أن يرى، كمـا        (ال يراهم إال من أُعطي له عينان،        و
 حىت غُلَّ أعناق األباطيل، وانعدم ما يرى هلا         )يرى من يؤدي حق عبودية اهللا     

فما زال اإلمام ظاهرا على العدا، ناصرا ملن اهتـدى،     . نوع سرابٍ من الدليل   
أي يبذلون معظم أوقام يف أمـور       (م التقَى،   معليا معاملَ اهلدى، محيِيا مواس    

الورع واحلسنة والتقوى، ويعقدون جمالس ذكر اهللا تعاىل ولعبادتـه وتـذكر            
 حىت يعلم الناس أنه أَسر طواغيت الكفر وشد وِثاقَهـا، وأخـذ             )�صفاته  

 سباع األكاذيب وغلَّ أعناقَها، وهدم عمارةَ البدعات وقوض قبابها، ومجـع          
ظَكلمةَ اإلميان ونمى السا، وقوالثغورطَلْ أسبا نةَ السماوية وسد".  
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فإننا نستفيد اليوم من األرض اجلديدة والسماء اجلديدة اليت خلقت بواسـطة            
، فعلينا أن نركز بوجه خاص إىل اجتنـاب البـدعات           �املسيح املوعود   

، وجيـب أن نعـرف      وتقوية إمياننا وأن نسعى جاهدين ألداء حق عبادة اهللا        
 عندها فقط نستطيع أن نستفيد مـن الـسماء          ..أساليب ربوبيته حق املعرفة   
 أن اإلنسان عندما يعرف اهللا تعاىل       �مث يوضح   . اجلديدة واألرض اجلديدة  

 عندها فقط يعرف رب العـاملني       ..حق املعرفة ويصل إىل معايري عليا لعبادته      
  :  يف شرح ذلك�فيقول . حىت يتميز عن اآلخرين حق املعرفة،

فهو الذي يحمد يف السماوات     ". رب الْعالَمني : "وأشار اهللا سبحانه يف قوله    "
واألرض، وحيمده احلامدون دائما وينهمكون يف ذكره، وما مـن شـيء إال             

وعندما خيلع العبد لباس أنانيته ويتخلى عن أهوائه ويفين يف          . وحيمده ويسبحه 
 رباه بألطافه، فيحمده يف كل األوقات، وحيبه سبله وعبادته، ويعرف ربه الذي

ـ  يصبح هذا الشخص عالَ    ئذوحيمده بكل قلبه بل بكل ذرات وجوده، عند         ام
 أمثلة على ذلك ويقول بأن أحد العاملني مـن          � مث يضرب    ".منيمن العالَ 

 مثـل   �مث ضرب    . �م بعث فيه سيدنا خامت النبيني       تلك العاملني هو عالَ   
 اهللا تعاىل رحم الباحثني عنه وخلق حزبا هو حزب املسيح           زمنه هو وقال بأن   

فعندما انتمينا إىل هذا املرسل من رب العاملني فيجب .  واملهدي املعهودداملوعو
  أن تكون أوليوعلينـا أن   . م مرضاة اهللا لنكون جزءا من ذلك العالَ       نا ابتغاءَ ات

 ما  �مث يوضح   .  لننال فيضا من رب العاملني     ذلكنبذل قصارى جهودنا يف     
  : وما هو تعريف العاملني فيقول" العاملني"يشمله 
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وعرفت أن العالَمني عبارة عن كل موجود سوى اهللا خالقِ األنام، سواء كان "
من عامل األرواح أو من عامل األجسام، وسواء كان مـن خملـوق األرض أو               

 حتت ربوبية   فكلٌّ من العالَمني داخلٌ   . كالشمس والقمر وغريمها من األجرام    
  ." احلضرة

 ونعلم أيضا على وجه اليقني بـأن اهللا  ،فما دام كل شيء يستفيد من ربوبية اهللا   
. زقنياوربا  عبادا آخرين أربا  أحيانا  العبد  تخذ  تعاىل هو رب العاملني ومع ذلك ي      

وإذا حدث ذلك جيب على     . ففي بعض األحيان تغلبه املادية بسبب تأثري اتمع       
سب نفسه فورا ويستغفر اهللا ويتوب بكثرة ويعود إىل رب العاملني           املؤمن أن حيا  

