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ـ ه، وأشهد أن حممـد    ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل          ده ا عب
 بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . ورسوله

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  *  اه يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(   
يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السالمِ ويخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى            �

ذا هو إله اإلسـالم     ه. )١٧:املائدة(�النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط مستقيمٍ     
 قبل أربعة عشر قرنا يف زمن يسوده الظالم، وأعلن علـى  �الذي بعث النيب  

لسانه أنه عندما يسود الظالم العالَم مرة ثانية فسيقيم من اآلخرين أيضا خادمه       
البار الذي سيقدم أمام العامل التعاليم احلقيقية للقرآن الكرمي، وجبهوده ستطَّلع           

إن اإلله احلي لإلسالم يبعث يف كل عصر        . ليم اإلسالم السامية  الدنيا على تعا  
عباده املختارين لسالمة العامل وتسيريه على الصراط املـستقيم وقيادتـه إىل            
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 أنه يهدي الـسعداء وسـليمي       �اهلدى، غري أنه قد سبق اإلعالن من اهللا         
ا يهـدي  الفطرة فقط، الذين جياهدون فيه ويسعون للتقرب إليه، ألنه تعاىل إمن       

 �وباختصار سأقدم لكم اآلن أحداثًا من زمـن الـنيب           . من يتحرى اهلدى  
، تفصح لنا كيف يهدي اهللا �املسيحِ املوعود خادمه البار   وأخرى من زمن  

 من جياهدون فيه ويسعون للهدى، وكيف يقودهم اهللا إىل اهلدى بـسبب   �
  .حسنة هلم

يسمى طفيل بن عمرو     كان هناك شاعر لبيب شريف       � ففي زمن النيب    
 للمشاركة يف أمسية شعرية وكان يأتيها للتجارة أيـضا        قَدم مكّةَ   الدوسي، ف 

   ولُ اللّهسرا �وبِه،       شٍ فَقَالُوا لَهيقُر نالٌ مرِج هى إلَيشـك   : فَمـلُ إنا طُفَيي 
قَد أَعضلَ ) � رسولَ اهللا يعنون(قَدمت بِالدنا، وهذَا الرجلُ الّذي بين أَظْهرِنا 

، وقَد فَرق جماعتنا، وشتت أَمرنا، وإِنما قَولُه كَالسحرِ يفَرق )والعياذ باهللا(بِنا 
           هتجوز نيبلِ وجالر نيبو يهأَخ نيبلِ وجالر نيبو أَبِيه نيبلِ وجالر نيـا   ،بإِنو 

ا       ننلَيلَ عخد ا قَدك مملَى قَوعك ولَيى عشه    ( ،خوأنت سيد القوم فاحـذر( ،
كما هو حال املشايخ يف هذا العـصر إذ          (.فَال تكَلّمنه وال تسمعن منه شيئًا     

يقولون للناس ال تسمعوا لألمحديني وحيذروم أال حياوروهم يف الـدين وإال            
ذا السبب قد أخفوا ومل ينشروا حىت اليوم ما جـرى           فسوف يسحروم، وهل  

 ألـم   ١٩٧٤بني وفد اجلماعة وعلماءهم يف جملس الشعب الباكستاين عام          
 فَواَللّه ما زالُوا بِي حتى : قَالَ )يعرفون أم لو نشروه انكشف احلق على الناس       

تعمأَج      هنم عمأَنْ ال أَس )� (  ال أُكَلّمئًا، ويش      نيي أُذُنِي حت فوشى حتح ه
 أَنْ يبلُغنِي شيٌء من قَوله وأَنا ال أُرِيـد أَنْ           خمافةغَدوت إلَى الْمسجِد كُرسفًا     
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هعمأَس .        ولُ اللّهسفَإِذَا ر ،جِدست إلَى الْمودقَالَ فَغ)�(      ـدنـصلّي عي مقَائ 
ةبقَالَ فَقُ . الْكَع   ـهلقَو ـضعنِي بعمسإال أَنْ ي ى اللّها، فَأَبقَرِيب هنت مقَـالَ  . م

 واللّه إني لَرجـلٌ     ،واثُكْلَ أُمي : قَالَ فَقُلْت في نفِْسي   . فَسمعت كَالما حسنا  
      نم نسالْح لَيفَى عخا يم راعش نِي أَ   ، الْقَبِيحِ لَبِيبعنما يذَا     فَمه نم عمنْ أَس

 . وإِنْ كَانَ قَبِيحا تركْته    ،هلتبِ فَإِنْ كَانَ الّذي يأْتي بِه حسنا قَ       ،الرجلِ ما يقُولُ  
 حتى انصرف    فَمكَثْت : قَالَ ) من كانت فطرته سليمة    �فهكذا يهدي اهللا    (

   ولُ اللّهسر�  هتيإلَى ب، تعبى  فَاتته، ح    لْتخد هتيلَ بخإذَا د  هلَيـا  :  فَقُلْت ، عي
  دمحم)� (       كَذَاي كَذَا وك قَالُوا لمإنّ قَو)   ق أي أنكفَر قَدت  تـاعمهم ج ،

تشتتو ريف القوم فتنة وفسادا،      ،  هم أَم تلُ وأثرا قَومإِنكو    نيب قفَررِ يحكَالس 
 فَواللّه مـا    )ه وبين الرجلِ وبين أَخيه وبين الرجلِ وبين زوجته        الرجلِ وبين أَبِي  

 لئَال أَسمع قَولَك، ثُم أَبى      أُذُنِي بِكُرسف     سددتبرِحوا يخوفُوننِي أَمرك حتى     
       نسال حته قَوعملَك، فَسنِي قَوعمسإلّا أَنْ ي رِ اللّهك   ا، فَاعـرأَم لَيع قَـالَ  . ض

     ولُ اللّهسر لَيع ضرآنَ    �فَعالْقُر لَيال عتو لَاماِإلس .     تعـما سم اَللّهفَال و  
 شـهادةَ   ، وشـهِدت   فَأَسلَمت : قَالَ . أَحسن منه وال أَمرا أَعدلَ منه       قَطُّ قَوالً

قالْح. قُلْتو  :ي  ري امإن اللّه بِيا نؤ يهماعدو هِمإلَي اجِعا رأَني، ومي قَوف طَاعم 
 فَادع اللّه أَنْ يجعلَ لي آيةً تكُونُ لي عونا علَيهِم فيما أَدعـوهم              ،إلَى اِإلسلَامِ 

هةً    : فَقَالَ .إلَيآي لْ لَهعاج ماللّه  . جرقَالَ فَخت      ةت بِثَنِيى إذَا كُنتي، حمإلَى قَو  
اللّهم في غَيرِ   :  فَقُلْت ، مثْلَ الْمصباحِ  عينيعلَى الْحاضرِ وقَع نور بين          تطْلعنِي

