
òÈà¦a@òjĐ� 

�� ���� ��	
� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� �
���� ��� � �� !���� ���� ��	
� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� �
���� ��� � �� !���� ���� ��	
� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� �
���� ��� � �� !���� ���� ��	
� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� �
���� ��� � �� !��        
"#��� $�%& '�(�� "�)� � *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�"#��� $�%& '�(�� "�)� � *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�"#��� $�%& '�(�� "�)� � *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�"#��� $�%& '�(�� "�)� � *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�        

 "+�٠3/٠5/6٠١8  

á‚ß×e<|çjËÖ]<kée<‚rŠÚ<»< <

�����  

أما بعد فأعوذ باهللا من .  عبده ورسوله     أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا
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زهة مع أصحابه، وحتدث يف الطريق عن أفضال ـذات يوم خرج املسيح املوعود عليه الصالة والسالم للن
ذلك ال تنفتح تأييداته، فقال إن اهللا تعاىل يري آياٍت كثرية جدا إلظهار احلق وتأييد مجاعتنا ومع واهللا 

لقد كتب يل أحد املعارضني رسالة بأن القوم مل يألوا جهدا يف معارضتكم، : مث قال حضرته. عيون الناس
  . يف كل شيء رغم هذه املعارضة الشديدة حليفكولكنا ال نفهم كيف يكون النجاح 

قط، بل ال تزال هذه وعود من اهللا تعاىل وقد ظهرت نتائجها يف تلك األيام، ومل تظهر عندئذ فكانت 
مجاعتنا حىت اليوم حتقق االزدهار بفضل اهللا تعاىل رغم أن املعارضني يبذلون كل ما يف وسعهم يف 
معارضتها، وكلما سعوا يف بلد لقمع األمحديني أو القضاء عليهم رفع اهللا مستوى تضحيات األمحديني 

رى ما كنا قادرين على فتحها يف ذلك البلد، كما فتح من عنده طرق ازدهار األمحدية يف بالد أخ
فال شك أن األمحدية غرسة غرسها اهللا تعاىل بيده وسوف تنمو وتزدهر وتثمر باستمرار إن . جبهودنا

  . شاء اهللا تعاىل حبسب وعوده سبحانه
 اليت تبني كيف أن اهللا تعاىل يشرح قلوب زمننا هذاسوف أقرأ على مسامعكم اآلن بعض األحداث من 

  .دعوة األمحدية يوصل هلميف الناس بفضله، وك
يف جولة تبليغية وسافرنا طويال مبلغني الدعوة ألهايل  معبدخرجنا يف طريق غري : كتب داعيتنا يف النيجر

القرى اليت كانت على هذا الطريق، وبعد ثالثة أيام رجعنا من هذا الطريق نفسه، وملا مررنا بقرية تدعى 



ملا وصلنا إىل . ا ننتظر عودتكم، ونرجوكم اآلن أن تأتوا معنا إىل إمامناكن: أوقفَنا أهلها قائلني" غتااييت"
عة، فقال يفقلت هلم ال تستعجلوا يف الب. آتونا استمارات البيعة، ألننا كلنا نريد أن نبايع: اإلمام  قال

  . لقد شرح اهللا صدورنا ومل يبق عندنا أي شك يف صدق األمحدية: اإلمام
بعد أن ذهبتم من عندنا جاءنا أكرب إمام للوهابيني يف : ذلك قائالم، فذكر اهللا صدوره شرحأما كيف 

 األمحديون كفرة، فكيف مسحتم للكفرة بدخول مسجدكم :قافلة، وظل يقولب" ماراوي"مدينة 
هذا هو الفرق بينكم وبني األمحديني، فمنذ أن جئت هنا مل : فقال له إمام مسجد القرية. والدعوة

فري، وأما هؤالء أي األمحديون فمنذ أن جاءوا ورجعوا مل يتحدثوا إال عن القرآن تتحدث إال عن التك
إننا نؤثر كفرهم ونريد أن نكون كافرين فإذا كان هذا كفر األمحديني فالكرمي واحلديث الشريف، 

فرجع الشيخ الكبري للوهابيني من القرية خائبا خاسرا، وأصر أهلها على داعيتنا أن يزودهم . مثلهم
مل تكن االستمارات عنده وقتها، فتمت بيعات كثرية وتأسس هناك فرع كبري . باستمارات البيعة

  . جلماعتنا
 من تبورا، وذلك ا كيلومتر٣٥ فرع كبري على مسافة تأسس جلماعتنا: بترتانيا" تبورا"وكتب داعيتنا يف 

اشري هنالك، فبايع نفر من أهلها، كان يقوم بالدعوة وتوزيع املن. جبهود أحد األمحديني امسه سليمان مجعة
مث بعدها قام معلمنا الديين جبوالت تبليغية متكررة للقرية، فبايع أشخاص آخرون، وال يزال عدد 

إن أبناء اجلماعة هنالك فقراء، ولكنهم مفعمون حبماس  . األمحديني يزداد هناك باستمرار بفضل اهللا تعاىل
  .  حسب ظروف القرية، كما اشتركوا يف نظام التربعات أيضااإلميان، وقد بنوا بأنفسهم مسجدا طينيا

بايع إمام كبري من الفرقة التيجانية امسه آدم تنغارا، وقد أخرب عند البيعة أنه : وكتب أمري مجاعتنا يف مايل
علما أنه يوجد جلماعتنا يف مايل حمطات . (كان يستمع لكاسيتات األمحدية وإذاعاا منذ فترة طويلة

