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ـ              ا  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممعبـده  د
* 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 ،.   
اخلتمة  قراءة القرآن الكرمي     خيتمونيف اجلماعة اإلسالمية األمحدية     طفال  األ

 إذ تم األمهات بوجه خـاص أن        ؛يف سن مبكر جدا بفضل اهللا تعاىل      األوىل  
ن ويبذلن قصارى جهودهن يف هذا   األوىل بأسرع ما ميك    اخلتمةينهي أوالدهن   

أالحظها يف كـل بلـد      ما أنين    ك ،وهذه الظاهرة موجودة هنا أيضا    . السبيل
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مبناسـبة إـاء    " آمني"ة  لف وأرى اآلباء يشتاقون ليعقدوا حبضوري ح      ،أزوره
  بعد ذلك  وقد الحظت أيضا أن اآلباء    . لقرآن الكرمي األوىل ل  اخلتمةأوالدهم  

بأن يلتزم األوالد بتالوة القرآن الكـرمي بانتظـام         مون عادة كما جيب     تال يه 
كـانوا   وال يسعون جاهدين ليعودوهم على الـتالوة كمـا    ،وبصورة دائمة 

حينما أسأل األوالد هل تتلـون القـرآن        .  األوىل اخلتمةيركزون على إاء    
الكرمي بانتظام أو ال، فيكون اجلواب بالنفي بوجه عام وهذا ما يالحظ مـن              

بينما من واجب األمهات واآلبـاء أن يراقبـوا         . ة بعضهم أيضا  أسلوب تالو 
 القرآن الكرمي األوىل أن يتعودوا تالوته باسـتمرار         ختمةاألوالد بعد إائهم    

 القرآن الكرمي   دورةتركزوا جلّ اهتمامكم على إاء      ال  فعليكم أن   . وبانتظام
ال شـك أن  . ة بل ال بد من مراقبة هذا األمر بانتظـام ومثـابر        ،األوىل فقط 

األوىل هام جدا وتـسعى بعـض األمهـات         اخلتمة  التركيز واالهتمام بإاء    
 عمرهم، وال   الرابعة أو اخلامسة من    األوىل يف    اخلتمةجاهدات لينهي أوالدهن    

ولكن كما قلت من قبل بأن املثـابرة        . شك أن هذا يتطلب جهدا ال بأس به       
  . والدوام عليه أهم من ذلك أيضا

مؤخرا رسالة من سيدة ذكرت فيها والديت وقالـت بأـا           لقد وصلتين   
فقد حدث أن ذهبت    . نصحتين بأمر وأنا ممتنة هلا إىل اليوم على تلك النصيحة         

 القرآن الكرمي األوىل، فقلت     ختمةلزيارا مع ابنيت أو ابين الذي كان قد أى          
ـ     اخلتمةهلا بشيء من االعتزاز بأنه قد أى         . ن عمـره   األوىل يف السادسة م

 األوىل يف السادسة من العمر ليس بأمر ذي بال ولكن           اخلتمةإن إاء   : فقالت
أخربيين إىل أي مدى رسخت حب القرآن الكرمي يف قلبه؟ فاحلق أنه جيب أن              
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عندها فقـط   . يتولد حب القرآن الكرمي يف القلوب إىل جانب قراءته وتالوته         
عصر الذي منر به حاليـا توجـد         ال يف هذا . يرغب يف تالوته من تلقاء نفسه     

 الطفل  أفلو قر .  الكتب نواعأخمتلف  االنترنيت و مثل  د   متنوعة لألوال  إغراءات
القرآن الكرمي صباح كل يوم بالتزام وبرغبته الشخصية يف خضم هذه املغريات 

ولقد وجه سيدنا املـسيح     . لنشأت يف قلبه أمهية القرآن الكرمي من تلقاء نفسه        
ىل هذا األمر بأن يف هذا العصر الذي توجد فيه أصـناف      أيضا إ  �املوعود  