دون تأخري لنستفيد من األرض اجلديدة اليت نسكنها ومن السماء اجلديدة الـيت      
 بأن اهللا تعاىل يسد حاجاتنا الروحانية أيـضا إىل          �مث وضح   . تظلنا بسقفها 

  ":رب العاملني"جانب احلاجات املادية فيقول يف شرح كلمة 
إن اهللا تعاىل إله العامل كله، وكما خلق املواد واألسباب لـسد احلاجـات              "

اجلسدية لكل املخلوقات، مشتركة بني اجلميع دون التمييز بني اخللق وهـو            
رب العاملني حبسب مبدئنا، وقد خلق الغالل واهلواء واملاء والضوء وغريها من            

ني وآخر يف كل    األمور لكافة املخلوقات كذلك ظل يرسل املصلحني بني ح        
  ".�وإِنْ من أُمة إِال خال فيها نذير�. فيقول تعاىل. زمان إلصالح كل قوم

فكما ظل اهللا يرسل املرسلني من قبل كذلك أرسل يف هذا العصر أيـضا، مث               
 كلمة رب العاملني من منطلق أن فيضه ليس خاصا بقوم دون قوم �يوضح  
  : فيقول
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احلمـد هللا رب    �القرآن الكرمي بآية سـورة الفاحتـة        لقد استهل اُهللا تعاىل     "
إن كلمـة   .  أي أن اهللا تعاىل ميلك مجيع الصفات الكاملة والطيبة         ..�العاملني

ويف . تشمل األقوام املختلفة واألزمنة املختلفة والبالد املختلفة أيضا       " العالَـم"
بيـة اهللا العامـة     استهالل القرآن الكرمي ذه اآلية تفنيد األقوام اليت تعترب ربو         

وفيضه العميم مقتصرا على قومهم فقط ويظنون األقوام اآلخرين وكأم ليسوا 
عباد اهللا، وكأن اهللا خلقهم مث رماهم كشيء رديء أو نسيهم، أو ليسوا من              

  ."خلقه أصال والعياذ باهللا
 رب العاملني أسبابا لتربية اإلنسان املادية كذلك يهيئهـا لتربيتـه            ئفكما يهي 

هذه هي ربوبيته، والذي ينكرها فكأنـه ينكـر صـفة اهللا            . حانية أيضا الرو
فالذين يقرأون سورة الفاحتة يف هذا العصر ومع ذلـك ينكـرون            ". الربوبية"

كذلك جيب علينا حنـن     . املسيح املوعود عليهم أن يفكروا يف املوضوع جيدا       
دنا  وأن نبذل قصارى جه    � دأيضا أن نفكر جيدا بعد بيعة املسيح املوعو       

  : �مث يقول . للتقدم يف الروحانية والتقوى
إشارة أخرى وهي أن اهللا تبارك وتعاىل يقول أيها العباد          " احلمد"يف لفظ   "

اعرفوين بصفايت، وتعرفوين بكمااليت، فإين لست كالناقصني، بل يزيد محدي          
على إطراء احلامدين، ولن جتد حمامدا ال يف السماوات وال يف األرضـني إال              

دها يف وجهي، وإن أردت إحصاء حمامدي فلن حتصيها، وإن فكّرت بشق            وجت
فانظر هل ترى من محد ال يوجد يف ذايت؟         . ت فيها كاملستغرقني  فْلنفسك وكَ 

وهل جتد من كمال بعد مين ومن حضريت؟ فإن زعمت كذلك فما عـرفتين              
وابلـي  بل إنين أُعرف مبحامدي وكمـااليت، ويـرى         . وأنت من قوم عمني   
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بسحبِ بركايت، فالذين حسبوين مستجمع مجيعِ صفات كاملة وكمـاالت          
شاملة، وما وجدوا من كمال وما رأوا من جالل إىل جـوالن خيـال، إال               
ونسبوها إيلَّ، وعزوا إيلّ كل عظمة ظهرت يف عقوهلم وأنظارهم، وكلَّ قدرة            

ـ            ق معهـم   تراءت أمام أفكارهم، فهم قوم ميشون على طرق معـرفيت، واحل
  . وأولئك من الفائزين

