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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده احممدً  أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد     
 إياكَ *  الدين يـَْوم َمالك*  الرحيم الرْمحَن*  اْلَعاَلمنيَ  َرب  هللا احلَْْمدُ *  الرحيم الرْمحَن اهللا بْسمِ �. الرجيم الشيطان

 َوال َعَلْيهمْ  اْلَمْغُضوب َغْري  َعَلْيِهمْ  أَنـَْعْمتَ  نَ الِذي ِصرَاط*  اْلُمْسَتقيمَ  الصرَاطَ  اْهدنَا*  َنْسَتعنيُ  َوإياكَ  نـَْعُبدُ 
   .آمني ،�الضالنيَ 

دخول  أحداثقبل بضعة أيام وصلتين رسالة من أمريكا، قال يل صاحبها أنك سردَت يف خطابك يف اجللسة 
الناس إىل اجلماعة ويزدادون أخرى، فيتوّجه  تارةً  ومباشرةً  تبليغ تارةً الالناس يف اجلماعة وكيف يرشدهم اهللا بواسطة 

لقد متنيت بعد مساع ذلك أن يهدي اهللا : فقال صاحب الرسالة. إميانا ويرتسخ صدق األمحدية يف قلوم
يتابع هذا و . آيات اهللاهذا النوع من أرى أن أيضا و  العاملأحدا فيدخل يف اجلماعة يف هذا اجلزء من بواسطيت 

على رقمك  حصلتُ لقد : نت هناك سيدة تتكلم يف اجلانب الثاين فقالتبعد هنيهة رّن هاتفي وكا: األخ ويقول
. أهال وسهال، تفضلي: فقلُت هلا. أنا راغبة يف اإلسالم وأريد أن أقابلك. من موقع اجلماعة واتصلُت بك

مث حصلْت على معلومات . فجاءت بعد قطع مسافة طويلة وسردت قصتها كيف حصلت هلا الرغبة يف اإلسالم
االنرتنيت، وكانت النتيجة أن زوجها وأصهارها مجيعا صاروا ضدها ألم كانوا مسيحيني متعنتني، حىت  أكثر من

زوجها بناء  لصاحلعندها ولدان واضطرت لتتخلى عنهما  كان. حدث االنفصال بينها وبني زوجها هلذا السبب
رأت الكتب املوجودة على موقع أضافت وقالت أا ق. ولكنها آثرت احلق وتركت كل شيء. على قرار احملكمة

األخرى أيضا ولكن مل  اإلسالمية املعلومات عن الِفرق ومجعت. اجلماعة بدقة وتشاهد امي يت اي أيضا بالتزام
أخربها هذا األخ . وكلما أرادت دراسة اإلسالم ُصرف انتباُهها إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية. يطمئن قلبها

واآلن أريد االنضمام إىل اإلسالم  أيهمي يت أنعم، شاهدُا على : قالتاألمحدي عن جلستنا اليت ُعقدت مؤخرا ف
يقول صاحب الرسالة أن ابنته كانت جالسة بالقرب من هذه السيدة عندما كانت تتحدث وتسرد . احلقيقي



عندما كانت األحداث عن املبايعني : فقالت بعد مساع حديثها -كانت تدرس يف اجلامعة  ابنتهلعل  -قصتها 
دد والقادمني إىل اجللسة ُتسرد وذُكر كيف اقتنعوا بصدق اجلماعة وأيقنوا به، وذُكرت أحداث كيف أرشدهم اجل

دُت إميانا وأيقنُت دز ااهللا تعاىل بنفسه، كنُت أظن أن فيها شيئا من املبالغة ولكن عندما مسعُت كالم هذه السيدة 
  .  احلق ويرشد الناس إليهاهللا هو الذي يصرف القلوب إىل إنّ  بل، أا ليست مبالغة 

قد يظن بعض املثقفني أو الشباب أو قد خيطر بباهلم كأن بعض األحداث ُتسرد بشيء من املبالغة ولكن جيب 
وأقدم لكم بعض النماذج فقط للرياح . قصصجمرد أن يتذكروا جيدا أّن ما ُحيكى هنا حقائق واقعية وليست 

مبناسبة  الذي يُقدم يل ائلاهلكّم المن وأختار قصصا قليلة جدا . عةاملبشرة اليت جعلها اهللا ب لصاحل اجلما
لذلك قلُت يف العام املاضي أيضا أنين سأسرد بعضها بعد . وحىت هذه القليلة ال ميكن يل بياا كلها ،اجللسة

ة مث اجتمعت قصص كثري . اجللسة أيضا إذا وجدُت فرصة، وقد سردُت بعضها ومل أستطع سرد بعضها اآلخر
وإنين أبينها ليزداد املستمعون إميانا وحناسب أنفسنا باستمرار إىل أّي . أخرى من النوع نفسه يف هذا العام أيضا

