
 - ١ -

  خطبة اجلمعة
  التي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالم
  ٠٣/٠٧/٢٠٠٩يوم  

  بلندن مسجد بيت الفتوح  يف
  

ا عبـده  ه، وأشهد أن حممـد ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل    
 بسِم اهللا الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . لهورسو

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن اط الَِّذينـر    ِصرغَي ِهملَيع ت

الِّنيال الضو هملَيوب عضغالْم.) آمني(   
الرفع يعين رفع . الرفع كلمة عربية، وال زلت أشرحها منذ عدة خطب

وإن . الشيء ماديا، كما يعين رفْعه معنويا؛ أي رفع قدِر الشيء وعزِته وصيته
ةاهللا تعاىل هو الرافع كما هو إمياننا، فهو الذي يهوقد . ب كلَّ ِرفعة وِعز
  .حتدثت عن هذه الصفة اإلهلية يف اخلطب املاضية أيضا

إذا كان اهللا تعاىل هو الرافع أي من يهب الرفعة والِعزة، فإنه كذلك 
فهو تعاىل بعيد رغم قربه، . صاحب الرفعة اليت تفُوق إدراك العقل اإلنساين

اهللا تعاىل نفسه بأنه رفيع وقد وصف .  يف كل مكانأنهورفيع جدا رغم 
إن رفعة شأن اهللا تعاىل . مبعىن أنه رفيع الشأن جدا).. ١٦: غافر(الدرجات 
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 سمى ربا يفوق الفكر والتصور، ولذلك يصفاته كلها مسو إشارةٌ إىل مسو
ولكن هذا ال يعين أنه تعاىل يدبر األمر . أي أنه يتبوأ مقاما رفيعا جدا.. العرش

  . لى العرش فحسب، بل الواقع أنه يف كل مكان كما أسلفتمستويا ع
  :  موضحا هذا األمرلقد قال املسيح املوعود 

أي شيء رفيع وبعيد جدا عن (إن العرش اإلهلي شيء وراء الوراء "
وهو على مسافة متساوية من السماء واألرض، بل من ) إدراك الفكر اإلنساين

من السماء وبعيد عن األرض، وملعون اجلهات كلها، وليس أن عرشه قريب 
إن العرش إشارة إىل مقام تنـزيهي هللا تعاىل، أي أنه . من حيمل هذا االعتقاد

تعاىل منـزه عن مشاة أي شيء أو التماثل معه، ولذلك فهو احلاضر والناظر 
، )٥:احلديد(وهو معكُم أَين ما كُنتم: يف كل مكان، كما قال اهللا تعاىل

، وقال )٨:اادلة(ما يكُونُ ِمن نجوى ثَالثٍَة ِإال هو راِبعهم: وقال تعاىل
  .")١٧:ق(ونحن أَقْرب ِإلَيِه ِمن حبِل الْوِريِد: تعاىل

 كما قام املسيح املوعود بتفسريه -فالواضح من كالم اهللا تعاىل 
 حني رغم كونه بعيدا عنه،  أنه تعاىل يكون مع اإلنسان كل-وتوضيحه هنا

ليس هناك مكان إال واهللا فيه، بل . وقريب منه جدا رغم استوائه على العرش
إنه أقرب إىل اإلنسان من حبل وريده، تتجلى صفاته أكثر يف الذين هم 
مقربون منه تعاىل وال تزال تزداد جالًء، فال يزال يشعِرهم بقربه وخيربهم 

ويرفع درجام، ومع ذلك فإن عرشه أرفع بذلك، وحيميهم من كل عدو، 
  . وأمسى من أن يصل إليه أي إنسان

  :  هذا األمر يف مكان آخر فقاللقد بني املسيح املوعود 
اللَّه الَِّذي رفَع السماواِت ِبغيِر عمٍد ترونها ثُم استوى : قال اهللا تعاىل"

بكم اهللا الذي رفع السماوات بغري أعمدة أي أن ر.. )٣:الرعد(علَى الْعرِش
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هناك إشكال يف املفهوم الظاهري هلذه اآلية . كما تروا مث استقر على العرش
أمل يكن اهللا تعاىل مستقرا على عرش يف البداية؟ إمنا جواب ذلك أن : وهو

