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

   عنيتسن اكإيو دبعن اكإي *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن يناط الَّذرص ت
الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيآمني (.�ع(   
ومعانيه يف سـياق ذكـر      " الرفع"لقد شرحت يف اخلطبة املاضية لفظ       

 املعىن  - � على ضوء تفسري املسيح املوعود       –، وذكرت   �عيسى  
بـل  � و   �ورافعك إيل �: احلقيقي املنسجم مع قدوسية اهللا تعاىل لآليتني      

وسأواصل املوضوع نفسه اليوم أيضا وأذكر ما إذا كانت         . �هللا إليه رفعه ا 
هذه الكلمات أو كلمات مشاة هلا استخدمت يف القرآن الكرمي يف حق            
نيب آخر أيضا، مما يدفعنا إىل القول بأنه أيضا قد صعد إىل السماء جبسده              

  .العنصري
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رة مرمي   من سو  ٥٨ و ٥٧أذكر ذا اخلصوص آيتني قرآنيتني ومها الـ        
 *واذْكُر في الْكتابِ إِدرِيس إِنه كَانَ صديقًا نبِيـا          �: حيث يقول تعاىل  
الحظوا أن اهللا تعاىل يذكر يف هاتني اآليـتني أنـه            .�ورفَعناه مكَانا عليا  

أعطى إدريس مقاما أرفع من عيسى عليهما السالم، إذ قد ورد عن عيسى    
� :� هفَعلْ ريف حني ورد عـن إدريـس        )١٥٩النساء   (� إليه  اهللا ب ،
  .  أي لقد رفعناه إىل مكان عال�ورفَعناه مكَانا عليا�: �

فعلى املسلمني االنتباه إىل هذا ألمر حبسب تعاليم القرآن وال سيما بعد            
 من اختاره اهللا تعاىل إماما هلذا الزمان قـضيةَ          - بعلم من اهللا     -أن شرح   

أحد إىل السماء بكل وضوح وجالء أن مجيع األنبيـاء حيظـون            صعود  
أما اآليتـان   .  روحانيا �بالرفعة الروحانية؛ كذلك كان رفعه لعيسى       

 فقد جاءتا يف سياق الرد على اام        �املذكورتان املتعلقتان برفع عيسى     
– والعياذ باهللا    – أنه مات على الصليب ميتة ملعونة        �اليهود للمسيح   

قرآن الكرمي أنه مل ميت على الصليب، بل أماته اهللا تعاىل ميتة            ، فصرح ال  
مل يكن لدى املسيحيني أي دليل على جناة املسيح من          . طبيعية ورفعه إليه  

املوت على الصليب خصوصا عندما غريوا معتقدام فـاخترعوا عقيـدة           
  رجع إىل�الثالوث واعتربوا ميتته اللعينة كفارةً لذنوم، كما قالوا إنه     

احلياة مرة ثانية مث صعد إىل السماء جبسمه العنـصري واآلن جيلـس إىل              
جنب اهللا تعاىل يف أعايل السماوات ويدير أمور الكون؛ ولسوف يرجـع            
إىل الدنيا يف الزمن األخري إلدانة العامل، وسيؤاخذ كـل مـن ال يـؤمن               

على أية حال هذه هي عقيدة املسيحيني املعاصرين اليـوم أن           . بالثالوث
أما املسلمون فإن فكـرةً     . املسيح جالس مع اهللا تعاىل ويدير أمور العامل       
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 رفع إىل السماء جبسمه     �مشاةً متأصلةً لديهم أيضا، وهي أن عيسى        
العنصري، وسوف ينـزل منها يف آخر الزمان، مث يرافق املهدي الدموي           

يف أوضح لكم يف هذا السياق بـأنين قلـت          . فيكره الناس على اإلسالم   
اجلمعة املاضية عن رئيس إيران بأنه أيضا يعتقد بوفاة املسيح، وكنت قد             
نقلت من جريدة صادرة باللغة األردية خربا يوحي ذا املعىن، حيث قال            

مل تكن ترمجـة    .  مل يقدم مثل هذه التعاليم يف حياته       �هذا بأن عيسى    
زي لكالمه اتضح اجلريدة األردية ترمجة دقيقة لذلك ملا طلبت النص اإلجنلي

 إىل الدنيا مرة ثانية فسريافق املهدي       �وعندما يعود   : أنه قال فيما بعد   
وإن معظـم   . إلصالح العامل أو ما شابه ذلك مما يعتقده فرق املـسلمني          

