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****** 
ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من حمم  أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لــــــــــــــه  وأشهد أن 

َِ ِمدهلل هلل ر ِّ هللا اِلع ال مني  * الرممِح ن الرمحيم * م الك يـ ِوم الد هللايجيم. الشــيطان الر   مهللا هللا الرممِح ن الرمحيم* ا ن * بســِ
ر اط ا ِست قيم  * صهللا ر اط  اِلمهلل ك  ن ِست عنيهلل * اِهدان  الص هللا ك  نـ ِعبهللدهلل و إَّيم هلُلوِّ ع ل ِيهِم لمذهللاين  أ نـِع ِمت  إَّيم ِْ َ رِي اِلم  ِم   ع ل ِيههللا

ُمال هللاني     .  آمنيو ال ال
أشكر هللا الذي أعطاين مجاعة خملصة ووفية. إنين أرى أن يف مناسبة: " قال املسيح املوعود 

العمل والْرض الذي أدعوهم إليه يسبقون إليه َريهم بكل قوة وسرعة ومحاس بقدر استطاعتهم 
 "  وقدرهتم. وأرى أن فيهم صدقا وإخالصا.

  وهناك أحداث  لقد رأينا مشاهد صدق الصحابة وإخالصهم وتعلقهم وحبهم للمسيح املوعود 
رد ذكرها يف أدبيات و قد كثرية للصحابة  وهناك رواَّيت هلذه الصلة تتناقل يف عائالت أمحدية قدمية و 

اليت تتناقل  ن هذه العالقة ابملسيح املوعود ولك  اابهتم أيُاطاجلماعة ويف خطب اخللفاء وخ
ال   تحلوا هباوينبْي أن ي  رواَّيهتا يف العائالت األمحدية واليت يتحلى هبا األمحديون اجلدد أيُا

بل هي قوية مع خلفائه أيُا حبسب وعد هللا تعاىل مع املسيح   فحسب تقتصر على ذاته 
وحدة اجلماعة وضماهنا. حني أخرب املسيح املوعود   وهذه العالقة هي عالمة متاماً  املوعود 
  أبن ليطمئنهاشر اجلماعة بأيُاً حُرته  فإن    من هللا تعاىل هذا اخلرباجلماعة  بوفاته بعد تلقيه 

يف كتيب  وذلك بوحي من هللا تعاىل. فقال حُرته   فيها من بعدهقائمٌة سلسلة اخلالفة 
 الوصية: 

ًُا  وإن جميئها خري "ال حتزنوا ملا أخربتكم به  وال تقلقوا  إذ ال بد لكم من أن تروا القدرة الثانية أي
ادر  وإن تلك القدرة الثانية ال ميكن أن أتتيكم ما مل أَ لكم  ألهنا دائمة ولن تنقطع إىل يوم القيامة.

   ولكن عندما أرحل سوف يرسل هللا لكم القدرة  الثانية  اليت سوف تبقى معكم على مدى األَّيم
كما وعد يف "الرباهني األمحدية"  وإن ذلك الوعد ال يتعلق يب بل يتعلق بكم أنتم. كما يقول هللا 

ام اخلالفة فبدأ نظ  .عز وجل: إين جاعلهلل هذه اجلماعةهللا الذين اتبعوك فوق َريهم إىل يوم القيامة"



ما ائمًا قماعة نظام اخلالفة يف اجل ألن يكونحبسب الوعد اإلهلي هذا. وال حقيقة  بعد وفاته 
  وهللا وحده اً قائمة أيُ مل تكن عالقة اإلخالص والوفاء واحملبة واملودة بني اخلليفة وأبناء اجلماعة

ة  سعي إنساين أن يهللنشئ هذه العالق إنسان أو أي   وال يسع أي    يستطيع أن يهللنشئ هذه العالقة
وهذه العالقة هي الُمان لوحدة اجلماعة ورقيها وهي الدليل على حتقق وعود هللا تعاىل وعلى أتييد 

