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ال  وحده  إال هللا  إله  ال  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده 
من  ابهلل  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بْسم هللا الرَّمْحَن 
الرَّحيم * احْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمَن * 
ين*  ْوم الدِّ الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
اْهداَن   * َنْسَتعُن  َك  َوإايَّ ْعُبُد  نـَ َك  إايَّ
الَِّذيَن  ِصرَاط   * اْلُمْسَتقيَم  رَاَط  الصِّ
اْلَمْغُضوب  َغْر  َعَلْيِهْم  َعْمَت  أَنـْ

الِّن﴾. )آمن( َعَلْيهْم َوال الضَّ

خـطبة اجلمعـة
اليت ألقاها سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
 اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي

يوم 2017/7/7
 

يف مسجد بيت الفتوح بلندن

ترمجة: املكتب العريب 

إن األنبيــاء كمــا نالحــظ يف اترخيهــم 
يلَقون املعارضة بعد دعواهم، وحيثما 
تنتشــر مجاعتهــم تضطــرم انر املعارضة 
واحلسد. كما أن املعارضن يسلكون 
للمعارضــة كل ســبيل، لكــن ملــا كان 
صاحب الدعوى مبعواث من هللا حقا، 
وكان هللا قد وَعده مبشرا إايه ابلتقدم 
واالزدهار رغم املعارضة، لذا ال ُتعيق 
أية معارضة ســبيَل التقدم والرقي، وال 
  يســعها ذلــك. فحــن بعــث هللا
القــادايين  أمحــد  غــالم  مــرزا  ســيدان 
 مســيحا ومهــداي كان مقــدرا أن 
يتلقــى املعاملــة نفســها حبســب هــذه 
الســنة متامــا، كمــا كان مقــدرا لــه أن 
يفــوز بنصــر هللا وأتييده أيضا حبســب 
ســنته ، ونالحــظ أن هللا  قــد 
أواله ذلــك التأييــد على أرض الواقع، 
وال يــزال يعامــل مجاعتــه أيضــا علــى 
النحــو. وليكــن معلومــا أن هللا  هــذا 
حن أنبأه بتأجج نران املعارضة فقد 
أنبأه بعاقبة املعارضن الوخيمة أيضا، 
وازدهارهــا  مجاعتــه  ِم  بتقــدُّ وكذلــك 
هــذه  كل  مــن  الرغــم  علــى  أيضــا 
املعارضــات. ومثَـّـة إهلامــات كثــرة هبذا 
الصــدد، ومنهــا مــا تعريبــه: »ســأزيد 
مجاعــَة حمّبيــك املخلصــن«. مث هنــاك 
إهلــام تعريبــه: »إين معــك ومــع مجيــع 
أحبابك«. مث قال هللا : »ينصرك 
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أتييــده العملــي بــرد كيــد املعارضن يف 
بنفســه  النــاس  يرشــد  واترة  حنورهــم، 
األمحديــة،  صــدق  عليهــم  ويكشــف 
واترة أخــرى يلقــي يف قلــوب األغيــار 
  املوعــود  املســيح  أتبــاع  نصــرة 
املعارضــن  هجــوم  ضــد  ومؤازرهتــم 
وعــود هللا  أن  نــرى  وهكــذا  عليهــم. 
 مع املسيح املوعود تتحقق عمليا 
بن الفينة والفينة. اآلن سأقدم بعض 
الوقائــع، وقد اخــرتت حادثن للعاقبة 
الوخيمــة للمعارضــن، زادا األمحديــن 
إميــاان ومثَّــال آيــًة على صدق األمحدية 

على مرأى من األغيار.  
لقــد كتــب انظــر »الدعــوة إىل هللا«  
األمحــدي  الداعيــة  أن  قــاداين  مــن 

إســحاق احملــرتم، ذهــب قبيــل رمضان 
إىل بيــت أحــد أقاربــه يف قريــة ليخــر 
أهلها عن مواعيد السحور واإلفطار. 
وعندما كان يشرح هلم عظمة رمضان 
إمســاكية  تســليمهم  بعــد  وبركاتــه 
غــر  شــابٌّ  إليهــم  جــاء  رمضــان، 
أمحــدي وامســه إقبال، فبعد االســتماع 
إىل حديــث الداعيــة قليــال ســأل أهــَل 
البيــت: مــن هــذا الرجــل؟ فرمبــا مل يــر 
خيــره  أن  مناســبا  الداعيــة  أقــارب 
بوضــوح، أنــه داعية أمحدي، لذا قالوا 
لــه لقــد جاء من القرية الفالنية. لكن 
م نفســه علــى أنــه داعيــة  الداعيــة قــدَّ
أمحدي، فاستشاط إقبال غضبا. أراد 
حمــاوال  يســتأنف حديثــه  أن  الداعيــة 

الســماء«.  مــن  إليهــم  نوحــي  رجــاٌل 
لــك  »ســأكتب  تعريبــه:  مــا  قــال  مث 
العــّز، وأزيــدك«. مث هنــاك إهلام آخر: 
ِمــن عنــده«. مث هنــاك  »ينصــرك هللا 
وْعد من هللا خبصوص التبليغ وإيصال 
رســالته وتعريبه: »ســأبّلغ دعوتك إىل 
قــال  مث  األرضــن«.  أطــراف  أقصــى 
أان  ألغلــّن  »كتَــب هللا  أيضــا:   
ورســلي«. وهنــاك إهلامــات كثــرة مــن 

