
  وعلى عبده املسيح املوعود     حنمده ونصلي على رسوله الكرمي     بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  هل هناك حاجة لمجدد مع الخليفة؟: سؤال
  : اجلواب

وليكن معلوما أن اددين الذين جاءوا يف زمن الفيج األعوج كانوا أحيانًا باملئات يف وقت  :أوالً 
  . فليس صحيحا أنه كان هناك جمدد واحد فقط يف كل قرن. واحد

أما اددون االثنا عشر املذكورون يف أدبيات اجلماعة فهم كبار اددين واملشهورين أكثر بسبب 
  . هناك جمددون سواهم أيًضا يف شىت أحناء العاملوكان . أعماهلم البارزة

لقد أعلن سيدنا املسيح املوعود عليه السالم أنه جمدد هذه األلفية األخرية، وأخرب أنه ستكون : ثانيا
ومعىن ذلك أنه عليه السالم جمدد هذا العصر كله، وأن خالفته . بعده اخلالفة على منهاج النبوة

يفة من خلفائه عليه السالم  جمدد عصره أيضا، سواء كان على رأس فكل خل. تتضمن اددية أيضا
لو بُعث جمدد على رأس كل قرن مع وجود اخلليفة فما معىن كون املسيح املوعود أما . القرن أم ال

  عليه السالم جمدد هذه األلفية األخرية؟
مث اعلموا أن مهمة كل جمدد من اددين السابقني كانت حمدودة يف منطقة حمدودة، بينما نطاق 

  . أعمال خليفة املسيح املوعود عليه السالم ممتد إىل كل أحناء العامل
يقوم بتجديد أمر معني، أما اخلليفة فيقوم  إذ حمدود ادد عمل جيب أن ال يغينب عن البال أنكما 

  . كما يدير نظام مجاعة املسلمني أيضا  ،ديد كلهابأعمال التج
سيدنا املسيح املوعود عليه السالم أنه سيكون بعده خلفاء، ومل يقل أنه سيكون بعده لقد أخرب 

  ".الوصية"جمددون، كما هو واضح مما قاله عليه السالم يف كتيب 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومما يؤيد أن ال حاجة إىل أي جمدد مع اخلليفة، أنه ورد يف حديث رسو 

ُمث يـَْرفـَُعَها ِإَذا َشاَء َأْن  ،ُكوُن النبـُوُة ِفيُكْم َما َشاَء اللُه َأْن َتُكونَ ت: "عن اخلالفة على منهاج النبوة
َهاِج النبـُوةِ  ،يـَْرفـََعَها َن ُمث يـَْرفـَُعَها ِإَذا َشاَء اللُه أَْن فـََتُكوُن َما َشاَء اللُه َأْن َتُكو  ،ُمث َتُكوُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمنـْ
ُمث َتُكوُن  ،ُمث َتُكوُن ُمْلًكا َعاضا فـََيُكوُن َما َشاَء اللُه َأْن َيُكوَن ُمث يـَْرفـَُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَْرفـََعَها ،يـَْرفـََعَها

 ُه َأْن َتُكوَن ُمثًة فـََتُكوُن َما َشاَء اللَهاِج  ،يـَْرفـَُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَْرفـََعَها ُمْلًكا َجْربِي ُمث َتُكوُن ِخَالَفًة َعَلى ِمنـْ
وبسكوته صلى اهللا عليه وسلم بعد ذكر اخلالفة على منهاج النبوة ). مسند أمحد. (ُمث َسَكتَ  ،النبـُوةِ 

  . قد بّني أن اخلالفة أفضل وأعظم من اددية، وأن اخلليفة يُغين عن ادد
  
  



  .مقتبسات مرفقة -٢
  

  عن الخالفة بعده  عليه السالمأقوال للمسيح الموعود  -١

إن اهللا تعاىل يتوىف األنبياء يف وقت يصحبه اخلوُف من الفشل بادَي الرأي، فُيفسح بذلك ااَل "
وحينما يكونون قد أخرجوا كل ما يف جعبتهم من . للمعارضني لَيسَخروا ويستهزئوا ويطعنوا ويشّنعوا

سخرية واستهزاء يُظهر اهللا تعاىل يَد القدرة الثانية، ويهيئ من األسباب ما تكتمل به األهداف اليت  
  .كانت إىل ذلك احلني غري مكتملة حلد ما
أوال، يُري يَد قدرته على أيدي األنبياء أنفسهم، وثانًيا، : فاحلاصل أنه تعاىل يُري قسمني من قدرته

يب حني تواجه احملن ويتقوى األعداء ويظنون أن األمر اآلن قد اختل، يُري يَد قدرته بعد وفاة الن
ويوقنون أن هذه اجلماعة سوف تنمحي، حىت إن أعضاءها أنفسهم يقعون يف احلرية والرتدد، 
وتنقصم ظهورهم، بل ويرتّد العديد من األشقياء، عندها يُظهر اهللا تعاىل قدرتَه القوية ثانيًة وُيساند 

فالذي يبقى صامًدا صابرًا حىت اللحظة األخرية يرى هذه املعجزة اإلهلية، كما . رةاجلماعة املنها
حصل يف عهد سيدنا أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، حيث ُظن أن وفاة الرسول صلى اهللا عليه 
وسلم قد سبقت أواَا، وارتد كثري من جهال األعراب، وأصبح الصحابة من شدة احلزن كاانني، 

أقام اهللا تعاىل سيدنا أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه، وأظهر منوذًجا لقدرته مرة أخرى، ومحى عندها 
ولَُيمكنن هلم ديَنهم {: وهكذا أمت عز وجل وعده الذي قال فيه. اإلسالم من االنقراض الوشيك

لّنهم من بعد خوفهم أمًنا هم بعد أي أنه تعاىل سوف يثّبت أقدام.. }الذي ارتضى هلم وليُبد
  ...اخلوف

فيا أحبائي، ما دامت سنة اهللا القدمية هي أنه تعاىل يُري قدرتني، لكي حيّطم بذلك فرحَتني كاذبتني 
لذلك فال حتزنوا ملا أخربتكم به وال . فمن املستحيل أن يغّري اهللا تعاىل اآلن سنته األزلية ،لألعداء

ًضا، وإن مجيئها خير لكم، ألنها دائمة ولن ال بد لكم من أن تروا القدرة الثانية أيتكتئبوا، إذ 
وإن تلك القدرة الثانية ال ميكن أن تأتيكم ما مل أغادر، ولكن عندما أرحل . تنقطع إلى يوم القيامة

فمن الضروري أن يأتيكم .... سوف يرسل اهللا لكم القدرَة الثانية، اليت سوف تبقى معكم إىل األبد
إن إهلنا إلٌه صادق الوعد، وِيف وصدوق، . ليه ذلك اليوم الذي هو يوم الوعد الدائميوُم فراقي لِيَ 

وبالرغم من أن هذه األيام هي األيام األخرية من الدنيا، وهناك  . وسُيحقق لكم كل ما وعدكم به
ع كثري من الباليا واملصائب اليت آن وقوعها، ولكن ال بد أن تظل الدنيا قائمة إىل أن تتحقق مجي

لقد بُعثُت من اهللا تعاىل كمظهر لقدرته سبحانه وتعاىل، فأنا قدرة . تلك األنباء اليت أنبأ اهللا تعاىل ا



لذلك كونوا منتظرين . وسيأيت من بعدي آخرون، سيكونون مظاهر قدرة اهللا الثانية. اهللا املتجسدة
صاحلني يف كل قطر وليدعوا حىت ولتجتمع كل مجاعة من ال. لقدرة اهللا الثانية داعني يئها جمتمعني