وعلى صدق اجلماعة األمحدية. تشمل عالقةهلل أفراد اجلماعة  هللا تعاىل ونصرته للمسيح املوعود 
دد  والشباِّ واألطفال  والرجال والنساء  واألمحديني من األمحديني القدماء واجل مع اخلليفة كهللالا 

 مل يروا اخلليفة قط. ولكن مجيع هؤالء الناس ازدادوا إخالصا ووفاء ويسعونو القاطنني يف مناطق انئية 
ة وكلما بلْهم توجيه اخلليفة سعوا للعمل به. ويبدون حبهم وتعل قهم مع اخلليف ؛للرتقي يف ذلك

رقي فإن  وكما قلتهلل  .مور تد ي بشهادة عملية لتحقق وعد هللا تعاىلأبسلوِّ مدهش  وكل هذه األ
اجلماعة أيُا منوط هبذه العالقة اليت تهللكنها اجلماعة للخليفة واخلليفة مع اجلماعة. وهذا ثبوت لتأييد 

بل هناك آالف بل مئات اآلف من األحداث اليت تشهد  كالم  ليس جمرد   وهللا تعاىل ونصرته. وه
عت هذه األحداث ألصبحت على ذلك. ول  من اجمللدات الُخمة.  عدداً كبرياً و مجهلل

خليفة يف  للابختصار  سأذكر اآلن بعض األحداث والعواطف واملشاعر اليت يهللكنها أبناء اجلماعة 
وهي ال تزال  بدأت سلسلتها بعد وفاة املسيح املوعود قد و  ؛وهنا اليوم أيُاكل عهد ويكن  

عام أيُا. كان املعارضون يظنون أن هذه السلسلة ستتالشى بعد وفاة  112مستمرة بعد مرور 
ولكن عالقة اَب واإلخالص واحملبة واملودة هذه بني أفراد اجلماعة واخلالفة  املسيح املوعود 

. يب ق نبوءات النكان وف  فقد ؟إمنا تتقوى ابستمرار. ولهللـام  ال يكون ذلك ومع املسيح املوعود 
 وأقدم حادث ني من عهده أوال.  واآلن سأقدم بعض األحداث وأبدأ بعهد خليفة املسيح األول 
: يف هذه األَّيم أتيت رسائل اخلدام كتب حمرر جريدة "بدر" عن أَّيم مرض خليفة املسيح األول 

الذين يكتبون لعياديت.  : أدعو للجميع للعيادة بكثرة فقال عنها حُرة خليفة املسيح األول 
كتب احملرر إن احملبني يهللبدون حبهم أبساليب عجيبة وأنقل مقتبسات من بعض هذه الرسائل منوذجا:  

طلبات َّي موالي! كانت مت كتب السيد حكيم حممد حسني قريشي: قد سألتهلل هللا تعاىل يوما أنِ 
وأما متطلبات هذا الزمن فأنت أعلم هبا فتقبل دعاءان وارزق إمامنا  خاصة بزمانه حياة نوح 
.  مث كتب األخ حممد حسن البنجايب من "مدراس": قرأتهلل خرب حتسن صحة حُرته عمر نوح 

فسعدتهلل لدرجة ال يعلمها إال موالي الكرمي الرحيم. مث كتب احملرر: إن اَب  شيء عجيب. إن 
: تْل ابلتجارة يف أسرتاليا  كتب يف إحدى رسائله خماطبا إَّييصديقنا ميان حممد خبش الذي يش



"خليفة املسيح" فقط  على ألفاظ يقتصرالعنوان الذي تكتبه عن خليفة املسيح يف اجلريدة ينبْي أال 
بل جيب أن يكون يف العنوان لفظ يشري إىل صحة حُرته وعافيته ألننا حني نفتح جريدة "بدر" 

لبحث عن كلمات هذا العنوان قبل كل شيء  لذا نريد أن تكون كلمات جتول أبصاران املشتاقة ل
ص هذا الصديق إخال إننا نقد ربنا قبل قراءة نص اخلرب. كتب احملرر: و هذا العنوان حبيث تهللريح قل