هذا القبيل تبشر ابلتأييد والنصرة. 
هــذه األمــور ليســت جمــرد ادعــاءات 
نَســبها املســيح املوعــود  إىل هللا 
  والعياذ ابهلل. كال، بل نرى أن هللا
ينجز هذه الوعود عمليا يف كل عصر 
دومــا، فتــارة يظهــر هللا  مشــاهد 

 وليكن معلومــا أن الله حيــن أنبأه بتأجج 
نيران المعارضة فقد أنبأه بعاقبة المعارضين 
ِم جماعته  الوخيمــة أيضا، وكذلــك بتقــدُّ
وازدهارهــا أيضا على الرغــم من كل هذه 
ــة إلهامات كثيــرة بهذا  المعارضــات. وثمَّ
الصدد، ومنها ما تعريبه:  »ســأزيد جماعَة 

: محّبيك المخلصين«.... ثم قال الله
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إزالــة ســوء الفهم عنــده، لكنه رفض. 
أثنــاء  يذكــر  الداعيــة  وعندمــا كان 
الكالم اإلسالَم والقرآن الكرمي والني 
 كان إقبــال يقاطعــه أبنــه ال حيــق 
املصطلحــات  هــذه  اســتخدام  لكــم 
متأثــرا  كان  )إذ  بتــاات،  اإلســالمية 
ابملشــايخ الباكســتانين(، وكلما ذكر 
   داعيتنــا اســم املســيح املوعــود
أطلــق املدعــو »إقبــال« شــتائم قــذرة 
ضــد حضرتــه، وقــال: لقد مكثت يف 
السعودية والبحرين وقطر فأان أعرف 
عنكم كل شيء. فقد أصدرْت مجيع 
ضدكــم،  فتــاوى  اإلســالمية  الــدول 
وقالوا  لو وجد املرء يف الطريق ثعباان 
وقاداينيا فعليه أن يرتك الثعبان ويقتل 
القــادايين. يقــول الداعية: هبذا القول 
مــرًة  علــيَّ  ابالنقضــاض  يهــم  كان 
تلــو املــرِة لقتلــي، إذ قــد ســنحت لــه 
الفرصــة لنيــل الثــواب بقتــل القــادايين 
-حبســب زعمــه-، إال أنــه مل ينجــح 
يف ذلــك. لقــد مسعــت كل مــا تلفَّــظ 
بــه مــن اهلــراء والشــتائم بصــر وِحلــم. 
لكنه حن متادى يف البذاءة وسالطة 
اللســان، قلــت لــه: لــو مل أكــن داعيــة 
القتــال  يف  رغبتــك  حلققــت  أمحــداي 
أن  ُعلِّمنــا  األمحديــن  لكننــا  أيضــا، 
أرد  لــن  لــذا  ابلدعــاء،  الشــتائم  نــردَّ 
عليــك ابملِثــل. فســكت وجلــس نظرا 

إىل الوضــع واحمليــط، وأنذرين وهددين 
إن  األمــور  وعظائــم  والثبــور  ابلويــل 
لقيــين يف تلــك القريــة جمــددا. فقلــت 
الوقــت ســوف يفصــح  لــه فقــط إن 
َمن الذي يواجه عاقبة وخيمة. وبعد 
ذلك انصرفت من هناك يف صمت. 
كان إقبال حيثُّ األمحدين يف القرى 
اجملــاورة أيضــا على تــرك »القاداينية« 
لكنهم مل يكونوا يعرونه أي اهتمام. 
على أية حال، بعد رمضان حصْلت 
وســافرت.  يومــا   15 عطلــة  علــى 
أن  عجــوز  أخرْتــين  عــدت  وعندمــا 
أطلــق  كان  الــذي  إقبــال  املولــوي 
الشــتائم علــى اجلماعــة قــد وافته املنية 
جــراء أزمــة قلبيــة مفاجئــة. مل يزد هذا 
احلــدث أبنــاء اجلماعــة يف تلك القرية 
الصغــرة إميــاان فحســب، بــل قــد أتثر 
فقــد  أيضــا كثــرا،  األمحديــن  غــر 
  هللا  أتييــد  أعينهــم  أبم  الحظــوا 
للمســيح املوعود  ورأوا الســاعي 
إلهانته يلقى الذلة واهلوان واهلالك. 

يقــول أمحــدي مــن اليمن امسه الســيد 
منــذ  املعارضــن:  عاقبــة  عــن  غــامن 
وأواجــه  الدعــوة،  أنشــر  وأان  ابيعــُت 
بوجــه  وهتديــدا  شــديدة  معارضــة 
خــاص مــن عــدد مــن الشــباب. يف 
جــاري  أخــذين   2010 رمضــان 
إىل  ُمكرًَهــا  أصدقائــه  بعــض  برفقــة 
شــيخ جامــع اإلميــان للحــوار، وهناك 
جــاء شــيخ آخــر أيضــا. قدمــُت أدلــة 
أوال    املوعــود  املســيح  صــدق 
مث تكلمنــا عــن مواضيــع قتــل املرتــد 
واجلهــاد ووفــاة املســيح. كانــوا كلهــم 
يذكــرون معتقداهتــم دون أي دليــل، 
أما أان فكنت أقدم األدلة من القرآن 
أبــدى  قــد  ابختصــار  واحلديــث. 
أكرهــم نوعــا مــن االحرتام أما اآلخر 
فــكان بذيئــا جــدا ودعــاين للمباهلــة 
أيضــا، فقلــت لــه: املباهلــة تكون من 
قبــل اإلمــام. ومــع ذلــك قبلت دعوته 
للمباهلــة إثــر إصــراره وخوفــا مــن أن 
يظــن النــاس أين لســت موقنــا بصــدق 