 سينـزل من السماء يف الزمن األخري       �املسلمني يعتقدون بأن عيسى     
ن ال يقبل اإلسالم    ويرافق املهدي الدموي ويكره الناس على اإلسالم، فم       

حنن األمحديني سعداء إذ آمنا بإمام هذا الزمان فنجونا من أن نكون            . يقتل
سـأقدم لكـم ـذا      . من املسامهني يف هذا االنقالب الدموي الفظيـع       

، وقبل هذا أقدم    �اخلصوص بعض املقتبسات من كالم املسيح املوعود        
فقد ورد  .  السالم ما ورد يف الكتاب املقدس عن عيسى وإدريس عليهما        

 يف سـفر    �وورد عن إدريس    .  أنه أُصعد إىل السماء    �عن عيسى   
وسار أَخنوخ مع اِهللا، ولَم يوجـد َألنَّ        : "٢٤ عدد   ٥التكوين األصحاح   

 ذَهأما يف الترمجة اإلنكليزية للكتاب املقدس فقـد ورد املعـىن           " .اَهللا أَخ
أي أن اهللا  for God took him: املشابه ملا سبق بالكلمـات اآلتيـة  

: ٢٤صحيح أن ذكر إصعاد اهللا املسيح إىل السماء وارد يف لوقـا             . أخذه
 الذي يسميه الكتاب املقـدس      – أيضا   � غري أن صعود إدريس      ٥٨
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فإذا كان الصعود يشكل برهانا علـى       .  وارد يف الكتاب املقدس    -أخنوخ
ولكن ملا كان   . ا أيضا يستحق أن يكون إهل     �ألوهية أحد فإن إدريس     

 مل حيظ ذا املقام فال ميكـن أن يكـون       - رغم صعوده    - �إدريس  
أما القرآن الكرمي فقد ذكر يف      . األمر نفسه دليال على ألوهية املسيح أيضا      

أمسى وأعلى من رفعة    " رفعة"اآلية السالفة عن رفع إدريس، بل يشري إىل         
كالمها يذكران رفع أو    فالقرآن والكتاب املقدس    . املسيح عليهما السالم  

صعود أنبياء آخرين أيضا غري املسيح مما يؤكد على نفي أية خـصوصية             
إذا كـان املـسيحيون ال      . ، ونفي أية مكانة غري عادية له      �للمسيح  

يسلّمون ذا األمر فمرده التحريف والتشويه احلاصل يف تعاليم املسيحية،          
ملسلمون فكان األجدر ـم     فال ميكن أن يسلموا ذا األمر بسهولة، أما ا        

أن يسترشدوا ذه اآلية ألن وعد اهللا حق وسيبقى قائما إىل يوم القيامـة              
خبصوص عدم تسرب أي نوع من التحريف يف القرآن؛ إذ إن اهللا تعـاىل              

ولكن اآلن بعد أن أرسل اهللا تعاىل مبعوثا خمتارا         . بنفسه يتوىل أمر حفاظته   
قى لدينا أي جمال لقبول شرح خـاطئ        من عنده لتوجيهنا وهدايتنا فال يب     

وهنا أوضح ضمنيا أمرا آخر وهو أنه قد ورد بكل وضوح           . هلذه األمور 
 أن  - الذي سمي عندهم أخنـوخ       - �يف أدبيات اليهود عن إدريس      

اهللا تعاىل قد أرسله إلصالح العامل ولكن ملا امتأل العامل بالذنوب رفعه اهللا             
اليهود، أما حنن فنؤمن حبسب مـا جـاء يف          إىل السماء، هذا ما يعتقده      

القرآن الكرمي بأنه كان نبيا صادقا من أنبياء اهللا تعاىل، ولقد أعطـاه اهللا              
  .تعاىل مكانة عالية
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وكلما أرسل اهللا تعاىل نبيا إىل هذا العامل وهبه مكانةً رفيعةً تتوافق مع             
 إصالح من   مسوه الروحاين يف الدنيا أيضا، وذلك ليقوم بإصالح العامل أو         

أُرسل إليهم، إضافةً إىل أن األنبياء ينالون مكانة سامية رفيعة يف اآلخـرة             
  :  ذا اخلصوص�يقول سيدنا املسيح املوعود . أيضا
 أي إننا رفعنا هذا     )٥٨مرمي   (�ورفَعناه مكَانا عليا  �: يقول اهللا تعاىل  "

