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أما بعد فأعوذ باهللا من     . ا عبده ورسوله  ه، وأشهد أن حممد   ـ وحده ال شريك ل    أشهد أن ال إله إال اهللا     
 مالك يوم الدين*  الرحمن الرحيم* الْحمد هللا رب الْعالَمني *  بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. الشيطان الرجيم

*    عنيتسن اكإيو دبعن اكا  * إيرا الصدناه قيمتسطَ الْم  *       هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص
الِّنيال الضآمني (.�و(   
 أخربه  �أن اهللا   و أنه هو املسيح املوعود واإلمام املهدي        �سيدنا مريزا غالم أمحد القادياين      حني أعلن   

يف أمة ة قد نال درجة النبوة غري التشريعيوأنه املسيح املنتظر أنه هو اإلمام املهدي وعن طريق الوحي واإلهلام 
، ووصفوا هذا   كبريةوأثاروا ضجة   قيامة  الأقام املعارضون   ،  �باعه الكامل وحبه اجلم حلضرته      الت �النيب  

 ،شريفاليت ال يتفوه ا أي  أشنع الكلمات � هضد واستخدموا  صريحوكذبافتراء حمض بأنه اإلعالن 
إن اهللا تعاىل بإنزاله آيـة خـامت        :  أثاروا عامة املسلمني قائلني    وقد .ضرته أشنع التهم  ون يلصقون حب  وال يزال 

 بعد النيب مجيع أنواع النبوة  أبوابالنبيني قد سد�.  
ا ال تفيد إغالق كافـة  ، ألباطلة متاماخلامت النبيني عاين اليت يقدموا املن كل مسلم أمحدي يعرف جيدا أ  و

متي ورضيت  الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِع      �ية  قد أعلن يف اآل    �اهللا   غري أن  ،بوة الن أنواع
 *بلْ هو قُرَآنٌ مجِيد     �قال  مث   .خري إىل يوم القيامة   األدين  هو ال اإلسالم   أن   )٤:املائدة (�م دينا ساللَكُم اإلِ 

وزمان وهو يف لوح    مكان  قرأ يف كل    ن هذا الكالم اجلليل سي    أأي   )٢٣-٢٢الربوج   (�ظفي لَوحٍ محفُو  
أنه لن يـأيت أي      � اهللا   وهكذا قد أعلن   . تعليمه خالدا إىل يوم القيامة     يث يكون حب هظُحففقد مت    .حمفوظ

 باهللاته  عالقمن خالل   يفوز بدرجة النبوة    بعث أي نيب مستقل     وال ميكن أن ي    ،و شريعة جديدة   أ  جديد دين
 وحيمل نقش  �إال ملن كان من أمة النيب       قام لن يوهب    بل إن هذا امل   . �دون خضوعه لطاعة النيب      تعاىل
 كثري من ومن أصحاب الفهم الناقص،     لكن بعض العلماء    .  يف آية خامت النبيني    � اهللا   هأعلنفهذا ما    .خامته
 - كُّنهم من اإلدراك الصحيح لتعبري خامت النبيني       أو عدم مت   هذا املعىن م  مهبسبب سوء فه   -خ األشرار   ياملشا
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ـ    �سيدنا املسيح املوعود    جهودا جبارة إلثارة أبناء األمة ضد       وال يزالون يبذلون    بذلوا  قد   ن ا يف كل زم
 يفسروا  نكان ال بد أ    معىن ختم النبوة     -أو مل يريدوا أن يفهموا       - والبديهي أم حني مل يفهموا       .ومكان

حيث أعلنوا وال يزالون     وهذا ما حصل عمليا      . تفسريا خاطئا  ي املرتبط ذا املوضوع   موضوع الوحي اإلهل  
أن اهللا   ب �سيدنا املسيح املوعود    إعالن  بشدة  ورفضوا   . قد سدت  مجيع أبواب الوحي اإلهلي   أن  يعلنون  

. يةوجدوا احلق وفهمـوا القـض      لكن السعداء من الباحثني عن احلق قد         .ويوحي إليه ويلهمه    يكلمه �
األخـري  الدين  دعوة  ذلون قصارى جهودهم إليصال     يب �سيدنا املسيح املوعود    وبانضمامهم إىل مجاعة    

  . إىل كافة أرجاء املعمورة�الذي جاء به النيب الكامل 
  من الناس فيتساءلون   يف أذهان كثري  ينشأ  هذا السؤال   ما؟   أو ما هو املعىن احلقيقي هل      ؟اإلهلامما هو الوحي و   

قُـضي   أوبعض صفاته   عن   ختلّىاهللا تعاىل قد    فهذا يعين أن    قد سدت   أبواب الوحي واإلهلام     تنكاأنه إذا   
يعلن أنه هو   والقدرات  ن اهللا الذي هو مالك مجيع القوى        إ  بل ! كال .والعياذ باهللا  صفات اهللا    صفة من على  

يف قوم ببعض األمور    يكان   تعاىل    اهللا نَّاعتقد أحد أ  وإذا   . ال يأيت عليه الفناء    أزيل أبدي وهو  ،  األول واآلخر 
وهو تان عظيم على  ، بعض صفاتهطرأ على  ما قداالعتراف بأن نقصا من  فال بد    ، اآلن اوال يفعله اضي  ملا

اهللا القوي القـدير الواحـد      اإلميان ب التقليديون من املسلمني    عي   يد  فمن ناحية  .وإمث كبري ذات اهللا البارئ    
 �العظيم  اهللا  شأن   مبا يطعن يف   -  دون تفكر وتدبر   - يف القول ون مضرة   ال جيد ، ومن ناحية ثانية     األحد

 وراء وأدب كـل حيـاء   نابذينبكل وقاحة  ،�عدائهم للمسيح املوعود  رد  للعيب والنقص   ويعرضه  
   .ظهورهم

 �عمـا يـصفُونَ    رب الْعرشِ    فَسبحانَ اهللاِ � �وتذكروا على الدوام قول اهللا      ) أيها الطاعنون ( وا اهللا فاتق
كمـا   - سواء علمناها أو مل نعلمها       –احلسنة  يتصف جبميع الصفات    ال يزال   إن اهللا تعاىل    . )٢٣األنبياء  (

 كمـا كـان     م عباده اليوم أيضا    فما زال يكلِّ   . وكيفما يشاء  مىت يشاء  ، وجيليها يف املاضي يتصف ا   كان  
مه بالوحي  فقد كلَّ يف هذا الزمن    حسب وعده    � املسيح املوعود حني أرسل سيدنا    ف .يف املاضي  هميكلم

   : يف بيت من الشعر له باللغة األردية ما معناه�سيدنا املسيح املوعود يقول  ،واإلهلام
  م من حيبه وال يزال يكلِّ اكليممن يشاء ذاك اإلله ال يزال جيعل 

الَّذين قَالُوا ربنا   نَّ  إِ� :ممهتكلُّواملالئكة  وخبصوص استمرار نزول الوحي     يف القرآن الكرمي     �يقول اهللا   مث  
 نحـن   * تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ         تخافُوا وال  ئكَةُ أَالَّ  علَيهِم الْمال   ثُم استقَاموا تتنزلُ   اُهللا

-٣١ :فصلت(� ولَكُم فيها ما تدعونَة ولَكُم فيها ما تشتهِي أَنفُسكُمخر الْحياة الدنيا وفي اآلأَولياؤكُم في
٣٢(   

فكـار  األ أصحابخ   أولئك املشاي  يف هذه اآليات    بذكر نزول املالئكة واستمرار الوحي     �لقد أفحم اهللا    
 الذينأولياء اهللا   مفتوحة على    أال إن أبواب الوحي      .سدت اآلن  الوحي قد     أبواب الذين يقولون إن  اطئة  اخل
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ـ  . زعومنياملعلماء  الال على   يف سبيل اهللا    ويتحملون كل ابتالء وأذى     يستقيمون   زل علـيهم  ـفاملالئكة تتن
مهم كلِّوتأيضا يف اآلخرةمعكم سنكون وحنن معكم يف هذه احلياة الدنيا : قائلنيمئنهم طَوت.   