لقد سمعت كل ما تلفَّظ به من الهراء والشتائم بصبر ِحلم. لكنه 
حين تمادى في البذاءة وســاطة اللســان، قلت له: لو لم أكن 
داعيــة أحمديا لحققت رغبتك في القتال أيضا، لكننا األحمديين 

ُعلِّمنا أن نردَّ الشتائم بالدعاء، لذا لن أرد عليك بالِمثل.
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املســيح املوعــود  وانتهــى األمــر. 
بعد ذلك ظل هؤالء الشباب خيوِّفونين 
ويهددونــين ويشــتمونين ومينعونــين مــن 
ذات  رمضــان  أواخــر  ويف  التبليــغ. 
يــوم حــن خرجــت مــن البيــت قال يل 
طفــل: اي عمــي، إن هــؤالء يتآمــرون 
م أحدهم حنوي متوعدا  عليك، مث تقدَّ
ابلقتل، وأخذ يف شتم املسيح املوعود 
. عدُت إىل البيت كسر الفؤاد، 
وصليــت ركعتــن ودعــوت هللا  أن 
ُيظهــر قدرتــه ضــد هــؤالء. بعــد يومن 
أو ثالثة تشــاجر هؤالء الشــباب فيما 
أثنــاء  ويف  ابخلناجــر،  وتبــارزوا  بينهــم 
تشــاجرهم أصيــب ولــٌد خبنجــر. بعــد 
ذلــك رحلــوا مــن هنــاك ومل أرهــم إىل 
اليــوم. جــاري أيضــا ابع بيتــه راحــال 
احتلــوا  واحلوثيــون  آخــر،  مــكان  إىل 
ذلك اجلامع. مث هرب هؤالء اخلصوم 
مجيعهم إىل السعودية، وحتوَّل جامعهم 

إىل أنقاض حتت وطأة القصف. 
يف العصــر الراهــن نالحــظ أن النــاس 
التقــدم  نتيجــة  الديــن  عــن  يبتعــدون 
نفســه  الوقــت  يف  لكــن  املــادي، 
توجــد يف العــامل فئــة ترغب يف الدين، 
  وتتحــرَّى الطريــق الصحيح، وهللا
يشــرح  فهــو  القلــوب،  علــى  مطلــع 
الزمــان.  إمــام  لقبــول دعــوة  القلــوب 
  املوعــود  املســيح  بعــث  فإمنــا 

حتقــق  مظاهــر  وتبــدو  العــامل،  ليقبلــه 
هذا جليَّة بفضل هللا.

يقول الداعية اإلسالمي األمحدي يف 
ســاحل العــاج: ذهبــُت برفقــة داعيــة 
حملي إىل قرية لنشر الدعوة، فأخرُت 
املوعــود  املســيح  ظهــور  عــن  النــاس 

واإلمام املهدي.         
  بعد فرتة ذهبنا إىل هناك مرة أخرى 
فقبل األمحديَة مخســة عشــر شــخصا 
مبــا فيهــم إمامهــم، وأخرانهــم أن يف 
هــذا الشــهر ســُيعَقد اجتمــاع ســنوي 
جمللــس خــدام األمحدية علــى الصعيد 
الوطــين يف » أبيدجــان«، فقــال أهــل 
القريــة: لنرســل شــخصا إىل أبيدجــان 
لكــي يــرى اجلماعــة مــن قريــب حــىت 
تتبــن حقيقــة هــؤالء النــاس. فحضــر 
اجتمــاع  القريــة  هــذه  أهــايل  أحــد 
اخلدام، وأخر أهل القرية بعد العودة 
والتآخــي  التحــاّب  مــن  شــاهد  مبــا 
اللَذين يعيشهما أبناُء اجلماعة. وهذا 
الشــيء تــرك أثــرا إجيابيــا فيهم، فحن 

ذهب األمحديون إليهم اثنية من أجل 
التبشــر بعد فرتة ُعقد جملس األســئلة 
واألجوبــة بعــد صــالة العشــاء وبعــد 
الفجــر عــن جمــيء املســيح املوعــود، 
وامتــد وقــت األســئلة واألجوبــة، ممــا 
أســفر عــن انضمــام ســتٍّ وعشــرين 
آخريــن إىل اجلماعــة. وهكذا نشــأت 
وأربعــن  واحــد  مــن  مجاعــة  هنــاك 

شخصا. 
يبــذل املعارضــون قصــارى جهودهــم 
هللا  ولكــن  اجلماعــة،  علــى  للقضــاء 
املســيح  مــع  وعــده  حبســب  تعــاىل 
 ، يزيد مجاعَة حُمِبِّْيِه  املوعود
أســرد عليكم حاداث داال على ذلك. 
كتــب الســيد أنصــر داعيــُة اجلماعــة 
يف بنــن أنــه أُنشــئت مجاعــة جديــدة 
يف إحــدى القــرى يف ينايــر 2016 
أعطينــا  وقــد  شــخصا.   87 وابيــع 
التعليميــة،  الــدروس  بعــض  إماَمهــم 
وبــدأْت هنــاك صــالة اجلمعــة ابلتزام، 
وحن منا إىل علم املشايخ ذلك سعوا 