  )٧- ٤الوصية، ص ." (تنزل القدرة الثانية من السماء، وتُرَيكم أن إهلكم إله قادر كل القدرة
  

  عن المجددية عليه السالممقتبسات للمسيح الموعود  -٢

. مضت قرنا عشر الثين اددين بأمساء فأخربونا صحيحا احلديث هذا كان إذا: قائل قال إذا 
موضوعا  اعُترب هذا احلديث لو ولكن األمة، علماء عند به مسلما ظل احلديث هذا أن هو فاجلواب

 احملّدثني أكابر بعض اّدعى لقد .منهم مستبعدا فهذا ليس عند هؤالء املشايخ بعد إعالن دعواي
 صحيح غري احلديث هذا كان فإذا. جمددين غريَهم اآلخرون اعترب كما عصرهم، يف جمددين بكوم

  . أمناء يكونوا مل أم يعين فهذا
 وال وحده، اهللا عند هو شيء بكل احمليط العلم بل اددين، مجيع أمساء نتذكر أن علينا واجبا وليس
 واحلكمة ،العامل من كبري جزء يف منتشرة األمة هذه إن. عليه اهللا يُطلعنا ما إال الغيب علم نّدعي
 ،تعاىل اهللا أفعال بكل حييط الذي ذا من. أخرى مرة آخر بلد ويف مرة بلد يف جمددا تبعث اإلهلية
   وجل؟ عز بغيبه حييط الذي ذا ومن

 أخربمتوين فلو وسلم؟ عليه اهللا صلى النيب إىل السالم عليه آدم منذ قوم كل يف خال نبيا كم أخربوين
  . وجوده عدم يستلزم ال بشيء العلم عدم أن واملعلوم. اددين بأمساء ألخربتكم بذلك
 يف سيظهر الذي املوعود املسيح هو األمة هذه يف األخري ادد أن السنة أهل عند عليه املتفق ومن
  )حقيقة الوحي( .األخري الزمن

  
وقد مضى من الدورة احلالية حنو مخسة . باختصار، إن دورة عمر بين آدم حمددة بسبعة آالف سنة

مث األلفية السادسة هي زمن إطالق ..... . آالف سنة إىل عهد نبينا األكرم صلى اهللا عليه وسلم
م األلفية ث. سراح الشيطان وتسلطه الذي بدأ بعد القرون الثالثة وانتهى على رأس القرن الرابع عشر

السابعة هي ألفية اهللا ومسيحه؛ وهي زمن كل خير وبركة وإيمان وصالح وتقوى وتوحيد 
وال . ونحن اآلن على رأس األلفية السابعة. وعبادة اهللا، وزمن كل نوع من الحسنات والهداية

؛ ألن عدة العصور عند اهللا سبعة فقط، وقد ُقسمت إىل أدوار موطئ قدم لمسيح آخر بعد ذلك



حماضرة الهور، . (ولقد بّني األنبياء مجيعا هذا التقسيم، بعضهم إمجاال وبعضهم تفصيال.  وشرٍ خريٍ 
  )٤٠ - ٣٨ص
  

ولما كانت هذه األلفية هي األلفية  .أما األلفية السابعة اليت حنن فيها؛ فهي ألفية اهلداية...
ن  ؛ إال مَ بعده وال مسيحَ  فال إمامَ  .األخيرة؛ كان لزاما أن يُبعث إمام آخر الزمان على رأسها

  .ألن هذه األلفية هي اية الدنيا، األمر الذي شهد به األنبياء كلهمله،  كان ِظّالً 
القرن ومجدد األلفية  هذا وهذا اإلمام الذي سماه اهللا تعالى مسيحا موعودا هو مجدد 

  )حماضرة سيالكوت( .األخيرة أيضا
  

اهللا، الخليفة الثالث لسيدنا  مقتبس من خطبة لحضرة مرزا ناصر أحمد رحمه -٣

 : المسيح الموعو عليه السالم، ألقاها عند بداية القرن الهجري الحالي

حنن على وشك الدخول يف القرن اخلامس عشر، ومع بداية القرن اجلديد يفكر بعض الناس "
فَتذّكروا دائما أن سيدنا املسيح املوعود . حول ظهور جمدد جديد كما حدث يف القرون املاضية

عليه السالم  قد جاء وفق نبوءات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد أعلن أنه مل يُبَعث جمددا 
ذا القرن فقط، بل قد بُعث إماما آلخر الزمان، لذا ليس مثة جمال لظهور جمددين اآلن، ألن هل

احلاجة إىل اددين إمنا كانت حني مل تكن اخلالفة موجودة، والرسول صلى اهللا عليه وسلم حني 
سيح أخرب عن جميء اددين يف هذا الزمن فإنه قد أخرب أيضا أن اهللا تعاىل سيقيم من خالل امل

لذا فليكن راسًخا يف األذهان أنه . ستسمرت إىل يوم القيامةاليت املوعود خالفًة على منهاج النبوة 
بعد قيام اخلالفة على منهاج النبوة، وسيتم إحياء الدين على اآلن مل يعد هناك حاجة إىل جمدد 

ىل، وهم الذين أيدي خلفاء املسيح املوعود عليه السالم إىل يوم القيامة، إن شاء اهللا تعا
  )اخلالفة واددية( ".سيكونون أظالالً للمسيح املوعود عليه السالم

  
  :من أقوال موالنا امير المؤمنين سيدنا مسرور أحمد أيده اهللا في مسألة المجددين -٤
 

  !المجدد مع الخليفة؟
  : قال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره يف رسالة -أ



إذا كان هناك بعد وفاة املسيح املوعود عليه السالم نظام إلدارة شؤون اجلماعة وتربية أبنائها فهو 
أي ذلك الذي ذكره املسيح املوعود عليه السالم يف كتّيب الوصية، والذي بّشر به .. نظام اخلالفة

م اخلالفة على منهاج بأنه يف آخر الزمان ستقو قائال من قْبُل سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ومن  ،ه السالم وإدارة مجاعتهاوليس هنالك أي نظام آخر لنشر دعوة املسيح املوعود علي. النبوة

فإذا كان هذا األخ صحيح العقل ويريد أن يطيع طاعة . يّدعي بذلك فهو على خطأ وباطل
ي ينظم أبناء اجلماعة يف بل الذاحلإن اخلالفة هي . ..حقيقية، فعليه أن يرتبط بنظام اخلالفة ويتبعه

منظومة واحدة موحدة بفضل اهللا تعاىل، فعليه أن ينخرط يف هذا النظام بدال من أن يشّكل مجاعًة 
وإن اجلماعة األمحدية احلقيقية هي اليت تّتبع نظام اخلالفة وتعتصم حببل . خارجة على نظام اخلالفة

  .اهللا هذا
  
  : قال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره يف رسالة - ب
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد بّشر يف حديثه الطويل املعروف عن اخلالفة باخلالفة يف الزمن  

، ومل "مث تكون خالفة على منهاج النبوة: "أي عند بعثة املسيح املوعود عليه السالم، وقال.. األخري
 .منهاج النبوةمث تكون جمددية على : يقل

إن اخلليفة هو . إذا حضر املاء بطل التيّمم، فال ميكن أن تكون هناك خالفة وجمددية جبنبها: وثانيا
أما إذا كان هناك خليفة وجمدد يف الوقت نفسه فلن يتّم حسم اخلصومات، لذا فال  ،صرهجمدد ع