           ينِهِماقِ درفهِي لجي وف تقَعثْلَةٌ وا مهوا أَنظُنى أَنْ يشي أَخهِي، إنجقَالَ. و: 
كَالْقنديلِ الْمعلّقِ وأَنا أَهبِطُ إلَيهِم مـن    فَوقَع في رأْسِ سوطي)النور (فَتحولَ
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ةالثّنِي.   ى جِئْتتقَالَ ح  تحبفَأَص هم يهِمقَالَ ، ف :  لتزا نكَـانَ      فَلَمانِي أَبِي، وأَت 
 : قَالَ . مني  فَلَست معك، ولَست   ،ا أَبت إلَيك عني ي  : شيخا كَبِريا قَالَ فَقُلْت   
 فديين ، أَي بني: قَالَ.� دين محمد ، وتابعتأَسلَمت: ولم يا بني؟ قَالَ قُلْت

فَاذْهب فَاغْتِسلْ وطَهر ثيابك، ثُم تعالَ حتى أُعلّمك مـا          :  قَالَ فَقُلْت  .دينك
تلّمع .    هابيث رطَهلَ وسفَاغْت بـاءَ   : قَالَ ،قَالَ فَذَهج ثُم ،  ـتضرفَع    ـهلَيع 

الماِإلس، لَمي، فَقُلْت    :قَالَ.  فَأَستباحنِي صتأَت ثُم  :كإلَي    ـكنت مي، فَلَسنع  
تلَسي ون؟ قَالَ قُلْت    . ممل ك     :  قَالَتنيبنِي ويب قفَر قَد تعابتو المالْإِس  يند 
  دمحك، قَالَ قُلْت     �مينينِي دفَد بِي:  قَالَتـرِي  ...فَاذْهطَهفَت ...   تبفَـذَه 

  اَءتج ثُم لَتسفَاغْت  ،تضرفَع   تلَمفَأَس الما اِإلسهلَيع  .  بدأ يدعو قومـه    ثُم
 دوسا إلَى اِإلسـالمِ     وتدع: دوسا، لكنه لقي منهم معارضة شرسة، فيقول      

لَيطَئُوا عفَأَب.جِئْت ثُم  ولَ اللّهسنِي � رغَلَب قَد هأَن اللّه بِيا ني كّةَ، فَقُلْت لَهبِم 
     هِملَيع اللّه عا، فَادنسٍ الزولَى دا   : فَقَالَ .عسود داه مك    . اللّهمإلَى قَو جِعار 

مهعفَاد  بِهِم فُقارـى          : قَالَ . وتالمِ حإلَى اِإلس موهعسٍ أَدوضِ دلْ بِأَرأَز فَلَم 
حيث ظل الكفار يشنون عليه اهلجمـات        ( إلَى الْمدينة،  �هاجر رسولُ اللّه    

وبعد غزوة اخلندق أسلم عـدد       ( ومضى بدر وأُحد والْخندق،    ) بعد اهلجرة 
 ...بِمن أَسلَم معي من قَـومي �   ثُم قَدمت علَى رسولِ اللّه)قوميكبري من 

 لْتزى نتسٍ    حود نا متيب انِنيثَم أَو نيعبةَ بِسيند٢الروض األنـف ج  . ( الْم / 
  .) ١٦٨ص 

  . أيضا من هذه القبيلة�وكان أبو هريرة 
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      ا معينهلدايتهم،  �ا الستجابة دعاء رسول اهللا      كان اهللا تعاىل قد جعل وقت 
 � دعاءه بعد سنني، فأسلمت دوس، ومل يستعجل النيب          �إذ استجاب اهللا    

  .خالل هذه الفترة أبدا
 حني خرج إىل الطائف وحني قال له مـالك إنْ           � كذلك جند أن النيب     

هم من   هلدايتهم راجيا أن خيرج من     �شئت أُطْبِق عليهم اجلبلَني، قد دعا اهللا        
اللهم اهد قـومي    : "، ولذلك قد علَّمنا الدعاء    �إذًا فهذه سنة النيب     . يهتدي

فهذا الدعاء نافع جدا يف هذا العصر أيضا وجيب املواظبـة           ." فإم ال يعلمون  
  .عليه

 أنـه هـو     � ويف العصر الراهن حني أعلن مريزا غالم أمحد القادياين          
عارضة شديدة، فأظهر اهللا لـه آيـة        املسيح املوعود واإلمام املهدي تعرض مل     

الطاعون حبسب ما ورد يف النبوءات، فلما ظهرت هذه اآلية أصابه اضطراب            
ويف بعض األحيان كان يشتد به احلـزن      . �وقلق مع أا ظهرت تأييدا له       

لقد ذكر لنا   . على ما يصيب الناس حبيث كان ال يتمالك نفسه شفقةً عليهم          
 كيف  � روايةً عن عبد الكرمي السيالكويت       �الشيخ يعقوب علي العرفاين     

 يدعو اهللا تعاىل يف تلك األيام مبنتهى الضراعة واالبتهال متقلبا على            �كان  
" بيت الدعاء "كنت يف تلك األيام مقيما يف حجرة فوق         : عتبات اهللا، فيقول  

وكنت أستخدم ذلك املكان كبيت الدعاء يل، فكان يتنـاهى إىل أمسـاعي             
كان صوته يفـيض أملًـا وحرقـة        .  يف الدعاء  �ضرعاته  صوت بكائه وت  

كان خير على أعتاب اهللا متضرعا باكيا       . شديدين حبيث تنفلق بسماعه األكباد    
فلما أصغيت إىل صوته يف     ): الراوي(يقول  . كاملرأة احلبلى تعاين آالم املخاض    
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ا هلـك   إهلي إذ : الدعاء مسعته يسأل اهللا جناة اخلَلْق من عذاب الطاعون قائال         
  هؤالء بالطاعون فمن سوف يعبدك يف األرض؟ 

فترون أن عذاب الطـاعون  . �هذا ملخص ما روى املولوي عبد الكرمي    
 وإنكارهم له، إال أنه     �لمسيح املوعود   كان قد نزل نتيجة تكذيب القوم ل      

كان قلقا ومضطربا مؤاساة هلم وكان حريصا على هدايتهم حبيث كان يدعو            
فراد يف ليلة موحشة حالكة الظالم حني تنام الدنيا كلـها يف            اهللا باكيا على ان   

  . سبات هادئ عميق، ويسأل اَهللا تعاىل أن يرفع عنهم هذا العذاب
على .  على خلق اهللا وأسوته العدمية النظري يف هذا العصر         �فهذه شفقته   

  .    كل حال، صارت آية الطاعون هذه سببا هلداية الكثريين منهم
  :، والحظوا كم يتسم قوله بأمل واضطراب�ملوعود يقول املسيح ا

أزال اهللا هذا الغبـار     -لقد تراكم على قلوب األغلبية غبار حب الدنيا          "
 إن الدنيا غدارة، واإلنسان ضعيف جدا، لكن ظلمـات          -ورفع هذا الظالم  

ونتمىن من اهللا الكرمي أن     .... الغفلة احلالكة حجبت الكثريين من فهم احلقيقة        
ث عباده املتواضعني إغاثة تامة وأن يضع بلسما على ما أصام من جروح             يغي

            ا والظالمظالم خزي أولئك الذين حسبوا النورذلّ ويكثرية يف املاضي، وأن ي
نورا، والذين متادوا يف جسارم، وأن جيلب احلسرة والندم للذين مل يغتنمـوا      

