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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
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 وهو يكتب مقاالت يف اجلرائد يف -كنت يف األسبوع املاضي يف هولندا حيث سألين أحد الصحفيني
: وا يف العامل؟ قلتهل اجلماعة األمحدية أكثر اجلماعات من: - منطقته، وتنشر اجلرائد الوطنية أيضا مقاالته

وهذا ما يعترف به . لو نظرنا إليها كجماعة عاملية فهي أكثر اجلماعات تقدما يف العامل دون أدىن شك
وهذا من أكرب األدلة على صدق املسيح . معارضونا أيضا الذين يفحصون أمور مجاعتنا بنظر دقيق جدا

من قرية صغرية من قرى اهلند وهو يدوي اليوم يف كل مدينة من مدن العامل  رِفعتا  أن صو�املوعود 
مث تربز للعيان العظمة اخلارقة هلذه اجلماعة من منطلق آخر أيضا حني نرى أن يف . ويف كل قرية من قراه

 ستعرف يف ذلك الوقت مل يكن ممكنا أن خيطر ببال أي شخص عادي أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية
 أنه سيأيت وقت تعرف فيه ، بعد أن أخربه اهللا، كان يعلن يف ذلك الوقت�العامل، ولكن املسيح املوعود 

  :  مرة�فقال . اجلماعة يف العامل وسيكون انتشارها آيةً وعالمةَ تأييد اهللا تعاىل
سينشر تعاىل  قال بأن اهللا �ويف رواية أنه . إن اهللا تعاىل ينشر هذه اجلماعة، وقدر انتشارها يف العامل كله

هذه اجلماعة رويدا رويدا حىت يغلب أفرادها على اجلميع، وستزول االبتالءات احلالية كلها، ألن من سنة 
. ما من شجرة تثمر بالسرعة اليت تتقدم ا هذه اجلماعة:  أيضا�وقال .  تدرجيااهللا أن تتم األمور كلها

  . هذا فعل عجيب من أفعال اهللا، وهي معجزة من اهللا
 إميانا صادقا ثابت على أنه كما �فإننا ثابتون على اإلميان، كذلك كل أمحدي يؤمن باملسيح املوعود 

 عاما، ومل يكتف ١٢٥من قرية نائية وصغرية إىل مجيع أحناء العامل يف غضون  رفعنشر اهللا تعاىل صوتا 



ا به،  وإميان�بنشرها فقط بل يؤسس فروعها اليت تشمل أفرادا خملصني جدا يزدادون إخالصا وحبا له 
وحنن .  الذي قال فيه بأن االبتالءات سوف تزول وستغلب هذه اجلماعة�أيضا بفضله كالمه سيحقق ف

. ويرى العامل كله تقدمها التدرجيي. اآلن منر باملرحلة اليت تنتشر فيها هذه اجلماعة يف مجيع أحناء العامل
هل هذه اجلماعة هي األكثر منوا من غريها يف العامل كله؟ : ملذكور سؤاال مفادهلذلك طرح الصحفي ا

. كذلك يطرح كثريون آخرون السؤال نفسه ويعترفون أيضا أن اجلماعة األمحدية تتقدم بسرعة هائلة
صحيح أن االبتالءات أيضا قائمة جنبا إىل جنب تقدم اجلماعة، ولكن إذا نظرنا إىل نيات أعدائنا 

كلما حلَّ بأمحدي ابتالء سواء أكان . اعيهم املعادية لنا جند أن هذه االبتالءات ليست بشيء يذكر قطومس
 علما أن يف بعض األماكن تواجه اجلماعة كلها ابتالء من -بسبب انضمامه إىل اجلماعة أو بصفته الشخصية

كل أمحدي جاء من باكستان .  أظهر اهللا تعاىل جتلياِت تأييِده للجماعة أكثر من ذي قبل-هذا النوع
 ال يسعه إنكار حقيقة أن اهللا تعاىل أنزل عليه -  إذا كان يتحلى بعواطف الشكر-واستقر يف البالد األوروبية

وليس ذلك فحسب بل التقارير اليت . أفضاال كثرية نتيجة هجرته من بلده حبكم الظروف القاسية هناك
ها املبايعون اجلدد يستغرب املرء بقراءة قصصهم كيف بلغت تصلين من بالد خمتلفة يف العامل ويذكر في

 إىل تلك األماكن النائية، وإىل جانب ذلك كيف يري اهللا تعاىل جتليات �معارضة املسيح املوعود 
ماعة من صنع البشر لو كان ذلك من ختطيط البشر وكانت اجل. تأييداته حبق اجلماعة اإلسالمية األمحدية

أي منذ بداية عهد املسيح .. لكانت قد انقرضت إىل اليوم حتما نتيجة املعارضة اليت تتلقاها منذ تأسيسها
ولكن اهللا يرزقها . ، وكان من املفروض أن يفتضح أمرها إىل اليوم بسبب هذه املعارضة املريرة�املوعود 

  :  يف جملس�لقد قال املسيح املوعود .  تلو تقدم، ناهيك عن انقراضهاتقدما
إنه ملن أدلة الصدق . لقد بذل املعارضون كل ما كان يف وسعهم يف املعارضة ولكن اهللا تعاىل رزقنا التقدم"

 ادخر معارضونا جهدا يف جهودهم املعادية هل. أن يتألب العامل كله على املعارضة ومع ذلك ينتشر احلق
  ". وهذه آية من اهللا. لنا؟ ولكن خابت آماهلم يف اية املطاف