به إىل عباداتنا، وكيف جيب أن نسرتشد اهللا تعاىل تنأذهاننا وقلوبنا، وكيف جيب أن ن مدى ترسخت األمحدية يف
  .بعد انضمامنا إىل اإلسالم
جيب . بايعني اجلدد وسرتون كيف يرشدهم اهللا تعاىلامليوم من هذا املنطلق بعض قصص على أية حال، سأسرد ال

 ،وجيب أن يكون األمر كذلك ،أال تسمعوها معتربين إياها قصصا ممتعة فقط بل هي حقيقة تزيد املرء إميانا
ع اجلماعة، وأن حماسبة نفوسكم وأن ختلق فيكم عواطف الشكر على معاملة اهللا تعاىل مىل إوجيب أن تدفعكم 

فنحن بأمس حاجة إىل بذل أقصى . إن تبليغ رسالة الصدق واحلق من واجبنا اليوم. توجه أنظاركم إىل مسؤولياتنا
وإىل جانب ذلك جيب أن نغّري حالتنا العملية حبسبما أمرنا اهللا تعاىل لتزيد أسوتُنا  ،اجلهود يف هذا السبيل

على أية حال، سأسرد اآلن بعض األحدات اليت توحي بكيفية تأييد اهللا . القادمني اجلدد إميانا أكثر من ذي قبل
  . وكيف يرشد اهللاُ الناسَ 

إنين مولعة مبطالعة الكتب، وقد درسُت القرآن الكرمي والكتب : من تونس ما مفاده" منية"تقول السيدة 
وما قتلوه وما �: من سورة النساءفمثال كانت اآلية . اإلسالمية األخرى ولكن مل أفهم بعض األشياء الواردة فيها

، �تسرتعي انتباهي دائما باإلضافة إىل آيات أخرى تتعلق بوفاة املسيح الناصري  �صلبوه ولكن ُشبه هلم
، وقلُت يف "رياض الصاحلني"زال حيا يف السماء؟ مث قرأُت صفاته يف  فكنُت أتساءل هل مات املسيح أو ما

جالسا يف السماء؟   �مثله يف خري أمة؟ وفكرُت ماذا يفعل عيسى  كيف ميكن أن يرسل اهللا شخصا: نفسي
امي يت اي  شاهدتإذ  حرية من أمريبينما أنا يف . كنت أقلق بسبب هذه األفكار وأطلب اهلداية من اهللا تعاىل

قاش جاريا مع عندما فتحُت امي يت اي كان الن. ذات يوم صدفة ووجدا خمتلفة عن القنوات الدينية األخرى كليا
كان حوار املضيف والضيوف وقورا على النقيض من القنوات . �قسيس حول وفاة املسيح الناصري 

مث استمررُت يف . ويف أثناء احلوار تبني يل أن سيدنا مرزا غالم أمحد القادياين قد ظهر مسيحا موعودا. األخرى



فدعوت اهللا أال توافيين املنية قبل انضمامي إىل  .بالتزام وفهمت األمور كلها رويدا رويدا ةالقنامشاهدة هذه 
  . اهللا علّي كبريٌ من مث انضممُت إىل اجلماعة أخريا، وهذا فضل . صفوف اجلماعة اإلسالمية األمحدية

صيين، ووجدم التمع القد اتّفق يل أن أمكث قليال يف : من اليمن يف قصة بيعته" رمضان"يكتب السيد 
وكنُت أفّكر كيف ميكن . أيضا أن بعض العرب يستغلون حسن معاملتهم أسوأ استغالل والحظتُ . أناسا طيبني

أن يُلقى هؤالء الناس يف اجلحيم مع حسن أخالقهم وحسن أعماهلم، وأن نرث حنن اجلنة لكوننا مسلمني 
مية بعد ذلك حبثت يف املوضوع أكثر وشرعت يف قراءة الكتب اإلسالمية، وشاهدت قنوات إسال. باالسم فقط

جسمي هليبتها   ارتعشإذ وجُدت قناة امي يت ايه صدفة، كانت أدلة احملاضرين قوية لدرجة  حمتاراكنُت . خمتلفة
كان الشعور . ولكن مل أدِر ملاذا أبكي ،كأن صدمة كهربائية أصابتين، وبدأت أبكي يف أثناء االستماع إليها

 �وأكثرُت من الدعاء ملعرفة صدق املسيح املوعود . إىل هذه القناة بنفسهغالبا علي أن اهللا تعاىل قد أرشدين 
قليب، وبالتايل كنت أطمئن أن املسيح املوعود  يف يف جسمي وقناعة رعشةوكنت أتلقى اجلواب دائما بصورة 

معظم األسئلة اليت كانت  على اليت احتوت على ردود �مث قرأُت كتب املسيح املوعود . صادق ال حمالة �
  . اجلماعة اإلسالمية األمحدية مندين، وبعدها صرُت تراو 

لقد بايعت . وأدرس يف اجلامعةإنين يف الثانية والعشرين من عمري : يف بيان قصة بيعته" تام اورغويا"يقول السيد 
كنت مشغوفا يف أمور الدين منذ الصغر ويف فرتة . أمسرتداميف " بيت احملمود"م يف مسجد ٢٠١٤يف بداية عام 