 او مثانني ميال، فنظام اإلذاعات ٧٠، وكل واحدة منها تغطي مساحة FM عديدة وهي من نوع إذاعية
كان : ويتابع اإلمام آدم قائال) هذا نظام واسع ويقوم بالتبليغ على نطاق واسع جدا بفضل اهللا تعاىل

يرى النائم أن  قرية من املشركني يف اإلسالم، ورأيت يف إحدى الليايل فيما ٩٣والدي املرحوم قد أدخل 
وبعد . إن األمحدية هي الطريقة احلقة، وعليك أن تبذل جهدا كثريا يف نشر رسالتها: والدي يقول يل

هذه الرؤيا قابل اإلمام آدم معلّمنا الديين هنالك، وذهب به إىل قرية كان أهلها مشركني من قبل 
 عاما صديقا محيما لوالد ٨٧من العمر وأسلموا بواسطة والده املرحوم،  وكان إمام تلك القرية البالغ 

لقد استمعت إىل دعوة األمحدية يف اإلذاعة، واألمحدية هي :  قال له إمام القريةهاإلمام آدم، وملا لقيا
  .الطريقة احلقة يقينا، وعليك أن تبذل جهدا كثريا يف تبليغ دعوا

  .ده املرحوم يف املنامأي أن إمام هذه القرية أيضا قال لإلمام آدم متاما ما قال له وال



  .  شخص بفضل اهللا تعاىل٣٤٠٠ فقام بالدعوة يف تلك الليلة فبايع فيها 
، فاجتمع أهلها، فبدأ بدعوم إىل األمحدية، وكان "سغرداكه"مث ذهب للدعوة والتبليغ إىل قرية امسها 

رجعوا من بيوم يظن أنه ال يوجد يف القرية أي أمحدي، وبعد قليل خرج بعض الناس من الس مث 
بصور املسيح املوعود عليه السالم واخلليفة اخلامس مع بعض املناشري، وقالوا له عندما بدأت يف دعوتك 

سوفوفانا  امسهمث أخربوا أن أحد إخوم . علمنا أنك من اجلماعة اليت مسعنا ذكرها من أخينا املرحوم
ل إىل بوركينافاسو وأقام يف مدينة بوبوجالسو، كان ذهب إىل غانا، وانضم هنالك إىل األمحدية، مث انتق

 جاء لزيارتنا هنا وكانت معه هذه الصور والكتب، ولكنه مرض هنا وتويف، واليوم جاء ٢٠١٠ويف عام 
انضم يف ف. اهللا تعاىل إلينا ذه اجلماعة اليت كان أخونا يبلغنا دعوا، ونريد حنن كل أهل القرية أن نبايع

  .  شخص إىل مجاعتنا بفضل اهللا تعاىللفأذلك اليوم قرابة 
نا وامسه عبد السالم تراوري تذات يوم ذهب أخ من منطق: مث يكتب معلمنا الديين من منطقة جيما مبايل

إىل قرية جماورة لقريته، فقال له أهلها مل يرتل املطر هنا منذ مدة طويلة، فإذا كانت مجاعتك على احلق 
فصلى أخونا عبد . نعلم أن مجاعتك على احلق وأن نصرة اهللا معهافادع اهللا تعاىل للمطر، فإن نزل 

إهلي، أنزلْ املطر هنا اليوم إلظهار صدق مهديك، وأَِر : السالم النوافل ودعا فيها بضراعة وابتهال قائال
ب تتجمع وهطلت األمطار بغزارة حىت اجتمعت املياه يف كل حوبعد الدعاء بدأت الس.  آية صدقهالناس
عدها جاء الناس إىل السيد عبد السالم وقالوا له لقد علمنا أن مجاعتكم على احلق وهي مجاعة وب. مكان
  . وهكذا بايع أهل القرية كلهم أمجعون. ربانية

ولكن اعلموا أنه ليس ضروريا أن يري اهللا اآليات لكل . انظروا كيف أرى اهللا تعاىل اآلية هلؤالء القوم
  . بسبب فطرم الصاحلة، فأظهر هلم تلك اآليات أيضاقوم، ولكنه أراد أن يهدي هؤالء 

ذكر قصة بأن  ، وقدوكان قد تويف قريباوكان داعية حمليا يف غانا  يوسف ادوسي احملترم وكتب السيد
، فطالبوه خالل التبليغ أن يدعو "المبووا"أحد أبناء اجلماعة السيد عبد اهللا كان يقوم بتبليغ الدعوة ألهل 

ألين أقوم بتبليغ رسالة اإلمام املهدي عليه السالم، لذا فإن : طر، فأعلن أمام القوم وقالمن أجل نزول امل
فرتل املطر يف الساعة الواحدة يف تلك الليلة بغزارة، وبرؤية آية . دعائي سيستجاب وسيرتل املطر ليال

  . استجابة الدعاء هذه انضم عدد كبري من تلك املنطقة إىل األمحدية
بعد قبول األمحدية نعمت : قالت أخت لنا من املبايعات اجلديدات: اعتنا يف ساحل العاجوكتب أمري مج

لقد عرفتين األمحدية على اإلسالم احلقيقي، وسهل علي العمل باإلسالم، . ة والراحة حقانبالطمأني
ة عن كل وختلصت من البدعات كلها، ألن تعاليم األمحدية هي تعاليم اإلسالم احلقيقية، وهي مرته