 العزيز ونُع العنوان هذه املرة حبسب مشيئته. 
ج و ِه" صحاب مث كان حُرة أبو عبد هللا   . كان جيالس يا للمسيح املوعود من بلدة "كهللايـِو ِه اب 

  فقال َُرته يوما: أرجو أن توصيين بشيء فقال له خليفة املسيح حُرة خليفة املسيح األول 
: ال أرى شيئا كان جيب فعله ومل تفعله  ومل يبق اآلن إال حفظ القرآن الكرمي. فبعد مساع األول 

قريبا وأصبح ستني من عمره تالمسة و ااخليف و وهقول خليفة املسيح األول بدأ حيفظ القرآن الكرمي 
م هذا العمر الكبري. ومل يكن اهلدف إال  القرآن   اً حافظ  مر اخلليفة. ألمتثال الاإىل َر

 قلب املصلح املوعود  رِّفاضط 1حني اشتدت حركة "شدهي" ويف زمن خليفة املسيح الثاين 
 علىأبناء اجلماعة أن يذهبوا إىل منطقة "ملكانة"  1923مارس  9فدعا يف خطبة اجلمعة يوم 

حيث بدأت حركة "شدهي" ووضع أمام اجلماعة خط ة إعادة املرتدين إىل اإلسالم  الشخصية نفقاهتم
–ة ذهب إىل هذه املناطق املخلصون من كل فئحيث بواسطة التبليغ. فلبت اجلماعة هذه الدعوة 

بليغ ونتيجة وقاموا ابلت -كانوا موظ فني يف اَكومة من ذوي الثقافة العالية أو أساتذة أو جتاراأواء س
 جهودهم بدأت آالف األرواح تهللقر  بوحدانية هللا مرة أخرى. 

يوما  وهو  استأذن املصلح املوعود  وقد  كان القارئ نعيم الدين البنْا ي أحد املخلصني املسنني
 يف اجمللس  وقال: مل يقل  ي بصراحة ابناي املولوي ظل الرمحن ومطيع الرمحن الطالب اجلامعي

بتهما يف الذهاِّ   ولكنين الحظتهلل بعد أن دعوت حُرتك البارحة إىل وقف اَياة من أجل بَر
 أن اإلقامة رتكحُ وضحتهاوالشروط اليت   الذهاِّ إىل منطقة "راجبواتنة" والقيام ابلتبشري هناك

شقُّ عليم هذا ييف ظروف صعبة  لعل هما يظنان أهنما لو تقد ما هلذه اخلدمة فرمبا سوف تكون هناك 

                                                             

ل املسلمني هندوسا. ألن بعض اهلندوس قالوا إن آابء مسلمي اهلند كانوا هندوسا فأسلموا لذا هي حركة جعِ  1 
 بعض املناطق  يف ئةاملسلمني السي حالةوا حبركة "شدهي" مستْلني بدؤ ف  البد من إعادهتم إىل دينهم القدمي

اجلماعة  فلّب    وملقاومة هذه اَركة دعا حُرة املصلح املوعود  كثري من املسلمني إىل اهلندوسية.  وجنحوا يف رد  
كثري من املخلصني وذهبوا إىل هذه املناطق اتركني أعماهلم وأعادوا املرتدين إىل اإلسالم بعد جهد جهيد وقدموا 

 )املرتجم( تُحيات كبرية يف هذا السبيل. 



ولكين أهللشهد هللا تعاىل أمام حُرتك أنين لن أشعر بشيء من اَزن أو األمل  -أان أبومها اهلرم- األمر
يل صراحة لو مات كالمها يف سب. وأقول باملصاعب أبدا بسبب ذهاهبما هلذه اخلدمة ومواجهتهما

  فقط ننيهلذين االببل سأشكر هللا تعاىل. وليس هذا   هللا فلن أذرف على ذلك حىت دمعة واحدة
وا مجيعا بل لو كان  ي عشرة أبناء ومات  بل لو مات ابين الثالث حمبوِّ الرمحن أيُا يف خدمة الدين