العرش ليس شيئًا ماديا، بل هو بيان حلالة كونه تعاىل وراء الوراء، وهي صفة 
وحيث إن اهللا تعاىل قد خلق األرض والسماء وكل شيء آخر، . مة له الز

وجعل ِمن نوره نورا يف الشمس والقمر والنجوم، وخلق اإلنسان على صورته 
، وهكذا فكأنه تعاىل قد على سبيل ااز ونفخ فيه من أخالقه الكرمية 

د أشار اهللا إىل جعل أشباها له، ولكنه منـزه عن كل تشابٍه ومتاثٍُل، لذلك ق
باختصار، إنه قد خلق كل شيء ولكنه ليس . ذلك بذكر استوائه على العرش

جشمه ." (عني املخلوق، بل هو منفصل عن اجلميع يف مقام هو وراء الوراء
  )٢٧٧ ص ٢٣معرفت، اخلزائن الروحانية الد 

أي أنه تعاىل ليس كاملخلوقات، فَمع أنه تعاىل هو الذي قد خلقها 
حها من صفاته، وصبغ اإلنسان بصبغته كثريا، بل أمره أن يصطبغ بصبغته ومن

  .تعاىل، إال أنه تعاىل أرفع وأعظم من كل شيء
 الدرجات ماِلك الصفات احلسنة كلها، رفيع هذا هو ربنا، صاحب

ومع أنه . العرش، فهو رغم مقامه الرفيع أقرب إىل اإلنسان من حبل وريده
حبل الوريد إال أن اإلنسان ال يستطيع أن يدركه بقوة تعاىل أقرب إليه من 

ال تدِركُه بصره، بل هو الذي يتجلى على املقربني كما قال اهللا تعاىل 
ارصاَألب ِركدي وهو ارصاَألب)أي ال يقدر اإلنسان على . )١٠٤ :األنعام

يتجلى على من يشاء رؤيته تعاىل ال بقوة علمه وال ملكانته، بل اهللا تعاىل نفسه 
  . بفضله

إذن، فإن اهللا تعاىل هو يف عامل الغيب ويستحيل تصور وجوده ماديا بأي 
ومع ذلك فإن املسيحيني بسبب عقيدم الباطلة قد اختذوا عيسى . شكل
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ا، . ، الذي كان من أنبياء اهللا األخيار، إهلًاإن مقام اهللا تعاىل رفيع جد
يب، وليس حباجة إىل أحد، يف حني قد قال اهللا وهو منـزه عن كل نقص وع

: املائدة (كانا يأكالن الطعام:  وأمهتعاىل يف القرآن الكرمي عن عيسى 
وهذه اآلية تدل من جهة على أن املسيح وأمه كليهما قد توفيا، فإا ). ٧٦

تبني من جهة أخرى أن الذي يكون حباجة إىل الطعام الستمرار حياته ال 
وهناك كثري من األدلة على . ا وال يقدر على سد حاجات اآلخرينيكون إهلً

إن عددا كبريا من املسلمني، باستثناء .  مل يكن إال إنساناأن عيسى 
 نتيجة جهلهم واتباعهم علماءهم احملرومني من الفهم -األمحديني، يظنون 

 سى  أن قول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي عن عي-الصحيح للقرآن الكرمي
ورافعك إيل أو قوله تعاىل بل رفعه اهللا إليه يعين أنه صعد جبسده 

العنصري إىل السماء أو أن اهللا تعاىل أصعده إليه جبسده املادي، وأنه سينـزل 
كانوا يقولون من قبل إنه سينـزل يف . يف وقت من األوقات إلصالح الدنيا

ون إنه سيرتل عند قرب القرن الرابع عشر، أما بعد انقضائه فأخذوا يقول
إن هؤالء ال يدرون أم ذا . القيامة، وما إىل ذلك من أقاويل وحكايات

االستدالل اخلاطئ يدعمون موقف املسيحيني من حيث ال يدرون، ذلك أن 
املسيحيني يستخدمون هذا االستدالل اخلاطئ للتدليل على أفضلية عيسى 

 على نبينا  .ثقفني يف بعض البالد ال شك أن بعض العلماء وامل
اإلسالمية قد رفضوا هذا االستدالل اخلاطئ وأصلحوا موقفهم معترفني بأن 