كان عندي شعور دائم أن السيئة . ة من العمر كان إمياين باهللا قويا جدا ولكن مل أكن راغبا يف دين معنيمعين
هذا ما يقوله هذا الشاب، فأقول للشباب من مجاعتنا األمحديني والدًة أن . (منتشرة يف العامل على نطاق واسع

ّكر يف البحث عن اهلدف من حياة اإلنسان وهذا األمر أكرهين على أن أف) .. يفكروا يف هذه الناحية أيضا
أصدقائي  مع بعضفناقشت املوضوع . ففي أثناء هذا التحقيق مال قليب إىل اإلسالم. فشرعت يف هذا البحث

وشاهدت اجلو احمليط به، وتبني  )Nun Speet( ننسبيت األمحديني وزرُت معهم مركز اجلماعة األمحدية يف مدينة
قد ظهر يف العامل  �ألمحدية هي اإلسالم احلقيقي، وتبني أيضا أن املسيح املوعود من خالل هذه الزيارة أن ا

وشعرُت أن مجيع املسلمني يتمنون الوحدة، واألمحدية هي اجلماعة الوحيدة اليت توجد فيها الوحدة . يف احلقيقة
وبعد . يفة طالبا منه الدعاء يلمث كتبُت الرسالة إىل اخلل. احلقيقية والقوية وتالَحظ فيها حالوة اإلميان احلقيقي

. وبايعتُ " بيت احملمود"إرسال هذه الرسالة رمحين اهللا تعاىل وتبني يل صدق اإلسالم متاما فذهبُت إىل مسجد 
  . واآلن أتعّلم الصالة وأسعى ألعيش عيشا طاهرا نزيها

وكانت مسيحية  روسية زميليت يف مكان عمليكانت : رئيس اجلماعة يف قرغيزستان" سالمة"مث يقول السيد 
 هافعرّفتُ . دينا، فبدأت النقاش معها حول الدين، وقالت يل يف أثناء النقاش أا ليست مطمئنة ومقتنعة من دينها

فقالت بعد قراءته أا وجدت فيه ". فلسفة تعاليم اإلسالم"األمحدية أي اإلسالم احلقيقي وأعطيُتها كتاب ب
. ت تدور يف خلدها، وأا مقتنعة اآلن بأن اإلسالم هو الدين الصادق واحلقاألجوبة على مجيع األسئلة اليت كان



مث قرأت أدبيات اجلماعة األخرى أيضا وظل إمياا يتقوى يوما إثر يوم على صدق اإلسالم حىت سافرت إىل 
  . قاديان وبايعت هنالك وهي مشرتكة اآلن يف نظام الوصية أيضا

كنت أحبث دائما عن طريقة : يف بيان قصة بيعتهدينا الذي كان مسيحيا " هرجان"مث يقول من هولندا السيد 
ذات يوم دعوت . الوصول إىل اهللا وتوطيد العالقة معه ولكن الكتاب املقدس مل يرشدين إليها على وجه احلقيقة

. إىل شخص يبّلُغين إليكيا رّب أرِشدين إىل احلق وبلْغين : اهللا حبرقة ولوعة متزايدة قبل اخلروج من البيت وقلتُ 
مل . وقد صادف هذا اليوم يوم ميالد َمِلك هولندا حني يذهب الناس مجيعا إىل اخلارج وينصبون حمالم املؤقتة

أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية حيث قابلين  هامتض ساعة إال ومررُت من قرب طاولة الكتب اليت وضع
عندما قرأت . وبعض الكتب األخرى" فلسفة تعليم اإلسالم"اب شخص أمحدي وعّرف اجلماعة يل وأعطاين كت

وتبني يل فورا أن مؤلف هذا الكتاب ليس شخصا عاديا بل . هذا الكتاب بعد وصويل إىل البيت غّري حيايت كليا
عد ب .ال ميكن ألحد أن يؤلف كتابا مثله إال من كان قد تعّلم من اهللا تعاىل، وأن اإلسالم هو الدين احلق فعال

ذلك شاركت يف اجللسة يف هولندا وأملانيا وأثرت يف هذه اجللسات الروحانية تأثريا غري عادي فاتضح يل أنه 
  . فبايع مبناسبة اجللسة السنوية يف أملانيا. جواب دعائي ومل يبق يل أي جمال لإلنكار

يدة أن يرسل املهدي عاجال، بعد اإلطاحة حبكم القذايف دعوت اهللا بضراعة شد: تقول السيدة هالة من ليبيا
القنوات وجدت مصادفة القناة الفضائية اإلسالمية التقليب بني أثناء ذلك و  بعدو . لكي يصلح األوضاع

اليت اسرتعت انتباهي، فبدأت أشاهد برامج هذه القناة،  �األمحدية، حيث رأيت صورة سيدنا املسيح املوعود 
دة سنة واحدة، وبعدها قررت أنه جيب أن أبايع فورا دون أي واطلعت على معتقدات اجلماعة، فاستمر ذلك مل