في العصر الراهن ناحــظ أن الناس يبتعدون عن الدين نتيجة 
التقدم المادي، لكن في الوقت نفسه توجد في العالم فئة ترغب 
ى الطريق الصحيح، والله  مطلع على القلوب،  في الدين، وتتحرَّ

فهو يشرح القلوب لقبول دعوة إمام الزمان....
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ليتخلــى هــؤالء النــاس عــن األمحديــة، 
ولكن املبايعن اجلدد ثبتوا على إمياهنم 
املشــايخ  هــؤالء  فشــل  وبعــد  بقــوة، 
سألوا زعيم تلك املنطقة أن حيول بن 
النــاس واألمحديــة، فدعــا الزعيــم رئيس 
اجلماعة وقال له: إن كنتم تريدون بناء 
مسجد فسوف َيبنيه لكم مشايخ غر 
األمحدين، وليس عليكم إال أن ترتكوا 
اجلماعة، فقال له رئيس اجلماعة ماذا 
تعــرف عــن األمحديــة؟ فقــال الزعيــم: 
ال أعرف شــيئا، ولكن يقول املشــايخ 
أن مجاعة األمحدين ليســوا مســلمن، 
بــل هــم إرهابيــون مثــل مجاعــة »بوكــو 
حرام« وســوف يقتلوننا مجيعا. فأخر 
األمحديــة  الزعيــَم أبن  رئيــُس مجاعتنــا 
هــي اإلســالم احلقيقــي واملشــايخ إمنــا 
هــذا  الزعيــم  يقبــل  مل  خيادعونكــم. 
الكالم يف أول األمر وتوعد إبخراجهم 
مــن القريــة مــا مل يتخلــوا عــن اجلماعة، 
فأجاب رئيس اجلماعة: حسًنا سنرتك 

القرية ولن نتـرك اجلماعة. 
هــذا هــو إميــان هــؤالء الفقــراء الذيــن 
يعيشــون يف مناطــق انئيــة. فحــن مسع 
امللــك هــذا الــكالم رقَّ قلبــه وقــال: ال 
القريــة وافعلــوا  تغــادروا  داعــي إىل أن 
مــا حيلــو لكــم، وهكذا ثبّــت هللا أقدام 
املؤمنــن، ومل يقوِِّهــم إميــاان ومل يزْدهــم 
حبا للجماعة فحسب، بل رقق قلب 

امللِــك املعــارض أيضــا، وهيّــأ أســباب 
أتييد اجلماعة ونصرهتا. 

مث ذكــر داعيــة مــن بنــن ُمبينــا عاقبــة 
اجملرمــن مقابــل نصــرة هللا تعــاىل لنــا، 
فكتــب: يتــم تبليــغ دعــوة اجلماعــة كل 
أســبوع عــر حمطتَــن إذاعيتَــن كبرتَــن 
دعــوة  تبلــغ  وبذلــك  منطقــيت،  يف 
اجلماعــة كثــرا مــن النــاس، وكنــا نبــث 
برانجما مدته نصف ساعة كل أربعاء، 
ولكــن انئــب مديــر هــذه اإلذاعــة كان 
يعــارض اجلماعــة ويســعى لعرقلــة ســر 
برانجمنــا، وقــّدر هللا إقالتــه مــن منصبــه 
بتهمة الفساد، وُحِكم عليه ابلسجن، 
إىل  فدعــوانه  جديــد،  انئــب  وُعــّن 
مركــزان، وأخــرانه مبعتقــدات اجلماعــة 
واإلســالم كمــا أعطينــاه بعض الكتب 
واملناشــر وأخرانه ابلغاية من دعوتنا، 
بعد ذلك اتبع براجمنا الدَعوية إىل مدة 
مــن الزمــن، مث التقينــا بــه اثنيــة، فقال: 
وأســلوب  دعوتكــم  يفَّ  تركــت  لقــد 

لــذا  األثــر،  ابلــغ  اجلميــل  تبليغكــم 
أمنحكم برانجما مســتقال آخر لقاء ما 
تدفعونــه لرانمــج واحــد وذلــك لكــي 
يّطلــع عامــة النــاس علــى تعاليــم الدين 
املعتقــدات  تــزول  ولكــي  احلقيقيــة، 
اإلســالم.  إىل  ُتنســب  الــيت  اخلاطئــة 
كان القلــق يســاوران حــول مــا إذا كان 
ابســتطاعتنا الوفــاء ابملتطلبــات املاليَّــة 
لرانمــج واحــد، ولكــن هللا أنــزل علينــا 
فضلــه حبيــث ُمنحنــا مزيــدا مــن الوقت 
  املوعــود  املســيح  دعــوة  لتبليــغ 
ابلـــَمبلغ  احلقيقيــة  اإلســالم  ورســالة 
نفســه، فتـُــرى يف كل مــكان مشــاهد 
التأييد الذي وعد به هللا تعاىل املسيَح 

 . املوعود
مث هنــاك حــادث يبــن كيــف أن هللا 
القلــوب بنفســه، يقــول  تعــاىل يشــرح 
الســيد أمحد من مصر: أشــكركم على 
والبســيط  الصحيــح  تفســركم  تقــدمي 
تعليــم  هــو  تعرضونــه  فمــا  لإلســالم، 