هو جامع الصفات الكاملة  يقولون إن إهلنا   الذينإن  " :ية يف تفسري هذه اآل    �سيدنا املسيح املوعود    يقول  
هم تمهمـا هـز    وال يتزعزع إميام وصدقُهم، مث يستقيمونالصفاتال يف   الذات و يف  الذي ال شريك له     و

مهـم اهللا   ، ويكلِّ زل على أمثال هـؤالء    ـفإن املالئكة تتن   ،وتعرضوا للموت الزالزل ونزلت عليهم الباليا     
يكم يف طع، وأُ، إنين معكموال حتزنوا على ما أصابكم يف املاضي  ختافوا الباليا والعدو الشرس   ال :ويقول هلم 
  . ، فافرحوا اعدمتوهااليت واجلنةَ هذه الدنيا 

آالف مـن  قـد ذاق  بل  ،  الوعود اليت مل تنجز   ب، وليست هذه     أن هذه األمور ليست بال دليل       هنا ضحيتولْ
اهللا اإلسالم هو الدين الوحيد الذي جعل  احلق أن .نة الروحانية يف دين اإلسالمجلم هذه اطع أصفياء القلوب

حماضـرة   (".عمهم املتفرقـة   نِ أعطى هذه األمة املباركة   ، و  جلميع الصادقني السابقني   ثةًرالصادقني و أتباعه  
  ) ١٦١ ص٢٠الهور، اخلزائن الروحانية ج

وما مل خيضع    يعقد الصلح التام مع اهللا تعاىل        ما مل  وحي اإلهلي  ال واإلهلام أ ال يفوز أحد ب   ": مث يقول حضرته  
ا تتنـزلُ علَـيهِم      ثُم اسـتقَامو   ُهللانَّ الَّذين قَالُوا ربنا ا    ا� يف القرآن الكرمي ِ    �يقول اهللا    .ليحمل نري طاعته  

أن نزول الـوحي    إىل  يف هذا إشارة    . �جنة الَّتي كُنتم توعدونَ    تحزنوا وأَبشروا بِالْ   وال  تخافُوا ئكَةُ أَالَّ الْمال
مـارس  / آذار ١٣عـدد   " بدر"جريدة   (.وهم مسلمون فقط  يستقيمون يف سبيل اهللا     الذين  بأولئك  خاص  
١٩٠٥(  
نصيب من املكاملـة اإلهليـة والـرؤى        ب حيظون   عباد اهللا اخلواص الذين هم أولياؤه     من املؤكد أن    : مث قال 

اإلميان عد  بفضل اهللا تعاىل ب   ،  ومن معتقداتنا الراسخة  (فيجب أن يكون من عقائد املسلم احلقيقي        ة،  صادقال
كما كـان يف    اليوم أيضا   يتصف جبميع صفاته الكاملة      اهللا تعاىل    ن أ )�بإمام الزمان واحملب املخلص للنيب      

 بل يوحي إليهم علـى      ،فحسبد  مىت يري وخواصه   على أن يوحي إىل أوليائه       ليس قادرا  �أنه  و ،املاضي
من اهللا ما الوحي واإلهلام ال يتشرف ب - �سيدنا املسيح املوعود كما قال  - اإلنسان لكن .أرض الواقع

   . يتميز به املسلمون فقطوهذا شرف ا تاما، خيضع له خضوعوما مل كامال الحصتصاحل مع اهللا  يمل
التقليديون مـن   نكر   ي بعد جميء الشريعة احملمدية    املسلمني   ا  ف اهللا شرمما يبعث على احلرية أن امليزة اليت        و

أعلن بأنه هو اإلمام املهـدي  قد  �ألن سيدنا مريزا غالم أمحد القادياين   فقط  وذلك   ،الفوز ا املسلمني  
 ، باللسان فقـط    باإلعالن � ومل يكتف    .مه يكلِّ �، وأن اهللا    واملسيح املوعود وأنه هو النيب غري املشرع      

 . علـى الـسواء    األغيارو األصدقاء مث حتقق ما نشره وشهد على حتققه         ،مسبقاالعديدة  إهلاماته   قد نشر    بل
 ١٢٠ واليوم بعد مرور أكثر من       ."إين معك ومع أحبائك   ": أوحى إليه أعلن حضرته أن اهللا تعاىل      قد  فمثال  
أنه رغم  بدون بدا من االعتراف      بل إن األغيار أيضا ال جي      فقط بتحقق هذا الوحي،   ال يؤمن األمحديون    عاما  

 �لقد شن األعداء اهلجوم علـى حـضرته         . كمحليفأن تأييد اهللا    يبدو  واملخالفة  كل أنواع املعارضة    
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أن العدو لن يتمكن من إحلاق أي ضرر بـه  قبل األوان دائما لكن اهللا تعاىل بشره      ، إىل احملاكم  واستدرجوه
 بل قد حل عليهم غضب ،فحسبيبوا يف مؤامرام ومكائدهم  مث شاهد العامل بأسره أن األعداء مل خي.�
 مثـل الواليـات املتحـدة       بلد راقٍ من   أو   سواء أكانوا يف شبه القارة اهلندية     وصاروا عربة لآلخرين    اهللا  

 يف  � ه على حضرت  �لخرب الذي كشفه اهللا     وأخزاه حتقيقا ل   �  عدوه اهللا تعاىل فقد أهان    .األمريكية
   .هد سد أبواب وحيه وكالمإن اهللا تعاىل قاملرء يقول أن ف اإلميان لعقل وضعة اقلفمن . الوحي

سـيدنا املـسيح    من كالم   كما تبني   ف . واإلهلام الوحيأهل القواميس واملعاجم    ما شرح به    واآلن أعود إىل    
ـ     أما   . الوحي واإلهلام  يسمىأن كالم اهللا مع عباده      املذكور أعاله    �املوعود   ل كيف يوضح ذلـك أه

وإمنا أكتفي بسرد مـا أورده اإلمـام        ال أستطيع أن أقرأ عليكم كل ما قالوا يف هذا اخلصوص            ف،  عاجمامل
 أصل الوحي اإلشـارةُ   ": جاء فيه قد  ، و  فهو كتاب يعتد به    ،" يف غريب القرآن   املفردات"راغب يف كتابه    ال

، وقد يكـون    والتعريضلرمز  على سبيل ا  وذلك يكون بالكالم     ، ولتضمن السرعة قيل أمر وحي     .السريعة
خرج علَى فَ� وقد حمل على ذلك قوله تعاىل      . وبالكتابة وبإشارة بعض اجلوارح  بصوت جمرد عن التركيب     

واجلملة ،   وقيل اعتبار وقيل كتب    ،رمز فقد قيل    �قَومه من الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً وعشيا        
مفردات غريـب  ( ". وحي وأوليائهويقال للكلمة اإلهلية اليت تلقى إىل أنبيائه       .. يقول جديرة باالنتباه    التالية

  ) لإلمام الراغب األصفهاينالقرآن
 .مـن اهللا  نه يتلقى الوحي     أ � ضجة عند إعالن سيدنا املسيح املوعود        كيف يثري املعارضون  انظروا اآلن   

ومن املعلوم أن األنبياء يتلقـون       .أنه نيب غري مشرع   ا أعلن بنفسه    كم كان نبيا    �إننا نؤمن بأن حضرته     
ـ      .األولياء أيضا الوحي ينـزل على    يقول إن   راغب  ال، غري أن اإلمام     الوحي من اهللا   بني  وحني قال هذا مل ي

  .ي عندهلقى إىل أنبيائه أو أوليائه وحبل إن الكالم اإلهلي الذي ي ،الفرق بني ما يوحى إىل األنبياء واألولياء
يقول بعـد    خمتلفة، ف  تب ك  من معاين الوحي من    � حضرة املصلح املوعود     هواآلن أقدم لكم جممل ما كتب     

  :يتبني من هذه املراجع أن الوحي يعين: صيلهااوتفإيراد املعاين الواردة يف خمتلف القواميس 
 إرسال رسـالة    -٤   رمز  بإشارة أو   تفهيم أمر  -٣  لقلب إلقاء أمر يف ا    -٢توكيل    ال تفويض مهمة ،     -١