  . تأخري، مث كتبت إيل رسالة طلبت فيها الدعاء للثبات وتقوية اإلميان
لقد مر على زواجي أكثر من سنتني : مث يقول السيد بوين عبد اهللا الذي يعمل سائقا يف مركز اجلماعة يف بواكي

محدية حديثا قبل سنتني وكان قد بلغين أن اإلمام املهدي قد ظهر، دعوت حني مسعت عن األ. ومل أُرزق أي ولد
يا إهلي السميع العليم إذا كان املسيح واملهدي قد ظهر فعال وأن مريزا غالم أمحد هو : قائال اهللا أن يرزقين أوالدا

هللا دعائي إذ محلت ، فأجاب ا�اإلمام املهدي فهْب يل أوالدا ووفقين لالنضمام إىل خدام املسيح احملمدي 
  . وبعده بايعْت تلك العائلة. ابنة عنديزوجيت يف الشهر نفسه، واآلن 

أنه جيب أن يتضرع إىل  �إذا كان أحد ال يقتنع بصدق اجلماعة بأي طريقة ممكنة فقد كتب املسيح املوعود 
إذا كان املرء صادق النية . الرشداهللا حبيادية، فليدع اهللا تعاىل أن يهديه إىل الصراط املستقيم، فيسأل اهللا اهلدى و 

  . فمن احملتم أن اهللا يهدي ويرشد بالرؤى أو بطريقة أخرى وينكشف عليه صدق اجلماعة
مسعت أن منذ : شخصا من دونغي كوي قال يلهناك : يقول أمري اجلماعة يف غامبيا، حيث هناك بعض الرؤى

األمحديني مثاليا ومؤثرا لكنين كنت أتعجب ملاذا يعارض اجلماعة األمحدية أعجبت ا مث وجدت سلوك  برسالة
اجلماعة  دعوىيف مجيع علماء املسلمني األمحدية إذ ال ميكن أن يكونوا كلهم على خطأ، لذا كنت مرتددا 



، مث ذات ليلة رأيت أنه �فبدأت أدعو اهللا . فقد قيل يل أن أفوض األمر إىل اهللا، وأدعو اهللا ليهديين. األمحدية
فعربنا  �تعال اتبعين، وكان معه عدد من الرجال اآلخرين أيضا، رافقت النيب : فقال يل �النيب  اء إيل ج

الصحراء، واملكان الذي كنا سنصل إليه بعد عبور الصحراء الح لنا فيه بعض األشخاص من بعيد، فعندما 
كان يرافق فئتني فئة أوىل وأخرى   � اقرتبُت منهم عرفت أم أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية، فكأن النيب

فبهذه الرؤيا تبني يل صدق األمحدية، فقصصت الرؤيا على الداعية اإلسالمي األمحدي . ظهرت الحقا
  . فهو ينشط يف الدعوة وبواسطته قد انضم عدد من الناس إىل األمحدية. إىل اجلماعة مبايعاوانضممت 

بايعني اجلدد السيد عبد املتعايل أنه كان يبحث يف األمحدية، فرأى يف أخربين أحد امل: هاييتمث يقول الداعية يف 
أن النهار مضيء بشكل غري عادي، ويبدو أن الشمس تشرق من قريب جدا،  ٢٠١٤األسبوع الثاين من فرباير 

 مث حدث زلزال عنيف، فُدمرت البيوت كلها تقريبا يف ملح البصر، وادم جزء من بيته أيضا، فخطر بباله أن
فخرج من بيته إىل مركز اجلماعة ورأى يف الطريق بناية منهدمة، والناس قد . يتوجه إىل مركز اجلماعة لريى الوضع

وحني وصل إىل مركز اجلماعة رأى أن بناية املركز سليمة متاما، وأن الداعية يتكلم . خرجوا إىل الشوارع صارخني
ني رآين قال يل تعال منِش إىل امليناء، وحني وصلنا مجيعا وح. مع اإلخوة األمحديني اآلخرين واقفا خارج البيت

إىل امليناء وجدنا هناك سفينة بيضاء، ركبنا فيها حنن األمحديون كلنا، والحظت أن بعض األمحديني موجودون 
  .وانتهت الرؤيا. فيها سلفا، وبدأنا الرحلة يف البحر يف تلك السفينة الكبرية

  . ان هناك خالص فبواسطة األمحدية فقط، فبايعيقول قد رسخ يف قليب أنه إذا ك
فشارك يف اجللسة " ديب إندر" يكنت أبشر صديقي السيخ: مث يقول الداعية اإلسالمي األمحدي من أسرتاليا

السنوية يف أسرتاليا أيضا، فقبل األمحدية بعد حتقيق طويل إثر رؤيا، يقول إنه اتصل يب قبل أسبوعني وكان يبدو 
لقد رأيت يف الرؤيا قبل ثالثة أيام أين يف : قلقا نوعا ما، وكان جيد صعوبة يف التكلم حيث كان يبكي، فقال