رفعون إىل اهللا تعاىل بعد     وشرح هذه اآلية أن الذين ي     . النيب إىل مكان عال   
يقول اهللا تعاىل هنا إننا وهبنا هلذا النيب مكانـة       . املوت هلم درجات خمتلفة   

  .عالية بعد وفاته
املراد بالرفع هنا   : يقول نواب صديق حسن خان يف تفسريه فتح البيان        

الرفع الروحاين الذي يكون بعد املوت وإال لزم أن يعود النيب إىل هـذه              
براهني أمحدية  ." (وهذا ليس من سنة اهللا    .  أن ميوت فقط   األرض من أجل  

  ) احلاشية٣٨٥ ص ٢١اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية ج 
  :�يقول املسيح املوعود 

: يف آيـة  ) أي املوت (من املؤسف أن هؤالء الناس ينسون هذا املعىن         "
تـضمن  رغم أن هذه اآلية ت    ،  )٥٦آل عمران    (�ني متوفِّيك ورافعك  إ�

يتضمن معـىن املـوت     " الرفع"وإذا كان   ". رافعك"قبل  " متوفيك"كلمة  
: فلم ال تعين كلمـات    ) �ورفعناه مكانا عليا  �: كما يسلمون به يف آية    (
  املوت أيضا؟ " متوفيك ورافعك"

من املؤكد والقطعي أن حضرة     : " يف موضع آخر   �مث يقول حضرته    
صري، بل قد رفع إىل السماء       مل يرفع إىل السماء جبسده العن      �املسيح  

بعد املوت، وإننا نسأل هؤالء هل كان حـضرة حيـىي وآدم وإدريـس              
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وإبراهيم ويوسف عليهم السالم قد رفعوا بعد املوت إىل الـسماء أم ال؟             
 مجيعا يف السماوات ليلـة      �فإن قلتم إم مل يرفعوا، فكيف رآهم النيب         

        فعوا، فلمم قد رتفسرون كلمة الرفع الواردة يف حق      املعراج؟ وإن قلتم إ
ابن مرمي تفسريا آخر على غري وجه احلق؟ ومما يثري العجـب أن كلمـة               

. التويف اليت تدل بصراحة على املوت استخدمت يف حقه يف مواضع شىت           
كما أن مثال الرفع أيضا واضح جلي، ألنه حلق باملوتى الذين رفعوا مـن              

كيف وصلوا إىل السماء إذن؟ لقـد       :  قلت وإذا قلتم إم مل يرفعوا،    . قبله
أال تقرأون يف القرآن الكـرمي      . رفعوا حتما لذلك فقد وصلوا إىل السماء      

هذه نفس  " الرفع" أليست كلمة    )٥٨ :مرمي (�ورفَعناه مكَانا عليا  �: آية
؟ أال تعطي كلمة الرفع هنا املعىن       �الكلمة اليت وردت يف حق املسيح       

  )٤٣٨ ص ٣إزالة أوهام اخلزائن الروحانية الد " (تصرفون؟نفسه؟ فأىن 
سيدنا فال يقتصر أمر وفاة املسيح على أدلة عقلية فحسب، بل قد أثبت             

لقـرآن   ذلك من خالل فهمه وإدراكه الـصحيح ل        �املسيح املوعود   
  .الكرمي

 ذكرته قبل هذا أيضا     -هناك شخص يعد نفسه من كبار علماء الدين         
 وهو ال يريد االعتراف بـأن       -فضائية اإلسالمية األمحدية    حني ذكرت ال  

وحـني زاره أحـد     . كان رفعا روحانيا ال جسديا    ) �عيسى  (رفع  
أنا : الشباب األمحديني لتسجيل املقابلة معه، قال له مما قال أثناء احلديث          

وكـان  . أكثر علما من علمائكم وقد قرأت كثريا من كتب املرزا احملترم          
 ومل تقنعـه    �ه أنه مل يقتنع بقراءة كتب املسيح املوعود         ملخص كالم 

  . كتبه يف هذه املسألة
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 وحده، وإذا كان أبو جهل وكثري من        �إن أمر اهلداية بيد اهللا      : أقول
 أو ظلوا يصفون هدي القرآن   �زعماء مكة مل يروا نورا يف شخص النيب         

وفتور عقلـهم   الكرمي بأنه كالم شاعر فكان ذلك عائدا إىل قلة فهمهم           
 والقرآن الكرمي، ألن الـذين      �وال حيط ذلك من شأن النيب       . وشقاوم