فكما قلت من قبل بأن املعارضني بذلوا وال يزالون يبذلون قصارى جهودهم ولكن مع بذل املعارضني 
من كل نوع، بل على الرغم د يكامبأقصى جهودهم وإخراجهم كل ما يف جعبتهم، ومع قيام كبار املشايخ 

.  وختيب آمال املعارضني�من معارضة احلكومات أيضا حتقق وال يزال يتحقق كالم املسيح املوعود 
بيعة  الناس على حتثُّواحلق أننا نستغرب كثريا حني نرى أن اهللا تعاىل يري معجزاٍت . وهذه آية من اهللا
 رسالةٌ جاءت من الهور قال �ذات مرة ذُكرت يف جملس املسيح املوعود . �املسيح املوعود 

ان هذا الشخص مريدا ألحد املرشدين ك.  صادق�صاحبها أن اهللا أخربه يف املنام أن املسيح املوعود 
فذكر هذا الشخص املسيح املوعود عند ذلك املرشد ". داتا غنج خبش"الذي كان يسكن قرب ضريح 

يف هذه األثناء جاء إىل هناك ناسك . إن تقدم مرزا احملترم يف هذا الوقت الوجيز دليل على صدقه: فقال



مث قال يف اليوم ) أي دعين أسأل اهللا ما هو احلق. (ل أيضادعين أسأ:  فقال-  ممن جيلسون يف الزوايا-آخر
إذ هو موالي " موالنا: "لعله يكون قد قال: فقال الناسك األول. يقول اهللا تعاىل بأن املرزا موىل: التايل

إن الناس يرون يف هذه األيام رؤى ومنامات : قال املسيح املوعود. وموالك وموىل كل واحد من أمثالنا
يتجول مالئكة اهللا مثل اجلراد يف اجلو، ويلقون يف . يبدو أن اهللا تعاىل يريد أن خيرب الناس بالرؤى. كثرية

  . آِمنوا، آمنوا: قلوب الناس
أنت تنوي :  يف منامه�مث ذكر حالة شخص آخر نوى أن يؤلف كتابا ضد املسيح املوعود فقال له النيب 

الوسائل لتبليغ الدعوة . سليمة فطرةفهذا هدي من اهللا يهدي به من كان ذا .  الرد بينما املرزا صادقكتابة
مهيأة اليوم أكثر بكثري مما كانت مهيأة يف زمن املسيح املوعود، ومع ذلك اهلداية اليت يهدي ا اهللا تعاىل 

 شك أن التبليغ أيضا يترك تأثريه على ال. الناس بواسطة الرؤى واملنامات هلا دور كبري يف شرح صدورهم
من يشاء اهللا ولكن اهللا تعاىل يهدي الناس مباشرة أيضا، وهناك عدد ال يحصى من الذي ينالون الرشد 

  .  ويبايعونه�واهلداية مباشرة من اهللا، فيقبلون دعوة املسيح املوعود 
ال شك أن هناك أحداثا .  األحداث من هذا القبيل اليت حدثت يف العام املاضيواآلن أقدم لكم بعضا من

واحلق أن املرء . كثرية من هذا النوع ولكين اخترت بعضا منها حيث أرشد اهللا أصحاا بواسطة الرؤى
يستغرب بسماع كالمهم كيف يرشد اهللا أناسا ميكثون يف أماكن نائية حيث ال وسائلَ إعالم وال وسائل 

  . قل على ما يرامن
، زارها داعيتنا مث قال يف تقريره أن شخصا من غري "مايويت"هناك جزيرة صغرية قرب موريشوس امسها 

 فيها شاهد وملا أيه، يت أمي شاهد أن صادف فترة بعدو.  يف منامه�األمحديني رأى املسيح املوعود 
 أُخرب ولـما. الرؤيا يف رأيته أن سبق الذي الصاحل الرجل هو هذا: فورا قال � املوعود املسيح صورة

 اجلماعة إىل وانضم بايع فقد وهكذا احلقيقي، اإلسالم هي األمحدية أن تيقن - اإلسالم أي– األمحدية عن
  .األمحدية اإلسالمية
 يف طالب يقيم مدا إحدى ويف إفريقيا، طرافأ أقصى يف" كوناكري غينيا "وامسه بلد هناك كذلك

 وقال يوما جاء. للبيعة يتشجع أن دون طويلة فترة منذ التبليغ حتت كان الذي سليمان السيد وهو اجلامعة
 سفينة، راكب أنين رأيت: قائال رؤياه ذكر صدرك انشرح كيف سئل فلما. البيعة وأريد صدري انشرح
 مث سفينتنا، فركبوا فساعدناهم بنا، يستنجدون وركاا سفينتنا من ربةمق على تغرق أخرى سفينة وهناك
 من قدحا حضرته وأعطانا فيه، موجودا أيضا � املهدي اإلمام كان مكان يف طاولة حول جلسنا

 هذا احلياة شراب أن فهمت استيقظت فلما جدا، ورائعا لذيذًا طعمه وكان ارتويت، حىت فشربت احلليب،
  .بايع وهكذا. ومبايعته � املوعود املسيح سفينة يف الركوب طريق عن إال ينال لن



 يل ويقول غفريا، مجعا رأيت: وقال رؤياه العاج ساحل سكان أحد" الثاين تراوري "السيد ذكر كذلك
 األمحدية تدخل أن جيب: صديقي يل فيقول معه، اللقاء وأنوي فأترقب املهدي، اإلمام فيه إن أصدقائي أحد
 يبلّغ � املهدي اإلمام رأيت البيعة بعد اجلمع اقتربت فلما املنام، يف فبايعت املهدي، اإلمام مع اللقاء قبل