خرى تزداد فيه أمهية تالوة القرآن      األاملغريات وأنواع الكتب والعلوم املتنوعة      
فعلينا أن نتوجه إىل هذا األمر بوجه خاص وأن تم          . الكرمي أكثر من ذي قبل    

 تلقائيـا   سوف يتولد حب القرآن الكرمي وتالوتـه يف األوالد        . بتالوته بكثرة 
حني يتلى القرآن الكرمي يف     . عندما يتعود اآلباء على تالوته والتدبر والتأمل فيه       

إذا كان أحـد يريـد      -كل بيت بعد صالة الفجر بانتظام والتزام، أو قبلها          
سوف ف -اخلروج للشغل مبكرا ألن وقت صالة الفجر يتأخر قليال يف الشتاء          

رآن الكرمي وسوف يتنبه األوالد أيـضا     تمأل البيوت بالربكات نتيجة تالوة الق     
 زاد يف   اروبِوكلما كَ . إىل ذلك، وسيلتزمون حبسنات جيب وجودها يف املؤمن       

كل أنه إذا قرأنـا القـرآن       الوسيالحظ  . قلوم حب القرآن الكرمي وعظمته    
الكرمي كل يوم بالتدبر والتأمل ستتراءى مشاهد احلب والوئام لوجـه اهللا يف             

 ،وجني وكذلك يصبح األوالد أعـضاء مفيـدين للجماعـة         البيوت وبني الز  
وهذا هو األمر الذي جيب على كل أمحدي أن         . وسيتربون تربية حسنة تلقائيا   

  . جيعله جزءا ال يتجزأ من حياته وأن يتنبه إليه جيدا
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 يف هذا العصر أن يرسخ فينا هذا األمر �لقد سعى سيدنا اإلمام املهدي      
ته أن نؤثر القرآن الكرمي على كل شيء يف العامل،   ألنه كان من أهم دواعي بعث     

ولكن جيب أال يقتصر احترامنـا      . وأن نكرمه حبيث ال يضاهيه شيء يف الدنيا       
للقرآن الكرمي كما يفعل غري األمحديني عادة إذ يغلفونه يف أغلفـة وأقمـشة              

بل احتـرام القـرآن الكـرمي       . مجيلة ويضعونه على رفوف أو صناديق مجيلة      
وحبه احلقيقي هو أن نسعى جاهدين للعمل بأوامره وأن جنعل أوامره           احلقيقي  

ونواهيه جزءا من حياتنا، وأن ينتهي املرء مما اه اهللا ويبذل قصارى جهـوده              
فعلينا أن . ومساعيه بكل ما أعطي من قوة وقدرات للعمل مبا أمر اهللا للعمل به

  . نتلوه خاشعني هللا تعاىل دائما
 يف كتبه وملفوظاته     أمهية القرآن الكرمي بكثرة    �وعود  املسيح امل لقد بني   

وجمالسه وذكَر هذه األمور كلها وذكر أيضا ما كان يتوقعه من كل أمحـدي      
مث هناك حاجـة    . فنحن حباجة ماسة لنمأل بيوتنا بتالوة القرآن الكرمي       . مبايع

ء أن  فيجب على اآلبا  . لنقرأ ترمجة معاين القرآن الكرمي أيضا لكي نفهم أوامره        
وال بد من بذل    . جيلسوا مع األوالد لتالوة القرآن وقراءة ترمجة معانيه وفهمها        

املساعي يف هذا السبيل، وجيب أال يقتصر األمر على تالوة القرآن الكرمي فقط             
بل جيب أن تقام مثل هذه االس اليت تذكر فيها بعـض األمـور الـصغرية                

لقد أوىل املـسيح    .  لتشويقهم إليه  املستخرجة من القرآن الكرمي أمام األطفال     
.  أمهية كبرية لتعلّم ترمجة معاين الصالة والقرآن الكرمي وفهمهـا �املوعود  