وهبهم اهللا تعاىل نورا وفراسة، والذين كانت فطرم سليمة فقد آمنوا به            
يتلقى منـهم   ) �املسيح املوعود   (وإذا كان غالمه وخادمه البار      . �

  . املعاملة نفسها فال غرابة يف ذلك
املراد من الرفع يف كل موضع يف       : �يح املوعود   سيدنا املس مث يقول   

يقول بعض اجلهـالء إن يف القـرآن        . القرآن الكرمي هو الرفع الروحاين    
   )٥٨ :مرمي(�ورفَعناه مكَانا عليا�: الكرمي آية

وقد تقدم رأي نواب صديق حسن خان الذي اعتربه رفعا روحانيـا،            (
 الزمن، وقد يكونون يف العـصر       لكن كان هناك بعض املسلمني يف ذاك      
  )احلاضر أيضا الذين يقولون عكس ذلك

مث يستدلون عليها بقصة لفَّقوها من      :.... " ويقول �فيتابع حضرته   
عند أنفسهم ويقولون إن هذا الشخص املذكور هنا هو إدريس الذي رفعه 

  ."اهللا جبسمه العنصري
 املسلمني يعتقد   وهذه نظرية اليهود كما بينت آنفا، أما إذا كان أحد         (

  )ذلك فليفكر من ذا الذي يتبعه؟
وال يغينب عن البال أن هذه القـصة        : �يقول سيدنا املسيح املوعود     

واحلق أن املراد من الرفع هنا      . هي األخرى من أخطاء علمائنا قليلي الفهم      
فجميع املؤمنني والرسل واألنبياء يرفعون رفعـا       . أيضا هو الرفع الروحاين   
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وإىل هذا تـشري    .  املمات، وال حيظى الكافر بالرفع الروحاين      روحانيا بعد 
  )٤١:األعراف (� تفَتح لَهم أَبواب السماِءالَ�: آية

 قد صعد إىل السماء جبسمه العنـصري لكـان          �فلو كان إدريس    
 يف الـسماء    �بقاؤه يف السماء مستحيال، كما أن بقاء حضرة املسيح          

، وذلـك ألن اهللا     )٢٦:األعراف (�ا تحيونَ يهف�: مستحيل مبوجب آية  
 قد أصدر يف هذه اآلية قرارا حامسا أنه ال يستطيع أحد من الناس أن               �

  .حييا يف السماء، بل إن األرض هي مقام مجيع الناس
 �فيها تموتونَ �: وعالوة على ذلك فقد ورد يف اجلزء الثاين من اآلية         

فقد قيل فيها بصراحة تامة .  حصرا ، أي متوتون يف األرض    )٢٦:األعراف(
فهكذا ال بد ملعارضينا من االعتقاد أن       . إن كل إنسان سيموت يف األرض     

  . إدريس أيضا سينـزل من السماء يف حني من األحيان
 يقولون إن   �فإذا كان املعارضون الذين يعارضون املسيح املوعود        (

اء مثل عيسى   إدريس حي يف السماء فال بد أن ينـزل هو أيضا من السم           
�(  

أي ال أحد يعتقد    (لكن ال أحد يف العامل يعتقد بذلك على أرض الواقع           
 ومن الغريب يف األمر أن قـربه موجـود يف           )بنـزول إدريس من املساء   

كتاب الربية اخلزائن الروحانية الد     . (�األرض كما يوجد قرب عيسى      
  )    اهلامش٢٣٨-٢٣٧ ص ١٣

ون بأن إدريس رفع جسديا مثل عيسى       إذا كنتم تعتقد  : فملخص القول 
 فلم ال تعتقدون بنـزول إدريس أيضا؟ ففي هذه احلالة جيـب أن             �

فإذا وضعنا األدلة والرباهني يف عني االعتبـار        . تعتقدوا بنـزوله هو أيضا   
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 يف علـم الكـالم      �فال أحد يستطيع أن يبارز سيدنا املسيح املوعود         
نتعجب من أمر عامة املسلمني، فهم يفسرون خـتم         . والدالئل والرباهني 

النبوة تفسريا خاطئا من ناحية، ومن ناحية أخـرى ليـسوا مـستعدين             
لقد وردت يف القرآن الكرمي     . �لالعتراف بإمكانية بعثة نيب من أمة النيب        