. وتزهق روحي، وهو يسبب يل القلق الشديد، وبدا يل أين سألفظ أنفاسي األخرية مكان يسوده الظالم الداكن
مث مَثل أمامي رجل صاحل . وفكرت كيف ميكن اخلروج من هذا الظالم، فظهر يل فجأة نوٌر فتبدل الظالم نورا

 يده إيل ا، ففورقال يل إذا أردت اخلروج من الظالم فأمسك بيدي، ومد إمساكي بيده استيقظت ، ألُمسك .
فظللت قلقا يومني بسبب هذه الرؤيا، مل أكن أنسى تلك الرؤيا وذلك الرجل الصاحل، ويف اليوم نفسه دعاه 

ه أيضا، فقال واضعا يده على صورة املسيح املوعود ءوخلفا �الداعية األمحدي وأراه صور املسيح املوعود 
  . أختلص من الظالمسوف و هذا هو الصاحل الذي قال يل أن أمسك بيده  �

اتصل شخص مبركز اجلماعة اإلسالمية األمحدية وقال أنا أمحدي من : يقول الداعية اإلسالمي األمحدي من مايل
اليوم، فأرجو أن ترسل بيعيت، فحني سأله عن سبب البيعة قال، بسبب أوضاع املسلمني الراهنة مل أكن أريد أن 

قرآن الكرمي وكتب احلديث وأسعى جاهدا للعمل ا قدر اإلمكان، إال أنين  أنضم إىل فرقة إسالمية، وكنت أقرأ ال
لن يرتك هذا الدين يف هذه األوضاع، وأن املهدي سيظهر، كنت أفكر يف ظهور اإلمام  �كنت واثقا بأن اهللا 



ء ونزل إىل عن السماانسلخ مث يقول حني منت ليلة أمس بعد الدعاء رأيت يف الرؤيا أن القمر . املهدي وأدعو له
مث قال إن . جهارا، وهو يدعو الناس جاءاألرض، فنزل على يدي رويدا رويدا فسمعت منه صوتا أن املهدي قد 

  . أنه جاء املهدي، جاء املهدي، لذا ليس هناك إام وأود أن أبايع نفسه إذاعتكم تعلن هذا اإلعالن
أمحدي ومل يكن قليب يطمئن وكنت أدعو اهللا بانتظام  كان يبشرين: كوناكري  امن غيني "سيين سوما"يقول السيد 

أن يهديين السبيل فأُريت يف الرؤيا أن الطريق الذي أُدعى إليه هو الصواب حصرا، فاطمأن قليب ووفقين اهللا 
  . للبيعة

دعوت اهللا لقد بدأت أشاهد برامج امي يت ايه بعد التعرف إىل اجلماعة، وبعده : مث يقول إبراهيم قارون من أملانيا
يف  �ذات يوم بعد صالة االستخارة رأيت املسيح املوعود . �واستخرت يف أمر صدق املسيح املوعود 

الرؤيا آتيا من قصره، ومن جدران ذلك القصر تشّع األنوار، وكنت واقفا عند عتبة قصره ُحمرِما، فركعت ووضعت 
ًعا وطاعة، وبعده استيقظت، وانشرح يده على رأسي فقلت له مس �يدي على ركبيت، مث وضع حضرته 

  . صدري
قبل ما يقارب سنة واحدة تعرفُت إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية بواسطة امي : مث يقول الشاب عالء من مصر

ذات ليلة دعوت اهللا باكيا أن : مث يقول يف رسالة إيل . ناجية، أرجو أن تقبلوا بيعيتالفرقة اليت ايه وأيقنت أا 
، فرأيتك يف الرؤيا أنك ألبستين خامتا من فضة يف الوسطى يف جملس، قد ُكتبْت عليه آيٌة من لثبايتية يريين آ

  . أي اإلسالم احلقيقياألمحدية  وسيلة لقبويلجدا، واعتربت الرؤيا  القرآن الكرمي، فلما استيقظت كنت فرحا
 تكنتونغوفيلد، ومل  امسها يف قرية نائية للجماعةيف منطقة كينما فرع : اليونمث يقول الداعية األمحدي من سري 

يف القرى ااورة هلذه القرية، وكان شاب خلوق يف القرية ااورة هلذه القرية، فكلله  قد ُغرستشجرة األمحدية 
رأيت  فيها قائدا يف الليلة اليت ُكللتُ  :يقول ذلك الشاب. السكان حبسب العادات السائدة ليكون قائد الشباب

 إذا كنتَ  :يقول ، فسمعت صوتاُألصلييف الرؤيا مسجدا كبريا وآخر صغريا، أردت أن أدخل املسجد الكبري 
تريد أن جياب دعاؤك وتنشئ العالقة باهللا تعاىل فاذهب إىل املسجد الصغري، فلما دخلت ذلك املسجد الصغري 