كروا اهللا عليها، بـل وقعـوا يف        العناية الربانية اليت ظهرت يف وقتها ومل يش       
فإذا كانت تضرعات هذا العبد املتواضع قد وصـلت إىل          . الشكوك كاجلهلة 

رب العرش فليس بعيدا الوقت الذي يتجلى فيه النور احملمدي على عميان هذا            
 إىل  ٤مكتوبات أمحدية جملد أول مكتوب رقم       (. العصر، وتري القدرات اإلهلية عجائبها    
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 حلـضرة   � نقال عن سرية سيدنا املسيح املوعود        ١٨٨٣ فرباير   ٩املكتوب بتاريخ   مري عباس علي    
  )٥٥١يعقوب علي عرفاين ص 

 قد استجاب تضرعات عبده، ونـشاهد       �باختصار نالحظ اليوم أن اهللا      
نتائج آيات اهللا اخلارقة اليت أراها تأييدا له، كما جعل قلوب الناس وي إليه،              

  .وأقدم لكم بعض األحداث ذا اخلصوص. ديةَوأرانا مشاهد قبوهلم األمح
 يقول األستاذ ملك صالح الدين يف بيان سرية الصحايب املولوي رحيم اهللا            

  : من سكان الهور�
لقد حضر جمـالس    .  موحدا من الدرجة العليا    �كان املولوي رحيم اهللا     

ـ            م كثري من املتصوفني، فوجدهم مجيعا ملطخني بأنواع من جناسة الشرك، فل
يف " (سوات"يف منطقة " السيد أخوند"مث مسع عن صيت     . يرد مبايعةَ أي منهم   

، فوصل إىل هناك بعد تكبد وعثاء السفر ملسافات شاسـعة           )باكستان حاليا 
أن يتأمل دائما مركّزا على صـورته يف        " أخوند"ورغب يف مبايعته، فنصحه     

. ىل هذه املناطق النائية   فدمعت عيناه وقال وا أسفاه لقد ضاع سفري إ        . اخليال
  .فعاد من دون أن يبايعه. فالسيد أخوند هو اآلخر ينصحين بالشرك

كان حضرة املولوي ذا طبع صويف وكان بسيطا متواضعا قليل الكالم حمبا            
كان له عالقة حب    . للخلوة، وعاشقا للقرآن واحلديث، وصاحلا وعارفا باهللا      

 تقدم يف الروحانية حـىت      )�ه  مث حني بايع  . (�وطيدة باملسيح املوعود    
. استولت عليه مرارا يف عامل اليقظة حالة الكشف وهو يؤم الناس يف الـصالة        

 وبعض األنبيـاء والـصلحاء مـرارا يف الـرؤى           �كما حظي بزيارة النيب     
 باإلهلـام والـرؤى     �وجتلى عليه صدق املـسيح املوعـود        . والكشوف



 - ٨ -

خرت اهللا تعـاىل    حني اسـت  : والكشوف بشكل واضح وعجيب، حيث قال     
 رأيت يف اجلواب محفَّة تنـزل من الـسماء         �خبصوص دعاوى حضرته    

 قد نزل من السماء، وحني رفعـت سـتار          �وأُلقي يف روعي أن املسيح      
أصحاب أمحد الد   .  (، فبايعته �املحفَّة رأيت فيها سيدنا املسيح املوعود       

  )          ٦٦-٦٥األول ص 
. �يف عهد اخلليفة الثـاين      " فيجي"ل يف جزر    وهناك حادث آخر حص   

  : يقول األستاذ حممد بشري خان
كان نشاط املسيحية يف ذروته يف جزر فيجي قبل تأسيس مركز اجلماعة            "

وملا كان املسيحيون أيضا ينتظرون نـزول       . اإلسالمية األمحدية وذيوع صيتها   
املسيحية علـى   من السماء مثل املسلمني، فبدأ يرسخ يف قليب أن         �املسيح  

 يف أيام كنت أفكر يف      -حق وال بأس يف اعتناقها، لكن اهللا من علي إذ رأيت            
 يف الرؤيا رجال صاحلا جليال مهيبا       -اعتناق املسيحية ومل أكن قد تنصرت بعد      

عد إىل صوابك، فإن الذي تبحث عنه ليس        ! يا حممد بشري  : "يقول يل جبالل  
وكـان  ." جل آخر وقد ظهر يف العـامل      عيسى أو املسيح الناصري، بل هو ر      

الشيخ عبد الواحد أول الدعاة األمحديني هناك قد وصل إىل فيجي يف تلـك              
األيام، وكان والدي املولوي حممد قاسم قد بايع وانضم إىل اجلماعة اإلسالمية 
األمحدية، أما أنا فلم أكن أميل إليها، ولكن بعد هذه الرؤيا بدأت أميـل إىل               

وبعد مبايعة اخلليفـة الثـاين      .  بايعت بكل انشراح مثل والدي     األمحدية حىت 
 نشأ يف قليب حب اإلسالم وولعه، ووهـبين اهللا تعـاىل       �للمسيح املوعود   
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علما وفهما حىت بدأت أُثبت صدق اإلسالم أمام املسيحيني مبنتهى الشجاعة           
  )١٤٢الذكريات الرائعة ص. (والثقة، وأفند معتقدات املسيحية املعاصرة

، �وهناك قصة أخرى حدثت يف عهد اخلليفة الثاين للمسيح املوعـود            
حيث كشف اهللا تعاىل بالرؤيا صدق اإلسالم على أحد أوائل األمحـديني يف             

يف : يقول الـسيد بـاه    ". باه سانفاتوال "سرياليون بشكل غريب، وهو السيد      
 رأيت ذات   "لُونيان"التابعة لوالية   " باؤماهون" يوم كنت أقيم يف قرية       ١٩٣٩

علما أن معظم األفارقة    ((((ليلة يف الرؤيا أين أنظف مسجد املالكية من األعشاب          
 ))))ينتمون إىل املذهب املالكي، فال يضمون األيدي إىل الصدر أثنـاء الـصالة            

وحني تعبت ذهبت إىل شجرة خنل ألستريح حتتها، فرأيت رجال أجنبيا أبيض            
لكتاب املقدس، وحني اقترب مين قال      قادما من أمامي وبيده القرآن الكرمي وا      

فذهبت . السالم عليكم، مث سألين عن إمام هذا املسجد ألنه يريد اللقاء به           : يل
، وحني عدت مع اإلمام اندهشت      "ألفَا"بإذن منه آليت بإمام املسجد ويسمى       

من انفتاح نافذة يدخل منها الظل إىل املسجد، ووجدت ذلك األجنيب يقـوم             
مقام اإلمام، وحني رآنا أمرنا فورا أن نقرأ عليه القـرآن الكـرمي             يف احملراب   

وبعده بدقائق قليلة خرج األجنيب من املـسجد ووجـه          . جالسني حتت الظل  
مث . لقد أتيت ألعلّمكم األسلوب الصحيح للـصالة      : اخلطاب إىل اإلمام قائال   