  .األمحدية اإلسالمية اجلماعة يف ودخل" الثاين تراوري "السيد بايع الرؤيا هذه وبعد. دعوته
 قبل أنه اهلند، جنوب يف منطقة هي اليت" كرياله "يف اجلماعة وعفر إحدى يف اجلماعة رئيس كتب مث

 وعن" أيه يت أمي "طريق عن األمحدية لقبول اإلخوة أحد وفِّق) التقرير هذا كتابته عند أي (أشهر مخسة
  .الرؤيا طريق

 اهديش كان. املرشدين ألحد مبايعا وكان الصوفية الطريقة يتبع - احلميد عبد وامسه- األخ هذا كان
 ورغبته إليها شوقه فازداد ،"أيه يت أمي "عليها شاهد أن وصادف الكابل شبكة طريق عن التلفزيونية القنوات

 املوعود املسيح ضريح الرؤيا يف رأى حىت أيه يت ألمي مشاهدته على شهران أو شهر إال ميض ومل فيها،
 اجلماعة عن يبحث أخذ الرؤيا هذه وبعد. تهحضر ضريح يزور أيضا املتوىف مرشده الرؤيا يف ورأى �

 مبطالعة عليه فأشار البيعة، على وأصر كرياله يف اجلماعة فروع إحدى يف اجلماعة رئيس إىل وصل أن إىل
 وبايع قاديان إىل جاء مث اجلماعة، كتب قراءةعلى  ثّهح اآلخر وهو احملافظة أمري إىل ذهب مث اجلماعة، كتب
  .هناك

 يكن مل قليب أن إال باجلماعة متأثرا كنت: إفريقيا مشال يف الواقعة تونس من قادر السيد يقول كذلك
  . نيب أنه املهدي باإلمام ألؤمن مستعدا أكن مل ألنين وذلك. للبيعة مرتاحا أكن مل أي. للبيعة ينشرح

 تشريعي، غري نيب أنه نأعل � املوعود املسيح أن األمر هذا يفهمون املسلمني وليت األساس، هو هذا(
 نبيا فيبعث أحد على تعاىل اهللا ينعم أن وميكن. وسلم عليه اهللا صلى للنيب اتباعه بسبب ناله إمنا ناله ما وكل

.) النبوة مبقام يأيت أن بد ال مبجيئه املوعود املسيح وإن وسلم، عليه اهللا صلى النيب يف وتفانيه حبه بسبب
 غالم مرزا بأن تعاىل اهللا أخربين إذا بأنه قررت: يقول مث. نبيا حبضرته ليؤمن خاأل هذا كان ما حال أية على
 أراين بدوره وهو األمحديني أحد مع تكلمت الفترة هذه وخالل. فسأبايع املهدي اإلمام هو � أمحد
 فاستخرت تأثري أميا ا تأثرت فقد. اجلاهلية ميتة مات فقد يبايعه مل مث املهدي اإلمام عرف من تقول رواية
: يقول". أمحد يا أنصرك إين: "فيه كُتب موضع عند وتوقفت القرآن أقرأ أنين الرؤيا يف ورأيت الليلة تلك
  .بايعت الرؤيا هذه بعد
 الذي" كوليبايل "يسمى عجوز يسكن منه الصغرية القرى إحدى ويف ،"مايل "وهو آخر بلد هناك مث
 يوما رأى حيث العاج ساحل يف ١٩٦٤ عام يف كان بأنه األخ هذا يقول. م٢٠١٤ ديسمرب يف للبيعة وفِّق
 الرؤيا هذه بعد. تبايعه أن فينبغي ظهر قد املهدي اإلمام بأن له وقاال إليه أتيا أبيضني شخصني أن الرؤيا يف

 رمؤش يدير كان بينما م٢٠١٤ عام يف ولكنه. الرؤيا ونسي طويل وقت ومضى اجليش يف األخ هذا جتند



 االستماع بدأ فلما) اهللا بفضل واسع نطاق على هناك تسمع إذاعتنا إن. (األمحدية إذاعة جيد به وإذ املذياع
 كثريا اهللا يشكر إنه. القدمية رؤياه وتذكّر قلبه يف جذري تغري حدث املهدي اإلمام ظهور عن ومسع إليها
 من يضيع ال اهللا إن. عاما ٥٠ قبل عنه أُخِبر الذي ياملهد اإلمام لبيعة وفاته قبل وفَّقَه وجل عز ألنه اآلن

  .رؤياه على طويلة مدة مضي بعد هداه قد تعاىل اهللا إن إذ وصاحلة، نقية فطرته كانت
 ليلة يف رأى ولقد ،"سوازيالند "يدعى بلد من وهو يسرية فترة قبل بايع" طاهر "امسه شاب هناك مث
 شدة من ار إىل حتول الليل كأن لدرجة الكامل بنوره ساطع البدر أن الرؤيا يف األخري رمضان من ٢٧الـ

 يف سينتشر ألنه به تتشبث أن فعليك تلقيته، الذي النور هو هذا: يقول نداء احلالة هذه يف فيسمع الضوء،
 يف تشرستن وهي األمحدية هو النور من املراد أن الرؤيا يف أُفِهمت لقد: يقول. رويدا رويدا كلها سوازيالند