يا بين هذا مسجد اجلماعة اإلسالمية األمحدية، إذا أردت أن تنشئ العالقة : هناك فقال يل رأيت والدي جالسا
يقول هذا الشاب إين مل أكن أعرف شيئا عن . باهللا فصل يف هذا املسجد حصرا وكن على صلة باجلماعة

لجماعة اإلسالمية األمحدية قبل هذه الرؤيا، وبعدها بدأُت أسأل سكان القرى ااورة هل هناك أي مسجد ل
األمحدية؟ فدلين رجل على مسجد األمحديني يف تونغو، فاتصلُت بالداعية احمللي هناك، وانضممت إىل اجلماعة 

  . مبايعا
حيالفه الفضل من اهللا، فالقول بأن مجيع  ن الذيمَ ظ فالشيء احلقيقي هو اإلخالص ال الكثرة، ينبغي أن يالحَ 

ليس صحيحا، فقد لُفت انتباُه  وهي ضئيلة نسبة هلا واجلماعة األمحدية يف كفة أخرى الِفرق اإلسالمية يف كفة



الشاب إىل أن ال ينظر إىل الكثرة بل ينبغي أن يرى َمن الذي يتمتع بتأييد إهلي ونصر وَمن الذي ُجتاب أدعيُته 
  . أكثر

شخًصا أخذ يف املنام ليايل إذ رأى ذكر أحد اإلخوة من غامبيا رؤيا يقول بأنه بينما كان نائًما يف إحدى ال
الرؤيا  أثناءيف الرؤيا، فأخذ يسأل الناس هذا األخ مل يتعرف عليه . بيده بقوة وقال له السالم عليكم ورمحة اهللا

  .مث يقول بأنه استيقظ. عن هذا الشخص فأخربوه بأنه إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية
يشاهد قناة أمي يت أيه وكانت ذكر هذه الرؤيا ملعلم اجلماعة الذي كان فلما جاء يف اليوم التايل إىل مركزنا و 

مث قبل . هذا هو الشخص الذي رأيته يف رؤياي الليلة الفائتة حىت قالرآين فما أن . تبث آنذاكلجمعة ل خطبيت
  .األمحدية

من مقاطعة " جان وايلمو "منطقة من  -" الل دين"رأى السيد : يقول نائب الناظر للدعوة إىل اهللا يف قاديان
سيأتيك أربعة أشخاص خيربونكم عن أمور الدين : قبل فرتة يقولتويف يف رؤيا طفال  مدةقبل  - "هنومان غرهـ"

  . بنصحهم معهم واعملْ  قوهلم وكنْ  لْ فاقبَ . اإلسالمي
لقد تلقيت خرب : وبّلغناه دعوة األمحدية استمع إليها بإصغاء مث قال" الل دين"فلما وصلنا إىل بيت السيد 

  .جميئكم عن طريق الرؤيا قبل هذا وكنت أنتظركم، وبعد ذلك بايع هو وأبناؤه ومجيع عائلته
ملا كنت أصلي صالة العصر إذ  ١٩٩٨يف عام : املبايع اجلديد من مجاعة قريغيزستان" ادر"يقول السيد 

 ُه َيْدُعو ِإَىل �: ية التالية من سورة يونسيف أذين اليمىن اآل الكشف قبل التسليم وألقيتْ  من حالة طرأت عليَوالل
مث قيل يل بأن أستاذا من اهلند سوف يعلمك   )٢٦ :يونس( �َداِر السَالِم َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

ر يف هذه احلالة بعد التفرغ من الصالة بقيت مندهًشا برهة أفك. مث زالت هذه احلالة. شرح هذه اآلية وتفسريها
الذي حصل معي، وذلك ألنين مل أكن أعرف عن اهلند شيئا يف ذلك الوقت حىت أنين مل ويف اليت ساورتين، 

 من قريغيزستان إىل روسيا من أجل العمل، وهنا التقيت ببعض لالنتقال مث بعد ذلك اضطررت . اأمسع
ة، كما مل أكن أحتدث معهم يف أمور الدين بل  األصدقاء من اهلند، إال أنين مل أكن أعرف شيئا عن اجلماع

ادت وازد كثريمنهم ال وتعلمتُ  إىل الدين رويًدا رويًدا تطرقنا مث. أحاديثنا تقتصر على أمور الدنيا والتجارة تكان
إىل وكان انضمامي . ، حىت جاء يوم تعرفت فيه على اجلماعة اإلسالمية األمحدية ووفقت لقبوهلاالدين رغبيت يف

  .٢٠١٢عة يف اجلما
 يف اهلند مبا أن املسيح املوعود عليه السالم ينتمي إىل قاديان: فهمت تفسري اآلية املذكورة على النحو التايلو  

فقد وجهين اهللا تعاىل لإلميان ذا اإلمام واالنضمام إىل هذه اجلماعة، وكان سبب دخويل يف هذه اجلماعة 
  .صديق جاء من قاديان فأصبح ذلك سكينة يل