  . وإين أعاهدكم أين سأظل متمسكة باألمحدية حىت املوت. أنواع البدعات واملشاكل والتعقيدات



ة باللسان فقط أو أن يدعى يعفهذه هي البيعة احلقيقية بأن يعمل اإلنسان بتعاليم اإلسالم احلقة، أما الب
خلص اإلنسان من كل أنواع البدعات إمنا األمحدية أن يت.  املرء أمحديا يف الظاهر فقط، فهذا ليس بشيء

ن والروح اليت ينضم ا هؤالء اجلدد إىل األمحدية هي الروح املطلوبة م. ويعمل بتعاليم اإلسالم الصحيحة
 يتكاسلون يف بعض األحيان، لذا فعليهم أن يتحلوا ذه الروح، وأن ىولكن األمحديني القدام. اجلميع

  .  أساتذة هلم غدايثابروا عليها خمافة أن يكون اجلدد
لقد ازددت بعد البيعة روحانيةً، ونلت : وكتب من ساحل العاج أحد املبايعني اجلدد السيد طوري الويل

نعمة الذوق واخلشوع والسرور يف الصلوات، وحتسنت حاليت العملية، وسهل علي العمل باألمحدية وهي 
الل األدلة اليت تقدمها األمحدية حول اإلسالم احلقيقي، كما أين ما زلت أزداد علما ومعرفة من خ

  . املسائل املختلف فيها
البالد النائية يف مجاعتنا حتدث فيهم تغيريات طيبة من الناحية املقيمون يف حني يدخل هؤالء القوم 

  . ه كل مسلم أمحدييلإالعملية، ويتيسر هلم الوصال باهللا تعاىل، وهذا ما جيب أن يطمح ويسعى 
سال إىل مركز دعوتنا طالبا املساعدة منا  امسهجاء شخص : سؤول يف غيين كناكريوكتب داعيتنا امل

لبناء مسجد يف قريته، فعرفته على األمحدية، وأخربته عن بعثة ظهور املسيح املوعود عليه الصالة 
 والسالم، وبعد جلسة طويلة فرح جدا وقال لقد فتحت عيوين، وأرجوك اآلن أن تأيت إىل قرييت لتوصل

فذهبنا حسب اخلطة إىل القرية، فدخل أهلها مع أهل مخس قرى جماورة هلا . هذه الدعوة إىل أهلها كلهم
  .كلهم يف األمحدية

 ثورة روحانية ال منذ أن بايعت املسيح املوعود عليه الصالة والسالم قد حدثت يفَّ:  ويقول السيد سال
  .عهد يل ا من قبل

ألخ اثنني من أوالده خلدمة الدين، أحدمها سيلتحق باجلامعة اإلسالمية  وبفضل اهللا تعاىل قد وقف هذا ا
  .األمحدية بسرياليون يف هذه السنة، واآلخر يف السنة اآلتية

  . سكينة روحانية كنت أحبث عنها منذ سنوات  علىلقد حزت:  ويقول هذا األخ
ويلة حني كان املسجد قيد البناء، مر من هنا قسيس قبل فترة ط: ببينني" ترنغور"وكتب داعيتنا يف منطقة 

: ملن هذا املسجد؟ فقال السيد إسحاق وكان معلمنا الديين هنالك: فأثىن على بناء مسجد مجيل وسأل
مدة " سوالو"لقد أقمت يف مدينة : فقال القسيس. هذا مسجد املسلمني األمحديني وحنن كلنا أمحديون

محديني هنالك، وإن هؤالء القوم على احلق، وقد طويلة وقد سنحت يل فرصة االستماع إىل دعوة األ
إذا كان هؤالء على احلق فلماذا ال تنضم : فقال له املعلم. اتبعتم احلق، لذا فعليكم أن تتبعوه بصدق



 الدين احلق، أي اإلسالم احلقيقي، وعليكم أن تكونوا يال شك أن األمحدية ه: فقال القسيس. إليهم
  . بقى مسيحيا بسبب بعض االضطرارات، ولكن احلق أنكم أنتم الصادقونفيه، أما أنا فإين مضطر ألن أ

فترون أنه يوجد يف الدنيا أناس ال خيافون الدنيا، فيشرح اهللا صدورهم لقبول احلق فال تبقى هلم أية 
  . اضطرارات

لقد عملت قسيسا سنوات طويلة : كونغو دخل قسيس يف مجاعتنا وحدث فيه تغري طيب بارز، وقالاليف 
يف األمحدية، وقد  بهأشعر  الذياهللا  وقربوعلّمت الناس الدين، ولكين مل أشعر من قبل قطّ بالطمأنينة 

  . أصبحت األمحدية اآلن هي كل شيء يل
رأت أمي يف املنام أن شيخا : وكتب أحد اإلخوة من اجلزائر وهو حيكي قصة انضمام عائلته إىل األمحدية

اليم اإلسالم الطيبة، مما ترك يف البيت أثرا طيبا جدا وأحبه أهل البيت زار بيتنا، وهو يعلّم أوالدها تع
كانت ابنيت تشاهد التلفاز ذات يوم وتغري القنوات املختلفة حىت توقفت عند قناة امي : وقالت أمي. جدا

وقالت هذا هو  فرحايت اي، وكانت على الشاشة صورة اخلليفة اخلامس، وملا رأت الصورة قفزت 
مث بعد ذلك ظلت تشاهد امي يت اي بال انقطاع، فعلمت أن اإلمام . لذي رأيته يف الرؤياالشخص ا