 ة: جزاك هللا. ملا شعرتهلل أبي حزن قط. فقال له حُرته وأبناء اجلماع
اهلجر املؤقت أيُا أقلق أبناء  فإن هذالزَّيرة أورواب  حني سافر حُرة اخلليفة الثاين  1924ويف 

كتب اببو سراج الدين مدير حمطة القطار: َّي سيدي! إننا   :روايةال ذهه اجلماعة. ويتبني ذلك من
بعيدون وجمبورون  ولو كان إبمكاننا ألصبحنا تراِّ أقدام حُرتك لكي ال نتعرض لصدمة فراقك. 
سيدي! مل أذهب إىل قادَّين دار األمان منذ أربعة أعوام ولكن قليب كان مطمئنا أنين سأزور حُرتك 

افية تعاد ليوم واحد أيُا. وأدعو هللا تعاىل أن يهللعيد حُرتك خبري وعمىت أشاء ولكن اآلن يصعب االب
 ومظفرا ومنصورا. من أنشأ هذا اَب؟ 

قال حُرة اخلليفة الثاين رضي هللا عنه: يف السنة املنصرمة دعوت اإلخوة إىل التبليغ يف اخلارج  
لسفر. ن بدون جواز افسمع ندائي شاٌِّّ من قرية سناوة مبحافظة سرجودها  ووصل إىل أفْانستا

لقد فك ر أنه أمٌر من اخلليفة وال بد من العمل به  فوصل إىل أفْانستان بدون جواز السفر وبدأ 
الدعوة. فاعتقلته اَكومة وألقته يف السجن. فبدأ يقوم بنشر الدعوة بني السجناء وإدارة تبليغ   

شكاه دعوته يف البعض. ف السجن  كما تعر ف  على بعض األمحديني وهو داخل السجن  وأث رت
مسؤولو السجن أنه يؤث ر بدعوته داخل السجن أيُا. فأفىت املشايخ بقتله  ولكن الوزير قال إنه من 

 ا إىل اهلند.اَكومة األفْانية يف محايته هرعاَّي اَكومة اإلجنليزية فال ميكن أن نقتله. مث أوصلت
أنين  عدة أشهر. وقد بلغ من مهته وشجاعته يقول اخلليفة الثاين: رجع هذا الشاِّ من هنالك بعد 

ملا قلت له لقد أخطأت  فيما فعلت  فهناك دول أخرى كثرية كان بوسعك الذهاِّ وتبليغ الدعوة 
 بدون أن تهللعتقل  فقال  ي على الفور: دهلللُّوين على ذلك البلد فسوف أذهب إليه فورًا.

اء لذهاِّ فورًا إىل دولة أخرى بدون اللقلإن أم هذا الشاِّ ال تزال على قيد اَياة  وكان مستعدا   
 أبمه  ولكنه سيذهب اآلن للقائها أبمر مين.

يقول اخلليفة الثاين رضي هللا عنه: لو أن الشباِّ اآلخرين عقدوا العزم واهلمة كمثل هذا الشاِّ  
 عقب يف فرتة وجيزة. على البنجايب  لقلبوا العامل رأساً 



وكان هناك أخ من سورَّي امسه حممد الشوا  وكان له شرف مرافقة حُرة املصلح املوعود رضي هللا 
 حماميا انجحا وكان شديد العالقة األخ عنه يف سفره إىل لبنان خالل جولته لسورَّي. كان هذا

ن إله  لربهان  ولكنه لو قيلابخلالفة. ولكونه حماميا كان يريد أن يكون كل أمر مدعما ابلدليل وا
هذا األمر من اخلليفة  فما كان منه إال أن يقول: لقد انتهى األمر  ألن هذا ما دام من اخلليفة فهذا 

 هو القرار واَكم. هكذا كانت عالقة هذا األخ مع اخلالفة. 