زوجة  "سلطانه بيغم" السيدة يف إحدى البلدات هنا تقيم": شندر بور مهاراشرت"قول رئيس املبلغني يف ي
إا تنتمي إىل عائلة معادية للجماعة من إقليم . وهي تعارض األمحدية منذ فرتة معارضة شديدة "شيخ قدير"



ضجة يف البيت وصل األمر إىل فأثريت  األمحديَة بعد الزواج منها،" شيخ قدير"قِبل زوُجها ". آندرا براديش"
شيخ بعد طلٍب من . مقابل األمحديةمجيع القرابات أقل شأنا وعد لقد ظل شيخ قدير ثابًتا . اخللع أو الطالق

ه بأن زوجها على احلق، وعليها أن تدعو اهللا تعاىل فسرييها آية ما، إال أا ظلت تفكر نا أيضا زوجتَ قدير أفهمْ 
كانت قناة أمي يت أيه تعمل يف . البتعاد عن األمحديةا حتاولاا بسبب األمحدية وبالتايل ظلت د إمييف أال يفسُ 

جتلت قدرة اهللا تعاىل يف أحد األيام فرأت يف املنام شخًصا ". مدين"البيت إال أا كان تشاهد قناة أخرى تسمى 
تقول هذه السيدة بأا ظنت . ا ليها أن تعملوعصاحلًا يقرئها الشهادة وخيربها بأن القرآن الكرمي شريعة أخرية 

مث رأت بعد . مل تطمئن بسبب هذه الرؤيا إال أا التزمت الصمت لفرتة. �أن هذا الشخص الصاحل رسول اهللا 
مث . فرتة يف رؤيا أخرى أن األمحدية قد انتشرت يف املنطقة كلها وكل من تلتقي به وتسأله يرّد عليها بأنه أمحدي

 �كتب معها أيضا بأن اإلمام املهدي و  بيضةٍ  ارمكتوبة داخل صف" د رسول اهللاال إله إال اهللا حمم"رأت كلمة 
  .بايعتفصاحلة  اكانت فطر. حقا إم صادقون: ويف الرؤيا قالت ألخيها. قد ظهر

ن قرية م" بنغي جاره"السيد هو أخربين شخص صاحل " مايل"يف " كويل كورو"يقول معلم اجلماعة يف مقاطعة 
 مجوعٌ جيلس إىل ميينها و ى أزهارًا كثرية، أبلغ عالَيه ر يا أنه يصعد جدارًا عالًيا فلما أنه رأى قبل فرتة يف الرؤ " شو"

فلينضم إىل هؤالء، إال أنه ال  �قيل له يف املنام أنه إذا أراد أن يتعلم اإلسالم ويعرف مكانة النيب . من الناس
رأى هذه " نور"اليت امسها " راديو أمحديه"فلما بدأ باالستماع إىل إذاعتنا . لكالماملراد من هذا ايف املنام يفهم 

. إىل اهللا وصلَ لراديو أمحدية نور، فلو انضم إليهم   أن املراد من تلك اجلموع أصحابُ خِرب الرؤيا مرة ثانية حيث أُ 
  .وبعد ذلك بايع بفضل اهللا

حنن األمحديني  -اعنا هلذه األحداث تزداد مسؤوليتنا فعندما يرشد اهللا تعاىل مثل هؤالء الناس وعند مس
لكي تم بتحسني حالتنا وننشئ صلة مع اهللا تعاىل وحنّسن حالتنا العملية كما  -القدامى أو األمحديني بالوالدة

 ؛ فإنه لقدر مقدور من اهللارومنيمن احملتقصرياتنا  ا دوًما هذه األمور حىت ال جتعلناتذكرو . سبق أن قلت لكم
  .القافلةمن هذه اجة ماسة أن نظل جزًءا وحنن حب. تعاىل أن قافلة األمحدية ستظل تتقدم حنو األمام

مثل هذه  يصدرونتُفىت ضد اجلماعة اإلسالمية األمحدية فتاوى كبرية ولكن الذين . مث هناك أحداث أخرى
  .الفتاوى ضد اجلماعة هم الذين يصبحون عرضة ملثلها

 ميؤيدهوكان " اإلخوان املسلمني"كان والدي ينتمي إىل : من مصر تقول" جهاد"تدعى ية هناك سيدة أمحد
  .بكفر اجلماعة اإلسالمية األمحدية دار االفتاء مؤسسة من فتوىأيب استخرج لقد . أعمىبتعصب 

اإليار وأنا على شفري ىل السماء إ يرفعت يدف علينا،وافرتاء  هتشويب قاريبأمام  أيبأ مث حدث مرة أن قام
يارب لو كان  :ودعوت أيضا قائلة. احلق بالكذب والزور والبهتان يعيدّ دنا بفضلك وانتقم ممن وقلت يارب أيّ 

قبيل املغرب بقليل  الوقتوكان  ،يام البيض من شوالاألوكنت صائمة ىف  .فأرنا آيةحقا صادقا  يمام املهداإل
خبروج مجاعة  فتوى زهر الشريف تصدرت مبؤسسة األخبار املضطربة ىف مصر ففوجئوفتحت التلفاز ألرى األ