وكتبت . ٢٠١٣املهدي الذي كان الناس ينتظرونه قد جاء، مث بايعت وانضمت إىل اجلماعة يف نوفمرب 
اعتنا بعد انضمامي إىل األمحدية تغريت آالمي وأحزاين كلها إىل السعادة، وبسبب حميط مج: بعد البيعة

    .وتربيتها زال عين اخلوف على أوالدي بشأن تربيتهم بسبب اتمع الفاسد
على فإحضار األوالد يف حميط اجلماعة ضروري جدا، واألمحديون اجلدد ينتفعون ذا األمر كثريا، ولكن 

دكم يف حميط  أيضا أن يتذكر أن التربية السليمة إمنا تتم إذا تركتم أوالىكل واحد من األمحديني القدام
إن ما تقوله هذه األخت هنا بأن أحزاا تبدلت إىل سعادة، إمنا . اجلماعة وقدمتم هلم أسوتكم الطيبة

   .سببه أا سعت عمليا إلحداث التغيري الطيب يف نفسها
السيد توتو احملترم " باكونغو"يف والية " كنـزوتيه"إن أحد مواطين مدينة : مث يقول داعيتنا يف كونغو

لقبلة، وبقية الناس كانوا يصلّون مستقبلي القبلة القدمية لكنه ل الرؤيا أنه وجد مصاله غري متجه ى يفرأ
مث يقول لقد وصلت إىل تلك املنطقة . هو وبعض اآلخرين قد غيروا قبلتهم، فلم يفهم ما معىن هذه الرؤيا

كز اجلماعة يف تلك الوالية بقطع نشرات اجلماعة يف العام املاضي باملصادفة، فجاء شخص منهم إىل مر
أي حني وصلتهم نشرات اجلماعة جاء أحدهم إىل مركز اجلماعة . ( كلومترا للبحث أكثر٢٦٠مسافة 

وحني وصل إليهم داعيتنا احمللي وبلغهم رسالة . وبطلب منه أُرسلَ إليهم الداعية احمللي) لتقصي احلقائق
مث قال ألهل القرية هذا تأويل رؤياي اليت قصصتها . بهاإلسالم الصحيح قِبله هذا الرجل وبعض أقار

مث أقيمت .  شخصا آخر١٧إىل األمحدية أي اإلسالم احلقيقي، وبذلك بايع  ةإشارعليكم من قبل، ففيها 



قطعة بويف اليوم نفسه بايع أحد طالب الطب وتربع . هناك معسكرات دعوية ومعسكرات طبية أيضا
 اجلماعة هناك بفضل اهللا يف تزايد مستمر، حيث يبايع الناس اآلخرون أرض للجماعة أيضا، فعدد أبناء

  . أيضا
قبلة هي هي لكل مسلم من األمحديني وغري األمحديني، وإمنا املراد أنه ال يكفي الهنا أود أن أوضح أن 

 جيب أن .استقبال القبلة يف الظاهر فقط بل جيب تغيري قبلة القلوب، وجيب االلتفات إىل عبادة اهللا خالصة
يتذكر دوما أن العبادة ال تتم مبجرد استقبال القبلة فقط، بل جيب أن يكون يف قلب اإلنسان أين أستقبل 

  . هذه القبلة ألعبد اهللا وحده خالصا، وأسعى إلدراك حقيقة اإلله الواحد
مة هنالك لومتر من كوناكري العاصي ك٢٠٠أنه على بعد " غيين كوناكري"مث يقول الداعية املسئول يف 

ولقد بايع مجيع سكان هذه القرية والقرى ااورة األخرى أيضا بفضل . قرية كبرية امسها سوميوياوي
ونظرا هلذا العدد اهلائل قررنا إنشاء فرع مستقل للجماعة .  هذا العام نتيجة االتصال املستمر�اهللا 

نا سلفا، مبن فيهم إمام املسجد وحني وصلنا إىل هناك حبسب الربنامج كان األمحديون ينتظرون. هناك
وحني أخربناهم أننا نريد إنشاء فرع اجلماعة هنا بشكل رمسي، قال لنا . اجلامع هناك وكان قد بايع

مث . عمدة القرية إن أموالنا ومتاعنا وكل ما منلك حاضر، وهذا املسجد الكبري لكم، بل القرية كلها لكم
ة أي اإلسالم احلقيقي قد حظينا بالنعمة العظيمة الغالية جدا حنن مسرورون على أننا بقبول األمحدي: قال

 .       يف حياتنا، اآلن قد انفتحت عيوننا ورأينا وجه اإلسالم احلقيقي

اتصل ف،  تبليغيةرسالة اجلماعة إىل منطقة نائية بواسطة نشرةلقد وصلت  :كونغواليقول أمري اجلماعة يف 
 إليهم الداعية احمللي رسلَفأُعنوان الربيدي املذكور على النشرة، ركز اجلماعة على المبأهل املنطقة 

وقابل كبار املسئولني احلكوميني، غهم رسالة اجلماعة، فأقام هناك ثالثة أشهر وبلَّ .حممود احملترممصطفى 
 حيث .لعدة أياموعقد جمالس األسئلة واألجوبة مع املسلمني السنيني والنصارى غهم رسالة اجلماعة، وبلَّ