  .ثباتا اجلديد األمحدي هذا ازداد قد الرؤيا هذه وبعد. تعاىل اهللا شاء إن كله البلد
 األمحدية عن مسع" بوغو ناندرى "منطقة يف اجلماعة فروع أحد يف". مايل "من آخر حدث هناك مث

 ملدة االعتكاف بعزم فقام صدقها عن يطمئن أن أراد أنه إال ،وهو رجل طاعن يف السن" سعيد "السيد
 أتيا: يقول معه، ورآين � املوعود املسيح الرؤيا يف رأى والعشرين الواحدة الليلة كانت وملا. يوما ربعنيأ

  . معهما السماء إىل وأخذاين بييت إىل كالمها
  .األمحدية وقبل صدره وانشرح اطمأن الرؤيا هذه وبعد
 لقبول عطشا قلوم يف جيدون ألم بل كال، تفكري، أي بدون األمحدية يقبلون األفارقة أن الناس يظن

 ونقية صاحلة فطرم كانت وملا تكبر، أو عناد دون صدقها، اختربوا األمحدية عن مسعوا إذا لذلك احلق
 يف فكر ذلك وألجل املذكور األخ هذا قلب يف التياع هناك كان وكذلك. تعاىل اهللا يهديهم ذلك ألجل

  .يوما ألربعني يعتكف أن
فقد مسع عن اجلماعة اإلسالمية األمحدية ومل يستطع اختاذ " باما"يل نفسها هناك شخص آخر امسه من ما

قرار هل اجلماعة صادقة أم ال؟ فاستخار، ورأى يف اليوم الثالث أنه مسافر يف سفينة، وهي تنقلب يف وسط 
فقِبل .  النجاة فاقْبل األمحديةإذا كنت تريد: املاء، ويكاد الناس كلُّهم يغرقون، مث خرج طفل من املاء وقال

األمحدية يف الرؤيا، وجنا، بينما غرق اآلخرون كلهم، فبعد هذه الرؤيا بايع .  
 بربكة دعاء - فليالحظ كيف يرشد اهللا(من سرياليون إن والدي كان أمحديا " عبدل"مث يقول السيد 

كان : فهذا الرجل يقول) الدين بعض الذين يكونون قد ابتعدوا عن -الوالدين أو بسبب بعض حسنام
أَخرج معهم كنت والدي أمحديا لكنين ظللت أبتعد عن اجلماعة ألسباب، وانضممت إىل مجاعة التبليغ و

فنصحين والدي ) فريقيا أيضا من باكستان واهلند إفهؤالء التبليغيون يذهبون إىل(يف اجلوالت التبليغية، 
مث بعد مدة قصرية رأيت يف الرؤيا صورة كبرية يف السماء وهي والداعية كثريا لكنين مل أستجب هلما، 



مجيلة جدا ملسيح الزمان حضرة مرزا غالم أمحد القادياين، فتخليت يف اليوم التايل عن مجاعة التبليغ وعدت 
  . فقد كتب هذا بنفسه. فاحلمد هللا على أنين أشارك اآلن يف مجيع األنشطة. إىل اإلسالم احلقيقي من جديد

 صادق ومرسل من اهللا، وهو �أن املسيح املوعود ال  يري الناس اخللفاء أيضا لريشدهم �مث إن اهللا 
 يواصلون مهمات املسيح بل إن نظام اخلالفة بعده أيضا مؤيد من اهللا، واخللفاء،  فحسباملسيح واملهدي

  . �املوعود 
كنت أركب الباخرة : "فقد كتب الداعية احمللي من نيجرييا أن شخصا امسه حممد قد قص عليه رؤياه قائال

ن يديه إيل عندها مد إنسا. وحني وصلَت إىل وسط البحر واجهت طوفانا وكادت تغرق وختتفي آثار احلياة
 فأريته قناة ام يت يعم لصاوتوبعد فترة ." فجأة فأوصلين إىل الشاطئ، مل أكن أعرف من هذا العبد اإلهلي

فانضم . هذا هو عبد اهللا الذي جنَّاين وخلَّصين: فحني رأى صورة اخلليفة اخلامس يف ام يت ايه قال فورا. ايه
  . إىل اجلماعة مع مجيع أفراد األسرة

إن الدكتور أمري ): ومعلوم أن أهل السودان متشددون يف الدين(تب السيد أمحد من السودان مثل ذلك ك
وفعال حضر الدكتور معنا يف اليوم التايل وكان يوم مجعة وصلَّى معنا . اتصل به وأخربه أنه يود البيعة

لرابع رمحه اهللا وسأله ولقد روى يل قصة مبايعته فقال إن زوجته رأت يف الرؤيا أنه مع اخلليفة ا. اجلمعة
وكذلك روت ابنته أا . أنا جاهز للمبايعة: اخلليفة ملاذا مل تبايع حىت اآلن؟ فقام ورفع يده اىل أعلى وقال له

فاستيقن األخ أمري أن اجلماعة على . رأت يف املنام اخلليفةَ اخلامس نصره اهللا، مع حضرة عمر بن عبد العزيز
فاستيقن أن اجلماعة صادقة وأن ) يف الرؤيا خليفةً وابنته رأت خليفةً آخروذلك ألن زوجته رأت (احلق، 

ا جمذوبا امسه . الدكتور من جذور صوفية. نظام اخلالفة حقا أن هناك شيخإبراهيم"وهو قد حكى أيض "
املهدى  يسأله عن اجلماعة وهل قد ظهر اإلمام ييعتقد فيه وأن رؤاه وكشوفه الربانية تتحقق، فاتصل به لك