لم يقبل الملك هذا الكام فــي أول األمر وتوعد بإخراجهم من 
القرية مالم يتخلوا عن الجماعة، فأجاب رئيس الجماعة: سنترك 
القرية ولن نتـــرك الجماعة. هذا هو إيمان هؤالء الفقراء الذين 
يعيشــون في مناطق نائية. فحين ســمع الملك هذا الكام رقَّ 
قلبه وقال: ال داعي إلى أن تغادروا القرية وافعلوا ما يحلو لكم...
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اإلسالم احلقيقي الذي جاء به رسول 
قــد   ، للعاملــن  رمحــة  املبعــوث  هللا 
ليــت  وأعماهلــم،  داعــش  مــن  ســئمنا 
أفكاران مجيعا كانت مثلكم. يضيف: 
االســتخارة  صــالة  ركعتَــن  صليــُت 
حبســب مــا مسعــُت يف الرانمــج علــى 
أن  نفســها  الليلــة  يف  ورأيــت  القنــاة، 
مــن  تــزول  بــدأت  بيــيت  أمــام  املنــازل 
مكاهنــا حــىت خــال املــكان أمــام بيــيت، 
  املوعــود  املســيح  دار  رأيــُت  مث 
الشاشــة كخلفيــة  علــى  ُتعــَرض  الــيت 
لكثــر مــن الرامــج، وهــي دار املســيح 
املســيح  دار  رأيــُت  يقــول:  بقــاداين، 
النبــات،  خــروج  األرض  مــن  ختــرج 
خروجهــا،  كيفيــة  أســتغرب  وكنــُت 
مث  الــدار،  مــن  خيــرج  النــور  رأيــت  مث 
رأيــُت النــاس يقولــون إن القمــر طلــع 
يف النهار، رأيُت ورائي الشمس أيضا 
طالعــة، فقلــت هلــم قــد طلــع الشــمس 
هبــذه  جــدا  فرحــُت  والقمــر كالمهــا. 
الرؤاي ألنين أول مرة استخرُت فتلقيُت 
اإلجابــة مــن هللا تعــاىل، ال شــك أنــين 
أحــوز  ولكنــين  ســلفا  مســلما  كنــُت 
علــى قــرب هللا تعــاىل أول مــرة، وهــذا 
كلــه إمنــا بفضــل اجلماعــة األمحديــة، 

فأشكركم على ذلك. 
هناك حادث آخر ألحد األحباب من 
ســوراي يبــّن كيــف أن هللا تعاىل يشــرح 

الصدور لقبول األمحدية، يقول السيد 
أمحــد درويــش: كنــُت مســلما ولكنــين 
كنــت بعيــدا عــن الديــن، وكان أخــي 
اجلماعــة يف 2008،  إىل  انضــّم  قــد 
فثُــرُت ملــا فعل رغــم ُبعدي عن الدين، 
وطاملا اشتد اجلدال بيننا حىت قاطعين 
أخــي يف هنايــة املطــاف جتنبــا حلــديت 
ظــروُف  ســاءت  أن  إىل  النقــاش،  يف 
سوراي يف 2011، فشاركُت معارضي 
تلــك األثنــاء  الســورية، ويف  احلكومــة 
ســنحت يل فرصــة رؤيــة الفــرق الدينية 
كلهــا املوجــودة يف اجملتمــع الســوري، 
ُتكفــر  طائفــة  أن كل  إىل  وتوصلــُت 
األخرى، وأن يف عقائد كل فرقة أمورا 
ســوءا  األوضــاع  ازدايد  وبعــد  واهيــة. 
حلــب  ريــف  إىل  العائلــة  مــع  انتقلنــا 
حيث سنحت يل جمددا فرصة النقاش 
مــع أخــي يف أمــور الدين، وكلما كنُت 

أسأله عن مسألة كان جوابه ُيدهشين، 
وكنــُت أقــول يف قــرارة نفســي هــذا هــو 
اجلــواب الصحيــح هلــذه املســألة ولكن 
بسبب شدة معارضيت له كنت أعجز 
عــن قــول احلــق، وأثنــاء نقاشــنا وصلنــا 
إىل موضــوع وفــاة املســيح، وهــذه أول 
النقــاش  بعــد  أخــي  مــن  طلبــُت  مــرة 
فأجابــين أبن  بعــَض كتــب اجلماعــة، 
مجيــع الكتــب يف البيت الذي غادرانه 
خوفــا مــن القصــف، فمــا كان مين إال 
الكائــن  البيــت  أن ذهبــُت إىل ذلــك 
والدمــار  والقتــل  احلــرب  منطقــة  يف 
واإلرهاب، وخاطرُت حبيايت غر ُمباٍل 
بــكل هــذه األمــور، وأتيــُت ابلكتــب 
وأخــذُت يف قراءهتــا، حــىت أصبحــُت 
أمحــداي مــن قلي وأخرُت بذلك أخي 
أيضا، ولكن يف ظل أوضاع احلرب مل 
نتمكــن مــن إرســال البيعــة إىل املركــز، 
املعــارض  الطــرف  يف  يقــول: كنــُت 
للحكومــة الســورية ومتورطــا يف العمــل 
ضــد احلكومــة، ولكــن بعد أن اختذُت 
واســتمعت  األمحديــة  بقبــول  قــراري 
عــن  ختليــت  املســيح  خليفــة  خلطــب 
األعمال املعارضة للحكومة. أما فيما 
يتعلــق بعائلــيت، فقــد غضــب والــدي 
علــيَّ أشــد الغضــب جــرَّاء بيعــيت، ويف 
ثــورة الغضــب تلك قال يل: ارحْل، ال 
قــّدر هللا أن أرى وجهــك وال أن تعــود 