. حيث انضم إىل اجلماعة أكثر من ستني شخصافرع جديد للجماعة، بفضل اهللا  قد تأسس هناك :يقول
 قد جاء أحدهم حلضور اجللسة السنوية يف  أنه لدرجةإمياناازدادوا ا الفرع للجماعة قد أفراد هذبعض و

قدمة إن قطع هذه سكان أوروبا وهذه البالد املتوقد يقول . كلومتر ٦٠٠ بقطع مسافة ٢٠١٤يونيو 
 حيث ال هناكالصعبة جدا املسافة رمبا استغرق ست ساعات، لكنهم ال يستطيعون أن يقدروا الظروف 

لكثرة األار، بالقوارب قطع املسافة كونغو تال وليس ذلك فحسب بل يف .رعوجد مراكب وال شوات
ة مكسورة من أحد واستعار دراجبالقارب  كلومتر ٣٠٠فقد قطع مسافة  .حيث ال توجد شوارع

 ألنه مل يكن ميلك ، وبواسطتها قطع هذه املسافة بصعوبة بالغة،ابر كلومتر أخرى ٣٠٠لقطع األصدقاء 
 إذا رأى :يقول الداعية .سكان أوروبا هؤالء  يف هذه الرحلة الشاقة نفوسفقد يهز التفكري .أجرة السفر



إمنا هو فضل من اهللا ه قطع هذه املسافة الطويلة عليها، ال يسعه التصديق أنفاملكسورة القدمية املرء دراجته 
  . هلذه الدرجةإميان املبايعني اجلددزيد الذي ي

فأرادوا االنضمام نشرنا الدعوة يف السنة املاضية يف سكان قرية لونغي، : مث يقول داعيتنا من منطقة لونغي
ذهب إىل هؤالء و مشهور يف املنطقة، وه أمحدي كان قد درس يف السعودية ، لكن إماما غريإىل اجلماعة

  أيضا اإلمامودعونا همإننا دعونا: يقول الداعية. فرفضوا املبايعةالسكان فتكلم ضد اجلماعة كثريا، 
، مث يف ثاين أيام فجاء وشارك يف اجللسة وشاهد فعاليات اجللسة. حلضور اجللسة السنوية يف سرياليون

 إنين أقسم باهللا على أن اجلماعة :وقال له أمامهمن سكان منطقته عدد مبرفقة اجللسة جاء إىل الداعية 
فليس مجيع . كانوا مستعدين للبيعة أن يبايعواوسأقول للذين  ،ولن أعارضها اآلن أبداصادقة، األمحدية 

  . املشايخ يفسدون إميان الناس بل يوجد فيهم من هذا النوع أيضا
ايعت يف نفسي قبل ستة أشهر بعد مشاهدة الربنامج الذي لقد ب: حممد احملترم من إيطالياحافظ يقول 

 أعيش .ة البيعةاستماررسل لكنين مل أ .، واهللا على ذلك شهيدعلى أم يت ايهحيا يبث من الكبابري 
وذلك ألين  � على صدق اإلمام املهدي فأنا شخصيا آيةٌ جدا ألين عرفت احلق، فأنا فرحانوحيدا، 

وإىل ذلك الوقت مل أكن  حيث كان احلديث عن الناسخ واملنسوخ ٢٠٠٨شاهدت القناة أول مرة يف 
احلوار  بعد ذلك شاهدت برنامج .ه أعجبين الربنامج وتابعت.يإلمام املهدعنكم أو عن اشيئا أعرف 
 . الربامج بانتظامعتمث تاببعد مشاهدة هذا الربنامج أن اجلماعة صادقة، فأيقنت ، عن حقيقة اجلناملباشر 
 وجناته وفاة املسيح الناصري  الربنامج عنةبعد مشاهدقد اقتنعت متاما يف اية املطاف  ٢٠١٣يف يقول 

واآلن أعلن بيعيت من .  وبايعت قبل ستة أشهر،ى دون البيعةأستطع أن أبقومل املوت على الصليب من 
  . خالل هذا الربنامج

  : مث يقول عبد احلكيم احملترم من اجلزائر
قتل وإجرام عرب كل  شتعلت نار الفتنة منا وذلك عندما األمن الوطينات بسلك لتحقت يف التسعينا

وهذا هو حال مجيع املنظمات اإلرهابية ( متارسها مجاعات إرهابية حتت غطاء إسالمي  اليتمناطق البالد
ني  كان بيننا وب.العزل سترجاع األمن ومحاية املواطننيامهمتنا وكانت  )تشتغل باسم اإلسالماليت 

 ؤجيركيف  خيرجين من هذه احلالة، كنت أستغرب جدا ن أ�وكنت أدعو اهللا  شاسع، اإلسالم بونٌ
وكنت  ! واإلسالمسم اجلهاد يف سبيل اهللاابأنه  واألغرب يف ذلك ،اإلنسان املسلم على قتل أخيه املسلم

ون على يده رغم كيف سيجتمع املسلم ،أيضا بالقتل عند جميئهاإلمام املهدي يأمر سوف هل أتساءل 
كان أول و، عباسوهو  ذات يوم التقيت بأحد أصدقائي القدامى ..كل هذه االختالفات وفتاوى الكفر

حول عدة بدأ حيدثين ف ،ة اإلسالمية األمحدية يف منطقتنا، لكين كنت أجهل ذلكنتمى اىل اجلماعامن 