صادق  يمام املهدكرب اإلأاهللا  فقلت بصوت عالٍ  .واعتبارهم مرتدين يسالمخوان املسلمني من الدين اإلاإل
. ليكإانظر كيف جاء رد اهللا  فقلت أليب .فتاءدار اإلصادرة من الفتوى العلى تقدم يف مصر فتوى األزهر . حقا

  .على احلق �فتوى، ورّد اهللا تعاىل عليك بفتوى أقوى منها وأثبت لك أن املسيح املوعود  لقد استخرجتَ 
كان هناك وقت حني مل يكن معي إال شخص أو شخصان، أما اآلن فرتون : �يقول املسيح املوعود 

وق ذلك وهو مث ال يقتصر األمر على ذلك بل هناك أمر آخر ف". يأتون من كل فج عميق. "الناس يأتون أفواجا
فكل . أن املعارضني بذلوا كل ما كان يف وسعهم ليمنعوا الناس من ايء إىل هنا ولكن حتققت اجلملة املذكورة

  . شخص جديد يأتينا يكون دليال على حتقق هذا اإلهلام
آيات لزيادة إميان ال يريد اهللا تعاىل أن يظل إميان مجاعتنا ضعيًفا، بل يظهر اهللا تعاىل بفضله : مث قال عليه السالم

وهذه السلسلة مستمرة إىل يومنا هذا، ولكن بعض األشقياء الذين ال يتعظون بعد رؤيتهم هلذه (. اجلماعة
يقول املسيح املوعود . )اآليات، وال يسعون ملعرفة احلق، بل يزدادون معارضة، فال بّد ملثل هؤالء أن يروا عاقبتهم

أن يفّكروا أن الذي يقول بأنه  )أي على املعارضني(، فكان عليهم لقد أرسلين اهللا تعاىل وهو من بعثين: �
جاء بأمر من اهللا هل ترافقه نصرة اهللا وتأييداته أم ال؟ لقد رأوا آية بعد آية وشاهدوا نصرة تلو نصرة وقالوا إن 

م اهللا أن كالالتأّدب مع  كان من مقتضى . ماذا أتوقع من هؤالء الذين يسيئون إىل كالم اهللا. هذا إال سحر
  . وسريون بأنفسهم َمن تكون له العاقبة. يستسلموا فور مساعهم امسه، ولكنهم ازدادوا شرا

ندعو اهللا تعاىل أن يُري هؤالء املعارضني عاقبتهم يف القريب العاجل، أما قافلة األمحدية هذه فستتقدم حنو األمام 
  .وجيعلنا جزًءا منها على الدوامئقة فاإن شاء اهللا، وندعو اهللا تعاىل أن جيعلها تتقدم بسرعة 

يقيم السيد مجيل أمحد ِغل يف أملانيا منذ مدة طويلة . بعد صالة اجلمعة سأصلي صالة الغائب على البعض
فلما كانوا عائدين . وكان قد اشرتك مع عائلته يف اجللسة السنوية األخرية يف بريطانيا، وكانوا عائلتني يف سيارتني

على شارٍع كانت أعمال " ملربغ"بتمرب تعرضت السيارة اليت تقودها ابنته حلادث قرب مدينة س ٣إىل أملانيا يف 
وحصل ذلك عندما حاولت السيارة اخللفية اجتياز سيارم فصدمتها فاختل توازا . صيانة الطرق جارية عليه

ذلك عن وفاة فورية لزوجة  فدخلت يف املسار املقابل وتصادمت مع السيارات اآلتية من االجتاه املعاكس وأسفر
. أعوام ١٠عاًما، وحلفيدته من بنته فاحتة رعنا  ١١" لينا مجيلة"مجيل أمحد السيدة أمة احلميد، وحلفيدته من ابنه 

  .إنا هللا وإنا إليه راجعون
اليت كانت تسوق هذه السيارة فقد تعرضت هي وابنها جلروح بليغة " هنده"أما ابنة السيد مجيل ِغل السيدة 

  .شفامها اهللا شفاء كامال عاجال. أما اآلن فقد حتّسنت حالتهما. غيبوبةا أدى ما إىل الدخول يف مم
ووفقت لوضع " آفن باخ"إماء اهللا يف فرع اجلماعة يف لجنة ل سنة رئيسةً  ١٥خدمت السيدة أمة احلميد 

أمري " رانا كرامة اهللا خان"د كانت ابنة للسي". آفن باخ"حجر أساس مسجد بيت اجلامعة جلماعة  ناتبِ إحدى لَ 
فعت ضده القضية األوىل قد رُ و . الذي حظي بشرف كونه أسريًا يف سبيل اهللا" مانسهره"اجلماعة األسبق حملافظة 



ويغفر ني املتوف ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجات هؤالء . عليكمعلى أحدهم بقوله السالم السالم إلقائه بناء على 
  .آمني. لوان ملن بقي خلفهمهلم ويلهم الصرب والس