         . استيقظت، ويف الصباح ذكرت هذه الرؤيا جلميع املسلمني هناك
بعد هذه الرؤيا بأسبوع تقريبا أخـذت معـويل         : قائال" باه"ويتابع السيد   

صباحا، فبدأت أقطع األعشاب يف صحن مسجدنا املالكي نفـسه وحـني            
شعرت بالتعب بعد نصف ساعة من العمل ذهبت حتـت شـجرة النخـل              
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 احلاج موالنـا    املبشر اإلسالمي األمحدي  لالستراحة، فرأيت بعد بضع دقائق      
السالم علـيكم، وبـدأ     : محد علي قادما إيلّ، وحني اقترب مين قال يل        نذير أ 

فتعجبت جدا أن الرؤيا اليت رأيتها قبل بضعة أيـام          . يسأل عن املكان للسكن   
قد حتققت حرفيا، أي كان احلاج نذير أمحد علي هو نفس الـصاحل اجلليـل               

 رأيتـه يف    الذي رأيته يف الرؤيا حيث كان يرتدي نفس اللباس تقريبا الـذي           
فكان من سعاديت أن أستضيف مثل هذا الضيف، فلم أرد أن أُسـكنه             . الرؤيا

يف مكان آخر بل قدمت له بييت للسكن، بعد ذلك توجهـت إىل أصـدقائي         
املسلمني وأخربم أن ما رأيته يف الرؤيا قد حتقق إذ جاء فعـالً ذاك الـصاحل                

  . اجلليل وهو يقيم معي يف بييت
يعت، مث انضم معظم مسلمي تلك القرية إىل اجلماعـة          وبعد بضعة أيام با   

            اإلسالمية األمحدية نتيجة تبشريي أنا واحلاج املولوي نـذير أمحـد علـي .
  )  ٢١٥-٢١٤الذكريات الرائعة ص(

فهذه .  يطهر القلوب يف هذا الزمن أيضا ويزكيها ويهديها�إن اهللا 
واآلن أقص .  سنةاألحداث اليت بينتها لكم حدثت قبل أربعني أو مخسني

أعوام املاضية، مسة اخلربعة أو األعليكم بعض األحداث اليت حدثت خالل 
فاآليات اليت تظهر تأييدا . وتربهن لنا كيف هدى اُهللا الناس وكيف أيدهم

 يف العصر الراهن أيضا ليست قليلة ولكن يشترط �للمسيح املوعود 
  . اهلدى حبسن النيةلظهورها أن يكون اإلنسان طاهر القلب باحثا عن

  : يقول األستاذ عبد القادر احلداد من اجلزائر
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 يقول مبهم الصفات رجال رأيت يف منامي ٢٠٠٤خر رمضان سنة آيف "
 متر أو ارتفاعه ا مث رأيت أمامي حائط.�ك لترى رسول اهللا ذخآ تعال :يل

لى  نصفه األعإال ال يظهر منه ا واقف�فرأيت من خلفه املصطفى  .يزيد قليال
 �ى فقف بني احلائط واملصطي حلية سوداء ذيمي آد برجل إذاو ،مث ابتسم يل

:  قال يلمثام  بأصبعه الوسطى واإل�ليه إفأشار . ه األيسرفحىت غطى كت
 ،مث انصرف شرقا حنو النور الذي كان ينبعث من الشرق" ! اهللاهذا رسول"

شاهدت نوات  سوبعد أربع. ولكن الرجل الذي كان بالقرب منه مل يذهب
 رأيت صورة ذلك الشخص الذي رأيته حيث  صدفة٢٠٠٨ً قناتكم يف عام

  .فبايع هذا األخ فورا" .� مام املهدييف املنام وكانت صورة اإل
  : كذلك تقول السيدة هالة حممد اجلوهري من مصر

رأيت أن اإلمام املهدي ومجاعته ميشون على املاء فطلبت منهم أن أكون 
وبعد هذه الرؤيا أخذت بالبحث، .  نعود نأخذك معناحني: معهم فقالوا

ال ميكن أن يكونوا : وذهبت إىل طريقة صوفية، ومل أرتح هلم وقلت يف نفسي
  . إننا حنن من رأيت يف الرؤيا: هم املقصود، رغم أم قالوا

وعدت إىل البيت أقلب التلفاز، حىت ظهرت قناة ام يت ايه العربية وإذا يب 
فس الشخص الذي رأيت يف املنام أنه اإلمام املهدي وميشي على أرى فيها ن

  .  املاء
قبل فترة رأيت يف الرؤيا املسيح : ويقول عبد الرحيم فنجان من العراق

وأنا أبايع اآلن .  يقول يل أنت أحد رجالنا وما عليك إال املبايعة�املوعود 
  . حضرتكم
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ملختلفة يف العامل خالل أقدم لكم بعض األحداث اليت حدثت يف املناطق ا
 -وهي جزيرة نائية-سنوات املاضية، كتب من موريشوس ثالث السنتني أو ال

يبلغ عدد " رودرِك"مبشرنا اإلسالمي األمحدي أن هناك جزيرة صغرية تسمى 
ذات صباح .  نسمة فقط وكلهم ينتمون إىل الكاثوليك٣٦٠٠٠سكاا 

صطحبت شابا مسيحيا كنت خرجت يف جولة تبشريية إىل هذه اجلزيرة وا
أبشره يف تلك األيام، فوصلنا بيت جدته يف الضفة األخرى للجزيرة ومل 

وحني دخلنا البيت وشرحنا قصد الزيارة وبدأنا . خنربهم بذلك من قبل
 فقالت جدة الشاب إن الرسالة اليت أتيتم ا صدق وحق متاما وأنا .بتبشريهم

دون على أين قد قصصت عليهم رؤياي قبل أقبلُها ألن أفراد العائلة كلها شاه
إنين : جميئكم وقلت إن بعض األجانب قد جاؤوا وأنا أمسكت بأيديهم وقلت

عندما كنتم قادمني إىل بييت رأيتكم من : مث قالت. راضية بعقد الزواج هذا
  . غرفيت وقلت إم نفس األشخاص الذين رأيتهم يف املنام

 مرة ثانية بعد يومني وقدمنا هلم القرآن الكرمي         مث ذهبنا إليهم  : يقول داعيتنا 
مث ذهبنا للمرة الثالثة مع استمارة البيعة وقرأنا عليها         . والصور واالت كهدية  

ليس عندي أدىن مانع يف ملء      : شروط البيعة، ففاضت عيناها بالدموع وقالت     
         متإيل ورقتان وكانتـا     هذه االستمارة ألين رأيت يف املنام البارحة أنه قد قد 

وإن هـؤالء اجلالـسني أمـامي        .مطويتني طولًا كما أرامها يف أيديكم متاما      
  . شاهدون على رؤياي هذه ألين قد قصصتها على أهلي البارحة

  . مث بايعت هذه السيدة
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وقد بدأ  . إا جزيرة صغرية وقد زرتها أنا أيضا، وفيها مسجدان جلماعتنا         
ا ينضمون إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية شيئا فشيئا        املسيحيون املقيمون فيه  