ا وجدته عقالنيوشرح صدري هلذا التفسري نفاتاين بتفسري مغاير متاما ملا ألفته ومسعته من قبل، أومواضيع، 
تاه اهللا حربة العلم وآ،  اهلنديفمنذ قرن من الزمن  اإلمام املهدي أن اهللا تعاىل قد بعثخربين فأجدا، 

 � أن اهللا تيقنت وعند مساع ذلك .واآلن مجاعته تواصل املهمة نفسهاوهزم ا كبار القساوسة واملعرفة 
  . وانضممت إىل هذه اجلماعة اجلميلة إستمارة املبايعة ءفور مبلفقمت على الستجاب دعائي اقد 

، وكأين  يف مكان خاٍل حتت جنح ليلة مظلمٍة فإذا برجل فيما يرى النائم ، رأيتبأيام قالئلبعد ذلك 
 انتهينا عند شاطئ حبٍر،  حيث كان هناك قارب فرأيت شخصارنا معا حىت مسك بيدي مث ِسأأمامي، 

فقلت يف تأملت يف صاِحيب جيدا و الثالثةبه وكأنه كان ينتظر قدومنا، فصعدنا فيه حنن  جباناخر واقفآ
عود وهذا هو اإلمام املهدي واملسيح املو �أنا رسول اهللا  :من جاء يب يل فقال هؤالء؟ ننفسي م� 

صعد إىل هذه السفينة ا :قتراب منها قاال يلعند االو، و سفينة ضخمة احلجمجتهنا حنا مث .مريزا غالم أمحد
   . م أهلك فه،وكن مع هؤالء الناس

يف  أستاذ أنا :يقول عبد العزيز من املغرب .� املسيح املوعود ر يف القلوب كالمكيف يؤثِّانظروا مث 
عندي بيت إال أنين بقيت وإذ متت ترقييت عم كثرية، بِن قد أنعم علي �اهللا ومع أن التاريخ واجلغرافيا 

 �قراءة كتب املسيح املوعود بفبدأت  .حىت وفقين اهللا للبيعةوالذنوب، الت النفس منغمسا يف ضال
ونشأ لدي اإلحساس وبدأ لدي االهتمام بتزكية نفسي، وعالجا لروحي، جلروحي مرمها فوجدا 

  . بالكتابة إىل أمري املؤمنني ذا اخلصوص حىت يكتبين اهللا يف الصادقني
بعد استشهاد بعض أفراد اجلماعة، ويؤيدها كيف أن اهللا يكرم اجلماعة ابان مث يقول رئيس اجلماعة يف الي

، اتصل يب صديق شهد يف مدينة شيخوبورهعندما ذكرت يف اخلطبة الشهيد خليل أمحد الذي است: فيقول
 . استمارة البيعةمألوفدعوته إىل املسجد ع، وقال أريد أن أبايغه الدعوة من ستة أشهر، ياباين كنت أبلِّ

  . فهو بفضل اهللا يشارك يف نظام التضحية باملالفقد بايع بعد االستماع إىل هذا االستشهاد، 
رس كان يدو، الوريوسبكدوسيا من سكان يادغري كان طالب إن شابا هن: يقول أمري اجلماعة يف يادغري

فتر هذا اخلادم  إىل دفتر فأخذ د- لكتابة شيء- ذات يوم احتاج ذلك اهلندوسي معه أحد خدام األمحدية، 
فهذه اجلملة . "احلب للجميع وال كراهية ألحد"، و"عاشت اإلنسانية"  عليهحيث كان مكتوبااألمحدي 

ليست هناك رسالة أمجل من  ،أن يف هذا الزمن الذي تنتشر فيه الفوضى والفسادأثرت يف قلبه كثريا 
 .عن األمحديةخلادم ات أكثر سأل هذا اوممث لنيل معليف قلبه، فترك هذا الشعار تأثريا إجيابيا قويا . هذه

تبذل مة،  متعمقة أدرك أن اجلماعة األمحدية مجاعة صادقة ومنظَّةوبعد قراء له كتب اجلماعة قدمف
اقتنع وبايع يف فبعد أخذ املعلومات الكافية عن اجلماعة . وخدمة اإلنسانيةقصارى جهدها إلقامة السالم 

  .٢٠١٤مارس 



من أمسى طراز وليس شعارهم فقط ألا أيضا تشكِّل وسيلة أيضا ألمحديني أعمال اتكون فيجب أن 
حني يرى الناس فقط بل التعاليم فلن يؤثر إخباركم عن فقد قلت ذلك مرارا يف السابق أيضا،  ،للتبليغ

   .أمحدي مسئولية جسيمةكل لذا تقع على ، فيلتفتونالعمل أيضا يف احلقيقة 
وليت العامل كله اتبع جكم،  أنتم على حق،  واِهللاواِهللا :ه حممود وامسيقول أحد اإلخوة من مصر

  .ابن عمي وابن عم والدي أيضابايع مث  ،مث أنامث أخي ووالديت  والدي بايع نفاحلمد هللا على أ
طيب حول خإىل   االستماعنتيجةيأيت الناس لصالة الفجر على غري التوقع : ةبوسنالمث يقول الداعية من 

بعض اجلدد مع أن الربد يف هذا البلد قارص بسبب سقوط الثلوج، ، لعملي يف السنة املاضيةاإلصالح ا
حضرون الصالة، ومع ذلك ي، والطريق وعر ألن البيوت جبلية، لومتراتييأتون بقطع مسافة عشرة ك