  :�ولكن ال جيوز االكتفاء بالترمجة وترك قراءة املنت العريب، فقال حضرته 
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ال جنيز أبدا االكتفاء بترمجة معاين القرآن، ألنه يؤدي إىل إبطال إعجـاز             "
أي يقول باالكتفاء بقراءة ترمجـة معـاين        (ومن يقول ذلك    . القرآن الكرمي 

  ."فإنه يريد أن ينمحي أثر القرآن الكرمي من هذا العامل) القرآن
إنه إعجاز للقرآن أيضا أنه ال زال على حالته األصلية، وإنه ملعجزة كربى             

ن نزلْنـا  إِنا نح�: أنه موجود بني ظهرانينا حبالته األصلية وفق إعالن اهللا تعاىل        
 كما قال املسيح    –وإن هذا اإلعجاز    . )١٠احلجر  (�الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ   

 ال يزال موجودا يف شكل النص األصلي العريب للقرآن الكرمي           - �املوعود  
حبيث يضطر أعند املعارضني لإلسالم أيضا لالعتراف بأن القرآن الكرمي ال زال 

فلو اعتمد الناس على التراجم املختلفة      . على حالته األصلية  حمفوظًا حىت اليوم    
وعندما نقدم ترمجـة    . فإا ختتلف عن بعضها البعض اختالفًا كبريا كما رأينا        

. معاين القرآن جلماعتنا يقول املعارضون أيضا بأا خمتلفة عن التراجم األخرى          
  . سليمةوذلك ألن اآلخرين مل يترمجوا معاين القرآن الكرمي بصورة 

لقد اعترض أحد القساوسة الكبار يف أمريكا على بعض تـراجم معـاين             
القرآن الكرمي ألنه مل يتناول نص القرآن الكرمي األصلي بل تنـاول التـراجم              

فلما . فحسب فاعترض قائال إن هذا ما يقوله اإلسالم وهذا ما ورد يف القرآن            
 مث ملا تتبعناه اكتفى بإرسال الرد       أرسلنا إليه تفسرينا للقرآن الكرمي مل يرد أوال،       

على أية حال، إن املـسيح      . ما ذهبت إليه مأخوذٌ من تراجم املسلمني      : التايل
 هو من جعلنا أقرب إىل النص القرآين حىت يف ترمجة معانيه، كما �املوعود 

  .أنه علّمنا املعاين واملعارف الصحيحة للقرآن الكرمي
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ت يف األيام املاضية على اعتـراضٍ ألحـد         وأذكر هنا باملناسبة أنين اطلع    
إذا كان السيد مرزا نبيـا  : املعترضني على اجلماعة اإلسالمية األمحدية قال فيه     

  فلماذا أوصى مجاعته باتباع اإلمام أيب حنيفة؟
 اليت �لقد ورد الرد عليه يف أدبيات اجلماعة من خالل كتابات حضرته       

م هنا فيما يتعلق بالقرآن الكرمي وأذكر       وأتكل. توضح أنه مل يقل قطّ باالتباع     
 أن مـذهب    �ذُكر يف جملس املسيح املوعـود       . مقتبسا من كالم حضرته   

إذا : احلنفية يرى جبواز االكتفاء بترمجة معاين القرآن الكرمي، فقال حـضرته          
  .كان هذا مذهب اإلمام األعظم فهو خطؤه

ع املسائل كلها   أي ال شك أنه إمام وقد خدم اإلسالم خدمة عظيمة إذ مج           
  .ولكنه إذا أفىت جبواز االكتفاء بترمجة معاين القرآن الكرمي فإنه خطأ

 ذريعةً حلفظ القرآن    �على أية حال لقد أرسل اهللا تعاىل املسيح املوعود          
الكرمي يف هذا العصر، فقد وجه حضرته جلماعته نصائح لفهم القرآن الكـرمي    