مث كان عهد اخلليفة الثالث رمحه هللا. كانت األخت نعيمة لطيف من الوالَّيت املتحدة األمريكية  
ألقى حُرة  ي تها األوىل. ذات مرةو حتب اخلالفة واخلليفة إىل درجة العشق  وكانت طاعة اخلليفة أول

ية اَجاِّ يف أمهاخلليفة الثالث رمحه هللا خالل جولته للوالَّيت املتحدة األمريكية خطااًب حول 
إحدى اجلامعات اَكومية  فما إِن مسعِت هذه األخت خطابه حىت احتجبت. وكانت يف منطقتها 
السيدة الوحيدة اليت كانت تهللرى مرتديًة اَجاِّ اإلسالمي يف ذلك الوقت. كانت عندها لوعة أبن 

ناص  ي العالقة  وال مهذا أمر من اخلليفة الذي  ي عالقة معه  وال بد  ي من العمل به بسبب هذا 
 من الوفاء بعهد البيعة اليت قمت هبا.

وحكى السيد نذير أمحد سانول من حمافظة خانيوال قصة أمحدي خملص امسه السيد مهر خمتار أمحد 
انه وقال: يف أَّيم الفنت عام  كان املعارضون قد ضيقوا عليه اَياة    1974القاطن يف قرية ابَرسَر

  فازداد جتماعياا بشدة وقامت مبقاطعته االعارضته قبيلته أيُقد  متحمسا فوألنه كان داعيا إىل هللا
هتم العدائية. اإمياان على إميانه  ووسع نطاق أحبابه ومعارفه. فازداد املعارضون يف معارضتهم وتصرف

 ضهأوالدها يف حميط طاهر طيب  انتقل السيد مهر خمتار إىل ربوة بعد أن ابع أر  فلكي يتعلم ويرتىب
ملا التقى حبُرة  عة. مثه يف ضواحي ربوة  وبدأ فيها الزراالزراعية يف القرية  واستأجر من شخص أرض

انه واستأجر أرًضا ابلقرِّ من ربوة وزرع  اخلليفة الثالث وأخربه أنه قد ابع أرضه يف قريته ابَرسَر
م يلبث أن نف ذ رأي لفيها الزرع  مل يستحسن اخلليفة تصرفه هذا كيال ختلو قريته من األمحدية. ف

اخلليفة  حيث ذهب إىل من استأجر منه األرض وطلب منه ما دفعه من أجرهتا  فرفض صاحب 
ذي فرتك األرض املستأجرة اليت كان له فيها زرع بدون أن يسرتجع ماله ال األرض أن يرجعه له املبلغ.

انه  واشرتى بثمن أَلى أرض ه ن قبل  مث جاء ممن ابعها له م دفعه أجرًة هلا  ورجع إىل وطنه ابَرسَر
د إىل حُرة اخلليفة الثالث رمحه هللا خيربه أبنه قد نف ذ أمره. فسهللر  بذلك اخلليفة رمحه هللا. وكان السي

 القصة ببالغ السرور والفرحة. همهر خمتار يذكر هذ



حد   ويف أ1970جولة أفريقيا عام يف وقال حُرة اخلليفة الثالث يف خطبة ذات مرة: سافرتهلل 
األماكن رت ب داعيتنا برانجما  ترتيًبا سب ب  ي كثريا من اَرج واألذى  إذ وصلنا إىل ذلك املكان بعد 

أي مل يكن حمال. ) شبهقطع مسافة مئة ميل  يف وقت متأخر حبيث صارت مصافحة أبناء اجلماعة 
يث مل جدا حبسبب األذى أنه قطع مسافة مئة ميل  بل سبب أذاه أن وقت الربانمج كان ضيقا 

يكن هناك إمكانية ألن يصافح أبناء اجلماعة  إذ كان عليه إلقاء حماضرة حُرها األجانب من 
 املسيحيني(.

