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****** 
ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حمم  
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  .، آمنيَوال الضَّالِ نيَ 
ََ شَ  اليوم صباًحا، واليوم هو يوم اجلمعة أيضا، وإذا اجتمع العيد واجلمعة َفَمنْ  ينا العيدَ لقد صل   صلى  ا

 قال أيضا يف تلك املناسبة: َوِإانَّ  ولكنه  ،. وجيوز ذلكبدال من اجلمعة حبسب قول النيب  الظهر
لذلك   ،اجلمعةَ  فصلى النيب  (فيها والسنة الصالة إقامة كتاب  ماجه، ابن سنن) هللاُ. َشاََ  ِإنْ  ُُمَمِ ُعونَ 

يصلي الظهر مجاعًة أن  شاَهذا: من  قُلت ألمري اجلماعة يف بريطانيا يف ضَو قول النيب  قد كنتُ 
لذا  ،ويف ظروف هذه األَّيم ال ميكن أن جيتمع عدد كبري من الناس يف اجلوامع. فليفعل بدال من اجلمعة

وإذا كانوا متفر غني فيمكن هلم أن يصل وا صالة اجلمعة اليوم أيضا كما كانوا  ،يف البيت يُفضَّل البقاَ
ًَ ا اقتأن يصلوا الظهر، ولكننهلم يصل ون اجلمعة يف البيوت من قبُل، والذين هم مشغولون فيمكن   بُسنةدا

يوم يوم العيد  قد وافقأيًضا كان  نصل ي اليوم صالة اجلمعة هنا. ويف زمن املصلح املوعود  النيب 
عليهم رد ا  فقد م بعض الناس أدلَّتهم أنه ينبغي أن نصل ي الظهر وليست اجلمعة. فرد  حضرته  اجلمعة

كيف ميكن أن   فالذي ينال رغيفني اثنني ابلسمنة ،مجيال قائال: إن ربنا كرمي للغاية حبيث مجع لنا عيدين
أنه إذا صل ى أحٌد  إال إذا تعر ض الضطرار خاص، ولذلك مسح النيب  ،بل سيأخذ كالمها ؟يرد أحدمها

 الصالتني أحد، وبعض الناس الذين يوف قهم هللا تعاىل ألداَ كال يطعن فيهصالَة الظهر مضطرًّا فينبغي أال 
نبغي أال يعرتض عليهم أحد قائال أهنم مل يستفيدوا من الرخصة. ابختصار، هناك أي العيد واجلمعة في

هو أنه قال: إان ُمم عون. لذا نصلي اليوم صالَة اجلمعة ولكن سألقي خطبة  رخصة ولكن عمل النيب 
اليت بني  فيها اهلدَف من بعثته،   قصرية اليوم ولذلك قد اخرتُت بعض املقتبسات للمسيح املوعود 

 خامت النبيني وهو النيب اْلي حقيقة، وبني   له أنه ومجاعته تؤمن أبن النيب  مشهورما بني  يف قول ك



نقل ل  أيضا. يعرتض بعض أعداَ اجلماعة علينا أننا إبمياننا ابملسيح املوعود   العظيم للنيب قامَ امل
والعياذ ابهلل. يفتخر أعداؤان يف ابكستان ويقولون انظروا كيف أبدينا حبنا العظيم مع  من مقام النيب 

اذان هذا القرار يف الربملان أبنه من املفروض كتابة كلمة "خامت النبيني" مع اسم  النيب  وأظهران مقامه ابّت 
 .  النيب 

لم فهو أمر ل صلى هللا عليه وسلو كانت قلوهبم تشهد على ذلك حًقا وجتعلهم يعملون أبسوة الرسو 
كل البعد. لو كانوا   جيد جدا بكل يقني، ولكن الواقع أن أعماهلم قد أبعدهتم عن  تعاليم الرسول 

عاملني بتعاليمه وأسوته كما يف زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم ملا ضرب املسلم عنق أخيه املسلم، 
ن لصادق البار للنيب صلى هللا عليه وسلم. إهنم يظنون بسوجاَوا مهرولني إىل بيعة إمام الزمان اخلادم ا

ا قانون حيت م كتابة لفظ "خامت النبيني" مع اسم النيب صلى هللا عليه وسلم أهنم قد قاموا إبجناز كبري، ووضعو 
حائال كبريا يف سبيل األمحديني. إن هؤالَ العميان عقال ال يعلمون أن األمحدي هو أكثُر الناس إدراًكا 