هلو شريعة الـسماء وهـو ذريعـة        إن القرآن الكرمي    : "وحبه، يقول حضرته  
رغم أن حضرته يذكر يف سياق هذه اجلملة وسباقها حبثًا حول وفاة            ." للنجاة

 من خالل القرآن الكرمي، ولكن هذا هو األصل العام أيـضا أن             �املسيح  
إن القوانني يف الدنيا    . القرآن الكرمي شريعة السماء وبالتايل فهو ذريعة للنجاة       

هكذا فإن شريعة القرآن    . ا مل يتم تنفيذها وعمل الناس ا      أيضا ال تفيد شيئًا م    
وال ميكن أن يكـون     . الكرمي أيضا ال تفيد شيئا وال ب جناةً ما مل يعمل ا           

ذريعة للنجاة بدون العمل به، وال ينال أحد النجاة من خالل قراءته فحسب             
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.  تعاىل وأفضالهدون العمل به، وال ميكننا يف هذه احلالة أن نكون ورثة نعم اهللا
  .باختصار، ال بد من فهم تعاليم القرآن الكرمي والعمل ا

 احلقيقيـة  للربكات مصدر الكرمي القرآن أن اعلموا: "�يقول حضرته   
. الكـرمي  بالقرآن يعملون ال أم الناس هؤالء خطأ ومن. للنجاة حقّة وذريعة

 كالم يعتربه وال  أصال بالقرآن يؤمن ال حزب تعاليمهب يعملون ال الذين ومن
 بأنه يؤمنون نم به يعمل مل إذا أما. عنه جدا بعيدون إمف وبالتايل تعاىل، اهللا

 علـى  يبعث أمر فهو النجاة على للحصول شافية وصفة وأنه تعاىل، اهللا كالم
 يف واحدة مرة القرآن أوايقر مل منهموإن كثريا   . الشديدين واألسف التعجب

ثَـلِ  بـه  مبـالني  وغري تعاىل اهللا كالم عن املتغافلني الءهؤ ومثلُ. محياكم 
 وترياق شفاء ماؤها وباردة، عذبة صافية عينا مثة أن اليقني علم يعلم شخص

 هـذه  إىل يتوجه ال كان إذا أجهله وما أشقاه ما ولكن األمراض، من لكثري
 أن له ينبغي كان. كثرية بأمراض وإصابته عطشه ورغم ذاك، علمه رغم العني
 علمـه  رغم  ولكنه .الشافية العذبة مبياهه ويرتوي الينبوع هذا على فاه يضع
طبعة ١٤١-١٤٠ ص ٤ ج امللفوظات(" .شيئا عنه يعرف ال كمن عنه بعيد 
  )ربوة

وفقنا اهللا تعاىل لفهم هذه الرسالة وفحوى هذه الكلمات الرقيقة والعمـل            
ة على وجه صحيح إال بااللتزام      ال ميكن أداء حق البيع    . بتعاليم القرآن الكرمي  

والعمل بالتعاليم القرآنية يعين االمتناع عن كل ي        . التام بتعاليم القرآن الكرمي   
وارد فيه والعمل بكل خري وبر مذكور فيه والسعي املستمر لتحقيـق هـذا              

  :�يقول سيدنا املسيح املوعود . اهلدف
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ه الشر قد أصبح صاحب     ال يريد القرآن الكرمي أن يظن اإلنسان أنه بترك        "
الكمال، بل يريد القرآن أن يتصف اإلنسان بالكماالت العليـا واألخـالق            
الفاضلة حبيث تصدر منه األعمال واألفعال خلري بين اإلنـسان ومواسـام،            

  ."ونتيجةً لذلك يرضى به اهللا تعاىل
ىل فإذا كان املؤمن حيب القرآن الكرمي حبا صادقًا فعليه أن يسعى للوصول إ

 إذا �قال املسيح املوعـود  . هذا املستوى ويسعى إليصال أوالده إليه أيضا  
جيب أال يكون ذلـك  . امتنع أحد عن الشر والسيئة فال يعد ذلك من الكمال        