  . بفضل اهللا تعاىل
إن عائلة مكسيكية من    : هذا، وكتب داعية لنا من أمريكا حادثا آخر قال        
وإن سيدة مـن هـذه      . مخسة أفراد قد انضمت إىل اجلماعة بفضل اهللا تعاىل        

 - رؤياها   ، سردت "ماري"، ويدعوا   "جوري دوئي ماريلوف  "العائلة تسمى   
 -علما أن عائلتها كلها تنتمي إىل الكاثوليك ولكنها مل تعمل باملسيحية قط             

 عاما مرضت ودخلت املستشفى، وبدأت      ٢٧عندما بلغت من العمر     :  فقالت
ويف أحد األيام رأيت صـورة  . أدعو اهللا تعاىل، وكنت أدعو اهللا الواحد دائما      

. ستها بيدي لكي أحظى بالشفاء     على زجاجة، ومل   �سيدنا املسيح املوعود    
كانت الـصورة   . ومنذ ذلك احلني أنا سليمة معافاة إىل اليوم بفضل اهللا تعاىل          

مث حدث أن قابلت سيدة أمحدية من أصل      . مثل الزجاجة ومل أنسها حىت اليوم     
وجدت يف تلك الكتب صورة . مكسيكي، أخربتين عن األمحدية وأعطتين كتبا

وما إنْ رأيتها حىت استولت علي حالة غريبة وفاضـت          ،  �املسيح املوعود   
عيوين بالدموع، فبقيت أبكي فرحةً وشكرا بأن اهللا تعاىل قد وفَّقـين ملعرفـة          

  . احلق
وهـي سـيدة    . مث انضمت هذه السيدة إىل األمحدية مع زوجها وأوالدها        

  . متعلمة ومثقفة
.  كل مكان يف العـامل     انظروا كيف يهيئ اهللا تعاىل أسبابا هلداية الناس يف        

منـذ فتـرة    " اَولك"كنا نبشر أحد البلغار السيد      : ويكتب داعيتنا يف بلغاريا   
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. كان مسيحيا، سبقته زوجته يف قبول األمحدية أما هو فلـم يقبلـها            . طويلة
وكان السبب لعدم انضمامه إىل األمحدية منصب عائلته املـسيحية إذ هـي             

وته حلضور اجللسة السنوية يف أملانيا عـام        دع. مكلَّفة باإلشراف على كنيسة   
فرجـع مـن    ). وكان قد قابلين أيضا عندئذ    (. ، فحضرها مع زوجته   ٢٠٠٥

ويف أحد األيام جاء إىل مركزنا وقـال        . اجللسة بانطباع جيد، ولكنه مل يبايع     
منـذ ليلـتني    : فقلت له ما السبب، وملاذا هذه العجلـة؟ قـال         . أريد البيعة 

إذا كنت  " اَولك"يا  : "ليفة اخلامس يف الرؤيا وهو يقول يل      متواصلتني أرى اخل  
وهكذا فقد أتى حضرته إىل بييت، وأنا أخجل        ". ال تريد أن تأتيين فإنين آتيك     

  ". فقررت أن أبايع اليوم. من ذلك
  . فهكذا أيضا يهدي اهللا تعاىل الناس إىل الصراط املستقيم

رأيت يف ليلة   : "...  رسالته يقول السيد عبد العزير صالح من الكويت يف       
 يف املنام، رأيتين أُمتحن وقد أمسكت بورقة        �العيد سيدنا املسيح املوعود     

 ينظر يل أنا فقط رغم أنه كان يوجـد أنـاس            �وكان حضرته   . اإلجابة
مث رأيـت   ". صح"كثريون، وأخذ ورقة اإلجابة مين وقد كتب عليها عالمة          

ين معه يف املسجد وهو ينظر يل واملـسجد         اخلليفة اخلامس يف املنام ورأيت أ     
          منه ووضعت مزدحم باملصلني، والناس يبايعونه جالسني على األرض فاقتربت

  ." يدي على ظهره وبايعته
 ٢٧جاء إىل مركزنا بتاريخ " عزة اهللا"وكتب داعيتنا من موسكو أن السيد       

ليوم، ألين رأيت   ال بد أن تأخذ بيعيت ا     : أيار وأظهر رغبته يف البيعة وقال     /مايو
مث ذكر  .  يف املنام وال أريد أن أتأخر اآلن       �البارحة سيدنا املسيح املوعود     
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ري على طريق   جتحافلة  رأيت نفسي راكبا    : رؤياه بكلمات عاطفية جدا فقال    
 دفعة واحـدة    ت، فأسرع  احلافلة غري معبد، وكنت واقفا يف اجلزء اخللفي من       

كنت أحـاول   . ضيض إىل احل   اخللفي اهؤ جز  عن الطريق وتدحرج   تواحنرف
 فمد  �مث رأيت فجأة سيدنا املسيح املوعود       . الصعود إىل األعلى وال أجنح    

ال أستطيع أن أمـسكها إذ ال       : قلت. أمِسكْها فلن لك  : إيلّ يده اليمىن قائال   
.  بيدي وجذبين إىل األعلـى �فأمسك حضرته   . أجد يف نفسي قوة لذلك    

  . بدمث بدأت أمشي على الطريق املع
ألقى إمام معارض   : وهناك أخ من بوركينافاسو امسه سانو إسحاق، يقول       

لنا خطبةً ضد اجلماعة يف مسجد حارتنا وحث الناس على عدم مساع إذاعـة              
ليس لدى املشايخ أي دليل وال شيء حملاججة األمحدية سوى : أقول(. اجلماعة

يتابع . كة يفعلون حتريض الناس على أال يسمعوا لألمحديني، كما كان أهل م         
قلت هلذا اإلمام، كيف لنا أن نطّلع على حقيقة األمر لو مل    ): هذا األخ ويقول  

حـسنا،  : قلت. أيا كان فيجب أال تسمعوها قط     : نسمع هذه اإلذاعة؟ قال   
جنرب طريقة أخرى وجيب أن توافق عليها، وهي أن نكتب أمساء مجيع الفرِق             

على وريقات صغرية ونطلب    ) ينا فاسو عاصمة بورك (املتواجدة يف بوبوغالسو    
من طفل صغري أن يسحب لنا وريقة واحدة على طريق القرعة، وسنعترب الفرقة 

فوافق وكتبنا أمساء مجيع الفرق ودعونا طفال طلبنا منه . اليت خرج امسها صادقةً
أن يسحب لنا وريقة واحدة، ففعل وإذا ا حتمل اسم اجلماعـة اإلسـالمية              

فخرج . ولكن اإلمام املذكور مل يقتنع وطلب أن تعاد عملية القرعة         . األمحدية
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فبهت اإلمام، ولكن اهللا تعاىل وفقه بعـد        . اسم اجلماعة مرة ثانية وثالثة أيضا     
  . ذلك لقبول احلق

             وهناك حادث مماثل حصل يف النرويج حيث أخرب أحد األمحـديني أمـري
أيار / مايو٧ بتاريخ mtaباشرة عرب اجلماعة هناك أنه أثناء بثّ خطبة اخلليفة م

وقال أثناء .  اتصل يب صديق يل غري أمحدي وأظهر رغبته يف اللقاء معي٢٠٠٤
  .إن تغيريا ملحوظا قد حدث يفّ باستماع اخلطبة، لذا أريد أن أبايع: اللقاء