فقوموا، عافاكم اهللا، واستقرِئوا حمامده عز امسه، وانظروا وأمعنـوا فيهـا            
واستنفضوا واستشفّوا أنظاركم إىل كل جهة كمـال        . كاألكياس واملتفكرين 

وتحسسوا منه يف قَيض العامل ومحه، كما يتحسس احلريص أمانيه بشحه، فإذا            
  . التام ورياه، فإذا هو إياه، وهذا سر ال يبدو إال على املسترشدينوجدمت كماله

فذلكم ربكم وموالكم الكامل املستجمع جلميع الصفات الكاملة، واحملامد         
وإن . التامة الشاملة، وال يعرفه إال من تدبر يف الفاحتة، واستعان بقلب حـزين            

لعهد، ويطهرون أنفسهم من    الذين يخلصون مع اهللا نيةَ العقد، ويعطونه صفقة ا        
  ." الضغن واحلقد، تفتح عليهم أبواا فإذا هم من املبصرين

وكما قلت من قبل، إن هذا هو املقام الذي جيب علينا أن نصبو إليه ونصله             
واعلموا أننا لن نكون مـوفقني يف       . � بعد أن دخلنا يف بيعة املسيح املوعود        

آن الكرمي إال باتباع القواعد اليت بينها سيدنا        التدبر يف سورة الفاحتة وسائر القر     
أسأل اهللا تعاىل لنا التوفيق إلدراك صفاته وصـياغة  .  لذلك�املسيح املوعود   

  . وتوقّع منا� كما متىن املسيح املوعود �حياتنا وفق أحكامه 
.  من سيدات اجلماعة   سيدتنيبعد صالة اجلمعة سوف أصلّي اجلنازة على        

زوجة الداعية موالنا أمحد خان نسيم      " فتح بيغم "ىل هي للسيدة    واجلنازة األو 
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لقد توفّي املرحوم أمحد    . املرحوم، الناظرِ اإلضايف لإلصالح واإلرشاد يف ربوة      
إنـا  .  من شهر فرباير٤ طويلة، أما زوجته فقد توفيت يف    مدةخان نسيم منذ    

كثريةَ الدعاء، مواظبـةً    كانت سيدة صاحلة جدا، تقيةً،      . هللا وإنا إليه راجعون   
كانت تقوم بتالوة   . على الصلوات اخلمس والتهجد، وشديدةَ الوفاء والوالء      

 موالنا أمحد   - كما قلت آنفًا   –كان زوجها   . القرآن الكرمي يوميا بال انقطاع    
وملا كانت معظم فـروع     . خان نسيم ناظرا إضافيا لإلصالح واإلرشاد بربوة      

" جنـغ "ليها تقع يف القرى، وكانـت حمافظتـا         اجلماعة اليت كان مشرفًا ع    
قريبتني من ربوة، فكان األمحديون فيهما يأتون إىل ربوة بكثرة،          " سرجودها"و

وقد كتب يل أحد أبناء     .  بيت موالنا أمحد خان نسيم بيتا هلم       يعدونوكانوا  
املرحومة أنه يف بعض األحيان كانت قافلة من مخسني رجـالً وامـرأةً مـن       

كـانوا  . لفة تأيت بيتنا، فكانت أمنا تقدم هلم الضيافة ببشاشة تامة         مجاعات خمت 
كما هو املعروف يف جمتمعنـا وال سـيما يف          –موعددون  ومن  يأتون فجأةً   

 فكانت أُمنا جتهز هلم على الفور طعاما ساخنا، بدون أن تتـذمر أو              -القرى
  صلة صاروا على ولَما كان الضيوف قد  !ملاذا جاء هؤالء هكذا   : تشتكي قائلة 

حافظت املرحومة على هذه العالقة بعد وفاة زوجهـا         قد  بأهل هذا البيت، ف   
  . أيضا، فظلت تستقبل الضيوف يف بيتها كالسابق

مل تأخذ من أوالدها شيئًا، ولكنها كانـت        . كانت تعتين بالفقراء كثريا   
 واليتامى  كانت توزع على الفقراء واحملتاجني    . توصيهم دائما مبساعدة الفقراء   