  ".الوصية"ة كما بّشر يف كتابه يكون إال شيء واحد بعد املسيح املوعود عليه السالم، أال وهو اخلالف

  

خصيصا درأً  أيده اهللا تعالى بنصره العز يزفيما يلي خطبة جمعة كاملًة  ألقاها حضرته  -٥
  في مسجد بيت الفتوح بلندن  ٦٠/٢٠١١/ ١٠ في  لهذه الشبهة

  
أما بعد فأعوذ باهللا . أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله     

َمالك يـَْوم * الرْمحَن الرحيم * احلَْْمُد هللا َرب اْلَعاَلمَني * بْسِم اهللا الرْمحَن الرحيم�. من الشيطان الرجيم
ِصرَاط الِذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْري * اْهدنَا الصرَاَط اْلُمْسَتقيَم * َنْسَتعُني إياَك نـَْعُبُد َوإياَك * الدين 

  .آمني، �اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم َوال الضالنيَ 
أيار عن نظام اخلالفة السائد يف اجلماعة اإلسالمية /مايو ٢٧لقد تكلمت يف اخلطبة اليت ألقيتها يف 

، �ومقتبساٍت من كالم املسيح املوعود  �وءات القرآن الكرمي والنيب األمحدية انطالقا من نب



ا كان املوضوع يقتضي تفصيال كما كنت أحب أن ّـ ملكنت أريد أن أتكلم عن اددين أيضا لكن و 
 .اليوم سأتناول هذا املوضوعفيف ذلك اليوم،  مأطلع على بعض املقتبسات األخرى فلم أتكلم عنه

هل ميكن أن يُبعث اددون يف املستقبل  :يف برنامج الواقفني اجلدد طفلٌ ة قد سألين قبل فرت إذ 
ألن األوالد ال خيطر بباهلم مثل هذه  ؛فخطر ببايل أن هذا السؤال إما يثار يف بعض البيوت ؟أيضا

اضطراب يف أوالد اجلماعة إحداث األسئلة من عند أنفسهم، وإما بعض الناس الذين يريدون 
 َعَلى اْألُمةِ  ِهلَِذهِ  يـَبـَْعثُ  اللهَ  ِإن : قد تنبأ �إن النيب : وشبام هم يدفعون إىل إثارة مثل هذه األسئلة

  . ِدينَـَها َهلَا ُجيَددُ  َمنْ  َسَنةٍ  ِماَئةِ  ُكل  رَْأسِ 
فة وال أقصد من ِقبل خملصي اجلماعة معلوم أن هذه األسئلة أثريت يف تاريخ اجلماعة يف فرتات خمتلو 

تشتت توإمنا تثار مثل هذه األسئلة من ِقبل الذين يتمنون إحداث خلل يف نظام اجلماعة ويريدون أن 
  . اجلماعة

مث يف عهد  ،أيضا هذه املسألة يف مناسبات خمتلفة �لقد وضح اخلليفة الثاين للمسيح املوعود و 
هذه املسألة بإسهاب يف حضرتُه وقد ناقش . أثري هذا السؤال بشدةأيضا ليفة الثالث رمحه اهللا اخل

 .اخلليفة الرابع رمحه اهللا أيضا نفسه على هذا السؤالطُرح  مث .مناسبات خمتلفة ويف شىت اخلطب
وكانت نية  ،يف األذهان بني حني وآخر يف تاريخ اجلماعة تأو نشأ أثريتباختصار إن هذه املسألة 

لقد أثري االضطراب يف اجلماعة بإثارم السؤال عن الَفرق بني اخلالفة واددية و ا ولدو املنافقني أن ي
 ،غري ذلكالسائلني كانوا يقصدون  هذا السؤال مبنتهى احلذر حبجة تلّقي العلم لكن تبني الحقا أن

ا كان اهللا ّـ لكن مل .خاصة أن وراء هذا السؤال كانت فتنةٌ رمحه اهللا بصفة وتبني يف زمن اخلليفة الثالث 
هلذا كلما ظهرت  ،أنه سُريي يد قدرته القوية للخلفاء بعده أيضا �قد َوعد املسيح املوعود  �

وصحيح أن هذه الفتنة  .ما فكرؤيدو يمثل هذه الفنت وأََدها اهللا بفضله ألن أغلبية أبناء اجلماعة مل 
ليفة الثالث لكن مبا أن هذا ثارة الفتنة يف زمن اخلإلبذلت بنفس حجم اجلهود اليت ليست متأججة 

 هال شك أن احلديث الذي تنبأ في. أحب أن أوضحه قليالف ،السؤال يثار هنا وهناك بني حني وآخر
وقد  ،واجلمع أيضافرد املاليت تفيد  "نمَ "عن بعثة اددين على رأس كل قرن قد استخدَم  �النيب 
  . تصديقا لدعواه �املسيح املوعود  هقّدم

أقواله يف هذا اخلصوص ، ومعلوم أن �واآلن أقدم لكم بعض املقتبسات من كالم املسيح املوعود 
مسألُة لكم إذا تدبرمتوها توضحت نها فقط،  بضعة مميقد، فسأكتفي بتهاكل   كثرية ال يسعين تبيانُ 

  : يف موضع �ظهور اددين يف املستقبل، يقول حضرته 



هذا البستان على رأس كل  ىقى هذا البستان خمضرا على الدوام فقد سقيريد أن يب �اهللا ا كان ّـ مل
، وصحيح أنه كلما بُعث إنسان إهلي لإلصالح ظل يعارضه اجلهلة قرن من جديد ومحاه من اجلفاف

فهؤالء املثريون يثريون (استاؤوا جدا من أن يتم إصالُح خطأ قد صار عادًة وتقليًدا هلم على الدوام و 
مل يرتك سنته حىت  �لكن اهللا ) �الضجة أوال مث يعارضون أيضا، على كل حال يقول حضرته 

عندما وجد املسلمني يف الغفلة على رأس القرن الرابع عشر واأللف األخرية حيث تندلع املعركة 
أما . ة بني اهلداية والضالل ذَكر وْعده من جديد فأرسل هلم من جيدد هلم دينهم اإلسالماألخري 

قط، فكأا قد ماتت  �األديان األخرى فلم يكن من نصيبها هذا التجديُد بعد بعثة نبينا الكرمي 
اليت  ومل تبَق فيها أُي روحانية ورسخت فيها أخطاء كثرية مثلما يتأصل الوسخ والدرن يف املالبس

فإن الذين مل يكن هلم أي حظ من الروحانية ومل تكن نفوسهم . تستعمل كثريا وال تُغسل قط
تطهرت من شوائب النفس األمارة السفلية قد تصرفوا يف تعاليم تلك األديان حبسب أهوائهم 

  . النفسانية فأفسدوها حىت ظهرت وكأا شيء آخر متاما
، � اإلسالم يف خمتلف األوقات إلرساء النور الذي جاء به النيب فقد بعث اهللا األولياء واددين يف

فظلوا ينشرون هذا النور للذين يف حميطهم، ألن اهللا كان يريد استمرار هذا الدين بينما مل يضمن 
لقد : "�مث يقول . ذلك لألديان األخرى، لذا فقد اختلطت ا الشوائب وأّدت إىل فسادها

ن هناك حاجة لإلصالح يف كل مكان، لذلك قد أرسل اهللا تعاىل يف هذا آلت حالة الزمن كله إىل أ
وقد أنبأ به األنبياء كلهم، وكان . العصر جمددا مساه املسيح املوعود، الذي كان يُنتَظر منذ مدة طويلة