 - مث علينا بذل السعي لتحقيقهـا        -هدفنا بل جيب أن تكون أهدافنا كبرية        
ملذكورة يف القـرآن    وهي أن نسعى جاهدين للعمل جبميع أنواع اخلري والرب ا         

فإذا كان كل رجل وامرأة وطفل يسعى لذلك فسوف يتأسس اتمع           . الكرمي
القرآن  إقامته، ويتم إفحام املعترضني على       اإلسالمالطاهر، اتمع الذي يريد     

  . كل يومالكرمي
قد اشتهرت هنا سيدتان تلقيان احملاضرات يف خمتلـف املواضـع ومهـا             

ولقد نظَّمت إدارة جامعـة     . ض على األحكام اإلسالمية   متماديتان يف االعترا  
UCL   نتيجة مساعي جملس خدام األمحدية هنا حوارا معهما يف اجلامعة، ويف 

 حبسب  القرآن الكرمي هذا احلوار أمطرت السيدتان وابال من االعتراضات على         
فرد عليهما شابان من جملس خدام األمحدية أحدمها        . زعمهما كما هو دأما   

 أصل باكستاين ويدرس هنا يف اجلامعة األمحدية يف بريطانيا والثاين أمحدي            من
 وحبسب القرآن الكرميجديد من اإلجنليز كالمها ردا ردودا مقنعة ومسكتة من 

، وبينا التعليم احلقيقي للقرآن الكرمي حىت ظلَّتا تضطربان         القرآن الكرمي تعاليم  
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أيضا األسف عليهما حني كانتا تـثريان       غيظا وحقدا، بل قد أبدى زمالؤمها       
 بواسطة الشباب   اإلسالم حتقق فتح    �االعتراض حبماس، وهكذا بفضل اهللا      

    القـرآن  فعلينا أن نبذل جهودا كثيفة لفهم       . اإلسالماألمحديني وانتصر تعليم
 والعملِ به، عندئذ ستصبح بيوتنا أيضا مثاال للجنة ونتمكن مـن أداء             الكرمي

 معلِّما  �يقول سيدنا املسيح املوعود     . جمتمعنا وحميطنا أيضا  حق الدعوة يف    
 وإمعـان  والتفكـر  بالتدبر الكرمي القرآن اُتلوا": القرآن الكرمي أسلوب تالوة   

 أي".. يلعنـه للقرآن والقرآن    قارئ رب: "الشريف احلديث يف ورد. النظر
 وال القرآن قرأي الذي إن. يلعنهم القرآن ولكن القرآن يقرؤون ممن كثري هناك
 رمحـة  بآية القرآن تالوة أثناء املرء مر فإذا. القرآن يلعنه الذي هوف به يعمل
 فعليه قوم على عذاب نزول تذكر بآية مر وإذا رمحته، من اهللا يسأل أن فعليه

 جيـب  كما واإلمعان، بالتدبر القرآن تالوة وينبغي. عذابه من باهللا يستعيذ أن
  )ربوة طبعة ١٥٧ ص ٥ دجمل ملفوظات. (به العمل

فهذا لن يتأتى إال إذا قدرنا أمهيته وأنشأنا عالقة خاصة به، فال بد أن نولد               
كما قال سيدنا املسيح . يف قلوبنا هذه األمهية للقرآن الكرمي والعالقةَ اخلاصة به

 القرآن الكرمي ردا على بعض الناس الذين يقدمون العذر بأن فهم �املوعود 
، فال  القرآن الكرمي حنن ال نقدر على فهم      : عض األغبياء يقولون  ب: صعب جدا 

 القـرآنُ لكن ذلك خطأُهم، فقد فهـم  . ينبغي االلتفات إليه فهو صعب جدا 
 مسائل العقيدة بفصاحة فذة منقطعة الـنظري، وإن دالئلـه تـؤثِّر يف              الكرمي