. مث جداً ويال ة استْرقت وقتا طبيتابع حُرته ويقول: ألقيت احملاضرة  مث كانت هناك أسئلة وأجو 
تهلل إىل قول حُرته: كنت قد ذهببعدها أعلن داعيتنا أنه لن تكون املصافحة مع أبناء اجلماعة. ي

أانس التقوا خبليفة اجلماعة اإلسالمية األمحدية ألول مرة يف حياهتم كلها  وكانوا ال يدرون هل تتيسر 
م هذا اإلعالن اندفعوا إ ي   صافحة. من أجل امل هلم هذه الفرصة بعد ذلك يف اَياة أم ال. فإهنم َر

رفقائي دفع هؤالء األمحديون احملليون سكرتريي اخلاص و يقول حُرة اخلليفة الثالث رمحه هللا: لقد 
اآلخرين بعيًدا حىت مل يدروا أين وصلوا  مث بدأوا مبصافحيت. ومل تكن مصافحة عادية  بل كل واحد 

  منهم كان أيخذ بيدي مث ال يرتكها.
تظر نبل كان يرنو إىل وجهي ابستمرار آخذا بيدي اليت كان ال يرتكها  وكان الشخص التا ي ي 

يف عشرات املصافحات. فكان الشخص التا ي ميسك إبحدى يديه يد  هذا وينتظر. وقد حدث 
الشخص املصافح   وميسك بيده األخرى يدي  مث يبعد يد املصافح عن يدي بعيدا هبزة قوية  
ويصافحين هو. مث هو اآلخر كان ال يرتك يدي  فكان الشخص الثالث يُطر ألن يفعل ما فعله 

 ا دواليك. ابختصار  مل خنرج من زحام املصافحني إال بصعوبة ابلْة.هذا  وهكذ
مث يقول حُرته: وأقول من أجل األَيار  وليس من أجل األحباِّ الذين يعرفون جيدا  سبب هذه 

 العالقة اَميمة بني اخلليفة واجلماعة  أقول: 

ميزة شخصية  ي هي اليت قد ول دت هذا اَبم العجيب يف قلوِّ أانس  ن  إلست َبًيا حىت أقول  
إمنا  كانوا يتدافعون من أجل مصافحيت. كال بل إن هذه احملبةأهنم  مل يروين ومل يعرفوا أحوا ي حىت 

 َرسها هللا يف القلوِّ. 
اصلة يف القارة هذه الثورة العظيمة اَ مث جاء زمن اخلليفة الرابع رمحه هللا تعاىل  ويقول حُرته: إن   

رى هنالك اليوم التْريات املدهشة اليت تهلل  األفريقية إمنا حصلت نتيجة تُحيات الواقفني القدامى. إن  
عظيمة حبيث ما كان األمحديون يف تلك البالد ليتصوروا وقوعها. لقد أخربين ثالثة من األمحديني 



ا الدهم وقالوا: مل نكن حنن أيُا نعلم أن شعبنا قد بلغ هذالذين هم ذوو خربة ونفوذ يف حكومات ب
 املبلغ يف حب األمحدية والتعاون معها واالستعداد لسماع رسالتها.

يقول حُرته: لقد قال  ي شخص ال أرى ذكر امسه وال بلده مناسبا: ال أدري ما هذا الذي جيري. 
ى هذا محدية هكذا ويعرب  له اَبم علمل أكن ألتصور أن شعبنا سيوفمق خلدمة خليفة اجلماعة األ

 املنوال. مل خيطر ببا ي هذا قط.
: إن ما رأيته هنا قد رأيته يهللفع ل برؤساء الدول  ولكنه يهللفعل يف ظاهر األمر الشخص لقد قال هذا  

فقط. هذا ال يهللفعل إال مع الرؤساء واَكام. وقال أيُا: وليس جلهود مجاعتنا دخل يف ذلك  بل 
 من الْيب وبصورة مدهشة. فكل هذا من فعل هللا تعاىل. هذا يتم 

وقال حُرة اخلليفة الرابع أيُا ذات مرة وهو حيذر من بعض املساوئ املنتشرة يف ابكستان  وكان 
 منها ما يتعلق ابالستخدام السيء للفيديوهات: 