  )٩٤ص  ٩امللفوظات الد ". (الصلحاء قبله يوّدون أن جيدوا زمنه
وليس هناك جمدد . املوعود الذي كان الناس ينتظرونه بشدةهنا هو املسيح  �ادد الذي يذكره 

أُنبئ به وينتظره الناس سوى املسيح املوعود الذي أخرب عنه األنبياء السابقون وتنبأوا به ألن عصره 
  . هو العصر األخري الذي ُقدر أن يزدهر فيه اإلسالم وينتشر فيه اسم اهللا ودعوة اإلسالم يف العامل

لقد رأى اهللا حالة العصر الراهن ووجد األرض مليئة بأنواع الفسق واملعاصي : �مث يقول حضرته 
  ...والضالل فأمرين بتبليغ احلق واإلصالِح 

حني كان : "يتابع حضرته ويقول) أمرين اهللا تعاىل بتبليغ احلق واإلصالح: تأملوا هنا يف كلمات(
بدأت أنادي، تنفيذا  - ن الرابع عشر الناس قد اجتازوا القرن الثالث عشر ووصلوا إىل رأس القر 

بني الناس عن طريق النشرات واخلطب، بأنين أنا ذلك الشخص الذي كان سيُبعث  -لذلك األمر 
على رأس هذا القرن لتجديد الدين، ُألعيد إىل األرض اإلمياَن الذي كان قد ارتفع  �من عند اهللا 

وإرساء دعائم اإلميان  - �كما ذكر   - هذه هي مهمة ادد، أي تبليغ احلق واإلصالح". منها



عن ارتفاع اإلميان من األرض، حيث يقول  �وهناك نبوءة تنبأ ا النيب . الذي ارتفع من األرض
  . لو بلغ اإلميان إىل الثريا سيأيت رجل من أهل فارس يناله من هناك ويعيده إىل األرض: ما مفاده �

صدق، التقوى والاإلصالح و  إىل، � جباذبية يده هوو  وَأجِذَب العاملَ، بعون اهللا:"... �مث يقول 
وملا مضت على ذلك بضع سنوات ُكشف علي صراحًة . يةللعموا قديةهم العءَ ح أخطاوأصحّ 

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

 ١٣قبل  �ئدة السماوية للناس من جديد، والذي بّشر به رسول اهللا عند اهللا أن يقدم تلك املا
  )٤ - ٣الصفحة  ٢٠تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية الد ." (قرنا، هو أنا

إًذا، فإن مكانته ليست مكانة ادد فقط بل حيتل منصب املهدي واملسيح أيضا، وبناء على ذلك 
  . نال منصب النبوة

ه أن ينكر أن زمن املهدي هو زمن التجديد؟ والكسوُف واخلسوف آية من ل: "�مث يقول 
  )١٦٠ص  ١٢حجة اهللا، اخلزائن الروحانية الد ." (فقد ظهرت هذه اآلية فيقبل من أراد. لتأييده

عن آية الكسوف واخلسوف بأا مل تظهر ألحد منذ أن ُخلقت األرض  �ولقد قال نبينا األكرم 
فهو ال حيتل منصب . ينا وخاصة به فقط الذي حيتل مكانة أعلى وأمسىوالسماء، فهي آية ملهد

ليس  �لذا فال بد أن ننتبه دائما إىل أن املسيح املوعود . اددية فقط بل منصًبا أعلى منه بكثري
ومع أنه أُرسل لتجديد الدين وهداية الناس . جمددا فقط للقرن الرابع عشر بل هو املسيح واملهدي

قال بأنه هو ادد للقرن الرابع عشر وإىل  �ال شك أنه . ه أعلى من ادد بكثريولكن مكانت
  .جانب ذلك حائز، بناء على ذلك، على مقام النبوة أيضا كما قلُت من قبل

  :� حضرته يقول مث
 األمة هذه إلصالح يبعث سوف تعاىل اهللا أن � اهللا رسول حديث من إمجاليا ثبث قد أنه اعلموا
 البشارة خبصوص أي – عشر الرابع القرن إىل بالنسبة ولكن ،دينها هلا جيدد من سنة مئة رأس على
 لدرجة كثرية نبوية إشارات وردت قدف -  عشر الرابع القرن رأس على الشأن جليل مهدي بعثة عن
  . الطالبني من أي  ينكرها ال
  :� حضرته قال مث
 األديان مجيع يف هذا العصر نقص ليثبت الكامل ادد أي الرسول هذا تعاىل اهللا أرسل لقد"

  ."اإلسالم مقابل والتعاليم
  .وكامل عظيم جمدد أنه وهو � حضرته به حيظى عظيم منصب فهذا



 ولكن السالم عليهما عيسى على جمدديته أو موسى خالفة انتهت لقد:  "� حضرته قال مث
 اإلسالم، تعاليم نضرة على ظااحلف أجل من سنة مئة كل رأس على جمددين ببعثة أنبأ � النيب

 ادد ويقوم ، سنة مئة خالل إليها دخلت قد تكون اليت والبدعات السيئات تدارك يتم حىت وذلك
 يبعثون ظلوا اددين أن اإلسالم تاريخ ويشهد. فيه الواقع للضعف إصالح من الدين إليه احتاج مبا

 كانوا الذين معارضيه أمام � املوعود املسيح قدم لقد. الرائعة اإلسالمية تعاليم على للحفاظ
 فلماذا القرن هذا قبل يبعثون اددون كان لو: قال حيث صدقه على دليال التحدي يكذبونه هذا

 أحًدا جتدون وال ،أيضا القرن هذا يف جمدد بعثيُ  أن ال بد كان بل القرن؟ هذا يف أحدهم يبعث مل
 الكرمي النيب نبوءة وفق املوعود املسيح وأنا القرن هذا جمدد فإنين. القرن هذا جمدد أنه أعلن قد غريي
  .الكامل ادد فإنين لذلك النبوة درجة هبَ وُ  قد املوعود املسيح أن ومبا ،�

 الشأن جليل جمددا كان عشر الرابع القرن جمدد وبكونه واملهدي املسيح بكونه � حضرته فكان
 مث االعتبار بعني هذه مكانته أخذنا فلو. � حضرته مكانة هي فهذه. السابقون األنبياء عنه تنبأ
 قول هناك بل. املستقبل يف اددين بعثة قضية الحنلت اخلالفة إقامة عن � النيب حديث قرأنا

 مساه الذي اإلمام وهذا: "قال حيث" سيالكوت حماضرة" كتابه يف ورد � املوعود للمسيح واضح
  ."أيضا األخرية األلفية وجمدد القرن جمدد هلو أيضا؛ موعودا مسيحا تعاىل اهللا

 سبعة على حيتوي عصره يف نعيش الذي آدم زمن إن وقال األخرية األلفية معىن � حضرته ووضح
 السادسة األلفية � النيب ّمسى ولقد. منها واألخرية السابعة األلفية من منرّ  اآلن وحنن سنة، آالف
 ،� بعثته من عشر الرابع القرن يف املهدي واإلمام املوعود املسيح بظهور أنبأ مث الظالم كعصر منها
 إال املذكورة الظالم ألفية يف املختلفة املناطق يف الكثريون اددون عثَ بُ  لقد. اإلسالم إحياء به وربط