فقبل أيام . هذه اآليات اليت وردت فيها هذه الكلمات تؤكد وفاة املسيح 
 يستشف منه -موجها كالمه إىل املسيحيني-قد أدىل الرئيس اإليراين بتصريح 

 ذا التصريح ومل  مل يسئ إىل املسيح إنه. أنه يعتقد بوفاة املسيح 
، بغض النظر ينقص من شأنه، بل قد نصح املسيحيني على ضوء تعليمه 
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كل ما أود قوله هو أن تصرحيه هذا . باهلدى) أي الرئيس اإليراين(عن متسكه 
  . يعطي انطباعا أنه يؤمن بوفاة املسيح 

 لندن أن كثريا ممن كما أخربين الداعية حممد جالل مشس املقيم هنا يف
قاموا بترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة التركية يف العصر الراهن يف تركيا 

  . قد ماتقد صرحوا يف ترمجتهم هلذه اآليات أن املسيح 
 إىل اهللا تعاىل ال يزال يفسر يف األمة اإلسالمية  لكن رفع املسيح 

فقبل بضعة أيام كتب إيل . ء باجلسم املادي إىل السماحىت اليوم بصعوده 
 أحد أبناء اجلماعة من البالد الغربية أنه يبلغ دعوة سيدنا املسيح املوعود 

إىل صديق له، وأنه قد اقتنع بكل شيء، لكنه مل يقتنع إىل اآلن بتفسري اجلماعة 
  .، حيث قال له أنا مل أفهم دالئلكم وتفاسريكم هلذه الكلمة"الرفع"لكلمة 

بري من مسلمي القارة اهلندية الذين يرغبون يف الدين، إذن هناك عدد ك
 الذين يعرفون -وأغلبية املسلمني يف البالد اإلسالمية األخرى مبا فيها العربية 

 حي يف  يؤمنون بأن املسيح -اللغة العربية ويستوعبوا أكثر من غريهم
 - اكستان فقبل فترة جاء لزياريت أحد أصدقائنا غري األمحديني من ب. السماء

علما أنه يزورين أصدقاء غري أمحديني ممن هلم صالت جيدة مع أبناء اجلماعة 
.  ال تثبت من القرآن الكرمي فقال يل إن وفاة عيسى -بني الفَينِة والفينة

 استأذن يف فلما ذكرت له بعض اآليات القرآنية الدالة على وفاته 
وضوع إذ كان الوقت قصريا، الذهاب ووعد بالزيارة مرة أخرى ملناقشة امل
  . لكنه رغم مضي شهور عدة مل يعد حىت اآلن

باختصار إن العلماء أو املفسرين قد رسخوا يف أذهان املسلمني، وال 
 أنه هو املسيح املوعود سيما بعد دعوى سيدنا مرزا غالم أمحد القادياين 

وأنه هو  حي يف السماء جبسده العنصري، واإلمام املهدي، أن املسيح 
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 - أيا كانت ديانتهم-أما السعداء ذوو الفطرة الطيبة . نفسه سيبعث ثانية
فهناك صديق مسيحي إجنليزي حيضر الدكتوراه . فريشدهم اهللا تعاىل إىل احلق

يف العلوم ورمبا قد أاها، وهو راغب يف األمحدية بل قريب جدا منها، وقد 
يدة الكفارة والفداء وألوهية املسيح أخربين قبل بضعة أيام أنه ال يؤمن بعق

اواقترب من اإلسالم جد ،.  
إذًا فاملسيحيون أنفسهم أخذوا خيطِّئون نظريام وأصبحوا قريبني من 
اإلسالم، أما الذين جيب أن يدافعوا عن اإلسالم فهم يدعمون موقف األعداء 

 عداد هائلةبأكذلك فإن املسيحيني الذين يدخلون اإلسالم . بعقائدهم الفاسدة
 مل يكن إال نبيا من أنبياء يؤمنون بأن املسيح  جبهود املسلمني األمحديني

 من عباده املقربني، وقد بعث إىل الناس يف عصره ورحل عن وعبدااهللا تعاىل 
  .العامل بعد أداء مهمته