ام خامت النبيني صلى هللا عليه وسلم، وهذا اإلدارك قد آاتانه سيدان املسيح املوعود عليه السالم. إن ملق
كل   املسيح املوعود عليه الصالة والسالم. إن حضرةالقوة اليت توجد يف كلمات  هؤالَ ال يبلغون شأوَ 

ى هللا سيدان خامت األنبياَ حممد املصطفى صل وعشقِ  ْلظة من حياته وكل عمل من أعماله يفيض حببِ 
املسيح  اابتِ وكت وأقوالِ  بباهلم. وتوجد هبذا الصدد من إرشاداتِ  عليه وسلم حبيث ال ميكن أن خيطرَ 

وال حيصى، وسوف أقدم لكم اآلن منها مقتبسني أو ثالثة على سبيل  املوعود عليه السالم ما ال يعد  
 وجًها كالمه للمعارضني وهو يبني الغاية من بعثته:املثال. لقد قال عليه السالم م

"هناك هدفان اثنان لبعثيت، أحدمها خيص املسلمني وهو أن يتحل وا ابلتقوى والطهارة حقًّا وأن يصبحوا 
؛ املة()وهو العمل أبحكام هللا تعاىل بطاعة ك ما أراد هللا تعاىل من معىن كلمة املسلمك  صادقني مسلمني

أن ا و سيحيني وهو أن ُيكَسر صليُبهم، ويُقضى على إهلهم املختَلق، وأن ينساه العامل هنائيً واثنيهما خيص امل
 عبادة اإلله الواحد." رسىتُ 

أن األمور  عليهم أن يدركواملاذا يعارضين الناس بعد االطالع على أهدايف هذه؟  مث قال عليه السالم:
قليب شيَ من  إذا كان يف املبنية على النفاق وأطماع الدنيا الدنيئة سوف هتلك هبذا السم تلقائيا. )أي

 تلقائيا(.  يهوتنت لكنتائج فورًا وهتالوالرجس، فمثل هذه األعمال لن تبارك، بل ستظهر  النفاق
أي  .من هو مسرف كذاب{ أن يفلح؟ }إن هللا ال يهدي لكاذبلميكن  مث قال عليه السالم: هل

ىل إظهار األمور اليت هتدف إ لكن الكه، وما دام كاذاب فيكفي كذبه لتدمريه.يكفي هل الكذابكذب أن  
 توىل محايتها وحفظها.تفإن املالئكة  ،بيد هللا تعاىل وتكون مغروسةجالل هللا وإظهار بركات رسوله وإثباهتا 



، الةحتفظها ال حم مالئكته فإنقد أسس هذه اجلماعة هذا ليس عمل اإلنسان، فما دام هللا تعاىل 
وليس ألحد أن يقضي عليها. هذا حتد ٍّ أنه بقدر ما تتعرض اجلماعة للمعارضة تتقدم ابلقدر نفسه بفضل 

إذا كانت امسها وأثرها، ف ينمحيبحتة حىت التجارة من قبيل ال ليست إن مجاعيت: هللا تعاىل. فيقول 
يها فليعارضها العامل كله ولكنها ستنمو وتزدهر وتنتشر وستحم ،من عند هللا كما هو اْلال يف اْلقيقة

 ح. أن هذه اجلماعة ستنج موقناملالئكة. ولو مل يكن معي شخص واحد ومل ينصرين أحد فمع ذلك أان 
إىل اآلن ث . مل حيدضرورية لتقدم مجاعيت أراهابل  )إذ ال بد منها( أان ال أابيل ابملعارضة،: يقول 

قط أن جاَ إىل الدنيا مبعوث أو خليفة من هللا وقَِبله الناس هبدَو وصمت. إن حالة الدنيا لغريبة حقا 
إذ ال يتورعون عن املعارضة مهما كان اإلنسان ميلك فطرة طيبة مثل الصديقني، بل يظلون يعرتضون عليه 

ما يفوق العادة. بفضل هللا ابستمرار.  تعاىل تنال مجاعيت ابستمرار تقد 
 موجودون يف أكثر من مئيَت دولة. وعندما قال  )أقول: نرى اليوم أن املخلصني الذين ابيعوه 

 عاىل( ملئات، أما اليوم فيبايع الناس ئمئات األلوف كل عام بفضل هللا تاب الكالم املذكور كان عدد املبايعني
اهلدف من أتسيس هذه اجلماعة هو أن يتخلص الناس من جناسة الدنيا، وينالوا قائال:  يتابع 

 طهارة حقيقية ويعيشوا عيشة املالئكة. 
أن جنعل أسلوب عيشنا خاضعا لتعليم اإلسالم  فمن واجبنا حبسب تعليم املسيح املوعود أقول: 