 حمددة، فرتةلو  حمدد نطاق على مناطقهم أضاءت صغرية مصابيح اكو تعدو ال كانت مكانتهم أن
 عشر الرابع القرن جمدد حظي ولقد. واحد وقت يفويف مناطق كثرية  كثرية بأعداد بُعثوا فقد وعليه
 حضرته وقال. الدنيا هذه حياة من األخرية األلفية مبجدد بل األعظم بادد يمسُ  إذ الشرف ذا
 على الزمان آخر إمام يبعث أن بد ال كان لذلك األخرية األلفية هي األلفية هذه أن مبا": �
  ."له وتابًعا بفيضه ويستفيض له ظال يكون الذي إال بعده مسيح وال إمام يكون وال رأسها

  : التايل النبوي احلديث على ضوء الظلّ  هذا معىن وضح مث 
 َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يـَْرفـَُعَها ُمث  َتُكونَ  َأنْ  اللهُ  َشاءَ  َما ِفيُكمْ  النبـُوةُ  َتُكونُ : � اللهِ  َرُسولُ  قال قَالَ  ُحَذيـَْفة عن

َهاجِ  َعَلى ِخَالَفةٌ  َتُكونُ  ُمث  يـَْرفـََعَها  أَنْ  اللهُ  َشاءَ  ِإَذا يـَْرفـَُعَها ُمث  َتُكونَ  َأنْ  اللهُ  َشاءَ  َما فـََتُكونُ  النبـُوةِ  ِمنـْ
 َتُكونُ  ُمث  يـَْرفـََعَها َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يـَْرفـَُعَها ُمث  َيُكونَ  َأنْ  اللهُ  َشاءَ  َما فـََيُكونُ  َعاضا ُمْلًكا َتُكونُ  ُمث  يـَْرفـََعَها



َهاجِ  َعَلى ِخَالَفةً  َتُكونُ  ُمث  يـَْرفـََعَها َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يـَْرفـَُعَها ُمث  َتُكونَ  َأنْ  اللهُ  َشاءَ  َما فـََتُكونُ  َجْربِيةً  ُمْلًكا  ِمنـْ
  )الكوفيني مسند أمحد، مسند. (َسَكتَ  ُمث  النبـُوةِ 
 املسيح ألن. حقيقية بصورة الدين جتديد مبهمة فإا ستقوم النبوة منهاج على اخلالفة أقيمت فإذا

 اهللا قدرة فأنا ،- وتعاىل سبحانه - لقدرته كمظهر تعاىل اهللا من بُعثتُ  لقد: "قال � املوعود
 القدرة مثال ضرب مث." الثانية اهللا قدرة مظاهر سيكونون آخرون، بعدي من وسيأيت. املتجسدة

 فكان. الثانية للقدرة منوذًجا وأرى � النيب بعد تعاىل اهللا أقامه إذ � الصديق بكر أيب بذكر الثانية
 األلفية جمدد بعثة بعد النبوة منهاج على اخلالفة تقام أن احلديث هذا وفق تعاىل اهللا من مقّدرًا

 أعمال وإن. سبق فيما اددون به يقوم كان الذي الدين جتديد مهمة اخلالفةُ  فستواصل. األخرية
 على دليل خري هلي املاضية سنة ومئة ثالث منذ اخلالفة خالل من تتم اليت والتبليغ واإلصالح الرتبية
 أحد يعلن أن � املوعود املسيح قول ووفق املذكور احلديث وفق أيضا ميكن كما. التجديد هذا
 يكون وأن � املوعود للمسيح تابًعا يكون أن بشرط ولكن اهللا من جمدد بأنه القادمة القرون يف

 اخللفاء ألحد أعطى تعاىل اهللا شاء فلو. بظهورها � املوعود املسيح أعلن اليت الثانية للقدرة مظهرًا
 بأم يعلنوا مل اددين من كثريًا أن العلم مع ،به لإلعالن ودفعه ادد مقامَ  سنة مئة رأس على

 ،ضروريا اإلعالن ليس هذا املنطلق ومن وفام، بعد اددين عداد يف الناس اعتربهم بل ،جمددون
 يكون أن جيب ذلك إىل باإلضافة. القرن جمدد بأنه أيضا اإلعالن منه طلب تعاىل اهللا شاء إذا ولكن

 بكونه أأعلن سواء � املوعود املسيح مهام يتابع ألنه عصره جمدد هو خليفة كل بأن واضًحا
 على مقدمة اخلالفة بل اخلالفة من أمسى مكانة يزيده ال جمدًدا اخلليفة كون ألن ال، أم جمدًدا

  .اددية
 ويقدم البدعات على يقضي من � املوعود املسيح شرح وفق ادد ومعىن ،جمددٌ  خليفةٍ  كل  فإنّ 

 فإن. مدروسة حمكمة خطّة وفق اإلسالم وتبليغ لإلصالح ويسعى النقية بصورا األصلية التعاليم
 من كثري به يقوم ما هذا بل األمحدية، اخلالفة إشراف حتت صورة بأحسن تتم األعمال هذه مجيع

 هذه مثل فإن. اخلالفة نظام إشراف حتت يعملون نالذي الدعاة على عالوة يف حميطهم األمحديني
: معناه ما � املوعود املسيح قال. مكان كل يف تضيء تزال ال الدين لتجديد الصغرية املصابيح

 الدين، جتديد مبهمة قاموا واحد الذين وقت يف واددين األنبياء مئات إسرائيل بين يف خال لقد
  باأللوف؟ اإلسالم يف هؤالء يكونون ال فلماذا أيضا، نيوجمدد خلفاءً  األنبياءُ  هؤالء وكان

 اجمّددً  � هحضرتُ  عثبُ  مث � املوعود املسيح بعثة قبل بعثوا قد جمدًدا عشر اثين بأن القول أما
 من منطقة كل يف يبعثون كانوا اددين أن اإلسالم تاريخ من يثبت أنه فاعلموا عشر، الرابع للقرن



 تعاىل اهللا أقامو . عصر كل يف كثريًا عددهم كان بل عشر االثين لعددهم صحة فال املناطق،
 اثنا هو اددين عدد أن اجلماعة أدبيات يف ورد عما ماذا ولكن. الدين إصالح لزم حيثما اددين
 القارة يف لدينا املعروف الرتتيب ذا سيما وال اددين من العدد ذا العرب معظم ميسلّ  ال عشر؟

 عشر اثين أمساء اهلند أهل يقدم وقال السؤال هذا على � الثاين اخلليفة حضرة رد فقد اهلندية،
  :� حضرته قال. ولكنه خطؤهم كله لعاملا جمددي كانوا أم ظانني جمدًدا

 العامل إىل يُبعث كان واحًدا جمدًدا أن ظنوا حيث باددين، يتعلق فيما الناس عند فهم سوء وهناك"
 الناس ولكن منطقة، كل ويف قطر كل يف اددين يبعث تعاىل اهللا أن احلق. خطأ وهذا كله،

 من كثري يُبعث أن لزاًما فكان كله للعامل دام ما اإلسالم أن مع كلها، للدنيا جمدد أنه يظنون
 يف جمدًدا كان - اهللا رمحه - الربيلوي الشهيد أمحد سيد أن شك ال. العامل بقاع شىت يف اددين
 كله للعامل جمدًدا كان إذا. فقط اهلند ألهل جمدًدا كان بل كلها، للدنيا يُبعث مل ولكنه عصره،

 أهل هلداية أبًدا يعمل مل إنه كال، وأفغانستان؟ وإيران ومصر العربية اجلزيرة أهل هلداية عمل فمىت
 وعملوا واإلهلام الوحي تلقوا أُناًسا فيها جند البلدان هذه تاريخ نفحص عندما ولكنا. البالد هذه
فكل هؤالء الذين قاموا خبدمة الدين . ألن دائرم كانت حمدودة يف حمطيهم فقط أهلها، هداية على