  .  فبهذه الطريقة أيضا يوفق اهللا تعاىل الناس لقبول احلق
: مث بين رؤيـاه وقـال     .  على الرؤيا  كذلك قد بايع شاب من البوسنة بناء      

رأيت نفسي ماشيا يف مدينة كبرية يسودها االضطراب واهللع، ورأيت فيهـا            
كثريا من اليهود والنصارى واملسلمني وهم يف أزقة مليئة باألوساخ يهيمـون            

مث وقع نظري فجأة علـى  . على وجوهم حيارى قلقني وكأم ضلوا طريقهم 
لس حتتها لفيف من الناس البـسني العمـائم         يساري ورأيت شجرة مجيلة جي    

واملالبس البيضاء، رأيتهم وسطَ هذا االضطراب واهللـع جالـسني هـادئني            
فخطر ببايل أثناء الرؤيـا أـم       . ومطمئنني يف دائرة تعلو وجوههم االبتسامةُ     

  .فذهبت إليهم وجلست معهم. أمحديون حتما
  .  وبعد الرؤيا بايع هذا الشاب

ة من هذا القبيل وقعت يف بالد خملتفة من العامل، منها ما هناك أحداث كثري
 ١٦كان هناك شاب هندوسي عمره      : حيث قال " فيجي"بعثه إلينا داعيتنا يف     

ويف أحد األيام ذهبنا لزيارتـه يف بيتـه   . عاما، وكان متزوجا من فتاة مسلمة    
ملنام أن  فقال لنا باكيا إن زوجيت نامت بعد الصوم ومنت أنا أيضا ورأيت يف ا             
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جيب أن تنضم إلينا، وكانا البسنيِ لباسا وقبعة مثـل          : شخصنيِ جاءاين وقاال  
  .لباسكما وقبعتكما متاما

  .  وبعد رؤيته ذلك بايع هذا الشاب
كذلك هناك شخص مسلم من كردستان امسه قاسم دال، وهو مقـيم يف             

حلديثُ معه  بدأ ا . جاء مرة إىل معرض كتب اجلماعة     . أملانيا مع زوجته األملانية   
: ، فبدأ يتكلم بغضب شـديد، وقـال       �عن صورة سيدنا املسيح املوعود      

 دقيقة أخذ   ١٥؟ وبعد نقاش استغرق     �كيف ميكن أن يبعث أحد بعد النيب        
مث دعاه للطعام يف بيته حيث عقد معه جلسة تبليغيـة           . سكرتري التبليغ عنوانه  

مل أقـرأ   : ص وقال وبعد يومنيِ اتصل هذا الشخ    . وأعطاه بعض الكتب أيضا   
جيب أال تقرأ هلم : الكتب بل حرقتها، ألن هذا ما طلبه مين املشايخ الذين قالوا

ال بأس فلتتفضل إلينا يوم اخلميس ألننا ال نريـد أن           : قلنا له . أي شيء مطلقا  
فجاء صائما  . ننهي الصداقة هكذا بل نبقى أصدقاء وإن مل تنضم إىل مجاعتنا          

على أية حال، بدأ النقـاش وطـال إىل         .  أمحدي حىت ال يأكل شيئا من بيت     
يقـول  . صالة املغرب، وهكذا اضطر لإلفطار واألكل أيضا يف بيت أمحدي         

قلت له ال تم مبا يقوله املشايخ بل جيب أن تدعو اهللا تعـاىل           : سكرتري التبليغ 
 إىل أربعني يوما وبإحلـاح وتـضرع        �يف موضوع صدق املسيح املوعود      

مث جاءت مكاملته يف اليوم الثالث وإذا بـه         . عصب أو ميول  بقلب نزيه دومنا ت   
: هل عندكم صورة للخليفة اخلامس؟ قلـت      : يتصل من مكان عمله ويقول    

ما السبب وراء   : سألته. حسنا، فأنا قادم إليكم من العمل مباشرة      : فقال. نعم
أي برهان تريده اآلن، وقد     : مسعت صوتا من الغيب يقول    : هذه العجلة؟ قال  
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 وإىل جانب ذلك قد ذُكِّر يف املنـام برؤيـاه         . ناك الرباهني كلها من قبل    أري
  .رآين فيها أقود جيشا ويرافقين املالئكةكان قد  اليت السابقة

  .  مث بايع هذا األخ
هذه بضعة أحداث ذكرتها لكم اآلن، وهناك أحداث كثرية من هذا القبيل           

اسبة اجللسات السنوية عادة، أسرد بعض هذه األحداث مبن. ال تعد وال تحصى
وكنت أنوي أن أسرد بعـضها مبناسـبة        . ولكن ال يسع الوقت لبياا كلها     

على أية حال، قد قرأت     . اجللسة السنوية يف قاديان، ولكن مل يتسن يل ذلك        
على مسامعكم بعض هذه األحداث لبيان كيف يهيئ اهللا تعاىل أسباب اهلدى، 

هللا تعاىل أن يرشد الدنيا إىل طريق اهلـدى  ندعو ا . �ويؤيد املسيح املوعود    
  .دائما، ويثبتنا حنن أيضا على اهلدى

: قَـالَ  علي عن:  أدعية كثرية للثبات على اهلدى، منها      �لقد علّمنا النيب    
 كهـدايت  بِالْهدى واذْكُر وسددنِي، اهدنِي اللَّهم :قُل: � اِهللا رسولُ لي قَالَ
  ) مسلم، كتاب الذكر والدعاء. (السهمِ سداد والسداد ،رِيقالطَّ

 أن املراد من اهلدى إىل      �وكما بينت من خالل قول للمسيح املوعود        
أداء حقوق اهللا   : الطريق هو أنه جيب علينا أن ننتبه إىل ثالثة أشياء دائما وهي           

ي وراء كل هـذه     ولكن اهلدف احلقيق  . وأداء حقوق العباد وأداء حق النفس     
لـذا جيـب أن   . � إليه  الناسبياحلقوق هو إرساء وحدانية اهللا تعاىل وتقر     

  . نذكر اهللا تعاىل دائما
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 األحـوصِ  أبا مسعت :قَالَ إِسحاق أََيب نوكذلك ورد يف حديث آخر ع     
 والتقـى  اهلُدى أسألك إني الَّلهم: يدعو كَانَ � الْنيب أنَّ اِهللا عبد عن حيدثُ

ى والعفافنالترمذي، كتاب الدعوات. (والغ(  
 أَبـو  حدثَنا:  دعاء آخر حيث ورد يف احلديث الشريف       �وكذلك علّمنا   

كالم يعجاَألش نع لُ كَانَ: قَالَ أَبِيهجإِذَا الر لَمأَس هلّمع  بِـيأَنْ  ...� الن 
وعدالَِء يؤبِه اتمال: "الْكَلملّه ري اغْفنِي لمحارنِي وداهنِي وافعقْنِي وزارو ".