 الصحيح، وهذا هو الطريق اْلقيقي إلفحام العدو واالنتصار عليه. 
 : اإلميان ومعلنا الطاعة الصادقة للنيب  كاملييف ذكر كونه وكون أفراد مجاعته   يقول  مث
والقرآِن الكرمي كما جيب   ، إنين ومجاعيت مسلمون، ونؤمن ابلنيبأقول صدقًا وحًقا، وحلًفا ابهلل 

فيوض أن كافة العلى املسلم الصادق. وأرى اخلروج عن اإلسالم قيد أمنلة مدعاة للهالك. إن مذهيب هو 
والربكات اليت ميكن ألحد أن يناهلا، أو أن قرب هللا الذي ميكن أن حيظى به اإلنسان؛ إمنا يناله نتيجة 

.  وحده فقط. ال سبيل إىل الرب اآلن إال بواسطته  الطاعة الصادقة واْلب  الكامل للنيب األكرم
جبسمه املادي وال حبياته حىت اآلن، ألن إىل السماَ  صحيح أين ال أؤمن بصعود املسيح الناصري 

، وال أستطيع أن أرضى هبذه اإلساَة وال للحظة  يف قبول هذا األمر إساَة كبرية وإهانة شديدة للنيب
يزوره و  الطيبة،موجود يف املدينة  وضرحيه ،عاما 63تويف ِ عن عمر يناهز  يعرف اجلميع أن النيب  .واحدة

لماذا ف، هيف حق فإذا كان اليقني ئموت عيسى أو نسب املوت إليه إساَةٌ كل عام. اج  مئات آالف اْلج
 أنه تويف ودفن؟ قال حضرته:( )أي ملاذا يقال عنه  ؟حبق النيب األكرم  نفسها تُقبل هذه اإلساَة

، ويسرد املنشدون قصص وفاته أبْلان مجيلة يف ُمالس عيد املولد  تقولون بكل سرور إنه  قد تويف ِ



. فال أدري أي قد تويف أن النيب  الشريف، وتقبلون برحابة الصدر عند النقاش مع الكفار أيضاالنبوي 
)واليوم أيضا يثري بعض الناس غضبا.  نتستشيطو حىت   تواجهكم عند قبول وفاة عيسى مصيبة

هنائيا  والفرق والعلماَ ضجة ويقولون عنا: انظروا ماذا صنع هؤالَ؟! فبعضهم أنكروا ُميَ عيسى 
وبعضهم  يقولون أبنه سيأيت ولكن ليس اآلن غري أنه ال يزال حيًا. على أية حال يقول املسيح املوعود 

)  لو سالت دموعكم على مساعكم وفاة النيب  أيضا ملا أتسفنا، ولكن األسف كل األسف أنكم
 يعترب نفسه جديرا بفك َمن ال وتوقنون حبياةبكل سرور،  تقبلون وفاة خامت النبيني وسيد الكونني 

بة فيما لو ومل تكن أية غرابكلمة الوفاة.  يف حقهتفو ه أحد  إنوتستشيطون غضبا ، شراك نعل النيب 
جاَ هبداية عظيمة ال يوجد هلا نظري يف العامل، وأبدى أسوة  كان قد  حيا إىل اآلن؛ ألنه النيب  بقي

 آدم إىل اآلن.سع أحدا اإلتيان بنظريها من زمن ال يطيبة عمليا 
يسوا حباجة للمسيح الناصري قط بقدر حاجتهم إىل النيب والعامل لأقول لكم صدقا وحقا إن املسلمني 

 . حني تويف ِ أصبح الصحابة ذاته هلي ذات مباركة حبيث  إن  إضافة إىل ذلك من شدة كاجملانني
نقه. ففي هذه اْلالة قطعُت ع من قال بوفاته وقال: سيفه من غمده  ، حىت سل  عمر اْلزن

فجمع الصحابة كلهم وخطب  ،راسةوفِ  نوراً  السائدة من اْلماس الشديد وهب هللا تعاىل أاب بكر 
كان رسوال ومجيع   . أي أن النيب َوَما حُمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسلُ فيهم وقرأ اآلية: 

هذه اآلية  اآلن، عليكم أن تفكروا جيدا ملاذا قرأ أبو بكر الصديق توفوا. و وا قبله قد الرسل الذين أتَ 
والسيما حبضور مجيع من وراَ ذلك؟ وماذا كان يريد وما الذي كان يهدف إليه ؟ ئمناسبة وفاة النيب 