آيات من القرآن الكرمي، لذا ب فهؤالء القوم يستدلون على عقيدم هذه 
، مث سأقدم لكم شيئا قليال مما ذكره املسيح املوعود منهاتني سأقدم لكم آي

من تفسري مجيل هلما .  
ذْ قَالَ اُهللا يا ِعيسى ِإني متوفِّيك ِا:  يف القرآن الكرمي يقول اهللا 

قفَو وكعبات اِعلُ الَِّذينجوا وكَفَر الَِّذين ِمن كرطَهمو ِإلَي كاِفعرو الَِّذين 
كَفَروا ِإلَى يوِم الِْقيامِة ثُم ِإلَي مرِجعكُم فَأَحكُم بينكُم ِفيما كُنتم ِفيِه 

  )٥٧:آل عمران(تختِلفُونَ
وقَوِلِهم ِإنا قَتلْنا الْمِسيح ِعيسى ابن مريم :  وقال تعاىل يف موضع آخر

تلُوه وما صلَبوه ولَِكن شبه لَهم وِإنَّ الَِّذين اختلَفُوا ِفيِه لَِفي رسولَ اِهللا وما قَ
 بلْ رفَعه اُهللا ِإلَيِه *شك ِمنه ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ِإال اتباع الظَّن وما قَتلُوه يِقينا 

  )١٦٠-١٥٩ :النساء (وكَانَ اُهللا عِزيزا حِكيما
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  : يف تفسري اآلية األوىلويقول سيدنا املسيح املوعود 
واحدا بعد  لقد ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية أربعةَ من أفعاله بالترتيب 

 ، سأرفعك إيلَّ:وثانيا) أي أنا سأميتك(سأتوفّاك : حيث ذكر أوالً ،اآلخر
لى منكريك اعك غالبني عب سأجعل أت: ورابعا،أبرئك من م الكفارس :وثالثا

ي وسأوضح هذه املسألة أيضا يف مناسبة أخرى فيما بعد فه( إىل يوم القيامة
 ومن الواضح أن كل هذه اجلمل األربع قد )ثري التساؤالت لدى البعضتيضا أ

  إذ ال شك)أي أا مذكورة هنا بالترتيب املطلوب(جاءت بترتيبها الطبعي، 
، فال بد ارجعي إىل ربكعه نداء يف أن الذي ينادى إىل اهللا ويتناهى إىل مس

 وحبسب ارجعي إىل ربكأن ميوت أوالً، مث يرفَع إىل اهللا حسب قوله تعاىل 
 هذا  بعد املمات،وال بد أن ترفع روح املؤمن إىل اهللا . احلديث الصحيح

إزالة أوهام، اخلزائن ." (ما يشهد عليه القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة
٦٠٦ ص ٣لد الروحانية  ا(  

 هنا هي  املسيح املوعود ال بد من القول هنا إن اآلية اليت استدل ا
، حيث يقول )٢٩:الفجر(ارِجِعي ِإلَى ربِك راِضيةً مرِضيةً: قوله تعاىل

  : يف تفسريهاسيدنا املسيح املوعود 
 يف إن اهللا تعاىل أمات املسيح مث رفعه إليه، كما يقال عن الصاحلني "

التعبري الشائع، فعندما ميوت أحدهم يقال قد رفعه اهللا إليه، وكما يشري إليه 
واهللا تعاىل يف كل مكان، فهو ليس . ارجعي إىل ربكذلك قول اهللا تعاىل 

فكيف ميكن االعتقاد إذن بأنّ . مادةً، وليس له جسم، وليس حمدودا يف جهة
من يرفع إىل اهللا فال بد من صعود جسمه إىل السماء؟ ما أَبعد هذه الفكرةَ عن 

فاألبرار إمنا يرفَعون إىل اهللا روحا وروحانيةً، وليس أن ! الصدق واحلقيقة
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إزالة أوهام، اخلزائن ". (مهم وحلومهم وعظامهم تِصلُ إىل اهللا تعاىلأجسا
  )٢٤٧-٢٤٦ ص ٣الروحانية الد 

 وشىت األساليب اليت ،إن علم الكالم الذي زودنا به املسيح املوعود 
فسر ا آيات القرآن الكرمي لنا ال ميكن أن يدركها األغيار ما مل يسعوا لذلك 