اآلخرين أيضااإلخوة معهم حضرون وي.  
النضمام إىل اجلماعة حيث ينشط األمحديون دث التغيريات بعد احتكيف : يقول أحد اإلخوة من مقدونيا

حيدث  ومن ناحية أخرى ،يف حضور الصالة رغم شدة الطقس إذ يهمهم عمران املساجد من ناحية
 اجللسة السنوية يف تحضرإن اسم زوجيت رضا، : أقدم مثاال، فهذا األمحدي يقول و.التغيري يف السلوك

بعد االستماع إىل بدأت تتحجب  كثريا على أا فأنا أشكركومل تكن تتحجب قبل ذلك، أملانيا 
فاملبايعات اجلديدات الاليت . وتتقدم يف اإلميان بفضل اهللاوهي ثابتة على األمحدية،  يداتخطابك يف الس

لذا  . للعمل بالتعليم الصحيح لإلسالمني جاهداٍتيسعاإلسالم حني يبايعن تعليم كن قد ابتعدن عن 
حبيث جيب أن يتمسكن بالشعارات أن يلتفنت إىل هذا اجلانب األمحديات جيب على البنات والسيدات 

  . واحلجاب أهم األوامر اليت أمرنا اهللا ا ا جيب العمل ا، �فاألمور اليت أمرنا اهللا اإلسالمية، 
آياته ظهر اهللا وأقرأها يف التقارير املرفوعة إيل، أنه كيف يباختصار هذه بعض األحداث اليت ال حصر هلا 

ن معارضة املعارضني أيضا جتلب سليمي الطبع إىل املسيح املوعود أوكيف  الرؤىبوكيف يهدي الناس 
ا ومعرفة بعد اإلميان باملسيح وكيف يتقدم الناس علمقر القساوسة أيضا بصدق اإلسالم كيف يو �

وليدة مساعي ، فهل كل هذه األمور وحتسينهاوكيف هم يلتفتون إىل إصالح أعماهلم  �املوعود 
ل وهي تشكِّ .حتماصرته له ون � للمسيح املوعود �تدل على تأييد اهللا  بل هي ،؟ كالاإلنسان

اإلمام الذي جاء يف الزمن األخري  بتصديق �ثبت أفضلية دين النيب تو. �إثباتا لصدق املسيح املوعود 
حىت يف  وإدراكه � وجود اهللا مفهمكِّنهم من وتاحلق دين ترشد الباحثني عن فهي  ،� ءتهحبسب نبو

اهللا ظهرون أن فالصاحلون وسليمو الطبع ييسأل الناس أين اهللا؟ وهل هو موجود أم ال؟ . العصر الراهن
ويرفضون هم باإلسالم،  رغم ادعائ�بنبوءة النيب ، لكن األسف على الذين ال يؤمنون  موجود�

تربهن يدرك أن هذه اآليات مللحد واهلندوسي فاملسيحي وا .الصدق خاضعني ألقوال املشايخ املزعومني



 ا هاديا هل�عل اهللا جتلكن غالبية املسلمني بدال من أن  . نبيا أخريا�وكون النيب على صدق اإلسالم 
فإذا كان . الفتنة والفساده حبقهم إم أصل  نفس�قال النيب هؤالء املشايخ الذين  تسترشد ،وتستهديه

ففي الوقت نفسه إمياننا وإميان هؤالء اجلدد بعد االستماع إىل أحداثهم، ياد دجيب علينا أن ندعو الز
كي يتمكنوا من حتسني دنياهم وعقباهم لأيضا أن يهب اهللا هلم العقل جيب أن ندعو لألمة اإلسالمية 

، ، فالقادة يظلمون الشعبإن أوضاع العامل اإلسالمي جلديرة بالعطف عليهم .بإمام الزمانباإلميان 
فالفرق ويقوده، كل مغرض شكَّل حزبا سياسيا  . والقيادةة حياربون احلكام لفقدام العدلَوالعام

كانت  بني السنة والشيعة  السابق إذا كانت هناك اضطراباتيف. بعضهااملختلفة حريصة على قتل 
ت اكأما اآلن فاحلكومات نفسها تتورط يف االشتبا .وتسعى إلحالل السالماحلكومات تسيطر عليها، 

ر األوضاع واآلن تتوتوليبيا تزداد سوءا من بضع سنوات ماضية، وسورية فاألوضاع يف العراق  .الطائفية
وال ، أزمواألوضاع تتفقد خاضت السعودية احلرب حبجة مساعدة اليمن يف اليمن والسعودية أيضا، 

ع نطاق هذه احلرب،  . النهايةنعرف إالمتية تنجح يف سعيها فالقوى الطاغوفهناك خطر كبري لتوس
 مباشرة أما اآلن فهي جتعلهم يتقاتلون فيما بينهم لكي تنال هميف املاضي كانت امج. إلضعاف املسلمني

فهم ال يفكرون ما هي أسباا المي ال يكاد يفهم ما الذي يفعلون؟ والعامل اإلسهذه القوى أهدافها، 
ذا يوجد الفساد والفتنة هلذه الدرجة يف املؤمنني بنيب وهم ال يفكرون ملا. وما هي النتائج اليت تؤدي إليها

اهللا األخري هذا، وملاذا ينحط مجيع املسلمني تقريبا يف حضيض الزوال بعد الوصول إىل قمة الرقي 
وهي ما من جديد، سري على درب الرقي فهناك وسيلة وحيدة للتخلص من هذا الزوال وال .والتقدم