  )والدعاء الذكر كتاب مسلم،(
إن . وكما قلت من قبل إن اهللا تعاىل عندما يهدي أحدا يزيده هدى أيضا            

اهلداية ليست مقاما يتوقف املرء عنده، بل كلما نال اهلداية جتلت له مراتـب              
وقد علّمنا اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي دعـاًء قـد           . امجديدة منها على الدو   

نصحت أبناء اجلماعة من قبل بالتركيز عليه، وكان هذا الدعاء ضمن األدعية            
واآلن يـسألين بعـض     . اليت طلبت منكم ترديدها مبناسبة يوبيل اخلالفة أيضا       

؟ اإلخوة أنه قد مضت اآلن سنة اليوبيل، فهل نتوقف من هذه األدعية أيـضا             
لقد طلبت التركيـز    . جيب أن تقوموا ذه األدعية أكثر من ذي قبل        : فأقول

لذا فال جمال للتوقف عن     . عليها حىت تعتادوها وترددوها أكثر يف القرن املقبل       
ترديد تلك األدعية، بل جيب على كل أمحدي أن يركز على الدعاء أكثر من              

  . ذي قبل
ربنا ال تزِغْ قُلُوبنـا بعـد إِذْ        � :والدعاء القرآين الذي أشرت إليه آنفا هو      

     )٩:آل عمران(�دنك رحمةً إِنك أَنت الْوهابهديتنا وهب لَنا من لَّ
  . فيجب أن تركزوا على هذا الدعاء واألدعية األخرى أيضا
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اللهم اهد القلوب املستعدة من أبناء األمـم        : "�يقول املسيح املوعود    
 وبكالمـك   �كلها ليؤمنوا برسولك املقبولِ، أفضلِ الرسلِ حممد املصطفى         

الكامل واملقدس القرآن الكرمي، وليعملوا حبسب أوامره، حىت ينـالوا كافـة            
الربكات والسعادة والراحة احلقيقية اليت يناهلا املسلم الـصادق يف الـدارين            

 ال تنال يف العقىب فقط، بل       كلتيهما، ولكي حيظَوا بالنجاة واحلياة اخلالدة اليت      
  ) ٢٥ ص ١جمموعة اإلعالنات الد ." (يناهلا الصادقون يف هذه الدنيا أيضا

اللهم اهـد   : " وهو �واآلن أود أن أذكر دعاء خاصا من أدعية الرسول          
 هوجه جوش هرباعيت سرتكُ ملا �لقد دعا به النيب     ". قومي فإم ال يعلمون   

 :فقـال  .عليهم دعوت لوله   قالواف كثريا أصحابه على لكذ شقف ،حدأُ يوم
 ال فـإم  قـومي  داه هماللَّ ،ورمحةً اداعي عثتب ولكين ،اانعلَ ثْبعأُ مل إىن"

  )الشفاء للقاضي عياض." (يعلمون
 أيضا هذا الدعاء، لذا على أبناء مجاعتـه أن          �وقد علِّم املسيح املوعود     

إن . نيني منهم نظرا إىل الظروف السائدة يف باكستان       يدعوا به خاصة الباكستا   
وكـان  . أهلها قد اشتدوا يف معارضة اجلماعة متناسني تعليم اإلسالم احلقيقي         

حمتما أن ينسوا هذا التعليم نتيجة معارضتهم للجماعة وبالتايل يقعوا يف احملـن             
 يفعل  ال يدرون ماذا ستكون عاقبة هذه الظروف، وال يدركون ما         . واملصائب

والواقع أن هذه الظروف لن تتغري ما مل        . م اآلن وما سيفعل م يف املستقبل      
لذا جيب أن تدعوا كثريا وبإحلاح أن يرحم اهللا تعاىل          . يعودوا إىل احلق واهلدى   

إم يف كل يوم يقومون بتـصرفات معاديـة للجماعـة،           . هذا البلد وشعبه  
صحيح أنه مل يعد حلياة اإلنسان      .  وآخر فيستشهد هناك أبناء اجلماعة بني حني     
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قيمة هناك، وأصبحت حياة كل شخص مهددة باخلطر، ولكـن املـسلمني            
فكـل  . األمحديني ال يتعرضون للضرب والقتل هناك إال إلميام مبسيح الزمان   

يوم تصلنا أخبار عن استشهاد أمحدي أو تعرض آخرين لإليذاء واملعاناة على            
لَ يومني كان أحد دعاتنا راجعا من االشتراك يف جلـسة           فقب. أيدي الظاملني 

ن  يف احملطة، إذ جاء شخصا     افلة، وكان ينتظر احل   �بذكرى املصلح املوعود    
، فبثّ ذلك الذعر واهللع بني الناس، فالذوا        الرصاصعلى دراجة نارية وأمطرا     

الرصاص ثانية،  مث عادا بعد قليل وأطلقا عليه       . بالفرار، وهرب املهامجان أيضا   
ولكن اهللا تعاىل أنقذه بفضله ورمحته، إذ أصيب يف رِجليه وأُدخل املستـشفى             

ندعو اهللا تعاىل أن يشفيه شفاء كامال، ويلهم هذا الشعب عقـال            . على إثرها 
إن املـشكلة اُألوىل    . وفهما، إذ إن حكامهم يدفعوم إىل مـصري جمهـول         

، مث إم ألعوبة يف أيدي املـشايخ،        والعويصة هي أن احلكام هناك ليسوا أمناء      
نرجو اهللا تعـاىل    . األمر الذي يزيدهم خيانة أكثر فأكثر، وقد قامروا بالبالد        

  . رمحته وفضله
وبعد الصالة سوف أصلي صالة الغائب على بعض املتوفِّني، وقبل ذلـك            

  . سأتناول ذكرهم باختصار
 كراتشي، وكان   اجلنازة األوىل هي للسيد مبشر أمحد بن حممود أمحد من         

وقد قتله بعض اهولني يف الثاين والعشرين مـن         .  عاما ٤٢قد بلغ من العمر     
. كان يتلقى ديدات بالقتل منذ فتـرة      . هذا الشهر، إنا اهللا وإنا إليه راجعون      

يقول املوظف يف خمفر الشرطة احمللية أن شخصنيِ خرجا من مدرسـة كـان              
وملا مل يـصل إىل البيـت إىل        . قتيالًيعمل فيها وأطلقا عليه الرصاص وأردوه       
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وقت متأخر من املساء بدأ أهله يبحثون عنه، فعلموا أن بعض اهولني أردوه             
كان الشهيد خملصا جدا، وملتزما بالصالة، وشديد احلماس للـدعوة          . شهيدا
قد ترك وراءه ابننيِ وبنتا وأرملة كانت قد بايعـت          . رفع اهللا درجاته  . إىل اهللا 

  . حفظهم اهللا تعاىل ورعاهم وكفلهم بنفسه. لت يف اجلماعةبنفسها ودخ
واجلنازة الثانية هي ألخينا األمحدي املخلص والصاحل جدا الـسيد مـنري            

 ٢١حامد، وكان ينتمي إىل عائلة إفريقية أمريكية، انتقل إىل رمحة اهللا بتاريخ             
بايع بنفسه  قد  .  عاما، إنا هللا وإنا إليه راجعون      ٧٠شباط عن عمر يناهز     /فرباير