وأدوا واجب اإلصالح كانوا جمددين حبد ذام، كذلك الذين كانوا جمددين يف اهلند، والفرق الوحيد 
إن الذين جاءوا . هو أن بعضهم كان جمددا أكرب درجة واآلخر أصغر منه قليال من حيث املنصب

يف اهلند نالوا أمهية ألم جاءوا يف بلد كان املقدر أن يأيت فيه املسيح املوعود فكانوا إرهاصا جمددين 
وأخربوا بأن املسيح املوعود على وشك الظهور وأعلنوا أنه جمدد  �ألم جاءوا قبله  �له 

وا هم بأنه ال يقصد من هذا الكالم أم كان �وإال فيقول املصلح املوعود . القرن الرابع عشر
فكل من يقوم مبهمة جتديد . اددون الوحيدون يف الدنيا وكانت بقية الدنيا كلها خالية من اددين

وكل من يقوم مبهمة من مهام التجديد من أجل اإلسالم أو . الدين نتيجة اإلهلام فهو جمدد روحاين
 �املسيح املوعود  كما قلُت أكثر من مرة أن. املسلمني فهو جمدد وإن مل يكن جمددا روحانيا

فاحلق . ما اّدعى اإلهلام" أورنغ زيب"أيضا كان جمددا مع أن " أورنغ زيب"يقول بأن امللك املغويل، 
أنه كان هناك أكثر من جمدد يف وقت واحد بل ميكن أن يكون هناك ألوف منهم بينما يكون هناك 

ن وحيدا يف عصره أم الذين  فمن هو األعلى مرتبة إًذا؟ هل الذي كا. خليفة واحد يف وقت واحد
اخلالفَة مرتبة عظيمة إذ قال بأا ستكون على  �كانوا بعدد كبري يف آن معا؟ لقد أعطى النُيب 
ْن َأِيب ُهَريـَْرَة ِفيَما عَ : فهناك حديث عن اددين. منهاج النبوة، ومل يُعِط أمهية ملحوظة للمجددية



ُد َهلَا ِدينَـَها :قَالَ   �أَْعَلُم َعْن َرُسوِل اهللاِ  ِمائَِة َسَنٍة َمْن ُجيَد ِة َعَلى رَْأِس ُكلَعُث ِهلَِذِه األُم  .ِإن اَهللا يـَبـْ
  )كتاب املالحم  ،سنن أيب داوود(

لقد اسُتخدمت يف الرتمجة األردية هلذا احلديث صيغُة املفرد ولكن يقول علماء اللغة العربية بأن كلمة 
أي سيُبعث يف هذه . ميكن أن ُترتجم بصغية اجلمع أيضا" دد هلا دينهاَمن جي: "يف العبارة" َمن"

األمة من جيددون هلا دينها ويصلحون فسادها، ويرغبون الناس يف الدين وينشطون فيهم روح 
بأن ادد سيُبعث على رأس كل مئة سنة أو يف كل مئة سنة، بغض النظر  �فقال النيب . التضحية

ولو قرأنا هذا الحديث مع الحديث الذي يتحدث عن الخالفة . و جمددينفيما إذا قال جمددا أ
لك النبوة ثم الخالفة على منهاج النبوة ثم المُ  نجد أن الحديث األخير ذكرعلى منهاج النبوة 

الخالفة على منهاج النبوة موجودة وكان الصحابة على  والمعلوم أنه طالما كانت. العضوض
لم يتطرق الفساد إلى الدين إلى ذلك  ،قرن من الزمانلذلك ، و قيد الحياة وكذلك التابعون

مجدد لك القرن، إذ لم تكن هناك حاجة لببعثة المجدد في ذ  � لذا لم يقل النبي ،الحين
ببعثة المجدد بعد مرور مئة عام، وكأنها كانت النبوءة عن نهاية الخالفة من  ����وقد أنبأ . فيه

ناحية، ومن ناحية أخرى عن تطرق البدعات إلى الدين بكثرة، وبأن اإلسالم سيتفرق إلى ِفرق 
فكان من المقدر أن يُبعث الخلفاء إلصالح ذلك الوضع السائد حينذاك ومن ثَم . مختلفة

وكما قلُت من قبل، لقد كتب املسيح املوعود  .من أجل هذا اإلصالح بدأت سلسلة المجددين
ولكن عندما . يف كتبه، كما يثبت من التاريخ أيضا، أنه قد جاء أكثر من جمدد يف وقت واحد �

بعد أن  �يف حديثه مبجيء املسيح املوعود، أي ادد العظيم لأللفية األخرية سكت  �بّشر النيب 
فإن مهمة ادد هي جتديد الدين يف دائرته احملدودة بتلقي اهلداية . هاج النبوةبشر باخلالفة على من

وحني ظهر املسيح . �واإلرشاد من اهللا، وكانت هذه الضرورة قائمة إىل حني بعثة املسيح املوعود 
املوعود الذي هو جمدد القرن الرابع عشر وكذلك جمدد األلفية األخرية أيضا فالنظام الذي كان من 

ملقدر أن يقوم بعد ذلك إمنا هو نظام اخلالفة على منهاج النبوة اليت قال املسيح املوعود بأا القدرة ا
ويُري اُهللا تعاىل يف الرؤى واملنامات خلفاءه ألناس من . القوية اليت يهدي اهللا إليها الناَس من عنده

على أن النظام احلقيقي اآلن وبذلك يؤكد . أقوام وشعوب خمتلفة دون أن تكون هلم صلة مع اجلماعة
ال جند ذا الصدد . هو نظام اخلالفة، وباالرتباط مع هذا النظام فقط ميكن إجناز مهمة جتديد الدين

ذكر اددين يف القرآن وال يف األحاديث بل جند ذكر اخلالفة فقط، وقد ذكرُت ذلك يف خطبيت 
فاآلن بقيت اددية بصورة ظلية . فم يف سياق ذكر آية االستخال٢٠١١مايو /أيار ٢٧بتاريخ 

وإن الظل احلقيقي هو نظام اخلالفة، وهو الذي . فقط بعد ظهور خامت اخللفاء وجمدد األلفية األخرية



َمن هو ) العقيم(فبدال من أن خنوض يف النقاش . ينشغل يف جتديد الدين وسيظل ينشغل بإذن اهللا
 أو هل ميكن أن يظهر أو ال وما إىل ذلك من جمدد القرن القادم ومىت سيظهر وهل سيظهر أم ال

مؤمنني بثقٍة بدعاويه،  �التساؤالت، متّس بنا احلاجة إىل مواصلة مهمات سيدنا املسيح املوعود 
فثمة حاجة ألن نضع يف احلسبان إصالَح أنفسنا وإصالَح أجيالنا القادمة أيضا، وحنن حباجة إىل 

القادمة أيضا منها، هناك حاجة لتطبيق التعليم اإلسالمي  محاية أنفسنا من الِبدع ومحاية أجيالنا
إن أعمال نشر اإلسالم تُنَجز يف هذا الزمن بوسائل خمتلفة، . احلقيقي على أنفسنا ونْشره يف العامل

فيجب . منها الكتب واالت والقناة الفضائية أيضا، وألقيْت علينا مسئولية مواصلة هذه املهمة
إن الِبدَع واملستحدثات اليت تسربت إىل اإلسالم قد . إلجناز هذه املهمة علينا أن نسعى جاهدين

فيجب على  . وتسعى اخلالفة األمحدية ملتابعة هذه املهمة �قضى عليها سيُدنا املسيح املوعود 
  .كل أمحدي أن يويل هذه املهمة اهتماما كامال