 أستطيع أن أقول بكل ثقة ويقني، وال متلكون إنكاره، إن الصحابة قد أصيبوا بصدمة كبرية . الصحابة
. وما كان مساع خرب وفاته أرادوا وما  ،وكانوا يعتربوهنا يف غري وقتها وسابقًة ألواهنا بوفاة النيب 

هذه أن تكون إال  شديد، يف انفعالٍّ  عمر مثل  جليلٌ صحايبٌّ يف هذه اْلالة حني كان غضبهم ليزول 
ال يزال حيا يُرَزق؛ ملاتوا  ولو كان الصحابة على علمٍّ أو يقنيٍّ أبن عيسى   موجبة لطمأنينتهم اآلية

، يقبلوا حياة أي نيب سوى سيدان رسول هللا مل يكن بوسعهم أن و  لنيب ا كانوا عش اقَ   إذوهم أحياَ. 
 يُرزق؟ حيٌّ  املسيح ميتا ويوقنوا أبن أبم أعينهم  فأّن  كان هلم أن يروه 

أزقة  اآلية يفهذه ، فأخذوا يقرأون همفورة محاس زالت خطبته فيهم أبو بكر  ألقىحني ابختصار، 
قصيدة يف راثَ النيب  كأهنا نزلت يف ذلك اليوم. عندها نظم حسان بن اثبت و  يشعرونكانوا املدينة و 
 :قال فيها  

 الناظرُ  ي عليكَ مِ ري فعَ لناظِ  السوادَ  كنتَ 



ََ  نْ مَ   أحاذرُ  كنتُ   فعليكَ  ك فليمتْ بعدَ  شا
أيضا أبنه ال يبايل اآلن  فلما كانت اآلية قد بي نت بوضوح اتم أن مجيع األنبياَ قد ماتوا، قال حسان 

كان شاقا جدا على الصحابة،   اعتبار أي شخص حيا مقابل النيب ئموت أي شخص. فاعلموا يقينا أن 
وصدر فيه قرار   الدنيا بعد وفاة النيب ِقد يف. وقد كان ذلك أول إمجاعٍّ عُ ومل يكونوا يطيقون قبول ذلك

 حاسم أبن سيدان املسيح قد تويف. 
 ومقامه:  بياان ألمسى مكانة النيب  مث يقول سيدان املسيح املوعود 

"إن اإلنسان الذي قدَّم أسوة كامال، وقد أبدى بذاته وصفاته وأفعاله وأعماله وبقوة قواه الروحانية واملقدسة 
 "التام علما وعمال وصدقا وثباات، ومسِ ي إنساان كامال.منوذج الكمال 

أی مل يبق أي جانب من اجلوانب العلمية والعملية ومن مستوَّيت الصدق والثبات، ومن مناذج العلم  
 والعرفان إال وقد حتلى هبا فسم ي ابإلنسان الكامل.

بربكات كاملة والذي بسبب ذلك اإلنسان الذي كان إنساان كامال ونبيا كامال وقد جاَ : مث قال 
البعث الروحاين واْلشر الروحاين منه قامت القيامة األوىل يف العامل، واستعاد العامل امليت حياته ئمجيَ 

. َّي إهلي  مت املرسلني فخر النبيني حممد املصطفى اذلك النيب املبارك خامت األنبياَ إمام األصفياَ خ
بعث هذا النيب دَ العامل. فلو مل يُ صلِ ها على أحد منذ بَ مل تُ  صالةً اْلبيب صلِ  على هذا النيب اْلبيب 

العظيم يف العامل ملا كان عندان أي دليل على صدق مجيع األنبياَ الصغار الذين أَتوا يف العامل مثل يونس 
حباَ هاَ وأكلُّهم مقربني ووج  واوأيوب واملسيح ابن مرمي ومالخي وحيىي وزكرَّي وغريهم وغريهم، وإن كان

ن منَّة هذا النيب أن هؤالَ أيضا قد ُعدُّوا من الصادقني يف العامل. اللهم صل وسلم وابرك عليه وآله هللا. فمِ 
 وأصحابه أمجعني وآخر دعواان أن اْلمد هلل رب العاملني.

فقنا عليه دوما. ويو  ومكانِته والتوفيَق لنصليَ  أن يهب لنا اإلدراك اْلقيقي ملقام النيب  نسأل هللا 
بعملنا ونرسخه يف قلوبنا،  أكثر من ذي قبل، وهبذا الطريق الوحيد سُنثبت حبنا للنيب  لننيب إليه 

 .ونتمكن من الرد على معارضة املعارضني، أي أن أعمالنا سرتد  على معارضة املعارضني، وفَـَّقنا هللا لذلك
 آمني.
 
 