كـان  .  عاما فقـط   ١٥ وانضم إىل اجلماعة حني كان عمره        ١٩٥٧يف عام   
وله الفـضلُ يف    . خملصا ومن األوفياء جدا للجماعة، وسباقًا يف خدمتها دائما        

وخدم رئيسا للجماعـة يف    . كونه أول رئيس لس خدام األمحدية يف أمريكا       
 إىل  ١٩٩٧ة يف أمريكا من عام      واشتغل نائباً ألمري اجلماع   .  عاما ٣٠فالديلفيا  
كان والده غري مهتم بالدين بشكل عام،       . كان أبواه غري مسلمني   . يوم وفاته 

أما والدته فلم تكن تزور الكنيسة فقط، بل كانت ترغِّبه أيضا يف املـسيحية              
وكان املرحوم وحده مهتما بالدين من بـني أخواتـه          . على شاكلة القسس  

وقد عارضه يف ذلك إخوتـه  . تعاىل لقبول اإلسالموإخوته العشرة، فوفّقه اهللا   
وذات مرة مرضت والدته ويف أثناء مرضها شطبوا امسه مـن           . وأخواته بشدة 

قائمة اإلخوة واألخوات لكونه مسلما، ألنه لو دخل اسم مـسلم يف قائمـة             
  . أمسائهم لتعرضوا لإلساءة

ام اليت أراد فيها    لقد اعتنق اإلسالم وانضم إىل األمحدية يف الصغر، ويف األي         
البيعة كانت اجلماعة تطالب أن يوقِّع أحد كبار العائلة على أنه يريد تغـيري              
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فمأل استمارة البيعة وذهب ا إىل أمه، فرفضت التوقيـع          . عقيدته برغبته هو  
إىل أي اجتاه متوجه أنت؟ ولكنها من جانب آخر كانت          : وبدأت تعظه قائلة  

يقول املرحوم إين قرأت    . والدهاوحانية بني مجيع أ   مقتنعة أنه هو السباق يف الر     
مث . مت إىل اجلماعـة   مفلسفة تعليم اإلسالم، فتبينت يل احلقيقة وانض      : كتاب

بعثت إىل اخلليفة الثاين رسالة، واجلواب الذي جاءين عليها قلب حيايت رأسا            
  . على عقب، وزادين إميانا على إميان

وكان ذا طبيعة بسيطة ومتواضعة، وكان      كان املرحوم ال يعرف التكلف،      
لقـد  . كان يقابل اجلميع بوجه طلق وخبلق حـسن     . إنسانا تقيا وصاحلا جدا   

. كان يلقي خطبا مؤثرة جدا يف اجللسات السنوية       . قابلين أيضا أكثر من مرة    
.  كـثريا  �، كما كان حيب املسيح املوعود       �كان يكن حبا عظيما للنيب      

كانت له صلة متينـة مـن       . مامه فاضت عيناه بالدموع    أ �كلما ذُكر النيب    
قابلين ألول مرة قبل سـنتني أو ثـالث         . احلب والتعظيم مع اخلالفة واخللفاء    

وعنـد  . تقريبا حني كان مسافرا إىل بنغالديش حلضور اجللسة السنوية هناك         
لقد شحنت بسبب جلسة بنغالديش     : العودة من هناك قابلين مرة أخرى وقال      

حـني سـافرت إىل أمريكـا       . كلما قابلين صار عاطفيا جدا    .  معك واللقاء
لالشتراك يف اجللسة السنوية هناك، مل حيضر املرحوم يف اجللسة بسبب مرضه،            
وكنت أظن أن مرضه بسيط، ومل أعرف خبطورة املرض كما مل يدرك أهلـه              

لو علمت بشدة مرضه لـوفَّرت الوقـت بـشكل مـن       . أيضا على ما أظن   
  . رفع اهللا درجاته.  وذهبت لزيارته يف بيتهاألشكال،
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ندعو اهللا تعاىل أن يوفقهم لالسـتمرار يف        . ترك خلفه أرملة وابنا وابنتني    
كان املرحوم أيضا من الذين يهديهم اهللا بشكل خاص، إذ وفِّق هو            . حسناته

  .   وحده لقبول اإلسالم من بني عشرة أوالد لوالديه
د حممود أمحد الدرويش من قاديان، وقـد تـويف          واجلنازة الثالثة هي للسي   

.  عاما، إنا هللا وإنا إليه راجعـون       ٨٤فرباير عن عمر يناهز     / شباط ٢٥بتاريخ  
. كان املرحوم رجال صاحلا وتقيا، ملتزما بالصلوات، صابرا وشاكرا هللا تعاىل          

هاجر من شيخوبوره   . احلق أن الدراويش كلهم صابرون وشاكرون هللا تعاىل       
إىل قاديان يف عز شبابه، والتحق باملدرسة األمحدية، ووفِّق ) ان حاليايف باكست(

مث التحق باجليش بأمر اخلليفة الثاين وتركه أيضا . لنذر حياته يف سبيل اهللا تعاىل
عمل ناظرا لبيت املال بقسم الدخل      .  وانشغل يف خدمة اجلماعة    �بأمر منه   

ترك وراءه ثالث بنات وثالثة أبنـاء       . والنفقات، مث نائبا لناظم الوقف اجلديد     
  . يف قاديان" األمور العامة"أحدهم نصري أمحد عارف الذي خيدم يف نظارة 

. اجلنازة الرابعة هي للسيدة منرية يوسف زوجة األستاذ سيد كمال يوسف          
. شباط بعد مرض طويل   / فرباير ٢٥كانت مصابة بالسرطان، وتوفِّيت بتاريخ      

عاشت دائما مع السيد كمـال  . �" ور شاهسيد سر "كانت حفيدة حضرة    
كانت مضيافة، وـتم    . يوسف الذي عمل طويال داعيةً يف بالد اسكندينافيا       

وكانت شديدة الوالء   . وكانت خملصة جدا للجماعة   . بشؤون مركز اجلماعة  
تركت وراءها زوجهـا    . رفع اهللا درجاا  . والغرية للمسيح املوعود وخلفاءه   

  . وابنة وابننيِ
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مث السيدة أمة احلي زوجة بشري أمحد السيالكويت من ربوة، وكذلك السيد            
ومها والـدا   . بشري أمحد السيالكويت نفسه الذي توفِّي بعد وفاا بفترة وجيزة         

داعيتنا السيد ظهور أمحد الذي يعمل يف هذه األيام يف مكتـب سـكرتريي              
يناير، مث توفِّي والـده     / كانون الثاين  ٢٧توفّيت والدته بتاريخ    . اخلاص بلندن 

كالمها كـان صـاحلًا ورعـا       . فرباير، رفع اهللا درجاما   / شباط ٢٥بتاريخ  
وكانا من الذين استوطنوا ربوة يف بداية عمراـا، مث          . ومستجاب الدعوات 

رفع اهللا درجاما وغفـر  . تركا وراءمها ابنة ومخسة أبناء . بدأوا جتارم هناك  
  . عصر سنصلي عليهم مجيعا صالة الغائببعد صالة اجلمعة وال. هلما
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