أما الذي ال يريد أن يفهم والذي مل . يدين عن التعصببطهارة القلوب بع
كما قال . يعطه اهللا حظا من البصرية فلن يدركه ولن يفهمه حبال من األحوال

  . هذا الزائر الذي ذكرته قبل قليل
 الذي كنت أقرأه من قبل، واآلن أتابع قراءة قول املسيح املوعود 

          : يقول حضرته
 إين سأبرئ ساحتك من م الكفار، وهذا عيسى  لمث قال اهللا "

إشارة إىل ما كان اليهود يتمنونه بشأنه حيث أرادوا أن يثبتوا بقتله على 
الصليب أنه ملعون طبقًا ملا ما ورد يف التثنية يف التوراة بأن املصلوب ملعون 

 هذه اآلية وحمروم من رمحة اهللا وال يرفع إىل اهللا بكرامة، فبشر اُهللا املسيح يف
أنك ستموت موتا طبعيا، مث ترفع إيلّ بعزة، وأن أعداءك سيفشلون يف 

 اليت يسعون إللصاقها -كما سأبرئك وأنزهك من التهم . مساعيهم لصلبك
 من صلٍب ونتائج املوت على الصليب من لعنٍة وحرماٍن -بك وحياولون إثباا 
  . من النبوة ورفٍع إىل اهللا

 هنا أيضا تتضمن إشارة لطيفة إىل أنه تعاىل كمتوفيوإن كلمة 
سينجيه من املوت على الصليب، ألن التويف تعين يف األغلب اإلماتة الطبيعية، 
أي أن ميوت اإلنسان مبرض فحسب، ال نتيجة ضرب أو سقوط من فوق 

 يف تفسري قوله مثالً، وهلذا قد قال بعض املفسرين مثل صاحب الكشاف وغريه
  ". مميتك حتف أنفك" إن معناها متوفيكإين  :تعاىل
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 هنا إن املوت الذي يكون بضرب أو سيدنا املسيح املوعود يقول 
سقوط وغريمها ال يعبر عنه بكلمة التويف، إمنا تستعمل التويف للموت الطبعي 

  )فقط
أعين يف قوله تعاىل    .. وقد جاءت هذه اإلشارة يف اجلملة الثالثة يف اآلية         "
كرمن الذين كفروا   ومطه  .. وغاية القول إن مجلة     . أقوى وأجلى مطهرك

 قد وردت يف اآلية يف املقام الثالث متامـا كمـا يتطلـب              من الذين كفروا  
إىل  رفع   ، وحيث إن عيسى     سأطهرك وأنقذك : الترتيب الطبيعي، ومعناها  

أنه قد أُنِقـذ    رفعا روحانيا مثل األنبياء واملقدسني، فثبت        عد املمات اهللا تعاىل ب  
  .حتما من مكائد الكفار ومهم

 فهي كما وردت رابعا من      وجاِعلُ الذين اتبعوك  :  أما اجلملة الرابعة  
حيث الترتيب يف القرآن الكرمي فرقمها من حيث الترتيب الطبيعي أيضا الرابع،           

  . نالوا الغلبة بعد كل األمور املذكورة من قبلذلك أن أتباع عيسى 
مل األربع قد وردت يف اآلية املذكورة أعاله بترتيب طبيعـي            فهذه اجل 

متاما، وهذا ما يليق ببالغة القرآن الكرمي، ألن إيراد األمور اجلديرة بالـذكر             
هذه هي عظمـة القـرآن      (بترتيبها الطبيعي هو كمال البالغة وعني احلكمة        

 ولذلك  )وبالغته وكالمه احلكيم، إذ يوجد فيه ترتيب حمكم من كافة النواحي          
خذوا سـورة الفاحتـة     . جند القرآن الكرمي كله يراعي الترتيب الطبيعي دائما       

    مثالً، حيث ذكرت رب العاملني   مث ،الرمحن   مث ،الرحيم   مث ، مالك
، وبدأت ذكر الفيوض اإلهلية بدًءا من الفيض العام حىت الفـيض            يوم الدين 

 عام ينتفع منـه اجلميـع،       فهناك فيض رباين  (األخص حبسب ترتيبها الطبيعي     
 فقد ذُكرت اجلملُ األربـع يف       )وهناك فيض رباين خاص يفيد اخلواص فقط      

اآلية املذكورة آنفًا حبسب ترتيبها الطبيعي وفقًا لألسلوب البالغـي الكامـل            
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حيرفـون الكلـم عـن      ولكن املشايخ املعاصرين املتعنتني الذين      . املعروف
ذلون قصارى جهدهم إلثبـات حيـاة        كما فعل اليهود، والذين يب     مواضعه

املسيح ابن مرمي، والذين أبوا إال أن حيرفوا كالم اهللا ويغيروه، قد أنكـروا يف               
اجلملتني من هذه اجلمل األربع الترتيب الطبيعي احملكم الذي وضعه اهللا تعاىل            

وجاعـل  :  و ومطهرك من الذين كفـروا    : بنفسه، فيقولون إن اجلملتني   
 و متوفيـك : قد وردتا بترتيب طبيعـي، أمـا اجلملـتني        الذين اتبعوك 

 ورافعك إيل            فلم تردا حسب الترتيـب الطبيعـي، بـل إن قولـه  : إين
  ."ورافعك متأخر يف الواقع عن قوله تعاىل متوفيك

 ورافعـك إيل  :  أي أم يزعمون أن املفروض أن يكون قوله تعاىل        
  :  ويقولملوعود ويتابع سيدنا املسيح ا. إين متوفيكقبل 

األسف كل األسف أم قد حاولوا تشويه كالم اهللا أحسِن املـتكلمني            
حمرفني إياه من وضعه وشكله     .. جل شأنه، ذلك الكالم البليغ بالغةً محكَمة      

وترتيبه األصلي، فعدلوه حسب رغبتهم، حيث اعترفوا بصحة ترتيب مجلـتني       
ها ساقطتني عن درجـة الفـصاحة       من اجلمل األربع بينما اعتربوا مجلتني من      

والبالغة، أعين أم أخروا اجلملتني الواردتني أوال يف الترتيب وقدموا عليهمـا            
كان ترتيب هذه اجلمـل القرآنيـة ال يؤيـد          . (اجلملتني اللتني جاءتا بعدمها   

، ولكنـهم مل   )موقفهم فحاولوا تغيري هذا الترتيب القرآين حـسب رغبتـهم         
هذا التحريف الذي قاموا به على شـاكلة اليهـود،          ينجحوا يف مرامهم رغم     

 علـى قولـه     ورافعك إيل ذلك أننا حىت لو سلّمنا جدالً بتقدمي قوله تعاىل          
 فلن ينفع ذلك هؤالء احملرفني أيضا، إذ يكون املعىن يف           إين متوفيك : تعاىل

طل وهذا املعىن با  . يا عيسى سأرفعك إيلّ أوالً مث أميتك بعد ذلك        : هذه احلالة 
 يف السماء، ألن الوفاة قد اعتربوها بعد        بالبداهة، ألنه يستلزم وفاة عيسى      
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 الرفع، ومل يذكر النـزول بني الرفع والوفاة، وهذا حيتم أن ميوت عيسى             
يف السماء، فال يستقيم املعىن إال إذا اخترعت مجلةٌ ثالثة ووضعت بني اجلملتني             

ولكن يف هذه احلالة لن تبقى      . متوفّيكيا عيسى إين رافعك ومنـزلك و     : وقيل
هذه اجلمل كالم اهللا بعد كل هذه التحريفات، بل إن هذا التدخل اإلنـساين              
والتغيري الواضح والتبديل والتحريف سيجعله كالم ذلك احملرف الذي جلأ إىل           

وال شك أن هذا التصرف يعد إحلـادا سـافرا          . هذا التحريف وقاحةً وخبثًا   
ا باوكفراحلد . (و٦٠٩-٦٠٧ ص ٣إزالة أوهام، اخلزائن الروحانية ا(  

 دليال آخر يف ضوء تفسري ابن عباس املـذكور يف           ويقدم حضرته   
يا عيـسى إين    : تفسري معامل التنـزيل حيث ورد فيه يف سياق تفسري اآلية         

 عنهما اهللا رضي عباس ابن عن طلحةَ بنعلي   وىور" :متوفيك ورافعك إيل  
 ملَـك  يتوفَّـاكُم  قُـلْ : تعـاىل   اهللا قولُ عليه يدلو .مميتك إين: امعناه نأ

، وقولُه  )٣٣:النحل( الَِّذين تتوفَّاهم الْمالِئكَةُ طَيِبني   : ، وقولُه تعاىل  الْموِت
فكان ابـن   ). ٢٩( :النحل(الَِّذين تتوفَّاهم الْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهم    : تعاىل

وال خيفى على القراء أن ابن عباس كان من         . عباس يعتقد أن عيسى قد مات     
 ذا اخلـصوص    السباقني يف فهم القرآن الكرمي وتفسريه، وقد دعا له النيب           

   )٢٢٥-٢٢٤ ص ٣إزالة أوهام، اخلزائن الروحانية الد (." أيضا
 قد أعلن سيدنا    من املعلوم أن األمر ال يقتصر على ثالث آيات فقط، بل          

يف القرآن الكـرمي فـإن      " التويف" أنه أينما وردت كلمة      املسيح املوعود   
  . معناها املوت دائما

 يف ضوء القـرآن الكـرمي        على وفاة عيسى     ويؤكد حضرته   
  : فيقول بكلمات قوية



 - ١٢ -

 قد رفع بعد الوفاة إىل السماء جبسده املادي فعالً          إذا كان عيسى    "
يا عيسى إن   : "ن تكون الكلمات يف القرآن الكرمي كاآليت      فكان من املفروض أ   

، ولكـن ال يوجـد يف       "متوفيك مث حمييك مث رافعك مع جسدك إىل السماء        
، وقد ورد بعـد قولـه تعـاىل         ورافعكالقرآن الكرمي كله إال قوله تعاىل       

متوفيك          رافعـك مث حمييـك  "، ولكنا جند أن القرآن مل يقل يف أي مكان "
متوفيك ورافعك فقط، وإذا كانت مثل هذه الكلمة فيه فليخِرجوها          : وإمنا قال 

 قد مـات يف  فأقول بكل قوة وحتد إنه بعدما تبني صراحة أن عيسى          . لنا
 أو  ورافعكاحلقيقة فال بد من اإلميان بأنه حيثما وردت يف القرآن كلمات            

   بل رفعه اهللا إليه          ا رفع روحه فقط، مما هو ضـرو ري لكـل    فإمنا أريد
إزالة (. واإلعراض عن الضروري وامليل إىل غري الضروري جهل حبت        . مؤمن

  )٢٣٥  ص٣أوهام، اخلزائن الروحانية الد 
 أن القرآن زاخر ذا املوضوع مـن بدايتـه إىل           لقد أعلن حضرته    

وأريـد  " التويف" آية وردت فيها كلمة      ٢٣وقد نقل حضرته يف موضع      . ايته
  . رةا املوت يف كل م

   مث أثبت     يف ضوء ثالثني آيـة مـن     ) إزالة أوهام ( يف الكتاب نفسه
  .  قد مات موتا طبيعياالقرآن الكرمي أن عيسى 

 وراءه كتبا كثرية أثبـت      باختصار، قد ترك سيدنا املسيح املوعود       
 يف ضوء القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وقدم ذا         فيها وفاة عيسى    
أما فيما يتعلق باملسيحيني فقد أثبت هلم       . ني قاطعة للمسلمني  الصدد أدلة وبراه  

 كان إنسانا وعبدا مقربا إىل اهللا تعاىل، مرفوعا إليه تعاىل رفعا            أن عيسى   
روحانيا، وأبطلَ بالرباهني عقيدة ألوهيته وبنوته الـيت دفعـت املـسيحية إىل             

  . الشرك
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توبوا عن عقيدم هـذه     ندعو اهللا تعاىل أن يلهم هؤالء القوم الصواب لي        
 حيا يف السماء ونزوله منها يف وقت مـن          الباطلة القائلة بوجود عيسى     

األوقات، وليطيعوا املسيح احملمدي الذي بعث عند احلاجـة املاسـة متامـا،             
 كما أمرهم، وهكـذا      سالم النيب    وليوفقهم اهللا تعاىل أيضا أن يبلّغوه       
  . سيصلحون دنياهم وعقباهم أيضا

 هـي   يتذكر املسلمون األمحديون أيضا أن كتب املسيح املوعود         ول
. القادرة على إفحام األعداء باألدلة الرباهني يف معركة احلق ضد الباطل اليوم           

 وما هي إال غيض من فيض، فهنـاك         لقد قرأت عليكم أقواال من كتبه       
     عبارات كثرية جدا أثبت     عيسى فيها موت      ،ـه الروحـاينورفْع 

ضافة إىل مواضيع أخرى كثرية، وإن قراءة هذه األقوال تستغرق سـاعاٍت            باإل
  . طويلة

إن الذين نشأوا وترعرعوا ودرسوا يف هذا اتمع واندجموا فيه يظنون أن            
 وفهمها صعب عليهم، فلذا جيـب تـأليف         قراءة كتب املسيح املوعود     

ولكن هذه الكتب   ال شك أنه ال بد من تأليف الكتب حمليا،          . الكتب حمليا هلم  
وإـا  .  وكالمـه  أيضا جيب أن تكون مبنية على كتب املسيح املوعود          

لفكرةٌ خاطئة أنّ هذه الكتب صعبة الفهم ألا قد أُلِّفت ألهل باكـستان أو              
كال، بل جيب ترغيـب     . اهلند وأنه ال ميكن لألجيال الناشئة هنا أن يقرؤوها        

ؤولية الكبـار باإلضـافة إىل      الشباب والصغار أيضا يف قراءا، وهذه مـس       
القول إن هذه الكتب صـعبة      . املنظمات الفرعية اليت عليها أن تم ذا األمر       

لو قِبلنا هذا البتعد الناس     . فال نقدر على قراءا ال يصح بشكل من األشكال        
إن القوة والعظمة اليت تتسم ا كلمات سـيدنا املـسيح           . عنها رويدا وريدا  
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 ميكن إجيادها يف كتب أخرى تؤلَّف بتلخـيص كتبـه            وكتبه ال  املوعود  
أو باقتباس مجل منها  .  

 اليت ألّفهـا    لقد ترمجت أقوال كثرية من شىت كتب املسيح املوعود          
 Essence: يف مواضع خمتلفة إىل اللغة اإلجنليزية، وقد نشرت يف كتاب بعنوان

of Islamا على قدم وساق يف مخسة جملدات، وال يزال عمل الترمجة جاري .
صحيح أن الترمجة تفقد بعضا من رونق       . فعلى الناطقني باإلجنليزية أن يقرؤوها    

. األقوال األصلية وائها، ولكنها تكون أقرب ما ميكن إىل الـنص األصـلي            
 قد ترمجت بكاملها، وهذه الكتب أيـضا        وهناك كتب للمسيح املوعود     

 آمل أن تكتمل ترمجة كتابه      إين. جيب أن تكون موجودة يف بيت كل أمحدي       
فعلى الناطقني  . أيضا وأن يكون متوفرا قريبا بإذن اهللا تعاىل       " الرباهني األمحدية "

 ويدرسوها ويستمدوا منـها     باإلجنليزية أن يشتروا كتب املسيح املوعود       
أما الناطقني  . األدلة والرباهني إلقناع املعارضني باحلجج والرباهني الواردة فيها       

علما هذه  . ية فعليهم أن تكون حبوزم مجيع كتب املسيح املوعود          باألرد
الكتب يف طور اإلعداد للطبعة اجلديدة، وقد مت كتابتها على احلاسوب، ونأمل            

فعلـى  . أن جملداٍت منها سوف ترى النور حىت هذه اجللسة السنوية بإذن اهللا           
  . اإلخوة الذين ليست لديهم هذه الكتب أن يشتروها

رت يف إحدى خطيب السابقة أن سيدة كتبت إيل أا بدأت تفهم    لقد ذك 
 وتـدبرت يف    القرآن الكرمي بعد أن قرأت كتب سيدنا املسيح املوعـود           

إذن فال بد من قراءة كتب املـسيح        . بعض تفاسريه حول صفات اهللا احلسىن     
ندعو اهللا تعـاىل أن يوفقنـا       .  من أجل فهم القرآن الكرمي أيضا      املوعود  

   .يعا لذلك، آمنيمج
                                    