كنُت فــي الطــرف المعارض 
للحكومــة الســورية ومتورطا 
في العمل ضد الحكومة، ولكن 
بعــد أن اتخذُت قراري بقبول 
لخطب  واســتمعت  األحمدية 
خليفــة المســيح تخليت عن 

األعمال المعارضة للحكومة. 
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إيّل أبــدا. يقــول: مــا كانــت لكلمــات 
والــدي هــذه أية قيمــة مقابل إمياين ومل 
أأتثــر بفضــل هللا هبذا املوقف العاطفي 
مــن أيب. مث هاجــرُت إىل تركيــا، وأول 
مــأُت  أن  هنــاك كان  بــه  قمــُت  مــا 

استمارة البيعة وأرسلتها إليكم. 
هنــاك حــادث آخــر رواه أحــد اإلخوة 
مــن املغــرب امســه عبــد الكــرمي، ويتبــن 
تعــاىل خطــط  ُيفشــل هللا  منــه كيــف 
النــاس.  قلــوب  ويشــرح  املعارضــن 
بعــد  توصلــُت  لقــد  الــراوي:  يقــول 
البحــث والتحــرّي إىل نتيجــة مفادهــا 
األمحديــة  اإلســالمية  اجلماعــة  أن 
مجاعــة رابنيــة. وحــن كنــت أحبث عن 
الــرد علــى هتمــة وجــدُت علــى املوقــع 
»منهــاج  كتــاب  للجماعــة  العــريب 
فهــرس  قــراءة  أثنــاء  ويف  الطالبــن«، 
حمتوايته تولدت يف قلي رغبة يف قراءة 
الكتاب بكامله. يف بداية الكتاب رّد 
سيدان املصلح املوعود  على بعض 
  املعرتضــن عليــه الذيــن قالــوا أبنــه
جيلــس عاطــال وال يعمــل شــيئا. فــردًّا 
علــى ذلــك ذكــر  برانجمــه اليومــي 
مبّينــا فيــه مــا يفعلــه مــن الصبــاح إىل 

املساء بل إىل الليل.
يتابــع هــذا األخ املغــريب ويقول: كنت 
الكبــر  التفســر  وكان  الكتــاب  أقــرأ 
َمــن كان  وأتســاءل:  ذهــين  يــدور يف 

أبعمــال  مكثَّفــا  اليــوم  طــوال  برانجمــه 
عظيمــة إىل هــذه الدرجــة كيــف ميكنــه 
أتليــف  مثــل  جبــار  بعمــل  يقــوم  أن 
حبثــا  يقتضــي  الــذي  الكبــر  التفســر 
وحتقيقــا شــامَلن؟! قلــُت يف نفســي: 
لنفــرتض جــدال أن مــرزا غــالم أمحــد 
ابهلل،  والعيــاذ  القــادايين كان كاذاب، 
فلمــاذا إًذا أوقــع ابنــه يف هــذه املشــقة 
الكبــرة؟! وإذا كان املــرزا احملــرتم كاذاب 
ابســتخراج  نفَســه  ابنُــه  ُيرهــق  فلمــاذا 
م اإلســالم  دقائــق القــرآن ومعارفه لتقدُّ
ويقِدُمها أمام العامل ليل هناَر حبيث ال 
يبــايل يف هــذا اجلهــاد بنفســه وال أبهله 
وأوالده وال يهتــم بصحتــه؟! وبينما أان 
يف هــذا التفكــر خطــر ببــايل حديــث 
رســول هللا : »يتــزوج ويولــد لــه«، 
ويُــرزق  يتــزوج  املقبــل  املســيح  أن  أي 
ذريــة غــر عاديــة. عندمــا أتملــُت يف 

هذه النبوءة فاض قلي بعواطف غريبة 
تعجــز الكلمــات عــن بياهنــا، وأيقنــُت 
الــذي  اجلليــل  البطــل  هــو  هــذا  أن 
بواســطته ُنشــرت معــارف كالم هللا يف 
العــامل وظهــر للعيان تفســر عظيم مثل 
التفســر الكبــر الــذي ليــس لــه نظــر. 
بعــد قــراءة »منهــاج الطالبــن« زالــت 
العراقيــل احلائلــة دون بيعــيت، وأقبلــت 

عليها منشرح الصدر. 
أقــول: انظــروا كيــف يفتــح هللا تعــاىل 
الطرق أبســاليب غريبة، كذلك يرشــد 
 البعــض عــن طريــق الــرؤى. تقــول 
اليمــن: كنــت  مــن  »إميــان«  الســيدة 
منــذ نعومــة أظفــاري أمتــى وأدعــو هللا 
تعــاىل أن أعيــش إىل زمــن بعثــة اإلمــام 
املهدي. وكنُت ذات يوم أشــاهد قناة 
عربيــة فطــرح شــخص يف برانمــج ديــين 
على شيخ معروف سؤاال عن اجلماعة 

 : وبينمــا أنا في هذا التفكير إذ خطر ببالي حديث رســول الله
»يتزوج ويولد له«، أي أن المســيح المقبل يتزوج وُيرزق ذرية 
غيــر عادية. عندما تأملُت في هذه النبــوءة فاض قلبي بعواطف 
غريبة تعجز الكلمات عن بيانها، وأيقنُت أن هذا هو البطل الجليل 
الذي بواسطته ُنشــرت معارف كام الله في العالم وظهر للعيان 