 فهم  )٤:اجلمعة (�لْحقُوا بِهِم وآخرِين منهم لَما ي   �: نبوءة يف هذا الصدد   
، "إمامكم مـنكم  : "�يقرأوا مث ال يؤمنون، وال يتدبرون يف قول النيب          

فيظن هؤالء بسبب جهلهم بـأن      .  أيضا �ومع ذلك يدعون حب النيب      
 بإعالنه أنه املـسيح املوعـود       - �حضرة مرزا غالم أمحد القادياين      

 وحاول االنتقاص مـن     �لنيب   قد ارتكب إساءة إىل ا     -واملهدي املعهود   
، وهو أن يبعث    �مقامه الكرمي، رغم أن هذا يدل على عظمة شأن النيب           

أي يهبـه   . �اهللا تعاىل من أمته نبيا خيتاره بناء على حبه املفرط للرسول            
اهللا مقام النبوة، ولكن ليس بسبب عالقته مع اهللا تعاىل فحـسب، كمـا       

ا بالشرائع أو كانوا تابعني لألنبيـاء       كان يهبه لألنبياء السابقني، سواء أتو     
قبلهم، بل إن مكانة املسيح املوعود ومقامه وعظمة شأنه كـان منوطـا             

وكان ذلك حبسب ما وعد اهللا      .  وحببه له وبكونه من أمته     �باتباعه للنيب   
فعلـى املـسلمني أن     . تعاىل بأنه سيبعث مبعوثا مساويا يف اآلخرين أيضا       

 تابعا خملصا له بدال من أن يعتقدوا باعتقاد   �يب  يؤمنوا مبن يأيت من أمة الن     
 حي يف السماء، فإن فيه تكمن حياة اإلسـالم          �النصارى أن عيسى    
  .�وتتحقق عظمة النيب 

دعوا عيسى ميـت    : "�أما من يعترض على مقولة املسيح املوعود        
ويقول إنه مل يكن يهتم حبياة اإلسالم بقدر ما كان يتوخى       " ليحيا اإلسالم 
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 ادعائه املخالف ملا هو معروف لدى عامة املسلمني من عقيدة رفع            تقوية
. �، إذ كان يعارض تلك العقيدة ويؤمن بوفاة عيـسى           �عيسى  

 حيظى مبكانة   �حنن األمحديني نؤمن أن النيب      . فهداهم اهللا ووهبهم العقل   
. أرفع وأمسى من اجلميع، وإنه ألحب األنبياء إىل اهللا تعاىل على اإلطالق           

 من املمكن للبشر الصعود إىل السماء جبسمه العنصري لكان النيب           لو كان 
 باألنبيـاء  �عندما التقى الـنيب     .  وحده يستحق هذا الشرف العظيم     �

 أثناء املعراج لقي أيـضا      - الذين يعتربهم اجلميع من املتوفين       -السابقني  
إدريس وعيسى عليهم السالم، وكما يظهر من األحاديث أنه رأى عيسى           

 فوقه بدرجتني أي يف الـسماء  � السماء الثانية ورأى إدريس      يف �
 إىل  �، مث وصل النيب     �ورفَعناه مكَانا عليا  �: الرابعة مطابقا ملنطوق اآلية   

ويف حادث املعراج عندما    . مقام سدرة املنتهى ألن مقامه أرفع من اجلميع       
 مل أظـن أن     رب: �رفع النيب إىل ما بعد السماء السادسة قال موسى          

 أنه قال رب مل أكن أظن أن        �وترمجه املسيح املوعود    . يرفع علي أحد  
يقـول  . أحدا غريي يرفع إىل مقام أرفع من مقامي وينال رفعة أكثر مين           

استخدمت كلمـة الرفـع هنـا لتحقـق         : �حضرة املسيح املوعود    
  . الدرجات

عـضهم  ورفَـع ب  �: من سورة البقـرة ٢٥٤فهنا يشرح حضرته آية 
اتجرفقد اتضح من اآلية واألحاديث النبوية أن كل نـيب          : " فيقول �د

يرفع إىل السماء حبسب درجته الروحانية، وينال نصيبا من هـذا الرفـع             
  . حبسب درجة قربه من اهللا
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 �إن اهللا تعاىل قد صرح يف القرآن الكرمي بقوله خامت النبـيني بأنـه               
إن بعض املسلمني يفسرونه بطريقة خاطئة      األفضل واألعلى من بين البشر ف     
أما الذين يتهمون أم ال يـدركون       ،  �تؤدي إىل احلط من مرتبة النيب       