كم أو إصدار األوامر، فهذا تعريف شامل واسع  احلُ-٧ بإخفاء   التكلم   -٦   الكتابة -٥  عن طريق رسول  
  .للوحي

ـ  الوحي، و   نزول عن مناسبات يف القرآن الكرمي    ماذا يقول اهللا تعاىل     وبعد هذا التوضيح نرى      ن الـذين   م
  القرآن الكـرمي يف    يف  كلمة الوحي    ت لقد ورد  ؟ الوحي ةما هي كيفي  ن ينـزل الوحي، و   يتلقونه وألجل م

بل بعض اجلمادات بعض احليوانات اإلنسان ومبا فيها حق أشياء خمتلفة يف ويف سياقات خمتلفة و  مواضع عدة 
كمـا  أيضا،  غري األنبياء   حبق   ورد لكنه ،عام يف حق األنبياء    بشكل   قد ورد  الوحيذكر  صحيح أن    .أيضا

 أَن اقْذفيه في التابوت فَاقْذفيه في الْيم فَلْيلْقه         *ذْ أَوحينا إِلَى أُمك ما يوحى       إِ�وسى   عن أم م   �يقول اهللا   
ويف  )٤٠-٣٩طـه   (�الْيم بِالساحلِ يأْخذْه عدو لي وعدو لَه وأَلْقَيت علَيك محبةً مني ولتصنع علَى عينِي             
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 تحزنِي  ه فَأَلْقيه في الْيم وال تخافي وال      وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعيه فَإِذَا خفْت علَي        � موضع آخر قال  
     نيلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهادا ريي  مث يقول اهللا تعاىل خبصوص الـوحي إىل حـوار          )٨ :القصص(�إِن

املائدة (�منا واشهد بِأَننا مسلمونَبِرسولي قَالُوا آمنوا بِي و إِلَى الْحوارِيني أَنْ آوإِذْ أَوحيت �:�عيسى 
. أن اهللا تعاىل ألقى يف القلب أمرايف هذه املواضع يعين الوحي أن  القواميس من خالل الحظنافكما . )١١٢

 من خالل كـالم   بعض األمور   أود شرح     لكنين ، أيضا "الوحي إىل السماء  " ركْذالكرمي   يف القرآن    وردمث  
  : ، حيث يقول حضرته�سيدنا املسيح املوعود 

 أو كان رسوالً عباده، من يشاء من إىل يوحي اهللا بأن يؤمن أن عليه وجب فقد وآياته، باهللا يؤمن كان من"
 أُم كلَّـم  أنه كتابه يف أخرب قد تعاىل اهللا أن ترى أال. احملدثني من أو كان نبيا يشاء، من ويكلّم رسول، غري

  )حتفة بغداد." (احلواريني إىل أوحى وكذلك ....موسى
  : � مث يقول حضرته

 ومـا  واهم، وأمرهم وخاطبهم رم كلّمهم ونساء رجال بعض عن احملكم كتابه يف تعاىل اهللا أخرب وقد
 وجاعلوه إِلَيك رادوه إِنا تحزين وال تخايف وال� القرآن يف تقرأ أال. العاملني رب رسل وال األنبياء من كانوا

نم نيلسرالْم�.  
رجيوز ال كيف.. العاقل املنصف أيها فتدب وقـد  ،األمم خري هي اليت األمة هذه رجال ببعض اهللا مكاملات 
  )محامة البشرى(    ."األولني مثل أتاكم دوق قبلكم، من خلوا قوم نساَء اُهللا كلّم

يقيم ف، الذين يريد أن جيعل عاقبتهم حممودةسليمي الفطرة ال يزال يوحي إىل تعاىل نؤمن يقينا بأن اهللا   فنحن  
ينصرك رجال نوحي إليهم من     ": قائال � اهللا   بشره، ف  من خالل وحيه   � لنصرة املسيح املوعود     أمثاهلم
إىل عبـاده لنـصرة     وال يزال يوحي    اهللا  ى  وحأحيث    باستمرار اإلهلي الوعد   نالحظ حتقق هذا  و ".السماء

، وهناك أحداث ال حصر      أمس  يف خطايب   على مسامعكم بعض األحداث    قرأتلقد  . �املسيح املوعود   
   .�إىل مجاعة املسيح املوعود   اهللا تعاىلهداهمحيث خيرب بعض املنضمني إىل اجلماعة كيف هلا 

الـوحي  املراد من أن الحظنا من خالل القواميس أقول فبعد هذا التوضيح املوضوع ميم صإىل  واآلن أعود   
  .  معينةهاميقوموا مبالناس لبعض قلوب  إلقاء اهللا تعاىل يفيف هذه املواضع 

مرها وزينـا   فَقَضاهن سبع سموات في يومينِ وأَوحى في كُلِّ سماٍء أَ         � "الوحي إىل السماء  "ر   ذكْ وردمث  
       )١٣فصلت  (�السماَء الدنيا بِمصابِيح وحفْظًا ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ

واملراد من األمور املوكولة إىل السماء هو أن اهللا تعاىل قد سخر النجوم والكواكب األخـرى والغـازات                  
 *يومئذ تحدثُ أَخبارها    � األرض أيضا كما يف قوله تعاىل        وقد ورد ذكر الوحي إىل    . وغريها بأداء مهامها  
وقد أشري يف ذلك إىل أحوال الزمن األخري وقيل إن األرض عندئذ            . )٦-٥ :الزلزلة (�بِأَنَّ ربك أَوحى لَها   

لعيان بأمره  ستظهر هذه األخبار حبسب الظروف املتجددة بناء على وحي اهللا تعاىل، أي سيظهر كل شيء ل               



 6 

وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتا         � �مث يقول اهللا    .  كما نرى بل ترى الدنيا كلها      �
  )٦٩ :النحل (�ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ

ا؟ الوحي هنا يعين املؤهالت ولكن ما املراد من الوحي هن. إذن، فقد أوحي إىل النحل أن جتعل لنفسها بيوتا   
ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سـبلَ        � : أيضا يقول اهللا تعاىل  و. الكامنة اليت خلقها اهللا تعاىل يف النحل      

             كي ذَلاسِ إِنَّ فلنفَاٌء لش يهف هانأَلْو فلتخم ابرا شطُونِهب نم جرخذُلُال ي كبونَ     رفَكَّـرتمٍ يقَـوةً لآلي � 
العسل الذي فيه شفاء لكـم، ويف       ) بوحي من اهللا  ( أوالً مث تصنع     النحل تصنع الشهد  أي أن   ،  )٧٠:النحل(

  . ذلك آية عظيمة للعاقلني الذين يتدبرون ويتفكرون
ميكن نزوله اآلن، أو     أن الوحي قد انقطع وأنه ال        - دون تفكري وتأنٍّ     -فملخص الكالم أنه ال جيوز القول       

فقد ضرب اهللا تعاىل يف هذا      .  والقول أنه ال ميكن نزول الوحي عليه       �االستهزاُء بسيدنا املسيح املوعود     
إن ما قام به العلماء من حبوث مـضنية حـول           . الصدد أمثلة كثرية وبين أن نظام الكون قائم على الوحي         

ى نظام غريب حقا، مبا فيها محايةُ النحلِ امللكةَ وتوفري          النحل وما اكتشفوا بصددها من األمور إمنا تدل عل        
تتوفر يف هذا األيـام  . الغذاء هلا، باإلضافة إىل قيام كل حنلة بأداء واجباا حسب نظام منسق تنسيقا كامال            

معلومات كثرية ذا الصدد يف اجلرائد والكتب واالنترنت أيضا، غري أن ميزة القرآن الكرمي هي أنه بين كل    
ويف ذلك إشارة إىل أن على اإلنسان أن يتدبر يف خلق اهللا تعاىل وأفعالـه مث                .  قرنا ١٤هذه التفاصيل قبل    