  وأنت لآلن ما عرفت؟ . نعم، لقد ظهر ومات: أم ال؟ فقال له الشيخ اذوب
؟ فرد عليه الشيخ آخذ الطريقةمث سأله الدكتور اآلن يوجد اخلليفة اخلامس لإلمام املهدي فهل أبايعه أم 

 اذوبني اجلالسني عند من املالحظ أنه كما حدث يف زمن املسيح املوعود أن بعض. (باِيعه: اذوب
 بتلقِّي التوجيه من اهللا، كذلك حيدث توجيه مماثل �ضريح داتا غنج أخربوا شخصا عن املسيح املوعود 

لزوجته وحتدثت للشيخ  اهلاتفبعد ذلك يقول الراوي إن الدكتور أعطى )  سنة١٢٠اليوم بعد مرور 
حني يبايع اإلنسان فال خياف أحدا : ؟ فقال هلا اذوبالطريقةأفضل أم أخذ  لبيعةاهل : وب فسألتهاذ

  .غري اهللا
ومثل ذلك هناك حادث من بنني، حيث يقول الداعية األمحدي يف مدينة كوتونو أن نيجرييا امسه بيلو ذهب 

 املسجد فرأى يف احلي مسجدين، فتردد حلظة إىل أي إىل هناك يف مهمة جتارية، فخرج من البيت ليصلي يف
فتوجه أوال إىل مسجد غري )  بطريقة أخرى حيث أراه مسجدا يف الرؤيا�هنا قد وجهه اهللا (منهما يتجه 



، مث مجع املعلومات األمحديني مث ذهب يف األسبوع التايل ألداء صالة اجلمعة إىل مسجد األمحديني
لقد حتريت حيث : يقول. والتفاصيل عن كال املسجدين، فاستخدم الناس كلماٍت سيئة ضد األمحديني

كنت وجدت مسجد األمحديني أفضل نظافةً ونظاما، لكن الناس يقولون إن األمحديني يعارضون اإلسالم، 
 وأسترشده � الدعاء أستعني اهللا وهلم نيب آخر، لكنين وجدت السكينة يف مسجدهم فقط، فانشغلت يف

إن األمحديني : ألين جديد يف املنطقة وأجد السكينة يف مسجد األمحديني ويف الوقت نفسه يقول يل الناس
، مث أما املسجد اآلخر فال أرتاح له، فبقيت أصلي يف البيت لفترة تاركًا ِكال املسجدين. سيئون وكافرون

 بييت إحدامها زرقاء وهي أملانية والثانية كانت حملية، يف نوباص يتعطقبعد بضعة أيام رأيت يف الرؤيا 
ة أن املراد من اللون األزرق الصفوف الزرقاء، لكنين حني استيقظت تذكرت أين ظففهمت بني النوم واليق

وحني فحصت وتأكدت . وف خضراءرأيت يوم اجلمعة يف املسجد األمحدي سجادة محراء، وكانت الصف
بعد الرؤيا وجدت الصفوف الزرقاء يف مسجد األمحديني، فبدأت أصلي يف مسجد األمحديني، وركزت 

مث رأيت يف الرؤيا أن اإلمام أعطاين كتابا فيه صورة مجيلة جدا، فقابلت إماما يف مسجد . على الدعاء أكثر
سوف : فقال. أريد أن أقرأ عن إسالم األمحدية: لتايل، فقلت لهاألمحديني بعد صالة اجلمعة يف األسبوع ا

أرسل لك خالل يوم أو يومني كتابا، مث بدال من إرسال كتاب املسائل الدينية أو عن بعثة اإلمام املهدي 
وحني فتحته " لطريق إىل السالماألزمة العاملية وا: " الذي حيتوي بعض األحاديث قد أَرسل إيل كتاب�

مث أُِريت يف الرؤيا . وجدت يف الصفحة األوىل الصورة نفسها اليت كنت رأيتها يف الرؤيا، فازداد إمياين أكثر
القرآنَ الكرمي غري الذي عندي يف البيت بل كان قرآنا آخر، وبعد بضعة أيام رأيت يف املسجد الترمجة 

. شرتها اجلماعةُ اإلسالمية األمحدية، وهي نفسها اليت كنت أُِريتها يف الرؤياالفرنسية للقرآن الكرمي اليت ن
 يوم وذات: األخ يقول مث. وعلى هذا املنوال قد أرشدين اهللا باستمرار وكأنه يسيرين بنفسه ممسكًا بيدي

 تلك علي قُرئت مث. تقرأها أن عليك أحكام عشرة هنالك إن واليقظة النوم بني ما وأنا تعاىل اهللا أخربين
. قليب يف يترسخ كان حكم كل موضوع ولكن الكلمات أحفظ ال. احلالة تلك يف وأنا  العشرة األحكام

 عن أسأله أن وقبل املسجد، هذا يف يعمل كان الذي الداعية مع أحتدث بدأت أيام أربعة أو ثالثة وبعد
 يعين وكان واستوعبها، فاقرأْها إلسالما بأحكام للعمل شروط عشرة هذه وقال ورقة ناولَين البيعة طريق
 قرأت وملا. الشروط هذه بقراءة فعلي األمحدية اإلسالمية اجلماعة حقيقة معرفة أريد كنت إذا أنين بذلك