ون جدا،  القلوب، إن هذا القرآن فصيح وبليغ لدرجة قد فهمه األعراب األمي          
  فلماذا اآلن ال يفهمه هؤالء؟ 
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فمن منة اهللا العظيمة علينا يف هذا الزمن إذ قد أرسل سيدنا املسيح املوعود              
 يف هذا الزمن فضال منه، الذي مل خيربنا عن أحكامه الظاهرية فحـسب            �

      ن لنا حقائقالقرآن الكرمي بل قد بي      نا فيضومعارفَه العميقةَ وأكسب �رِينآخو 
ممها نقُوا لَملْحي فعلينا أن جنمع اجلواهر من هذا الكنـز الذي أطلعنا          �بِهِم ،

ويف العـامل   .  حنبه حبا حقيقيا   مل، وهذا لن يتأتى ما      �عليه املسيح املوعود    
هناك كثري من املسلمني غري األمحديني الذين قراءم للقرآن الكـرمي رائعـةٌ             

، وأشرطة تالوم مشهورة    القرآن الكرمي يد  ويتلقون اجلوائز يف مسابقات جتو    
 ليس هلـم إملـام   - مع ذلك    -ورائجة يف العامل، لكن بعض هؤالء املُجيدين        

 ومطالبه، بل إن كبار العلماء أيضا ال يعرفوا أحيانـا،           القرآن الكرمي مبعاين  
سألة الناسخ واملنسوخ يف القرآن مدة طويلة، وحىت اآلن         ظلوا يقولون مب  وهلذا  

يفهمون بعض اآليات، ومنها مسألة وفاة املسيح، فهؤالء جيهلون معاين هذه ال 
 عبد بن العباس عنويف هذا اخلصوص هناك حديث منذر جدا مروي         . اآليات
. القـرآن  يقـرءون  أقـوام  بعدكم من يأيت: � اهللا رسول قال: قال املطلب
 مث منـا؟  أعلـم  نم أو منا؟ أفقه ومن منا؟ أقرأ نم ،القرآن قرأنا قد: يقولون
 أولئـك ": قال. ال: قالوا "؟خري نم أولئك يف هل": فقال أصحابه إىل التفت
 مـسند مسند أمحد بن حنبل،     "  (النار وقود هم أولئك األمة، هذه من منكم

  )� املطلب عبد بن العباس
 ويقينا عذاب النار هو     �فإن ما يورثنا يف احلقيقة أفضالَ اهللا ويقربنا إليه          

فال ينبغي اختاذ تالوته مهنة وإمنا جيب       .  بتواضع والعملُ به   لقرآن الكرمي  ل فهمنا
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. فمن واجب كل أمحدي اليوم أن يلتفت إىل ذلك ويسعى لتحقيق ذلك           . حبه
  ":سفينة نوح" يف كتابه �يقول سيدنا املسيح املوعود 

. كونوا حذرين وال ختْطُوا خطوةً واحدة خالف تعليم اهللا وهدي القرآن          "
القـرآن  حكم من أحكام     عن أصغر    عرض ي الذيقول واحلق أقول لكم إن      أ

 قد فـتح     هو الذي  إن القرآن . السبعمئة فإنه بيده يسد على نفسه باب النجاة       
وا أ لذلك فـاقر   ،سبل النجاة احلقيقية والكاملة، أما ما سواه فليس إالّ ظلًا له          

 ا ما أحبب     ر، وأَ القرآن بتدبا، حبا مجوه حببا، ألن اهللا   حقـد    تعـاىل  تموه أحد 
وقالين  خاطب" :فوا أسفًا على الذين     ، هذا هلو احلق    وإنّ ."ه يف القرآن   كلُّ اخلري 

. ه يف القرآن   إنّ مصدر فالحكم وجناتكم كلّ     . غريه ى القرآن الكرمي  يقدمون عل 
إن القـرآن لَهـو     . توجد يف القرآن  وما من حاجة من حاجاتكم الدينية إال        