كما كانت  . يقال كان بيتها مزارا للفقراء دومنا انقطاع      .  ما يقع يف يدها    كلَّ
ولكن أكرب حماسـنها    . تستقبل وتواسي النسوة ذوات املصائب واآلالم بكثرة      
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كانت توصي أوالدها بذلك، كما كانت      . لخالفةلأا كانت شديدة الوالء     
غفر اهللا  . منخرطة يف نظام الوصية   كانت  . تسعى خللق حب اخلالفة يف قلوم     

  . هلا ورفع درجاا
يف ( لقد تركت وراءها ثالث بنات وثالثة أبناء كان أحـدهم معهـا             

، واثنان منهم مقيمان يف اخلارج ومها السيد ناصر بروازي احملتـرم            )باكستان
مل يستطع السيد بـروازي   . أمريكاوالسيد نسيم مهدي احملترم وهو داعيتنا يف        

أهلمهـم اهللا مجيعـا   . لسيد نسيم مهدي حضور جنازا لبعض األسباب     وال ا 
ال شك أن أدعيتها قد نفعت داعيتنا نسيم        . الصرب والسلوان، وأورثَهم أدعيتها   

مهدي احملترم كثريا يف جمال عمله، وأدعو اهللا تعاىل أن يورثـه أدعيتهـا يف                
  . املستقبل أيضا

زوجة السيد غـالم رسـول      " م يب يب  حاك"واجلنازة الثانية هي للسيدة     
لقد توفّيت يف   . املرحوم الذي كان أحد معلّمينا يف مكتب اإلصالح واإلرشاد        

كانت . إنا هللا وإنا إليه راجعون. التاسع من شهر فرباير عن عمر يناهز مئة عام 
لقد عاشت مع زوجهـا     . صاحلة جدا، كثرية الدعاء ومتوكلة على اهللا تعاىل       

كانت عزيزة النفس، مل متد يدها إىل أحد حىت يف .  ضيق شديد  بوفاء عظيم يف  
كانت اقتصادية تدبر   .  يدها مع قصر كانت تلبس جيدا    . شديد جدا الضيق  ال

اليت كانت " رسول نغر" عاما يف قرية    ٢٨لقد عاشت   . الكثري بالقليل من املال   
هنـاك،   فروع اجلماعة هناك، وكان الضيوف من ربوة حيضرون          ىتمركزا لش 

  . قلبيةوكان بيتها دار ضيافة هلم، فكانت تقدم هلم الضيافة ببشاشة 
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 مل يكن زوجها يف البيت وإمنا كانت تعيش مع بعض           ١٩٧٤يف أيام فنت    
 سـرير  الليل جالسةً علـى   طولاألطفال والنساء، فكانت تقوم حبراسة بيتها       

  . وحاملةً السالح املوجود يف البيت
يف أيام تلك املفسدة أشار عليها      . ينها ومجاعتها كانت شديد الغرية على د    

البعض بإزالة الفتة املكتبة األمحدية املوجودة جبوار بيتها، إذ كان مكتوبا عليها            
كال، بل جيب أن تبقى الالفتة كما       : ، فقالت �بعض أقوال املسيح املوعود     

  . هي، ولن نزيلها بأيدينا خوفًا من أحد
وسكرتريةً هلـا   " جلنة إماء اهللا  "جلماعة بصفتها رئيسةَ     وفّقها اهللا تعاىل خلدمة ا    

لقد علّمت األطفال والبنات من األمحديني وغري       . ١٩٧٥ إىل   ١٩٤٧من عام   
كانت توصي باالعتصام بنظام اجلماعـة ونظـام        . األمحديني القرآن الكرمي  

د أحد أبنائها هو السيد مبارك أمح     .  ثالثة أبناء وبنتان   اهل. اخلالفة بوجه خاص  
.  للمال يف لندن   ا إضافي ظفر، الذي نذر حياته خلدمة اإلسالم، ويعمل وكيال       

وابنها الثاين هو السيد مبشر أمحد ظفر، وهو أيضا قد نذر حياتـه يف سـبيل        
أهلم اهللا ذويها مجيعا الصرب والسلوان، ورفع       .  من عمله  هاإلسالم بعد أن تقاعد   

 .هما اجلنازة بعد أداء الصلواتوكما قلت آنفًا، سوف نصلّي علي. درجاتها
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