وأن كل خملوق يتلقى أمرا من اهللا تعاىل بواسطة       . يتمسك باعتقاد أن وراء كل هذه املخلوقات هدفا عظيما        
ما عن طريق الوحي اخلفي أو الـوحي        مث يقوم بتنفيذ هذا الواجب إ     . الوحي ألداء الواجبات املوكولة إليه    

واحلال نفسه  . اجللي حسب املؤهالت اليت وهبه اهللا تعاىل إياها، ولوال الوحي الستحال أداء تلك الواجبات             
بالنسبة إىل النظام الروحاين، فلو انقطع الوحي ائيا، أو لو مل ينـزله اهللا تعاىل بني حني وآخـر حـسب                    

  . روحاين قائما كاستحالة قيام النظام املاديمقتضى األمر ملا بقي النظام ال
االكتشافات احلديثة اليت يقوم ا العلماء يف العامل مبنية على نوع من الوحي اخلفي أيضا، إذ ختطر ببـال                   

علـى أيـة    . عالم فكرة يعمل عليها ويتدبرها حىت ينضجها مث يكتشف شيئا جديدا بناء على تلك الفكرة              
  . ساري املفعولحال، فإن نظام الوحي 

 �أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتا ومن الشجرِ وممـا يعرِشـونَ          ...�لقد قال اهللا تعاىل عن الوحي إىل النحل         
 الوحي النازل على النحل إلنشاء البيوت يف أماكن ثالثة          �، وقد بني سيدنا املصلح املوعود       )٦٩ :النحل(

إن مجال مضامني القرآن هو     . ام الروحاين، وبوحي اهللا إىل الناس ومدارجه املختلفة       بيانا رائعا مقرونا بالنظ   
. أن كل ما ورد فيه من بيان أو مثال يكون مصحوبا بنظام روحاين عميق باإلضافة إىل مجالـه الظـاهري                   

حلكمـة   أغواره حبثا عـن آللـئ ا       يسربونولكن ال يرى هذا النظام اجلميل واملنسق وال يفهمه إال الذين            
وفيما يتعلق بالوحي إىل الناس فقد أشري يف اآلية املذكورة أعاله إىل أنه كما أن اهللا تعاىل يـوحي                . واملعرفة

فيكون الوحي  . إىل النحل لتتخذ األماكن العالية بيوتا هلا، كذلك هناك درجات للوحي الذي يتلقاه الناس             



 7 

وهذا أيضا يشري إىل قول اهللا . حسب مؤهالت متلقِّيهإىل بعضهم من الدرجة الرفيعة جدا، مث األدىن فاألدىن  
   )٢٥٤:البقرة( �تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ�تعاىل يف القرآن الكرمي 

 يف سياق الكالم عن الوحي إىل النحل واآليـات الـيت            -لو أمعنا النظر يف هذه اآلية لوجدنا أن احلديث          
لقد ذكر اهللا تعاىل ألوان العـسل والـشفاء         . يدور حول هذا النظام الروحاين     -تتحدث عن صنع العسل     

واُهللا خلَقَكُم ثُم يتوفَّاكُم ومنكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لكَـي ال             �املوجود فيه مث قال يف اآلية اليت تليها         
  )٧١:النحل (�م قَديريعلَم بعد علْمٍ شيئًا إِنَّ اَهللا علي

إِنَّ في ذَلك آليـةً لقَـومٍ       �  فنرى أنه ال عالقة ظاهرية بني هذا املوضوع والنحل، ولكن اهللا تعاىل يقول              
، وأشار إىل أن من واجبكم أن تتدبروا يف أن الوحي الوارد ذكره يف القرآن الكرمي           )٧٠:النحل (�يتفَكَّرونَ

 ينــزل علـى     -لما أن هناك آيات كثرية تتحدث عن الوحي إىل األنبياء            ع -الذي ينـزل على الناس     
لقـد بعـث    . األنبياء من أجل الشفاء الروحاين، ألن احلاجة إىل الشفاء الروحاين تبقى قائمة يف كل زمان              

 سبقتها  األنبياُء إلصالح حالة الناس الروحانية، وقد أنزل اهللا تعاىل عليهم دائما إما شريعة جديدة أحسن مما               
وقادرةً على الشفاء أكثر من سابِقَتها، أو حفظ الشريعة السابقة بواسطة األنبياء؛ ألنه كلما أصاب حالـةَ                 
األممِ الروحانيةَ احنطاطٌ ووصل الناس إىل أرذل العمر من الناحية القومية ونسوا تعاليمهم بعث اهللا فـيهم                 

  . يصل إليهم ذلك العسل الروحاينأنبياء ليهبهم نضارة عن طريق الوحي الرباين، ول
بني األنبياء مجيعا كذلك كان مستوى وحيه أيضا أعلـى          وأفضلها   نال أعلى مكانة     �من املعلوم أن النيب     

 أفضلَ الرسل وخاتم النبيني، ولكون شريعته كاملةً مـن مجيـع            �وأفضل من غريه من األنبياء، ولكونه       
مة، ولكن كل شيء يصيبه االحنطاط حسب قانون اهللا تعاىل كما هـو             النواحي فإن زمنه ممتد إىل يوم القيا      

فبحسب هذه النبوءة قد . فترة الظلمة والظالم) على األمة( أيضا وقال إنه سيأيت �وقد تنبأ به النيب . معلوم
 ويف آخر . يبعث األولياء واددين يف األمة، فنشروا النور فيما حوهلم    ظلّ  اهللا تعاىل  مع أنّ أتت هذه الفترة،    

 خـاتم   �املطاف حيث إن املسلمني كانوا قد نسوا القرآن الكرمي الذي هو شفاء ورمحة هلم، فقد بعث                 
 ليعيد إىل املسلمني جمدهم وشـرفهم       -مسترشدا من اهللا تعاىل مباشرة    - �اخللفاء سيدنا املسيح املوعود     

أمام العامل مجيع احلقائق واملعارف الكامنة يف       متعون ما يف غابر األزمان، ولكي يقدم        يتالغابر اللذين كانوا    
  . كل كلمة وحرف من القرآن الكرمي

  .ينـزل إهلامه ووحيه على من يشاء إلقامة نظامهال تزول فاهللا العليم القدير الذي علمه وقدراته أبدية 
  : �يقول سيدنا املسيح املوعود 

وكان جمدد القرن األول يف     .... ع الوحي إىل الناس   ما دام الوحي إىل النحل مل ينقطع فكيف ميكن انقطا         "
  ."والشاه ويل اهللا الدهلوي أيضا قائالن باستمرار الوحي) شيخ أمحد السرهندي(األلف الثاين 

  :  ويقول� مقامه الذي وهبه اهللا تعاىل يف هذا الزمن كخادم النيب �مث يذكر 
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 أن ينـزل   -ذه الدنيا ويبشر عن حياة اآلخرة األبدية      الذي هو خالق ه   -إلله  اإن من السنة القدمية لذلك      "
على بعض عباده وحيا من عنده ليزيد يف معرفته عباده الغافلني ويكلمهم ويظهر عليهم آياتـه الـسماوية،     
فريون اهللا تعاىل بعيوم الروحانية ويفيضون يقينا وحبا فيكونون جديرين بأن جيذبوا اآلخـرين أيـضا إىل                 

  . اة اليت يرتوون منها، لكي يتذوق الغافلون طعم حب ربهم وينالوا النجاةينبوع احلي
وكلما فتر حب اهللا يف الدنيا وتضاءلت الطهارة الباطنية احلقيقية بسبب الكسل والغفلة ألْهم اُهللا أحدا من                 

  ."أنا العبد الضعيفوالذي بعثه اهللا تعاىل يف هذا العصر مطهرا إياه بيده هو . عباده وبعثه لطهارة القلوب
 لبقاء تعليم الدين خضرا نضرا وإليقاظ الغافلني وإلقامة ملكوت اهللا           ةإذن، فإن بقاء سلسلة الوحي ضروري     

ويف هذا العصر قد أعطى اهللا تعاىل املسيح املوعود حبكمته اخلاصة نصيبا مـن الـوحي   . الروحاين يف الدنيا 
لقد خاطبه اهللا   .  األمام دوما مقاوِمةً كلَّ أنواع الطوفان والزوابع       واإلهلام لكي تظل سفينة اإلسالم تتقدم إىل      