كنت عندما أنظر إىل : د العربكنت أقرأ الرسائل يوم األمس أو قبله فرأيت رسالة كتب فيها أح
أعمال املشايخ وخمتلف البدع والتعليمات اخلاطئة والنظريات كان قليب يقلق ويضطرب جدا، مث 
وجدُت باملصادفة القناة الفضائية اإلسالمية األمحدية حيث وجدت التعاليم احلقيقية لإلسالم، 

سمه املادي، فاطمأن قليب، ألين قد تويف وليس حيا يف السماء جب �وعرفُت أن املسيح ابن مرمي 
مل أكن أؤمن سلفا أن أحدا ميكن أن يعيش يف السماء أللَفي سنة، فقررت االنضمام إىل مجاعة 

  .اإلمام املهدي
فبعد مرور مائة عام ليس مثة حاجة . �فالعامل يدرك هذه األمور بواسطة سيدنا املسيح املوعود 

هو ادد لأللفية الكاملة، كما ذكرها حضرته  �ود للمجدد اجلديد بل إن سيدنا املسيح املوع
نفسه، وهذا يتطلب منا أن نكون سواعده وأنصاره الكاملني لكي نعرض على العامل التعليَم احلقيقي 

للمسيح املوعود واإلمام املهدي وجمدِد األلف األخري هذه  �ولقد هيأ اهللا . لإلسالم صافيا نقيا
هلذا فكل من يسعى لتطبيق هذا التعليم اجلميل على . رتبية العاملالوسائل فعلينا أن نستخدمها ل

فهو ينشغل يف أمر  �نفسه ونْشرِه يف اآلخرين وجيتهد ليكون سلطانا نصريا خلليفة املسيح املوعود 
فمن واجبنا لْفُت االنتباه إىل أن نكون مواصلي هذه املهمة لكي نرى مشاهد انتصار . التجديد متاما
 ق اهللا كل أمحدي هلذااإلسالم، وف .  
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  الموعود المسيح عبده وعلی    الكريم رسوله علی ونصلی نحمده

 ملن وإا. اخلالفة قيام على سنوات وست مئة اكتمال مبناسبة مجيًعا أهنئكم شيء، كل وقبل أوالً 
 تعاىل اهللا يداتأيت نرى حيث سنة كل نراها اليت والسالم الصالة عليه املوعود املسيح صدق آيات

  . ذلك على شاهد خري املنصرم والقرن للخالفة،

 والقدرة النبوة، هي األوىل القدرة قدرتني؛ الوصية كتيب يف السالم عليه املوعود املسيح ذكر لقد
 يف السالم عليه املوعود املسيح ذكر الثانية القدرة على الضوء من املزيد ولتسليط. اخلالفة هي الثانية
 يف والذعر اخلوف من حالة استولت ملا إنه وقال ،� الصديق بكر أيب مثال نفسه الوصية كتيب

 العصيب الوقت ذلك يف تعاىل اهللا أقام يتزعزع، املسلمني إميانُ  وأخذ ،� النيب وفاة بعد مكان كل
  . أمًنا اخلوف حالة بّدل الذي � الصديق بكر أبا

 بتبديل كفيلة اخلالفة أن مؤكًدا االستخالف آية خالل من أكثر املوضوع هذا حضرته شرح مث
 القدرة هذه وستبقى رحيلي، بعد الثانية القدرة ترون سوف إنكم بقوله مجاعته طمَأنَ  مث. أمنا اخلوف
  . دائًما معكم الثانية

 إىل اإلشارة خالل من يبّشرنا � حضرته أن جليا منها يتضح كلها؟ األمور هذه من يُفهم ماذا
 اخلالفة بقيام دوما، الثانية القدرة استمرار وإىل � الصديق بكر أيب وإىل االستخالف آية

 بعد يقوم جمدد أي عن هنا يتحدث ال � املوعود املسيح أن واملالحظ. وفاته بعد واستمرارها
 حضرته قال حيث وستبايعونه، بعده من له نائًبا يقوم خليفة عن يتحدث بل الدين، لتجديد وفاته

  ".أجنمن" ملؤسسة البيعة أخذ خيارَ  � حضرَته يُعطِ  ومل. بامسي بعدي من البيعة منكم سيأخذ إنه

 اهللا رمحه الثالث  اخلليفة عهد يف أنه وهي أيضا، لطيفة ونقطة حقيقة لكم أذكر السياق هذا ويف 
 اخلليفة عهد بداية يف اجلماعة عن انشّقوا الذين املبايعني غري فئة من أحدٍ  نسل من شخصٌ  ربوة زار

 اعرتف أن إال ميلك فلم وتنظيم، وازدهار رقيّ  من هناك رآه ما فأدهشه الهور، يف ومتركزوا � الثاين
 الرابع اخلليفة هجرة بعد ربوة بزيارة الفرصة له سنحت مث. األمور هذه يفتقدون املبايعني غري فئة أن



 أنفسهم والناس هي، هي" أمحدية أجنمن صدر" ومؤسسة هو، هو النظام فكان منها، اهللا رمحه
 صدر" مؤسسة أن اآلن أدركتُ  لقد: قال ذلك رؤية بعد ولكنه مكاتبها، يف يعملون كانوا الذين
  . هنا اخلليفة وجود عند عليها جيري كان اليت الشاكلة على النظام إدارة على قادرة ليست" أجنمن

  .أيضا غرينا به يشعر ما وهذا فيه، يكون الذي املكان يف خاص تأثري له اخلليفة فوجود

 املسيح أقوال بأن آنًفا لكم بّينتُ  فقد � املوعود املسيح بعد جمددٍ  جميء بفكرة يتعلق فيما أما
  . الفكرة هذه ترفض وتوضيحاته � املوعود

 األمحدية فاخلالفة إًذا. األخرية األلفية جمدد إنين صراحة بكل قال قد � املوعود املسيح أن كما
  . تعاىل اهللا بفضل املهمة هذه وتواصل حضرته اتّباع خالل من الدين جتديد مبهمة تتكفل

 وقت يف جمدد من أكثر جاء أنه فاعلموا � املوعود املسيح بعثة قبل جاءوا الذين اددون أما
 مرة أتباعهم يف رحيلهم بعد الفساد عم  حيث حمدود لزمن بُعثوا قد وكانوا التاريخ، خيربنا كما واحد،
 فيها؛ يعيشون اليت املنطقةَ  التجديدية أعماهلم نطاق يتجاوز مل حيث حمدود ملكان بُعثوا وقد أخرى؛
 بني منتشرة كانت معينة ومساوئ سيئات يصلحون كانوا حيث حمدودة جتديدية ألعمال وبُعثوا

  . املعّينة املناطق تلك مسلمي

 أخربوا مث جمددين، اآلخرون اعتربهم بل اددية، يّدعوا مل التجديد، بأعمال قاموا الذين وغالبية
  . جمددين كانوا بأم الحًقا عنهم الناس

 ومطاعه لسيده تابًعا � بعثه قد الذي � املوعود املسيح ببعثة علينا اهللا ا منّ  قد اليت املنة أما
 وخامت اخللفاء خامت جعله قد تعاىل أنه فهي � اهللا رسول حممد األنبياء خامت وُمطاعنا وسيدنا
 وإلزالة ومكان زمان ولكل العامل لكل بُعث قد  � النيب أن فكما. األخرية األلفية وجمدد األولياء