، ) والعيـاذ بـاهللا    -أي اجلماعة اإلسالمية األمحدية       (مفهوم ختم النبوة    
فانظروا كم هو مجيل التفسري الذي قدمه مؤسس اجلماعة سيدنا املـسيح            

وهذا التفسري إمنا   .  الرفيعة �والذي يعظم مكانته     هلذه اآلية    �املوعود  
هو جزء ال يتجزأ من إميان كل مسلم أمحدي، وهذا هو التفسري الـذي              

  : �يقول . �يظهر علو مكانة النيب 
 � خاتم األنبياء، وكان عيـسى       �تذكروا جيدا أنه ما دام النيب       "

 أخـرى   حائزا على شرف النبوة من قبل، فكيف ميكن له أن يأيت مـرة            
  "ويحرم من نبوته؟

 خامت األنبيـاء    �األمر األول اجلدير باالنتباه هنا هو أنه إذا كان النيب           
، فـال ميكـن أن   �ومل يعد باإلمكان نيل أي نوع من النبوة إال باتباعه          

 وحيرمه من   � إىل الدنيا مرة ثانية تابعا للنيب        �يرسل اُهللا تعاىل عيسى     
 إنه من املـستحيل أن يـأيت        �ح املوعود   فيقول املسي . مكانته السابقة 

 مرة أخرى، وإذا أتى فاقدا نبوته فهذا يعىن أنه يفقد أيـضا             �عيسى  
 �مكانته اليت أعطاه اهللا تعاىل من قبل، إذ ال بد له أن يكون تابعا للـنيب   

  . وهذا مستحيل، ألن ذلك ليس من سنة اهللا تعاىل
نيب مستقل بعد النيب    إن هذه اآلية تسد طريق جميء       :  ويقول �يتابع  

 ومرتبته هو أن ينال شخص من أمتـه         �ولكن ما يعلي مكانة النيب      . �
مرتبةً كان من املمكن فيما سبق أن يناهلا نـيب    .. �ومستفيضا من فيضه    
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بنفسه فمن الواضح أن ذلـك      ) �عيسى  (ولكن إذا جاء هو     . مستقل
 خـاتم    هو �، إذ يكون املسيح     �خامت النبيني �: يستلزم تكذيب آية  

 بعث مـرة    � دائمة ألنه    �ويف هذه احلالة ال تبقى نبوة النيب        . األنبياء
 فقد كان قبـل     �واحدة مث انتقل إىل رمحة ربه بعد فترة، أما املسيح           

  ." وبعده أيضا�سيدنا حممد 
 سـيأيت مـرة أخـرى       �أن عيسى   " ختم النبوة "فلو استنتجنا من    

 قـد جـاء إىل      �بيني، ألنه    خامت الن  �ألبطلت هذه الفكرة كون النيب      
 فقد جاء قبلـه  �الدنيا وأجنز مهمته وانتقل إىل ربه تعاىل، وأما عيسى     

  ). حسب زعمهم( مث رفعه اهللا جبسده وسريسله نبيا مرة أخرى، �
فباختصار، إن االعتقاد أن عيسى سيأيت بنفـسه        : "�يقول حضرته   

  ."  كفريؤدي إىل مفاسد كثرية ويستلزم إنكار ختم النبوة، وهو 
  :  يف موضع آخر�مث يقول 

 املقدسة كانت واضحه وكانت ترشد بوضوح تام �إن كلمات النيب "
إىل أنه ليس املراد من هذه النبوءة جميء نيب إسرائيلي إىل الدنيا مرة أخرى              

وكـان  .  مرارا وتكرارا إنه لن يأيت بعـدي نـيب         �فقد قال النيب    . قط
ولقد أكد .  حبيث مل يقدح يف صحته أحدمعروفا" ال نيب بعدي  : "احلديث

ولكـن  �:  من خالل آيـة    - الذي كل كلماته قطعية      -القرآن الكرمي   
. � على أن النبوة احلقيقية قد انتهت عند نبينا          �رسول اهللا وخامت النبيني   

 مبفهوم حقيقي للنبوة؟ فقد     �فكيف كان ممكنا أن يأيت أحد بعد النيب         
      أما القول  . ق حلمة اإلسالم وسداه متزيقًا    كان من شأن هذه الفكرة أن متز