ب إلميانكم يوم القيامة   ق أو املكذِّ  املصد . القرآن حتـت أدمي      سوى ال كتاب 
 إذ  ة عظيم  منةً كمعلي من اهللا لقد  . أن يهديكم بال واسطة القرآن    ميكن  السماء  

  .أعطاكم كتابا مثل القرآن
 الكتاب الذي يتلى عليكم لو تلي على النصارى         أقول لكم صدقًا وحقًا إنّ    

 نَ النعمة واهلداية اليت أوتيتموها لو أوتيها اليهـود مكـا          ملا هلكوا، وإنّ هذه   
فاقـدروا هـذه النعمـة الـيت        .  بعض فرقهم بيوم القيامة    تالتوراة ملا كفر  

 لو مل يأت القرآن لكانت الدنيا     !  عظيمة ثروةإا لَ . إا لَنعمة غالية  . أوتيتموها
 إزاءه  األخرىات اهلداي إن القرآن كتاب ال تساوي مجيع     .  كمضغة قذرة  كلها
  ." شيئًا

  :�مث يقول حضرته 
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"       ا، فـإنّ      ومن التعاليم الضرورية لكم أن ال تتفيـه خذوا القرآن مهجور 
 ونر يـؤث  الـذين  يف السماء، و   ونيكرمس القرآنَ   ون يكرِم إن الذين . تكمحيا

       ؤلـبين  .  يف السماءونثَرالقرآن على كل حديث وعلى كل قول سي ال كتاب
سان على ظهر البسيطة اآلن إال القرآن، وال رسولَ وال شفيع لـبين             نوع اإلن 

 اجلاه   ذا نيبهذا ال وا  ب أن حت   جاهدين واسع، فا � إال حممد املصطفى      كلهم آدم
وا كتب، لكي ت   من األشكال  ه بشكل غريلوا عليه   فض، وال ت  اصادقًا  حب واجلالل

   .يف السماء من الناجني
 إمنا النجاة احلقيقية هي     ،ليست بشيء يظهر بعد املوت    وا أنّ النجاة    اعلم و

أال من هو الناجي؟ هو ذاك الـذي        . تلك اليت تري ملعاا يف هذه احلياة الدنيا       
  له مثيلَ ال   وأنْم عند اهللا،    لق كله  اخلَ  شفيع � وأَن حممدا    ،يوقن بأن اهللا حق   

� مل   تعاىل أن اهللا  و ،ن رسول وال مثيلَ للقرآن من كتاب حتت أدمي السماءِ          م 
 إىل أبـد     خالد حي  إالّ أنّ هذا النيب املصطفى     حييا حياة اخللود،   ألحد أن    يشأ

 التـشريعية   إفاضـته  جعـل     أنْ  األبدية �  حلياته � اهللا    وقد مهد  .اآلبدين
 الروحاين أرسـل إىل     �  فيضانه بربكة القيامة، و   يوم والروحانية مستمرةً إىل  

  ا املسيحا   د هذا الذي كان جميئه       املوعو العامل أخريلتكميـل بنيـان    ضـروري
لسلسلة احملمدية  يف ا   مل يبعث   أن ال ينتهي هذا العامل ما      لزاما كان   إذاإلسالم،  

عث مسيح يف ا   ما   روحاين ك  مسيحية بقولـه  شري  يوإىل هذا   . لسلسلة املوسو
سـفينة   (".�مت علَيهِم  صراطَ الَّذين أَنع   *اهدنا الصراطَ الْمستقيم    �: تعاىل
  )نوح



 

- ١٣ -

 وأجيالَنا القادمة إىل يـوم      � حنن الذين آمنا باملسيح املوعود       �وفَّقَنا  
 حبا حقيقيا وتطبيق تعليمه علينا، ونـوال فيـوض          القرآن الكرمي القيامة حملبة   

   آمني. بركاته على الدوام
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