. تعاىل اهللا وشكرت بالبيعة فقمت ،الصورة ذه هداين تعاىل اهللا بأن كثريا بكيت العشرة البيعة شروط
  . جديدة ولذة جديدة متعة يوم كل اآلن أجد البيعة دبع: ويقول األخ ويتابع

 مكان يف يستريح اهللا رمحه الرابع اخلليفة حضرة بأن رؤيا ٢٠٠٤ عام يف رأيت: يقول مصر من أخ هناك مث
 رأيت قد أكن ومل قصده أفهم فلم. األمر هذا حقيقة تتحرى أن عليك: يل قال رآين فلما معه، جالس وأنا

 احلق إىل تعاىل اهللا فهداين األمر، هذا أحترى وبدأت اي يت امي قناة شاهدت الرؤيا وبعد. قبل من حضرته



 عليه املوعود املسيح وكان باملصلني عامرا مسجدا دخلت أين ۲۰۱٤ نوفمرب يف أعين بيعيت قبل رأيت حيث
 اهللا رضي ولاأل اخلليفة حضرة مكانه يف فوجدت منه، فاقتربت. إيل ينظر وكان فيه جالسا والسالم الصالة

 فما اخلامس، اخلليفة حضرة مكانه يف فوجدت أكثر منه اقتربت مث. الصديق بكر أبو إنه مناٍد ونادى عنه،
 الدعاء استجابة بركة أن الرؤيا هذه فعبرت. الدعاء يف معه فاشتركت للدعاء، يديه رفع حىت رآين إنْ

  . وخلفائه � املوعود املسيح اتباع يف تكمن
 من واضح هو وكما وهداهم، قلوم إىل اهللا فنظر واتبعوها، احلقيقة أدركوا الذين السعداء هم فهؤالء
 علماء أم يظنون الذين أن النقيض على جند بينما وحمرية، واضحة هداية هداهم قد اهللا فإن بعضهم رؤى
  . اهلدي هذا من حمرومني يظلون الدين
 سعداء إنكم: هلم حبه عن معربا هلم فقال اجلدد، املبايعني مع جالسا � املوعود املسيح كان مرة ذات
  . املشايخ على أغلقها ولكنه األبواب لكم فتح قد تعاىل اهللا ألن جدا
 إذ كله، العامل يف املنتشرون اجلماعة أبناء وكذلك أمامي اجلالسون أنتم أيضا، عليكم العظيمة اهللا منة فهذه

 من. عليها ونشكره دائما هذه اهللا منة نتذكر أن علينا جيب مرارا قلت وكما دية،األمح لقبول وفقكم
 املسيح فيه قال الذي الس ذلك يف موجودين أجدادهم أو آباؤهم كان من بينكم يكون أن املمكن
 اهللا ِمنة كَّرواتذ الذين هؤالء آلبائكم تدعوا أن عليكم لزاما يصبح وبالتايل الكلمات، هذه � املوعود

 انظروا: مجاعته إىل ينضمون الذين عن � املوعود املسيح يقول. أجياهلم يف األمحدية لبقاء وسعوا هذه
 لو. عندهم من يأيت يبايعنا من وكل معارضينا، فئة من كلهم خرجوا الذين من تكونت قد فإا مجاعتنا إىل
  .إلينا انضموا وملا فئتهم من خرجوا ملا عادةوالس والكفاءة النفس طيب فيهم يكن مل
 أشتمكم كنت يقول منهم فكثري املبايعني، هؤالء مثل من كثرية رسائل أيضا أنا أتلقى: املؤمنني أمري يقول 

 املعارضني، من كانوا الذين املبايعني من كثريون هناك أيضا واليوم. عين فاعف اآلن أتوب ولكين قبل من
 من وكان سليمان امسه عندنا أخ هناك: مايل من لنا داعية يكتب. ووفاء إخالصا دادواواز بايعوا ولكنهم

 اإلسالم عن ارتد قد أخاك إن له وقالت بتيلي ديام وامسه أخيه إىل زوجته ذهبت بايع فلما مسلمة، عائلة
 أنه دهوهد األمحدية بترك ونصحه إليه وجاء شديدا غضبا أخوه فغضب. وانصحه فاذهب أمحديا، وصار

 األمحديون عليه يصلي وإمنا جنازته يف عليه يصلي لن إنه حىت بعدها صلة به تربطه فلن األمحدية يترك مل إذا
 يسمع املعارض أخوه وبدأ. باألمحدية متمسكا وظل بتهديده وال بأخيه يبال مل سليمان السيد ولكن. فقط

 قلب أن هو حدث ما ولكن األمحدية، من أخاه قذين لكي يسمع ما على االعتراض بقصد األمحدية اإلذاعة
  . إلينا وانضم بايع حىت األمحدية إىل ومييل يتغري بدأ هذا املعارض أخيه

 جلسة عقدنا السنة هذه من يونيو شهر من عشر السابع يف: اهلند من مجلأ السيد داعيتنا كتب كذلك
 املسئول فيهم مبن األمحدين غري املثقفني بعض رهاوحض البنغال، بوالية آباد مرشد حمافظة يف قرية يف تبليغية



 على املشرفة اللجنة عن املسئول قال اجللسة انتهاء وبعد واملؤذن، القرية مسجد على املشرفة اللجنة عن
 لكين هلم، دين ال قوم هؤالء أن أظن وكنت دائما األمحديني أكره وكنت أمحدي أخي ابن إن املسجد