دم ر أخالق تكنتهلل قلت يف إحدى اخلطب لقد بدأت تنتشر يف اجملتمع يف هذه األَّيم بدٌع سيئة 
الشعب  وتقُي على سالم البيوت  وتفصم عرى الوفاء بني الزوجني  وتفك ك عالقاهتما  فال ت د عوا 
هذه األمور تتنامى بينكم. يقول حُرته: بعدها تلقيت من أبناء اجلماعة من ابكستان رسائل جعلت 

عض هذه املساوئ ا مصابني ببقليب خير  ساجًدا على أعتاِّ هللا تعاىل مرة بعد أخرى. فإن الذين كانو 
قد كتبوا  ي صراحة: كنا متورطني يف هذه السيئات  ولكنه من فُل هللا علينا أننا ننتمي إىل مجاعة 
املسيح املوعود عليه السالم  وعندما وصلنا صوتكم مباشرة  كس ران كل هذه األصنام الزائفة وألقيناها 

 بعيدا خارج قلوبنا. 

هي روح الصدق  نداء الرب واخلري  تلبيةيقول حُرته: إن هذه الروح اليت تتحلى هبا مجاعتنا  روح  
 اَقيقية  وإن روح الصدق هذه ال ميكن أن يول دها يف الناس شخص كذ اِّ.

. مل تكن 2004يف عام  نيجريَّيمث هناك أمور وواقعات تقع اآلن يف عهد خالفيت. لقد قمت جبولة 
يف برانجمنا يف البداية بل اضطرران لرتتيبها  ألن الطائرة كانت متيسرة من هنالك. ولكن هذه اجلولة 

ملا ذهبت هنالك أحسست أن زَّيرة هذه البالد كانت ضرورية جدا  ولو مل نقم هبا لكان خطأ كبريا 
 .من جانبنا

فيها اإلخوة بعدد   واشـــرتك هناك ريَّي عهللقدت اجللســـة الســـنويةلنيج املذكورة زَّيريتفرتة وجيزة من قبل 
. ولكن من مســـــــافات بعيدة أثناء جوليت للبلد مرة اثنية كبري  ومل يكن من املتوقع أن حيُـــــــر الناس

جاء الناس رجاال ونســــــــــاء للقائي لســــــــــاعتني فقط بعدد يقارِّ ثالثني ألفا. وإن مناذج إخالصــــــــــهم 



يان. م وحبهم للخالفة يفوق البإن إخالصــــــهإذ كانت جديرة ابملشــــــاهدة حقا  ووفائهم اليت رأيناها  
مباشـــرة من قبل  ولكن مشـــاهد حبهم عند اللقاء كانت حمرية للعقول حقا.  اخلليفةما كانوا قد رأوا 

ويف أثناء الدعاء عند العودة كان بعُــــــهم مْلوبني ابلعواطف ومُــــــطربني لدرجة ترتك اإلنســــــان يف 
  ينشـــــــــأوال على خلق هذا النوع من اَب حرية من أمره. مما ال شـــــــــك فيه أن هللا تعاىل وحده قادر

 هذا اَب إال لوجه هللا فقط.  

ننـا أَلقنـا مراكز اجلمـاعـة يف بلـد كـذا وكـذا يف أفريقيـا  ويف بلـد كـذا وكـذا وهللعـدان إ يقول املشـــــــــــــــايخ
هــذا  امن أين إذً إبَالقهــا وفعلنــا كــذا وكــذا  وهكــذا يتبــاهون أبعلى صــــــــــــــوهتم. ولكن فليهللســـــــــــــــألوا: 

 ؟ء الذي يهللبديهما الناس احملليون هنالك ونراه أبنفســــــــنا أيُــــــــا عند زَّيرة تلك البالداإلخالص والوفا
هل هذه نتيجة  ؟املليئة ابإلخالص اليت ترتاءى للناس عرب قناتنا الفُـائية ومن أين أتت هذه الوجوه

 مراكزان؟  إَالقكم
ري أن هذه األمور لو هلم  َ  فليفعلوا ما حيالفارغ فقط على أية حال  ال يسع املعارضني إال التباهي

 تزيدان وتقوينا إمياان. 
هكتار  500م  وقد اشـــــرتت اجلماعة هناك أرضـــــا واســـــعة حبدود 2008كذلك زرت َاان يف عام 