  ."   واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقُم وأنذر فإنك من املأمورين: "تعاىل يف وحيه وقال
 بإعالنه والدنيا ترى بوضوح أن آفات أرضية ومساوية حتلّ بكثـرة وأن العـامل               �فمنذ أن قام حضرته     

 منه، وهذا دليل ساطع على صحة الوحي النازل عليه، �يتعرض بسرعة هائلة للدمار الذي سبق أن أنذر 
  . فاعتربوا يا أويل األبصار

  لقرآن الكرمي يف ا�واآلن نرى كيف ينـزل اهللا تعاىل الوحي على الناس؟ فيقول اهللا 
�                   يلع هاُء إِنشا يم بِإِذْنِه يوحوال فَيسلَ رسري ابٍ أَوجاِء حرو نم ا أَويحاُهللا إِال و هكَلِّمرٍ أَنْ يشبا كَانَ لمو

يمك٥٢ :الشورى (�ح(  
  :  يف تفسري هذه اآلية�يقول سيدنا املسيح املوعود 

املكاشـفة،  : الرؤيا، والثاين : األول. اقع أن هناك ثالثة طرق لكالم اهللا ال رابعة معها         نرى على صعيد الو   "
 هو الرؤيا، ومعناها أن الصفة الغالبة للرؤى هي أـا           �من وراء حجاب  �: واملراد من ... الوحي: والثالث

  . تكون مصحوبة بكثرة االستعارات اليت هلا صبغة احلجاب، وهذه هي طبيعة الرؤى
  )  ى اإلنسان الرؤى بصورة اإلشارات واالستعارات وال تكون بكامل الوضوح بشكل عامأي ير(

 هو املكاشفة، إذ يتمثل الرسول بصورة املكاشفة أيضا، وحقيقة املكاشفة هي            �يرسل رسوال �: واملراد من 
  )١٠ ص١٩٠٦تشرين األول / أكتوبر١٠ عدد١٠ج" احلكم"جريدة . (أا سلسلة من التمثالت

فظهور املالئكة يكون   . نزول الرسول من اهللا ميثل حالة من الكشف حبيث يبلغ الرسول رسالة ربه            أي أن   (
  )وطبيعة احلالة الكشفية هي أن املالئكة يبلغون الرسالة يف هذه احلالة. حبالة كشفية

  :  هذا املوضوع شرحا ويقول�يزيد املسيح املوعود 
الوحي هو الكالم الذي ينـزل على قلـب الـنيب          .  والكشف الوحي، والرؤيا : إن لكالم اهللا ثالثة أنواع    "

وميكن إيضاح املوضوع أكثر بضرب     . الطاهر واملطهر بدون أية واسطة، ويكون هذا الكالم أوضح وأجلى         
علما أن حضرته عندئذ كان يف جملس وكـان شـخص           (مثَلِ هذا الشخص كفيف العينني اجلالس أمامي        
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 خيطئ يف فهم كالمي قط وال خيطر بباله أن الكالم الذي يسمعه قد يكون                وال )كفيف العينني جالسا أمامه   
  . لغريي، وإن كان ال يراين بعينيه الظاهريتني

النوع الثاين من الكالم هو الرؤيا أو احلُلم، ويكون هذا الكالم مجيال ولطيفا وذي أوجه وحيتـوي علـى                   
كتني، أو رؤيته يدي إحدى زوجاته أطول من غريهن،          السوارينِ يف يديه املبار    �االستعارة مثل رؤية النيب     

  . فمثل هذا الكالم يكون حباجة إىل التفسري. أو رؤيته البقرة مثال
والنوع الثالث من الكالم هو الكشف، ويكون بصورة التمثل سواء كان يف صورة جربائيل أو غريه مـن                  

أَنْ يكَلِّمه اُهللا إِال وحيا أَو مـن وراِء         �آلية  فلم يذكر يف ا   .... املالئكة عليهم السالم أو بصورة شيء آخر      
 ٥ج" احلكـم "جريدة  ." ( طريقة أخرى لكالم اهللا تعاىل غري اليت ذكرناها أعاله         �حجابٍ أَو يرسلَ رسوال   

  )٦ ص١٩٠١آزار  / مارس٢٤عدد 
علوم أن كالم اهللا مع كل شخص       وامل.  يف اآلية املذكورة أعاله    �فلكالم اهللا مع الناس ثالثة طرق ذكرها        

إن عباد اهللا األصفياء الذين يوحي إليهم يريهم الرؤى         . �يكون حبسب عالقته معه ومرتبته ومكانته عنده        
يقـول  . الصادقة أيضا ولكن ليس ضروريا أن حيظى بالكشوف واإلهلامات كل من يرى الرؤيا الـصادقة              

اديني أيضا بالرؤى الصادقة أحيانا، لكـن لـيس بـسبب            أن اهللا تعاىل يكرم أناسا م      �املسيح املوعود   
مكانتهم عند اهللا بل لكي يطلعهم على أن اهللا تعاىل يكلِّم عباده عن طريق الـوحي واإلهلـام والكـشف                    

يقينا بوجود اهللا، ويتنبهوا وينصتوا ملن يعلن تلقي الوحي         ) املاديني(ويبلغهم رسالته حىت يزداد هؤالء الناس       
لكن لألسف الشديد هناك ماليني بل باليني من الناس الذين ال يكونون على استعداد لإلنصات               و. واإلهلام

  . ملن يريد أن يبلغهم الرسالة اإلهلية
فكما قلت، إن األنبياء هم الذين ينطبق عليهم مضمون هذه اآلية أكثر من غريهم، ليبلغوا الناس رسالة اهللا                  

ما علَى الرسولِ   �فيقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي       .  إىل عباد الرمحن   اليت ينـزهلا عليهم، وحياولوا حتويلهم    
قَالُوا ربنا يعلَـم إِنـا إِلَـيكُم    � ويقول أيضا )١٠٠ :املائدة( �واُهللا يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَ    إِال الْبالغُ 
  )١٨-١٧يس  (� الْمبِني وما علَينا إِال الْبالغُ*لَمرسلُونَ 

 لـه   � الذي قال    �لقد ذكر اهللا تعاىل يف عدة أماكن يف القرآن الكرمي مهام الرسل وعلى رأسهم النيب                
�     كبر نم كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مر النيب        )٦٨ :املائدة (�بغـه  يبلّوما الذي    بتبليغها؟   � فما هذه الرسالة اليت أُم

ولكن ليس لألنبياء أن يكرهوا . لكل يعرف أن املراد من ذلك هي الرسالة اليت أنزِلت عليهماألنبياء كلهم؟ ا
الناس على اإلميان ا، بل ليس عليهم إال أن يبينوا هلم أا رسالة اهللا اليت نبلغها لكم، فلو آمنتم ا لتحسنت 

أنذر اهللا تعاىل أولئك الذين ينكـرون األنبيـاء         ولقد  . دنياكم وعقباكم، وإن مل تنصتوا هلا فأمركم إىل اهللا        
إنذارا شديدا، فاألنبياء الذين يواسون خلق اهللا أكثر من غريهم يضطربون ويقلقون كثريا بسبب إنكار الناس 

 كان أكثـرهم قلقـا      �وإن النيب   . إياهم، ألم يرون أن إنكارهم هذا قد يؤدي م إىل عواقب وخيمة           
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لَعلَّك باخع نفْسك أَال يكُونوا     �فقد ورد هذا الذكر يف القرآن الكرمي كما يلي          . واضطرابا من هذه الناحية   
نِنيمؤ٤ :الشعراء (�م(   

ال شك أنه ليس لألنبياء مصلحة شخصية يف إميان الناس، فقد ورد يف القرآن الكرمي عند ذكْرِ كلِّ نيب أنه                    
   )١٢٨ :الشعراء (�ن أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِال علَى رب الْعالَمنيوما أَسأَلُكُم علَيه م�قال لقومه 