 العصر هذا يف � املوعود املسيحَ  تعاىل اهللا بعث كذلك أمجع، العامل يف فساد وكل سيئة كل
 فال. والبدعات السيئات هذه كل وإلزالة كله، وللعامل القيامة، يوم إىل األزمان جلميع � للنيب تابًعا
 زمانًا كله العامل تشمل بعثته ألن العاديني، اّددين زمرة ِمن � املوعود املسيح اعتبار جيوز

  .السيئات أنواع مجيع إلزالة وجتديًدا ومكانًا

 العامل يف مهمته تواصل اليت بعده اخلالفة بقيام -ذكرتُ  كما - � املوعود املسيح بّشرنا ولقد
 بقيام فيه بّشر الذي � النيب حديث على احلقيقة يف مبنية البشارة هذه وإن. القيامة يوم إىل كله

لك بظهور أخرب مث النبوة، بعد الراشدة اخلالفة
ُ
لكِ  مث العاضّ  امل

ُ
 بقيام تنبأ مث الظالم، وعصرِ  اجلربيّ  امل

 اخلالفة استمرار فبشارة. القيامة يوم إىل تبقى أن هلا املقدر من كان اليت النبوة منهاج على اخلالفة



 اهللا شهادة وإن ،� النيب بلسان وصلتنا بل بلسانه، تصلنا مل � املوعود املسيح ا بّشَرنا اليت
 ترمجة إن. تعاىل اهللا من مؤيد هلو � املوعود املسيح بعد القائم اخلالفة نظام أن اليوم تؤكد الفعلية
 لواء حتت الناس آالف مئات واجتماع اإلسالم تبليغ وأعمال العامل يف القرآن كلمات معاين

 ذلك كل يتحقق أن ميكن هل البيعة، بعد الكاملة الطاعة نري حتت أعناَقهم املالينيِ  وَوْضعَ  اإلسالم،
 اخلليفة ُخَطبُ  وُتسمع التلفزة، شاشات أمام جالسني اآلن أيه يت أمي لربامج تستمعون بشرية؟ جبهود

 هذه حتقيق يف يفّكر أن الدنيا أهل من ألي ميكن وال واحد، وقت يف كله العامل يف الربامج وُتشاَهد
 لتأييد الفعلية اهللا شهادة على كافيا دليال وحده األمر هذا يشّكل أال اجلماعة، موارد إىل نظرًا األمور

  اخلالفة؟

 مع بالدين، عالقة هلم ليست الذين الدنيا رجال من كبري عدد هناك أيضا الدنيوي املستوى وعلى
  .واإلرشاد التوجيه إىل حيتاجون عندما اخلالفة هذه حنو أنظارهم ترتفع ذلك كل

 األمن بإرساء والكفيلة اجلميلة اإلسالم تعاليم لبيان العامل بالد خمتلف يف الفرصة يل تسنح 
 واألصول، األسس هذه تّتبعوا أن فيجب بقاءكم تريدون كنتم إذا بأنكم كله العاملَ  فُأخِربُ  والسالم،

 وحتّسنون والسالم باألمن ستنَعمون فقط وبذلك املعايري، يف االزدواجية عن وختلوا العدل فأقيموا
  .  تريدون كنتم إن العامل هذا يف البقاء وتضمنون حياتكم

 بواسطة علينا ا اهللا أنعم اليت العظيمة املّنة هذه أيه، يت أمي فضائيتنا عن حتدثت أن سبق لقد
 وأمريكا وأوروبا إفريقيا يف الناس تفكري جمرى غّريت وقد العامل، يف بلد كل إىل تصل فإا اخلالفة،

 األمحديون املسلمون بدأ آخر وبتعبري موحدة، جهة إىل يتجهون اجلميع أصبح حبيث أيضا، واجلزر
 الوحدة هذه روح أن إال الوسيلة، هذه لنا خلق قد تعاىل اهللا أن شك ال. موحد منط على يفّكرون

  .اخلالفة نعمة حقيقة وإدراكهم هلا وحبهم للخالفة طاعتهم نتيجة األمحديني مجيع يف حتققت إمنا

 األمحديني املسلمني مجيع إن حيث هذا، من أفضلُ  الدين يف والتجديد لالحتاد منوذج أيّ  هناك هل
  . واحدة بإشارة ويقومون واحدة بإشارة جيلسون كله العامل يف املنتشرين

 العامل يف الواحد اإلله ملكوت وإلقامة � النيب لواء رفع يف دورنا ألداء يوفقنا أن تعاىل اهللا نسأل
 كما ،� املوعود املسيح وبايعنا الفعلية اإلهلية الشهادة هذه وأدركنا الرسالة هذه فهمنا أن بعد

 مسئولية العريب العامل على تقع أنه احلق. الدور هذا أيضا اإلسالمية األمةُ  تدرك أن � اهللا ندعو
 والعرب العجم بني الفروق كل فيها رفعَ  اليت � للنيب األخرية الرسالة تلك الستيعاب خاصة



 للنيب املخلص اخلادم اتّباع إال تعاىل اهللا أفضال جلذب اآلن سبيل ال أن فليعلموا. واألسود واألبيض
  . لذلك آخر سبيل هناك وليس خالفته، وطاعة �

 حميطهم يف الرسالة هذه ولنشر األمر، هذا أمهية لفهم أيضا األمحديني املسلمني مجيع � اهللا وفق
 الكلمات ذه � املوعود املسيح على اهللا ألقاها اليت املهمة هذه إلجناز نُوفق لكي أيضا،

  .    واحد دين على األرض وجه على القاطنني املسلمني مجيع امجعْ : قال حيث اإلهلامية

 أيضا الثانية نشأته يف دورهم اآلن يؤدوا أن ينبغي اإلسالم، صدر يف دورهم لعبوا العرب أن فكما
 واجب من فاليوم. لذلك اهللا وّفقكم. تعاىل اهللا أفضال يرثوا حىت للعامل، احلقيقية صورته بكشف

 هذا ألداء ويسعوا هذه مسئوليتهم يدركوا أن كله العامل يف املنتشرين األمحديني املسلمني مجيع
  . قبل ذي من أكثر الواجب

 وطاعةً  ووفاءً  حًبا � اهللا بفضل للخالفة يكّنون � املوعود املسيح قِبلوا الذين العرب أن شك ال
 واإلخالص الطاعة عالقة دوًما يُقّووا أن فعليهم. الشاهدين من ذلك على وأنا حد، أقصى إىل

 اهللا، جزاكم. ميكن ما بأسرع العامل يف اإلسالم حكومة ونقيم � النيب راية نرفع لكي هذه، والوفاء
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم
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 على داللة واضحةه السالم وخلفائه من بعده، تدل وال املسيح املوعود عليقاالقتباسات من أ هذه
ال وإجنازات اخلالفة أعمإن و اخلليفة هو جمدد عصره، إن  .د بوجود اخلليفةنه ال مكان لوجود جمدّ أ

األوحد الذي و  األقوى ن اخلالفة هي النظامأخري دليل على ي قيامها هل ذتجديد الدين منلاألمحدية 
ن مهام التجديد أل ،ر له جتديد هذا الدين يف هذا العصر، وال حاجة لوجود جمدد بوجود اخلليفةدّ قُ 

ُة جهود فردية أي ا أو تبلغ شأوهان قارَ ن تُ أال ميكن اخلليفة يف إطار نظام اخلالفة اليت سيقوم ا 
قدر اهللا تعاىل الذي قّدره هلذه األمة والذي بشر به سيدنا حممد صلى اهللا عليه فهذا هو  .أخرى
 . وسلم

 