 بعد اإلسالم عن بعيدون فهم غريهم وأما حقا املسلمون هم األمحديني إن تعاىل باهللا حلفا اآلن لكم أقول
  . القرية تلك من شخصا ۱۲ ذلك بعد بايع وقد. املغرب من املشرق

  .إميان على إميانا تزيدنا أا شك وال اآليات، هذه ترى ومجاعتنا هو، يفعله الذي اهللا فعل فهذا
 مكر لقد. األعداء وسط وتزدهر تنمو أا اإلهلية اجلماعة بركات من إن: � املوعود املسيح يقول 

 أقول. أبدا يضيع أن اهللا لكالم كان ما ولكن القتل، االام قضايا ضدي اختلقوا حىت كُبارا، مكرا هؤالء
 لبشريةا اخلطط من أو البشرية األيدي نسج هذا كان ولو تعاىل، اهللا عند من األمر هذا إن أقول واحلق

 أنه على لدليل البشرية دياملكا وجه يف وازدهاره رقيه إن. نذ زمنم وجهودهم البشر ديمكا عليه لقضت
  . قلوبكم استنارت يقيِنكم قوةُ ازدادت فكلما. تعاىل اهللا عند من
 تزدهر اجلماعة هذه أن ونرى ،تعاىل اهللا بتأييد ومقرونة يقينا اهللا كلمات � املوعود املسيح كلمات إن

 تقوية إىل حباجة وأننا عندنا اليقني قوة نزيد أن علينا أن لنا يقول � املوعود واملسيح األعداء، وسط
 ال أم قلبه يستنري وهل ال أم اليقني قوة عنده تزداد هل لريى نفسه يفحص أن منا واحد كل فعلى لذا. إمياننا
 الروحانية حالته حتسني حياول وهل ال، أم اإلسالم بأحكام يعمل وهل ال أم دينال يف رغبة يزداد وهل

 ال؟ أم والعملية
يكتب الناس أحداثا كثرية ويقولون إالم وصلت بعد انضمامهم إىل األمحدية حالتهم الروحانية، وما هي 

  . كيفية صلوام، وما هو التغري الذي حدث يف حالتهم العملية
 عن أزواجهن بأن تعاملهم قد تغري متاما بعد قبوهلم األمحدية، حيث كان حيدث الشغب تقول بعض النساء

كيف يفكر األمحديون اجلدد ! الحظوا. السالم واألمن مكانه فحلَّوالشجار والرتاع يف البيوت من قبل، 
ب أن حيدث يف كل باهتمام يف أمر دينهم ويف حالتهم الدينية ويقلقون هلا ويحدثون تغيريات، وهذا ما جي

  :  يف موضع وهو يوجهنا إىل حالتنا الدينية�يقول املسيح املوعود . واحد منا
املؤمن ال ييأس من اهللا أبدا، بل شيمة الكفار أم ييأسون من . اُتلوا القرآن الكرمي وال تيأسوا من اهللا أبدا"

تعلّموا ترمجة القرآن الكرمي أيضا وأدوا الصلوات بكل شروطها وافهموا . يء قديرإن إهلنا على كل ش. اهللا
ال تقرأوا القرآن الكرمي حاسبني إياه كتابا عاديا بل اقرأوه ِبعدِه كالم اهللا . معانيها وادعوا يف لغتكم أيضا

إال أنه ال غضاضة أن تذكروا حوائجكم ومطالبكم . �صلوا الصالة كما كان يصليها رسول اهللا . تعاىل
أي ارفعوا أدعيتكم واطلبوا حاجاتكم بلغتكم ويف (يف لغتكم بعد األذكار املسنونة، واطلبوها من اهللا 

  . إذ ال حرج يف ذلك قط، وال تضيع الصالة بسببها) السجود



 الناس الصالةَ يف هذه األيام وكأم ال يصلون الصالة بل ينقرون فقط إذ ينقرون  لقد أفسد:� لاق
هذا حال غري األمحديني ولكن عندنا ال . (الصالة سريعا كما تنقر الدجاجة مث جيلسون بعدها طويال للدعاء

وروحها إن مغزى الصالة احلقيقي ) .يكون الدعاء بعد الصالة ومع ذلك رأيت بعض الناس يصلون بسرعة
أنى ينال اهلدف احلقيقي من الصالة بالدعاء بعد اخلروج من الصالة؟ فإذا ذهب أحد إىل بالط . هو الدعاء

وقدم ) أي مل يقدم طلبه يف بالط امللك(ملك وكانت عنده فرصة لبيان حالته ولكنه مل يقل شيئا حينذاك 
لك؟ احلال نفسه للذين ال يدعون خبشوع طلبه بعد اخلروج من البالط فماذا عسى أن تكون الفائدة من ذ

  . وخضوع يف الصالة
لقد علّم اهللا تعاىل  .وا إىل آداب الدعاء جيداهبعليكم أن تدعوا يف الصالة كل ما تريدون الدعاء له وانت

. إن قراءة سورة الفاحتة يف الصالة ضرورية. دعاء يف بداية القرآن الكرمي وإىل جانب الدعاء علّم آدابه أيضا
 هذا �فقد علّم اهللا . هي الدعاء الذي يتبني منه جبالء تام أن الدعاء احلقيقي يكون يف الصالة فقطو

الْحمد ِللَِّه رب * ِبسِم اللِّه الرحمِن الرِحيِم .. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: الدعاء على النحو التايل
ِصراطَ * اهِدنا الصراطَ الْمستِقيم* ِإياك نعبد وِإياك نستِعني* ماِلِك يوِم الديِن* الرحمِن الرِحيِم* ِمنيالْعالَ