 أكثر من غريه بال ريب، حيث كانت حياته ومماته هللا رب العاملني، فقد أعلن اهللا                �وهذا ينطبق على النيب     
، فمـن  )١٦٣ :األنعام (�الَمني رب الْع  قُلْ إِنَّ صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللاِ      � �تعاىل على لسانه    

سلَّم كلَّ شيء هللا تعاىل، وكان يعطي الناس بسخاء بدال من أن يأخذ، حىت اعترف الكفار أنه شخص من                   
  !عالَم آخر، فما لَه وللدنيا الفانية؟

القلق  دائم   � نفسه ناجتا عن قلق على أن الناس قد يهلكون بسبب إنكارهم إياه، فكان               �هالكُه  إفكان  
إن نـور   : " يف ذكر هذا القلق    �يقول سيدنا املسيح املوعود     . واالضطراب إلنقاذ أهل الدنيا من اهلالك     

. �اهلداية هذا الذي ظهر يف جزيرة العرب بصورة خارقة مث انتشر يف الدنيا كان تأثريا للحرقة القلبية للنيب                 
إن هذه الربكات   . بوع ظل جاريا يف اإلسالم    لقد صار كل قوم بعيدا ومهجورا من التوحيد إال أن هذا الين           

  �لَعلَّك باخع نفْسك أَال يكُونوا مؤمنِني�، حيث قال تعاىل �كلها كانت نتيجةَ أدعية النيب 
فإن سبب عدم وجود الصالح والتقوى يف أمم األنبياء السابقني إىل هذه الدرجة كان عائـدا إىل أـم مل           

  ."لنوع من االنتباه واحلرقة ألممهميكونوا متحلني ذا ا
 آخر األنبياء وخاتم النبيني لذا كان قلقه يشمل أيضا أولئك الذين سـيولَدون إىل يـوم                �فلما كان النيب    

فيأيت األنبياء إىل الدنيا ليبلغوا النـاس       . القيامة، لذا فقد بشره اهللا تعاىل ببعثة محبه الصادق يف الزمن األخري           
 -وال يكون هذا الوحي وحي شريعة بالضرورة، بل يبلغون أحيانا           . �حي النازلَ عليهم من اهللا      مجيعا الو 

واملراد من تبليغ الرسالة بصورة صحيحة هو أنه        .  شريعة أو رسالة جاء ا نيب قبلهم       -يف صورا احلقيقية    
ناس إياها على حقيقتها، فينــزهها      عندما ينساها الناس مبرور الزمان أو تتطرق إليها احملدثات لعدم فهم ال           

  .األنبياء من الشوائب بناء على وحي يتلقونه من اهللا تعاىل ويقدموا للناس يف صورا النقية متاما
وإن . �على أية حال، إن الغرض من بعثة األنبياء أن يقربوا الناس إىل اهللا تعاىل من خالل تبليغهم رسالته 

يقول . خلق اهللا تعاىل مما ميكنهم من أداء هذه املهمة بكل اهتمام وإخالصقلوب األنبياء تفيض مبؤاساة 
  :  وهو يذكر هذه احلالة لألنبياء�سيدنا املسيح املوعود 

 يريد من خالل توجهاته الروحانية وتضرعاته - بسبب محاسه القليب املفرط ملؤاساة بين البشر -إن النيب "
ذي جتلّى عليه فينالوا النجاة، وإنه يقدم هللا تعاىل التضحية بنفسه من وتواضعه أن يعرف الناس ذلك اإلله ال

  ."صميم فؤاده، ويقبل أنواع املوت ويقحم نفسه يف كثري من ااهدات لينال الناس احلياةَ
كل واحد يسعى خلريِ نفسه، إال أن األنبياء عليهم السالم يسعون من أجل خري اآلخرين؛ : "قال حضرته

لناس نياما فإن األنبياء من أجلهم يسهرون، وحني يكونون منغمسني يف اللهو والضحك فإم عندما يكون ا
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وكل ذلك حىت يتجلى اهللا تعاىل بتجلٍّ . من أجلهم يبكون، ولنجاة الناس وخالصهم كلَّ مصيبة يقبلون
ينالوا النجاة خاص يربهن به للناس على أنه موجود ويكشف على األرواح املستعدة ذاته ووحدانيته، لكي 

  ."فإم يقبلون املوت حىت يف مواسام لألعداء األلداء. احلقيقية
  ." أسوة مثالية يف هذا اخلصوص�لقد أرى نبينا : "قال حضرته

لقد جعل اُهللا . فهذه هي مهمة األنبياء أن يبلغوا الناس رسالة اهللا تعاىل لكي يهتدوا إىل النجاة احلقيقية
لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في �: ت وأودعه قوة التمييز بني احلق والباطل لقوله تعاىلاإلنسانَ أشرف املخلوقا

، أي أن اهللا تعاىل قد أودع اإلنسان قوى روحانية عظيمة وكفاءات عجيبة متكنه )٥التني  (�أَحسنِ تقْوِميٍ
بناءة جتعله نافعا لآلخرين من كما أعطاه كفاءات . من الوصول إىل أعلى درجات الرقي الروحاين واملادي

فلو حاول استخدام قواه وكفاءاته، وسلك يف سبل احلسنات والتقى، واستفاد مما . الناحية املادية والروحانية
فكما كنت أقول . جاء يف وحي النيب وإهلامه ألصبح نافعا ليس للبشرية فقط بل للمخلوقات األخرى أيضا

 ـْزل إن اهللا تعاىل خلق اإلنسانَ أشرف املخلوقات كلِّها وأودعه قوة التمييز بني احلق والباطل، وهو ين
 -بوحيه تعليما على األنبياء ملعرفة هذه القوة والكشف عنها، إضافة إىل ذلك فقد أعطى كل إنسان قوى 

لقرآن  تنبهه حنو التمييز بني احلسن والسيئ، وذلك لقوله تعاىل يف ا-سواء مسيت بالفطرة النقية أو اإلهلام 
، أي أن اهللا تعاىل قد كشف على النفس مجيع األمور، )٩الشمس  (�فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها�الكرمي 

فمن عمل باحلسنات أو مضى قدما يف سبيل الصاحلات فقد . سواء كانت متعلقة بالسيئة أو احلسنة والتقوى
وما  � تعاىل هدفا خللق اإلنسان أيضا لقوله تعاىلحقق ذلك اهلدف الذي بعث به األنبياء، وهو ما جعله اهللا

وندبعيإِال ل سالْإِنو الْجِن لَقْتعبادة اهللا تعاىل، وهي حتتوي : إن العبادة نوعان؛ األول. )٥٧الذاريات  (�خ
أداء : أوالأداء حقوق خلق اهللا تعاىل؛ وهو على نوعني أيضا، : على الصالة والصوم واحلج وغريها، والثاين

تبليغهم رسالة النيب عمال مببدأ أن حيب اإلنسان ألخيه ما حيب : احلقوق الظاهرة خللق اهللا تعاىل، ثانيا
لنفسه، األمر الذي يهبه جناحا يف الدنيا واآلخرة، وإال فمن ال يعمل حبسب هذه التعاليم وإمنا يستغل هذه 

قَد أَفْلَح من �يقول اهللا تعاىل عن األبرار واألشرار . سراناحلرية لالحنراف إىل السيئات فإنه يلقى اخليبة واخل
أنه مال إىل السيئات، أو مل يصغِ إىل " دساها"ومعىن . )١١-١٠الشمس  (� وقَد خاب من دساها*زكَّاها 

ألنبياء السابقني أن لقد وضح القرآن الكرمي بذكر أمثلة أقوام ا. ذلك الوحي الذي يأيت به أنبياء اهللا األطهار
  . الذين يعصون أنبياء اهللا تعاىل فال تكون عاقبتهم حسىن

إن الذين يقبلون األنبياء ال يصبحون أحسن الناس بعد األنبياء إال إذا طهروا أنفسهم وأدركوا اهلدف 
 أوحاها احلقيقي من خلقهم مث واظبوا على أداء حقوق اهللا وحقوق العباد، وسامهوا يف مواصلة املهمة اليت

لو فعل أحد ذلك جلاز القول بأنه استفاد من وحي األنبياء ودخل يف زمرة املؤمنني . اهللا تعاىل إىل أنبيائه
. احلقيقيني، األمر الذي ميتاز به احلواريون احلقيقيون وهم املفلحون الذين تكتب هلم الغلبة يف اية املطاف

ها الَّذين َآمنوا كُونوا أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابن مريم يا أَي �يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي 
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 تكَفَريلَ وائرنِي إِسب نفَةٌ مطَائ تنفََآم اللَّه ارصأَن نحونَ نارِيوقَالَ الْح ارِي إِلَى اللَّهصأَن نم نيارِيولْحل
ندفَةٌ فَأَيطَائرِينوا ظَاهحبفَأَص مهودلَى عوا عنَآم ين١٥الصف (�ا الَّذ(.  