تفسير عظيم مثل التفسير الكبير الذي ليس له نظير. 
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األمحديــة، دون أن يذكــر امسهــا وقــال 
اإلمــام  أن  تّدعــي  مجاعــة  هنــاك  أبن 
اخلالفــة  وقامــت  ظهــر،  قــد  املهــدي 
بعــده. فقــال الشــيخ إن هــؤالء النــاس 
واقعون يف أوهام ابطلة، وهم كاذبون، 
لــذا عليــك أال هتتــم هبــم، بــل جيب أن 
عــاداي، وعندمــا يظهــر  تعيــش عيشــا 
اإلمــام املهــدي ســيعرف اجلميــع ولــن 
تكــون هنــاك حاجــة إىل البحــث عنه. 
تقــول الســيدة إميــان أبن هــذا الــكالم 
علق بذهين بشدة. ويف عام 2009م 
أخرين ذات يوم أخي أنه شــاهد قناة 
يعلــن فيهــا بعــض النــاس عــن ظهــور 

اإلمام املهدي. 
تقــول هــذه الســيدة: عندئــذ تذّكــرُت 
السؤال الذي سبق طرحه على الشيخ، 
وتذكــرت جوابــه، وفهمُت أن الســؤال 
كان يف احلقيقــة عــن مجاعــة تعلن عن 
مــن  أخــذُت  املهــدي.  اإلمــام  ظهــور 
لُتها  أخي تردُّد تلك القناة، وحن شــغّ
املباشــر«  »احلــوار  الرانمــج  كان 
ُيبــّث فيهــا. فتأملــت يف ضيــوف هــذا 
يف  وتومســُت  واحــدا  واحــدا  الرانمــج 
وجوههــم نــورا وملعــاان غريبــِن. ولكــين 
الســبيل  عليهــم كوهنــم ضلــوا  ترمحــُت 
علــى الرغــم مــن أهنــم يبــدون مــن أويل 
يف  وقلــُت  بعيــد.  حــد  إىل  األلبــاب 
نفســي: اليــوم حنــن حباجــة إىل الوحدة 

ولكنهم شّكلوا ِفرقة جديدة، أوتنقص 
اإلسالم الفرق حىت يشّكل هؤالء ِفرقة 
أخــرى؟! هــذا من انحيــة، ومن انحية 
أخــرى كنــت معَجبــة مبا كانوا يقولون. 
ّثْت قصيدة عربية  بعــد هنايــة الرانمج بـُ
وقيــل أهنــا مــن نظــم اإلمــام املهــدي. 
وأتثرهــا  القصيــدة  كانــت كلمــات 
أشــاهد  فبــدأت  ابملــرة.  عــادّي  غــر 
هــذه القنــاة مــع زوجــي، وازداد تعّلقنــا 
هبــا يومــا إثــر يوم حــىت ُأوِقفت يف بيتنا 
القنوات األخرى كلها ومل تبق إال هذه 
القنــاة وبــدأ كل فــرد يف البيــت حيــب 
فيهــا. كان أتثــر  ُتبــّث  الــيت  املفاهيــم 
كلمــات املســيح املوعــود  غريبــا 
حقا. كانت عيناي تغرورقان ابلدموع 
عند مساع قصائده  ألنه ال ميكن 
فــم  أن ختــرج كلمــات مثلهــا إال مــن 
مبعــوث مــن هللا تعــاىل، وليــس مبقدور 
إنســان عــادي أن ينظــم كالمــا مؤثــرا 
البحــث  بعــد  فكتبــُت  مثلــه.  وبليغــا 
واالقتناع بكل األمور رســالة البيعة يف 
مــرارا  ينايــر 2010م. حــاول زوجــي 
وتكــرارا إرســاهلا مــن حمــل يقــدم خدمة 
االنرتنيــت ولكــن دون جدوى. وحن 
تذكــرُت  املتكــررة  حماوالتــه  تنجــح  مل 
رؤاي رأيُتهــا يف أايم مراهقــيت إذ رأيــُت 
أمامــي يف أرض جــدابء ظــال طويــال 
ظــل  أنــه  نفســها  الــرؤاي  يف  وشــعرت 

رســول هللا . مث مــد الظــل يــده إيل 
وركضــُت للتمســك هبــا. ســقطُت يف 
أنثــاء  ذلــك مث هنضــُت وشــرعُت يف 
الركــض مــرة أخرى، مث اســتيقظت وأان 
يف هــذه احملاولــة. تتابــع الراوية وتقول: 
ذهــب وهلــي إىل أن املــراد مــن الظــل 
  الــذي رأيتُــه هــو املســيح املوعود
ألنه ظل كماالت رسول هللا  وهو 
نــي ظلِّــي، وإنــه ملن فضــل هللا البحت 
بيــده  والتمســك  للســعي  وفقــين  أنــه 
، ألننــا جنحنــا يف هنايــة املطــاف 
يف إرســال وثيقــة البيعــة بعــد حمــاوالت 
متكررة يف آذار/مارس عام 2010م. 
منــذ أن ابيعنــا نــرى أفضــال هللا تعــاىل 
انزلــة كاملطــر، ونرى عجائب قدرة هللا 
تعاىل إىل درجة ال أقدر على وصفها. 
احلقيقــة.  يف  العجائــب  ذو  إهلنــا  إن 
كلمــا دعــوُت هللا تعــاىل رأيُت أمارات 

اإلجابة. إن ربنا رحيم جدا. 
مث تقول الراوية مشرة إيّل: إين أحبك 
وأحب املؤمنن مجيعا أكثر من نفسي 
وأهلــي ومــن األهــل واألوالد والنــاس 