بل قد وصلوا إىل مكان اجللسة ق -رجاال ونساء -وعهللقدت فيها اجللسة السنوية  وكان معظم الناس
عض السقائف بثا مركز لرتبية الدواجن  وكانت هناك وصو ي إليه. كان يف هذه األرض املشرتاة حدي

مع ذلك  ملشـــرتكني يف اجللســـة برتكيب النوافذ واألبواِّ فيها. و امســـاكن املؤقتة فحولتها اجلماعة إىل 
. كان  شأنذا الكهلل وال واحد منهم هبشِ كانت املساكن َري كافية نظرا إىل عدد الُيوف  ولكن مل ي  

  وأســــاتذة كبار التجار  ومنهمســــعة مالية كبرية  ذوي اً اجللســــة أانســــ كثري من القادمني لالشــــرتاك يف
جيدوا مكاان للمبيت فرشـــــــوا يف اخلارج بســـــــاطا وانموا عليه  س وأصـــــــحاِّ أعمال أخرى  وملا ملاملدا

ملناسبة صربا تلك ايف  صبور بشكل عام ولكنهم أبدوا النيجرييبكل سرور. من املعلوم أن الشعب 
 يف لعلكم واجهتم صــــعوبة  شــــخصــــان للذين كانوا انئمني يف اخلارج قال شــــخص أوبوجه خاص. 

ال أبس لو واجهنا فأجابوا قائلني: لقد جئنا لالشــــــــــرتاك يف اجللســــــــــة  واخلليفة موجود فيها املبيت  ف
 مشكلة مؤقتة ليوم أو يومني  وحنن مسرورون على أن هللا تعاىل وفقنا لالشرتاك يف هذه اجللسة. 

ارِّ عددهم يق وفد كبريمن بوركينا فاسو وبالد جماورة أخرى أيُا. حُر  وةلقد حُر اجللسة إخ
من أعُــــاء  300  وكان أكرب وفد جاء من اخلارج  مبن فيهم ثالثة آالف نســــمة من بوركينا فاســــو

كلومرت   وعلمت أن بعُـــــــــا من   1600جملس خدام األمحدية جاءوا ابلدراجات قاطعني مســـــــــافة 



وا هبم عليكم أن تعتذروا منهم وتعتنن إحد الدعاة احملليني ألمل جيدوا طعاما  فقلت  أعُــــــــــــــاء الوفد
م رســـالة االعتذار قالوا: لقد حققنا اهلدف الذي جئنا من أجله  هجيدا يف املســـتقبل. فعندما وصـــلت

 أما الطعام فهو ال يهمنا إذ نتناوله كل يوم. 
قالوا: الطعام الروحاين الذي و قراء ومســـــــــــــاكني. أيكلون كل يوم؟ فهم أانس ف كانواأتســـــــــــــاءل: ماذا  

 أنكله ونستفيد منه اآلن ال جيود به الدهر كل يوم.  
سنة تقريبا عند  15اجلماعة يف بوركينا فاسو ليست قدمية جدا  وأظن أن اتريخ أتسيسها يعود إىل 

ص والوفاء ســـــــــــــنة. ولكنهم يتقدمون كل يوم يف اإلخال 30جوليت املذكورة  واآلن قد يكون عمرها 
وا فيه جاؤوا البســني إَّيه فقُــواحدا إهنم أانس فقراء لدرجة أن بعُــهم مل ميلكوا إال لباســا واَب. 

ثالثة أو أربعة أَّيم مث ســـافروا يف اللباس نفســـه. كانوا قد اشـــرتكوا يف هذه اجللســـة اليت كانت جلســـة 
ألن خليفة  يهاال بد وأن نشـــــــرتك فوف روا النقود هلا واضـــــــعني يف اَســـــــبان أنه بعد أن يوبيل اخلالفة 

 .الوقت موجود فيها
 ؟ إال هللا  مثل هذافمن يستطيع أن خيلق حبا 

اخلدام الذين جاