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بني أن يصلي  ميكن يف هذه احلالة أن خيتار املرء لقد صادف اليوم أن اجتمع العيد واجلمعة فوضح حضرته، حبسب قول النيب 

أيًضا   وعود ويف زمن املصلح امل وبني أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إان جممعون. ،عةاجلمعة أو يصلي صالة الظهر مجا
فالذي ينال  ،إن ربنا كريم للغاية بحيث جمع لنا عيدين: حضرته فقال يوم اجلمعة يوم العيد قد وافق كان 

  ؟رغيفين اثنين بالسمنة كيف يمكن أن يرد أحدهما
سنة النيب صلى  اجلمعة حسب أيده هللا تعاىل بنصره العزيز صلى حضرتهميكن االستفادة منها ملن شاء ولكن هناك رخصة ف

 : إان جمّمعون. هللا عليه وسلم حيث قال
فيها اهلدَف من بعثته، كما  اليت بني  بعض املقتبسات للمسيح املوعود  لذكرالقصرية،  وأفرد حضرته هذه اخلطبة

أيضا.   العظيم للنيب قاماملخامت النبيني وهو النيب احلي حقيقة، وبني  له أنه ومجاعته تؤمن أبن النيب  مشهور قول بنّي يف
 والعياذ ابهلل.  نقّلل من مقام النيب  أعداء اجلماعة أننا إبمياننا ابملسيح املوعود وذلك ردا على اعرتاضات بعض 

إهنم يظنون بسن قانون حيّتم كتابة لفظ "خامت النبيني" مع اسم النيب صلى هللا عليه وسلم أهنم قد قاموا إبجناز كبري، ووضعوا 
 حائال كبريا يف سبيل األمحديني. 

وكل عمل من أعماله يفيض حبب وعشق سيدان خامت األنبياء حممد املصطفى صلى  عليه السالم إن كل حلظة من حياته
 لقد قال عليه السالم موجًها كالمه للمعارضني وهو يبني الغاية من بعثته:. عليه وسلمهللا 

ا وأن يصبحوا مسلمني   ادقنيص "هناك هدفان اثنان لبعثيت، أحدمها خيص املسلمني وهو أن يتحّلوا ابلتقوى والطهارة حقًّ
م املختَلق، وهو أن يُكَسر صليُبهم، ويُقضى على إهلهما أراده هللا تعاىل من معىن كلمة املسلم؛ واثنيهما خيص املسيحيني ك

 عبادة اإلله الواحد." رسىتُ أن وأن ينساه العامل هنائًيا و 
 الكذابكذب . أي أن  أن يفلح؟ }إن هللا ال يهدي من هو مسرف كذاب{ لكاذبلميكن  مث قال عليه السالم: هل

إثباهتا مور اليت هتدف إىل إظهار جالل هللا وإظهار بركات رسوله و األ لكن الكه، وما دام كاذاب فيكفي كذبه لتدمريه.يكفي هل
 توىل محايتها وحفظها.تفإن املالئكة  ،بيد هللا تعاىل وتكون مغروسة

حلال امسها وأثرها، فإذا كانت من عند هللا كما هو ا ينمحيبحتة حىت التجارة من قبيل ال ليست إن مجاعيت: يقول مث 
فليعارضها العامل كله ولكنها ستنمو وتزدهر وتنتشر وستحميها املالئكة. ولو مل يكن معي شخص واحد ومل ينصرين  ،يف احلقيقة

 أن هذه اجلماعة ستنجح. موقن أحد فمع ذلك أان 
 عوث أوقط أن جاء إىل الدنيا مبإىل اآلن . مل حيدث ضرورية لتقدم مجاعيت أراهابل  أان ال أابيل ابملعارضة،:  وأيضا

خليفة من هللا وقَِبله الناس هبدوء وصمت. إن حالة الدنيا لغريبة حقا إذ ال يتورعون عن املعارضة مهما كان اإلنسان ميلك 
 قّدما يفوق العادة.بفضل هللا تعاىل تنال مجاعيت ابستمرار ت فطرة طيبة مثل الصديقني، بل يظلون يعرتضون عليه ابستمرار.

الكالم املذكور كان عدد  موجودون يف أكثر من مئيَت دولة. وعندما قال  نرى اليوم أن املخلصني الذين ابيعوه )
 ( ملئات، أما اليوم فيبايع الناس ئمئات األلوف كل عام بفضل هللا تعاىلاب املبايعني

اهلدف من أتسيس هذه اجلماعة هو أن يتخلص الناس من جناسة الدنيا، وينالوا طهارة حقيقية ويعيشوا قائال:  يتابع 
 عيشة املالئكة. 

 : اإلميان ومعلنا الطاعة الصادقة للنيب كاملي يف ذكر كونه وكون أفراد مجاعته   مث يقول 



والقرآِن الكرمي كما جيب على املسلم الصادق.   ابلنيبأقول صدًقا وحًقا، وحلًفا ابهلل، إنين ومجاعيت مسلمون، ونؤمن  
وأرى اخلروج عن اإلسالم قيد أمنلة مدعاة للهالك. إن مذهيب هو أن كافة الفيوض والربكات اليت ميكن ألحد أن يناهلا، أو أن 

وحده فقط. ال    األكرمقرب هللا الذي ميكن أن حيظى به اإلنسان؛ إمنا يناله نتيجة الطاعة الصادقة واحلّب الكامل للنيب
إىل السماء جبسمه املادي وال حبياته  صحيح أين ال أؤمن بصعود املسيح الناصري .  سبيل إىل الرب اآلن إال بواسطته

، وال أستطيع أن أرضى هبذه اإلساءة وال للحظة  حىت اآلن، ألن يف قبول هذا األمر إساءة كبرية وإهانة شديدة للنيب
  .واحدة

 النيب  . حني تويّفِ يسوا حباجة للمسيح الناصري قط بقدر حاجتهم إىل النيب والعامل لأقول لكم صدقا وحقا إن املسلمني 
قطعُت عنقه. ففي  من قال بوفاته وقال: سيفه من غمده  ، حىت سّل عمر من شدة احلزنكاجملانني أصبح الصحابة 

فجمع الصحابة كلهم وخطب فيهم وقرأ  ،نورا وفراسة هذه احلالة السائدة من احلماس الشديد وهب هللا تعاىل أاب بكر 
ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسلُ اآلية:  ، فأخذوا همفورة محاس زالت خطبته فيهم أبو بكر  حني ألقى. َوَما حُمَمَّ

يا بعد وفاة وقد كان ذلك أول إمجاٍع عِقد يف الدن . كأهنا نزلت يف ذلك اليوميشعرون و كانوا اآلية يف أزقة املدينة و هذه قرأون ي
 وصدر فيه قرار حاسم أبن سيدان املسيح قد تويف.  النيب 

 : األمسى ومقامه كانة النيب ملبياان  مث يقول سيدان املسيح املوعود 
الذي كان إنساان كامال ونبيا كامال وقد جاء بربكات كاملة والذي بسبب البعث الروحاين واحلشر الروحاين منه ذلك اإلنسان 

مت املرسلني اقامت القيامة األوىل يف العامل، واستعاد العامل امليت حياته ئمجيء ذلك النيب املبارك خامت األنبياء إمام األصفياء خ
لِّها على أحد . اي إهلي احلبيب صلِّ على هذا النيب احلبيب صالة مل تص-هللا عليه وسلم صلى  -فخر النبيني حممد املصطفى 

منذ بدء العامل. فلو مل يُبعث هذا النيب العظيم يف العامل ملا كان عندان أي دليل على صدق مجيع األنبياء الصغار الذين أَتوا يف 
جهاء وأحباء هللا. كلُّهم مقربني وو   واوزكراي وغريهم وغريهم، وإن كان العامل مثل يونس وأيوب واملسيح ابن مرمي ومالخي وحيىي

وا من الصادقني يف العامل. اللهم صل وسلم وابرك عليه وآله وأصحابه أمجعني وآخر  فمن منَّة هذا النيب أن هؤالء أيضا قد ُعدُّ
 دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

ومكانِته والتوفيَق لنصلي  أن يهب لنا اإلدراك احلقيقي ملقام النيب  هللا  زيز،مث دعى حضرته أيده هللا تعاىل بنصره الع
بعملنا ونرسخه يف  هبذا الطريق الوحيد سنُثبت حبنا للنيب حيث أكثر من ذي قبل،  عليه دوما. ويوفقنا لننيب إليه 

 قلوبنا، ونتمكن من الرد على معارضة املعارضني.
 
 