مجيعا ومن املاء البارد. 
لقــد قــال هللا تعــاىل للمســيح املوعــود 
امســك  تعــاىل  هللا  ســيخّلد   :
ابلشرف إىل أن يرث هللا األرض ومن 
عليهــا، وســيبّلغ دعوتــك إىل أطــراف 

األرضن.
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يريــدون  الذيــن  أولئــك  وكل  قــال:  مث 
إهانتك، ويســعون إلفشالك، ويتمنون 
ســيبوؤون  أنفســهم  هــم  هــالكك، 

ابلفشل وميوتون خائبن خاسرين.
حمّبيــك  مجاعــَة  ســأزيد  لــه:  قــال  مث 
نفوســهم  يف  وأابرك  املخلصــن، 
وأمواهلم، وأكّثرهم تكثرًا، وستكون هلم 
إىل يــوم القيامــة الغلبــة علــى املســلمن 
اآلخرين الذين حيسدونك ويعادونك.

أي ســتظل الفــرق اإلســالمية األخــرى 
موجــودة أيضــا، ومــن هــم هــؤالء؟ إهنــم 

حزب احلساد واملعاندين.
 مث قال تعاىل عن املؤمنن: لن ينساهم 
هللا ولــن يغفــل عنهــم، بــل هلــم أجرهــم 

على حسب إخالصهم.
أن  األمحديــن  تعــاىل كل  هللا  وفــق  
هبــذه  ارتباطــا  يــوم  بعــد  يومــا  يــزدادوا 
اجلماعة بكل إخالص ووفاء. آمن. 

 عندمــا نــرى حتقــق كثــر مــن وعــود هللا 
تعــاىل الــيت قطعهــا مــع املســيح املوعــود 
عليــه الصــالة والســالم نتيقــن أنه ال بد 
عــن كثــرة  تعــاىل  تتحــق وعــود هللا  أن 
بقينــا  لقــد  أيضــا.    حزبــه  أفــراد 
دوًمــا غالبــن علــى احلســاد واملعانديــن 
فليــس  والرهــان.  الدليــل  انحيــة  مــن 
لــدى املعارضــن دليــل - ولقــد مسعتــم 
قــال  حيــث  املذكــورة  األحــداث  يف 
اجلماعــة  نعــارض  أبننــا كنــا  أصحاهبــا 

دون أن يكون لدينا أي دليل ضدها- 
وإن شــاء هللا ســنظل غالبــن دوًمــا مــن 
وإن كانــت  والراهــن.  األدلــة  انحيــة 
هنــاك حاجــة ألمــر ننتبــه إليــه فهــو أن 
أفضــال هللا  لنيــل  مــن إخالصنــا  نزيــد 
هلــا. وفقنــا هللا  وارثــن  ولنكــون  تعــاىل 

تعاىل لذلك. آمن.
وأقــدم اآلن مقتبًســا مــن كالم املســيح 

املوعود ، يقول حضرته:
أهنــم  املعارضــون(  )أي  يظنــون  »هــل 
مبكائدهــم  هللا  إرادة  دون  ســيحولون 
وافرتاءاهتــم واســتهزائهم وكذهبــم الــذي 
ال أصــل لــه؟! أو أهنــم ســيتمكنون من 
أتجيل ما قرره هللا يف السماء خبداعهم 
العــامل؟! فــإْن َســَبَق وانل معانــدو احلق 
جناحــا هبــذه الطــرق فســينجح هــؤالء 
القوم أيضا. أما إذا كان اثبتا متحققا 
هللا  أعــداء  الــدوام  علــى  يواجــه  أن 
الســماء  يف  املقــرَّرة  إرادتِــه  ومعارضــو 

نصيــب  يف  فليــس  والفشــل  اخلــزي 
هؤالء القوم أيضا إال الفشل واخليبة 
إذ إن كالم هللا مل خيطــئ  واخلــزي، 
مــن قبــل، ولــن يذهــب ســدى اآلن 
هللاُ  ﴿َكتَــَب  تعــاىل:  يقــول  أيضــا، 
أَلْغِلَنَّ َأاَن َورُُسِلي﴾ أي: لقد كتب 
هللا تعــاىل مــن البدايــة وجعــل ذلــك 
أنــه  القائمــة  قانونَــه األبــدي وســنته 
هو ورســله ســيكونون غالبــن دوًما. 
فما دمُت رسوال من هللا ولكن دون 
شــريعة جديــدة ودون اّدعــاء جديــد 
وبغر اسم جديد؛ بل جئت حامال 
األنبيــاء،  خــامَت  األكــرم  النــي  اســم 
وجئــت اتبعــا ومظَهــرًا لــه  فأقــول 
أبنــه كمــا ظــّل مضمــون هــذه اآليــة 
يتحقــق منــذ الِقــدم -أي منــذ زمــن 
آدم إىل النــي - كذلــك ســوف 
إن  أيضــا.«  أان  حّقــي  يف  يتحقــق 

شاء هللا تعاىل.

فما دمُت رســوال من الله ولكن دون شريعة جديدة ودون اّدعاء 
جديد وبغير اســم جديد؛ بل جئت حاما اسم النبي األكرم خاَتم 
األنبياء، وجئت تابعا ومظَهًرا لــه  فأقول بأنه كما ظّل مضمون 
 - هذه اآليــة يتحقق منذ الِقدم -أي منذ زمــن آدم إلى النبي

كذلك سوف يتحقق في حّقي أنا أيضا.« إن شاء الله تعالى.