فكما قلت سابقا إنه من واجب أتباع النيب بعد وفاته أن يوصلوا إىل العامل تلك الرسالة اليت جاء ا ذلك 
  :�قال املسيح املوعود ". أنصار اهللا"النيب، ومن يعملون حبسب هذه الرسالة يستحقون لقب 

من نصرة ال جيعل رسله حمتاجني لطلب يقدر على أال �كان . ال حيتاج اهللا تعاىل إىل أن ينصره أحد "
فعندما يطلب األنبياء من أتباعهم النصرة فذلك ألن مهمتهم أن يولّدوا عظمة اهللا تعاىل يف قلوب . املؤمنني

من واجبهم العمل بأوامر اهللا وتبليغ الناس، حىت ينشأ لديهم شعور بأن كل شيء ميلكونه هو هللا تعاىل، وأن 
  . رسالته، كما هو واجب األنبياء، كما أسلفت

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة  �أما فيما يتعلق باألنبياء فيكونون واثقني من حتقق وعد اهللا تعاىل
 الرسل واملؤمنني أيضا، فما معىن طلب النصرة من ، فلما كان اهللا تعاىل هو من ينصر)٥٢غافر (�الدنيا

إن تاريخ اإلسالم موجود بني أيدينا، ويتضح منه أن الذي جعل . املؤمنني؟ معناه أن يشتركوا يف الثواب
 - رغم ضعف قوم وقلة حيلتهم -فلقد هزم املسلمون . املسلمني غالبني دوما هو نصر اهللا تعاىل وحده

ولكن يف غزوة حنني ملا أعجبتهم كثرم فزعموا أم سينالون الفتح .  ونالوا الفتحعدوهم يف غزوة بدر،
لقد صور القرآن الكرمي هذا املشهد . حتما، شن عليهم العدو هجمة شديدة لدرجة ما أغنتهم كثرم شيئا

التوبة  (�وضاقَت علَيكُم الْأَرض بِما رحبتإِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عنكُم شيئًا  �يف اآلية التالية
، �، ولكن اهللا تعاىل يعطي أنبياءه وعد النصر والغلبة ومل يعط أحدا هذا الوعد مثلما أعطاه للنيب )٢٦

 أن مصدر القوة احلقيقة ليس األفراد إمنا هو -لذلك بعد أن أعطى اهللا تعاىل املسلمني درسا يف هذه الغزوة 
 �يذكر اهللا تعاىل هذه احلالة فيقول.  قد هيأ هلم أسبابا باعثة على السكينة والطمأنينة- تعاىل فحسب اهللا

واجلدير بالذكر هنا أن أنبياء اهللا ال يتوكلون إال . )٢٦التوبة (�وأَنزلَ جنودا لَم تروها وعذَّب الَّذين كَفَروا
اهللا تعاىل أكثر من اجلميع حىت إنه كان واثقا من هزمية الكفار ولو مل  متوكال على �على اهللا، وكان نبينا 

  :يبق معه أحد، وذه الثقة الكاملة كان يتوكل على اهللا تعاىل، لذلك قال
  أنا ابن عبد املطلب    أنا النيب ال كذب

تعاىل سوف أي إنين نيب مرسل من اهللا تعاىل وال شك وال شبهة يف ذلك، وهلذا السبب أنا واثق من أنه 
أما التحول املفاجئ الذي حدث يف احلرب فهو مؤقت، واعلموا أنين أنال الفتح يف . ينيلين الفتح والغلبة

مل حتدث تلك احلالة يف احلرب جراء أي ضعف أو تكرب صدر من . اية املطاف حىت ولو مل يبق معي أحد
فال يقول اهللا تعاىل . ذين انبهروا بكثرم، بل كان مردها بعض ضعاف اإلميان من املسلمني ال�النيب 

. للمؤمنني أن ينصروا رسلهم حلاجة يف نفسه، بل يقوله هلم حىت يسامهوا يف هذا النصر فينالوا أجرا عظيما
وإن حاول املؤمنون املسامهة يف إجناز مهمة نبيهم، وسعوا جاهدين إلكماهلا واثقني باهللا تعاىل ومؤمنني به 

ققون اهلدف من إميام بنبيهم، ويؤدون حق األداء املسؤولية اليت تقع على عواتقهم، فسيعدون ممن حي
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فهذه هي مهمة كل أمحدي . وبالتايل يربهنون على كوم حواريني صادقني، وحيرزون جناحا تلو جناح
 موعودا  وصدقه لكونه إمام هذا الزمان وإماما مهديا ومسيحا�فما دام قد آمن باملسيح املوعود . اليوم

وجيب أن يستخدم . ، وأن يستعد لتقدمي كل تضحية إلجناز مهمته"حنن أنصار اهللا"فال بد أن يرفع هتاف 
مل يكن املسيح املوعود .  ألجلها�مجيع كفاءاته وطاقاته إلجناز تلك املهمة اليت بعث املسيح املوعود 

، �اء بسبب اتباعه الكامل خلامت األنبياء  مصلحا أو جمددا عاديا، بل شرفه اهللا تعاىل بلقب خامت اخللف�
أقدم لكم مقتبسا من كالم املسيح املوعود يتحدث فيه عن غرض بعثته . وأعطاه لقب املسيح واملهدي أيضا
  :ويعلن عن دعاويه، يقول حضرته

رض مليئة بعثين اهللا تعاىل آمرا إياي بتبليغ احلق واإلصالحِ، بعد أن نظر إىل حالة العصر الراهن ووجد األ"
 حني كان الناس قد اجتازوا القرن الثالث عشر ووصلوا إىل رأس القرن -بأنواع الفسق واملعصية والضالل 

نين أنا ذلك  بدأت أنادي، تنفيذا لذلك األمر، بني الناس عن طريق النشرات واخلطب؛ أ-الرابع عشر 
د الدين، ألقيم يف األرض من جديد  على رأس هذا القرن لتجدي�الشخص الذي وعد ببعثته من عند اهللا 

، إىل اإلصالح والتقوى �اإلميانَ الذي كان قد ارتفع منها، وأَجذب العاملَ، بعون اهللا وجباذبية يده هو 
وملا مضت على ذلك بضع سنوات كُشف علي صراحةً .  والعمليةالعقَديةوالصدق، وأصحح أخطاَءهم 

وعودا هلذه األمة منذ البداية، وأن املهدي األخري الذي كان سينال بالوحي اإلهلي أن املسيح الذي كان م
اهلدى مباشرة من اهللا تعاىل يف زمن احنطاط اإلسالم وانتشار الضالل، والذي كان املقدر له عند اهللا أن 

  . قرنا، إمنا هو أنا١٣ قبل �يقدم تلك املائدة السماوية للناس من جديد، والذي بشر به رسول اهللا 
وكل . لقد تلقيت يف هذا الصدد مكاملات إهلية وخماطبات رمحانية مل تترك جماال للشك والريب لوضوحهاو

وكانت املكاملات اإلهلية كلها مليئة بالنبوءات اإلهلية . وحي نزل علي كان يترسخ يف القلب كوتد فوالذي
عجاز قوا اخلارقة أجربين على اإلقرار أا وإنَّ تواترها وكثْرتها وإ. العظيمة اليت كانت تتحقق كفلق النهار