 سيأيت حمروما من نبوته فليـست إال وقاحـة وإسـاءة            �بأن عيسى   
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فهل ميكن أن يحرم املقبولون يف حضرة اهللا واملقربون لديه مثـل            . شديدة
  "  من نبوام؟�عيسى 

 سيأيت حمروما من النبوة لكان ذلـك إسـاءة          �فلو قيل إن عيسى     
 -نه ليس من املعقول أن يعطيه اهللا تعاىل مقاما ساميا أوال            شديدة إليه؛ أل  

 ويذكر ذلك يف القرآن الكرمي ويربئه من مجيع التهم،          -وهو مقام النبوة    
  . قد بطلت نبوتك اآلن: ويذكر رفعه أيضا مث يقول له

فهل يبقى جمال يء عيسى إىل الدنيا مرة        : �يقول املسيح املوعود    
 يف القرآن،   �خامت النبيني � � مسى اهللا تعاىل النيب      أخرى؟ فباختصار، قد  

، وهكذا مت التأكيد على أنه لن يأيت نـيب          "ال نيب بعدي  : "�مث قال النيب    
 هذا األمر وضوحا فقال إن �مث زاد النيب . �باملعىن احلقيقي للنبوة بعده 

إمـامكم  : "فإن احلـديث  . املسيح املوعود املقبل سيكون من هذه األمة      
، يف  "فأمكم منكم : " الوارد يف صحيح البخاري، وكذلك احلديث      "منكم

صحيح مسلم اللذان يتحدثان عن املسيح املوعود بالتحديـد يوضـحان           
كتـاب الربيـة،   ." (جبالء أن ذلك املسيح املوعود سيكون من هذه األمة   

  ) ٢١٨ -٢١٧ ص ١٣اخلزائن الروحانية ج 
 يقول  �سيح املوعود   هنا أريد أن أوضح أمرا آخر أيضا وهو أن امل         

أي املسيح  (ولقد وهبه اهللا تعاىل     . بأن املسيح املنتظَر سيأيت من هذه األمة      
وقد نال  . هذا املقام الرفيع، واهللا تعاىل يرزق هذا املقام ملن يشاء         ) املوعود
�       وبناء على حبه له    � هذه املكانة بسبب اتباعه النيب  .   يـموقد س

هناك بعض األمحديني الذين مل يدرسوا      . رسوال أيضا املسيح املوعود نبيا و   
 أو الذين ليسوا على املستوى املطلوب يف صـلتهم  -كتب اجلماعة جيدا   
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مع اجلماعة، وال يسمعون اخلطب وال يشاهدون برامج قناتنا الفـضائية           
كما ينبغي، أو بعض اإلخوة اجلدد الذين يفتقرون إىل التريبـة والثقافـة             

جعون لقول احلق كما ينبغي بسبب املداهنة أو لسبب          ال يتش  -األمحدية  
، أو ميتنعون   �آخر، فيترددون أحيانا يف التصريح بنبوة املسيح املوعود         

عن إظهار ذلك بصورة واضحة أمام اآلخرين، أو إذا اعترفوا بكونه نبيا ال 
فهذه األمور كلها تنايف معتقدات اجلماعـة       .  رسوال �يقبلون كونه   

  . �ملسيح املوعود وتعارض إعالن ا
لقد وصلتين مؤخرا بعض الشكاوي اليت تفيد أن مثل هذه التـصرفات            
تصدر أحيانا من بعض الناس يف هذه البالد، إذ يتفوهون أحيانا مبثل هذه             
األقوال أثناء تبليغهم دعوة اجلماعة لآلخرين أو يقولون ذلك يف جلسام           

  . مع غري األمحديني
أنه كان مقدرا أن ينال املسيح واملهـدي       فليكن واضحا يف هذا الصدد      

وهذان املقامـان   . �املقبل مقام النبوة ومقام الرسالة أيضا يف اتباع النيب          
ففي هذا الصدد يذكر املسيح     . اسم ملسمى واحد  ) أي كونه نبيا ورسوال   (

قل إن كنتم حتبون اهللا فـاتبعوين       : " وحيا تلقاه من اهللا تعاىل     �املوعود  
  :  يقولمث" حيببكم اهللا

إن هذا األمر يشكل وقفة تأملية جلماعتنا، ألن اهللا تعاىل القدير يقول            "
هنا إن نوال حب اهللا تعاىل مشروط بأن تكونوا مطيعني كاملني حبيث ال             

لقد استخدمت يف حقي يف كالم اهللا هنـا         . تبقى فيكم ذرة من املعصية    
أطلقـت هـذه    ، أي أين نيب اهللا ورسوله، فقد        "نيب"، و   "رسول"كلمة  

الكلمة على سبيل ااز واالستعارة، ألن الذي يتلقى الوحي مباشرة مـن    
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اهللا تعاىل ويكلمه اهللا على وجه اليقني كما كلّم األنبياء فإن إطالق كلمة             
الرسول أو النيب عليه ال يكون غري مناسب، بل هي استعارة بليغة، وبناء             

لم واإلجنيل وكتاب   على ذلك كلما ورد ذكري يف صحيح البخاري ومس        
  ." نيب"دانيال وكتب أنبياء آخرين، فقد ذُكرت بكلمة 

  . ندعو اهللا تعاىل أن يقوي إمياننا وال يظهر منا أي ضعف أبدا
فأريد أن أبني شيئا آخر أيضا وهو أن الرفع         " الرفع"وفيما يتعلق مبعاين    

الـصدد  ففي هذا   . ليس مشروطا باألنبياء فقط بل املؤمنون أيضا يرفعون       
  :�يقول املسيح املوعود 

فيرفـع  .  على كل شيء عندها يرفع إىل اهللا       �حني يقدم املؤمن اهللا     "
ويف هذا الرفع يسمو املؤمن عن      .  يف هذه احلياة وينور بنور خاص      �إليه  

لقد جعل اهللا تعاىل منوذجا لكل      . هجمات الشيطان فال تصله يد الشيطان     
األمر أشري أنه إذا أراد الشيطان الصعود إىل        وإىل هذا   . شيء يف هذه الدنيا   

ـ الشهاب هو   . السماء فيالحقه شهاب ثاقب ويسقطه إىل األسفل        نجمال
.  عاليا ارتفع الذي أَيضاً والثاقب. به يثْقَب ما: ، ومن معاين الثاقب   املُضيُء

ويف ذلك ضرب مثال احلالة اإلنسانية اليت ليست فيها حقيقـة ظاهريـة             
عندما حيظى اإلنسان بإميان كامل باهللا      . م حقيقة باطنية أيضا   فقط، بل تض  

 يرفع إليه، ويعطَى قوة ونورا وقدرة خاصة حبيث يسقط ا الشيطان            �
القاتل أيضا، لذا جيب على كل مؤمن أن        : ومن معاين الثاقب  . إىل األسفل 

ة إن الذين ليس لديهم إملام بالعلوم الروحاني      . يسعى لقتل شيطانه ويهلكه   
  . يضحكون على هذه األمور ولكنهم يستحقون أن يضحك الناس عليهم
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. هناك قانون الطبيعة الظاهري وكذلك هناك قانون الطبيعة الباطين أيضا   
لقد خاطبين اهللا تعاىل أنـا      . والقانون الظاهري هو منوذج للقانون الباطين     

ن ذلك  واملراد م ". أنت مين مبنـزلة النجم الثاقب    : "أيضا يف وحيه وقال   
ال يكتـب   . فسيهلك الشيطان علـى يـدك     . أين خلقتك لقتل الشيطان   

جيـب  . الصعود للشيطان، ولو صعد املؤمن إىل األعلى ملا غلبه الشيطان         
. على املؤمن أن يدعو اهللا تعاىل للحصول على قوة متكِّنه من قتل الشيطان            

 املؤمن  جيب على . إن قلع األفكار الفاسدة كلها يعتمد على قتل الشيطان        
أن يكون صامدا ومثابرا وأال يضعف، بل يظل عاكفا على قتل الشيطان            

إن اهللا رحيم وكرمي، والـذين      . ألنه سوف ينجح يف ذلك يوما ال حمالة       
إن عظمة اإلنـسان   . جياهدون يف سبيله يكرمهم بالنجاح يف اية املطاف       

  ) ٤٢١-٤٢٠ ص٥امللفوظات ج ." (تكمن يف أنْ يهلك شيطانه
هللا تعاىل أن يوفقنا إلدارك معاين الرفع على حقيقتها، وأال نبقى           ندعو ا 

نظريا فقط، بل نتمكّن من إصـالح أعمالنـا         " الرفع"خائضني يف حبث    
، لكي نكون دائما من الذين يتمكنون مـن قتـل           �وتقوية صلتنا باهللا    

  . ، آمني�الشيطان بسبب هذا القرب والصلة املتينة باهللا 
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