الِّنيلَا الضو ِهملَيوِب عضغِر الْمغَي ِهملَيع تمعأَن ٧- ١: الفاحتة. (الَِّذين (  
 أي من الضروري قبل الدعاء أن حنمد اهللا ونثين عليه لكي يتولّد يف الروح محاس : يف تفسريها�قال 

الذي : الرمحن. احلمد هللا رب العاملني الذي هو خالق اجلميع ومربيهم: لذا فقد قال تعاىل. وحب هللا تعاىل
. مث جيازي على العمل أيضا يف هذه الدنيا ويف اآلخرةأي : الرحيم. يعطي اإلنسان بغري عمل وطلب منه

إن اإلنسان يصبح موحدا كامال حني يؤمن . اخلري والشر كله بيد اهللا. اجلزاء كله بيده: مالك يوم الدين
 تذهبون أمام حكام العامل  إذفأنتم(إن اعتبار احلكام كل شيء عند مقابلتهم ذنب . باهللا مالك يوم الدين

فكيف ينبغي أن نعامل أولئك الذين . (ويستلزم الشرك) لني واعتباركم إياهم كل شيء ذنبوأمام املسئو
فاحلكام طاعتهم (غري أنه ال بد من طاعتهم ما دام اهللا تعاىل قد جعلهم حكاما )  حكاما؟�جعلهم اهللا 

أي ال تعتربوا أن هؤالء فقط (. وهم آهلة أبداولكن جيب أال تتخذ) ضرورية ألن اهللا جعلهم حكاما
 ) وكأم آهلة والعياذ باهللا ويتملقوم مسئوِليهم ويطرومميارونيستطيعون أن حيققوا طلبكم، إن البعض 
  . بل اعطوا اإلنسان حقه واعطوا اهللا حقه

املنعم عليهم هم . ط الذين أنعمت عليهمِاهدنا الصراط املستقيم صرا. إياك نعبد وإياك نستعني: مث قولوا
ففي هذا الدعاء قد طُلب الفضل واإلنعام الذي أُنعم به . حزب األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني

  . وأنِقذْنا يا ربنا من صراط املغضوب عليهم وصراط الضالني. على هذه األحزاب كلها
وهكذا تعلَّموا مفهوم الصالة كلها بإدراك، مث صلوا الصالة احلاصل أنه هذا هو مفهوم سورة الفاحتة بإجياز، 

 لاق) هذه هي آداب أداء الصالة ولكن الذين يصلون الصالة بسرعة ماذا عساهم يفهمون؟(فامهني معانيها 



 احلق ما ل أن ينال اإلنسان التوحيديقينا بأنه يستحي وافهموا ال فائدة من حفظ الكلمات املتنوعة، :�
دام يصلي الصالة كالببغاء، وال يكون يف الروح ذلك التأثري وال تتعرض للدفعة اليت توصله إىل درجة 

توه وهذا ما جيب أن يكون اعتقادكم بأنه ليس هللا ثاٍن وال ند، وهذا ما جيب أن تثب: �وقال . الكمال
أي جيب أن يتطابق عملكم مع اعتقادكم، وما مل يكن قول اإلنسان وفعله متطابقَني ال (. بعملكم أيضا

   .)ميكن أن يصبح مؤمنا حقيقيا
فيجب أن حناسب أنفسنا هل أعمالنا وأفكارنا تطابق هذا التعليم، وإن مل يكن كذلك فينبغي أن يبعثنا هذا 

ين يأتون بعدنا فيسبقونا يف التقرب إىل اهللا تعاىل قاطعني شوطًا كبريا على القلق وذلك كي ال نتأخر عن الذ
حبيث عندما نفيق من غفلتنا ندرك أننا وذرياتنا قد تأخرنا عن هؤالء مبسافات هائلة يستغرق اللحاق م 

 ال تسعوا .انتبهوا أال تتخلف أجيالنا القادمة بانغماسهم يف ملذات الدنيا. وإصالح األجيال القادمة عقودا
 وإقامة الصلوات �لكسب الدنيا فقط بعد جميئكم إىل هذه البالد بل علينا يف كل حال أداء حقوق اهللا 

فال ينبغي أن تتخلف أجيالنا كثريا ويرث املبايعون اجلدد تلك اإلنعامات اليت وعد ا . بفهم وتعقّل وتركيز
 �وجيب أن تتأملوا كثريا يف كلمات املسيح املوعود .  فيتقدموا علينا كثريا� املسيح املوعود �اهللا 

ي، وِزيدوا قوة اليقني هذه وتسعوا للعمل ا وتستوعبوها، ففهمها والعمل ا واجب على كل أمحد
، لكي ال تحرموا من هذه �واجعلوا أنفسكم ورثة هذه اإلنعامات بتنوير قلوبكم وبالتقرب إىل اهللا 

، وفّقنا اهللا �اإلنعامات بسبب ختلّفكم، وحاولوا أال تنقطع أبدا العالقة اليت أُنشئت مع املسيح املوعود 
 ونصبح أعضاء فاعلني � ونفهم هدف بعثة املسيح املوعود �تعاىل مجيعا ألن نوطِّد عالقتنا مع اهللا 

  .آمني.  دوما� يف العامل ونصبح ورثة إنعامات اهللا �، وننشر تعليم الرسول أقوياء يف اجلماعة
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