وأن جيتمعوا على يد لحق اآلخرين باألولني، املوعود الذي يا ذا املسيح أي أن يؤمنو �ناها اهللا معلَّ
علينا أن  . لذلك�قنا اهللا وفَّ. بدال من االفتراق والتحزباملسيح املوعود واملهدي املوعود أمةً واحدة 

  . يتقبل أدعيتنا أيضاأن ونسأل اهللا أن يوفقنا لندعوه وكثريا ذلك لندعو 
فاجلنازة لي اجلنازة على املرحومني، إحدى اجلنازتني حاضرة، هل وصلت؟ سأصبعد صالة اجلمعة 

يف  ٢٨/٣/٢٠١٥الذي تويف يف النتصار أمحد أياز احملترم ابن الدكتور افتخار أمحد أياز احملترم احلاضرة 
 :احملترم يقول الدكتور افتخار أمحد أياز. إنا هللا وإنا إليه راجعون سنة، ٥٠أمريكا عن عمر يناهز / بوسنت

ألمه موالنا أيب العطاء اجلالندهري "خالد األمحدية"، فهو حفيد زانياـلد يف تنعزيزي انتصار كان قد و، 
كان شابا صاحلا يقرأ القرآن الكرمي بانتظام كل يوم ويداوم على  .ألبيهر أمحد أياز احملترم خمتاحفيد و

ل ماجستري مث عِم ندن يف اهلندسة الكيميائيةكالوريوس من جامعة لكان قد نال شهادة الب. صالة التهجد
كان أول رئيس خلدام األمحدية يف جزر . الفةكان مطيعا لنظام اجلماعة ونظام اخل .يف املعلوماتية

، وبعده شغل منصب القائد ألحد  بريطانيا يفلقد خدم أوال بصفته معتمدا يف أطفال األمحدية. "توفالو"



كما خدم فرع اجلماعة الذي كان عضوا فيه كسكرتري املال ملدة . فروع خدام األمحدية يف بريطانيا
ومن  كان يدفع التربعات بانتظام  بيعات أيضا،وبدعوته حصلتكان داعية متحمسا أيضا،  .طويلة

مبرض هناك أصيب فثالث سنوات ماضية كان مقيما يف أمريكا لكسب اخلربة أكثر يف اختصاصه، 
باختصار كان مثال  .أيضاورمبا الكبد قد تضررتا كانت رئتاه  .الشفاء يف اليأسوأبدى األطباء  ،شديد

إىل  فغان أيازأ ترك زوجته رضية سلطانة وابنه . أيضاكان مهتما بتربية ابنهلالبن واألخ والزوج واألب، 
كان املرحوم ين واألخوات، جانب الوالد يب راشد احملترم، ابنع  ورفغفر اهللا لهأخت األستاذ عطاء ا

  . درجاته وأهلم ذويه الصرب
 ٢٥/٣/٢٠١٥الذي تويف يف ب اجلامعة األمحدية يف قاديان، طالأحد للعزيز وسيم أمحد اجلنازة الثانية 

ثر على جثمانه منقلبا على ألربعة أيام عاملكثفة بعد اجلهود . إنا هللا وإنا إليه راجعون .غرقا يف ر بياس
ومل تكن ومل يكن منتفخا، مل تكن أي عالمة على جثمانه، . قمن موضع الغرتقريبا عد كلومترين ب

حضر اجلثمان إىل قاديان قانونية أُالجراءات اإلالفحص الطيب للجثمان وبعد  . كريهةتفوح منه رائحةٌ
كان املرحوم . شيتمقربة  يف وهناك صليت عليه اجلنازة قبل يومني قبل الظهر، ودفنبسيارة إسعاف، 

ديسي باشو "كان جده . وكان أمحديا بالوالدة "تلنكانه" وكان من والية ٢٣/٨/١٩٩٥من مواليد 
 صحابة املسيح حسن أمحد أحِدحضرة سيتهـ  عن طريق � احملترم بايع يف عهد اخلليفة الثاين "ميانْ

  .�املوعود 
محدية بصفته معة األقصد الدراسة يف اجلاب ٢٠١٠ يف عام لقد جاء املرحوم العزيز وسيم أمحد إىل قاديان

وكان دمث األخالق  .وكان بفضل اهللا من الطالب النشيطني واجليدين يف الدراسةواقف احلياة، 
حني ذهب إىل البيت يف اإلجازة بدأ جيالس األوالد غري األمحديني وحيتك م، ومتحمسا خلدمة الدين، 

غووه  والدته كثريا فقلقترحوماملهلا ، فقال إذ والده قد تويفوخافت أن ي:يف اجلامعة  لقد درست 
فهم لكوم يف غ هؤالء األوالد غري األمحديني رسالة األمحدية، واآلن أبلِّاألمحدية يف قاديان ملدة سنة، 

 كلما :لقد قال الطالب اآلخرون.  أن يوفق هؤالء لقبول األمحديةعي اهللادنفس ِسني يستمعون إيلَّ، 
ترك املرحوم والدته . يتكلم مبتسماوكان دوما  يتهجد سلفا، هناوجدذهبنا إىل غرفته لنوقظه للتهجد 

ويعمل ين كبريين أحدمها واقف احلياة، وأخوالسيدة أمة احلفيظ احملترمة وهي ضعيفة جدا ودائمة املرض 
     .  والسلوانوأهلم والدته وذويه اآلخرين الصربرفع اهللا درجات املرحوم . ، وأختنيداعيةً

                    
					 