تذكرة الشهادتني، اخلزائن  (."كالم ذلك اإلله الواحد الذي ال شريك له، والذي كالمه القرآنُ الكرمي
  )٤ -٣ ص ٢٠الروحانية جملد 

ه بكل ، ولقد بلّغ العامل رسالت�فإن املهدي واملسيح الذي وعد مبجيئة قد ظهر خادما صادقا لسيدنا حممد 
 أن نقوم بواجبنا - حنن احلواريني احلقيقيني له -وضوح من خالل كتبه ونشراته، واليوم هذه مسؤوليتنا 

 ألجله وهو إقامة حكم اهللا تعاىل �فنستعد لتقدمي كل تضحية لتحقيق اهلدف الذي بعث املسيح املوعود 
، وال يتأتى ذلك يف هذا �عه التباع النيب واليوم أنيط بقاُء العامل خبضو. �وإقامة شريعة سيدنا رسول اهللا 

العصر إال إذا دخل العامل يف طاعة خادمه الصادق وبيعته، واتبع ذلك اإلسالم احلقيقى الذي جاء به رسول 
 اآلن، والذي أعطى اهللا تعاىل اليوم فهمه وعرفانه املسلمني قبل مخسة عشر قرنا ونسيه معظم �اهللا 

ورة للدعوة إىل اهللا ببذل جهود خاصة لتحقيق هذا اهلدف، وجيب على فهناك ضر. �للمسيح املوعود 
ال ميكن أن . األمحديني يف كل بلد ومدينة وقرية أن يهبوا من أجل إجناز هذه املهمة بتخطيط حمكم وخاص
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أن الدنيا صحيح . بل إن العامل يريد تغيري طاهرا. نتنصل من مسؤولياتنا بتبليغ واحد أو اثنني باملئة من الناس
وأهواء النفس قد جذبت كثريا من الناس، ولكن هناك عدد كبري من الناس يريدون تغيريا طاهرا، إال أم 
خيافون من قبول احلق، ألن بعض املغرضني واملشايخ املزعومني الذين يعتربون أنفسهم سدنة اإلسالم وبعض 

إن هذه األوضاع سائدة يف . قيل يف سبيلهم العرا- من أجل حتقيق مآرم -القادة السياسيني قد وضعوا 
على أية حال، صحيح أن اهللا يهدي من يشاء، غري أنه من . اهلند وبعض البلدان العربية أيضاباكستان و

 وحماولة بذل اجلهود يف تبليغ احلق واإلكثار من �واجب كل أمحدي التأسي بأسوة سيدنا املصطفى 
، بل قد قضى جلّ عمره يف �بهنا إليه سيدنا املسيح املوعود الدعاء احلار يف هذا اخلصوص، وهو ما ن

الشعراء  (�لَعلَّك باخع نفْسك أَلَّا يكُونوا مؤمنِني�وألجل ذلك قال اهللا تعاىل له أيضا . هذا األمل واحلرقة
٤(  

رواح السعيدة تتـأثر عنـد     لقد أتاح لنا اهللا تعاىل اليوم وسائل فَتحت لنا مجيع الطرق املسدودة وبدأت األ             
. ، ولقد ذكرت البارحة بعض األحداث املتعلقة باملوضـوع        �مساعها وقراءا لكالم اخلادم الصادق للنيب       

فعلى كل أمحدي أن يحدث     . فلن يكون التبليغ ناجحا إن مل نضع أمام هؤالء الناس مناذج عملية من حياتنا             
ب التبليغ، مث عليه أن يروي هذه التغيريات احلسنة مباء الدعوات           تغيريا طيبا يف أعماله إىل جانب قيامه بواج       

. والتضرعات لكي ال يكون االنقالب احلاصل مؤقتا بل مستدميا، ويكون سببا هدايـة النـاس إىل األبـد                 
إن قدر  . فاضوا متحلني ذه التغيريات الطيبة وبلِّلوا مساجدكم مباء الدموع وأحدثوا هزةً يف عرش الرمحن             

، واآلن من واجبنا حنن أن نركز على الدعاء أكثـر           �اهللا تعاىل قد قرر النتصار مجاعة املسيح احملمدي         
فأكثر جلعل أنفسنا جزءا من هذا القدر حىت نرى حتقق هذا الوعد يف حياتنا وأن نسمع من السماء صـوتا                    

  .  أيديكمأال إن نصر اهللا قريب، وعما قريب سيعطَى مفتاح الفتح والظفر يف: ينادي
ولنيل هذا اهلدف النبيل جيب على األمحديني  القاطنني يف آسيا، وكذلك جيب على األمحديني يف أوروبـا                  

أفريقيا أن يوصـلوا    يف  وأمريكا واألمحديني يف أستراليا أيضا، كما جيب على األمحديني القاطنني يف اجلزر و            
زقاق، فهذا هو اهلدف احلقيقي مـن وراء         إىل كل بلد وكل مدينة بل إىل كل          �دعوة املهدي املوعود    

  . �بيعة املسيح املوعود، وهذا هو املراد من كوم حواريني صادقني له 
يتوجب عليكم أيضا أوال وقبل كل شيء أن ختلقوا تغيريات طيبة يف            ! فيا أيها األمحديون يف اهلند وباكستان     

 مؤهالتكم ألن املسيح املوعود قد ولد يف         واستخدموا مجيع  �نفوسكم بغية تبليغ دعوة املسيح املوعود       
  . أرضكم، ومن هناك أمره اهللا أن يقوم بإعالن عظيم بكونه مسيحا موعودا

 �ويا أيها األمحديون من العرب إن هذه املسؤولية تقع عليكم أكثر من غريكم لكونكم األقرب إىل النيب                  
 بتبليغ سالمه إىل اإلمـام      �طبني ألمر النيب    من حيث اللسان واملكان، فأخربوا مواطنيكم أنكم أول املخا        

وال شك أنه سيأيت وقت حني تدخل أغلبية العرب يف بيعة مجاعة املسيح املوعود وتدعو لـه       . �املهدي  
فالذين ". يدعون لك أبدال الشام وعباد اهللا من العرب       : " ألن اهللا تعاىل الذي بعثه قد أوحي إليه قائال         �
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ومن سنحت له الفرصة    . واجبهم اليوم أن يدعوا كثريا وكثريا جدا لنجاح دعوته        آمنوا باملسيح املوعود من     
 فليتضرع ويبكي هناك يف حضرة اهللا تعاىل لتحقق اهلدف من           �للذهاب إىل بيت اهللا احلرام ومسجد النيب        

  . �بعثة املسيح املوعود 
كما هو حقه، فينبغي أال تـدعوا       إنين لسعيد أن طائفة من العرب عاكفون على تبليغ دعوة املسيح املوعود             

 معكم، وإن آيات صدق املسيح املوعـود        �هذا العمل يتوقف، فال نوا وال تتكاسلوا فإن تأييدات اهللا           
  . معكم

 أن إجـراء    - � كآية صدق املسيح املوعود      -إن اإلخوة العرب الساكنني يف بالد عربية يعلمون جيدا          
ن املسيح املوعود صدق وحق، ألن اهللا تعاىل يوفق هذه القناة            يربهن على أن إعال    MTAقنوات خمتلفة لـ    

  . رغم الظروف القاهرة واملعادية
 قد سخر لنـا كافـة االكتـشافات    �إن اهللا  . ، فال تدعوه خيمد أبدا    "حنن أنصار اهللا  "لقد رفعتم هتاف    

 ووفَّقنا ألداء مسؤولياتنا على     كان اهللا معكم، كان اهللا معنا مجيعا،      . العصرية فاستفيدوا منها حق االستفادة    
  . أحسن وجه على الدوام، آمني

الوقف "واآلن سندعو معا، فاذكروا يف دعائكم الذين نذروا حيام خلدمة اإلسالم، واملشتركني يف مشروع 
، والعاملني اآلخرين يف اجلماعة والقائمني بتضحيات مالية، واملرضى واحملتاجني، واألسرى يف سبيل             "اجلديد

  . رزق اهللا اجلميع يسرا وسهولة وأغدق عليهم نِعمه، آمني. ، وشهداء األمحديةاهللا
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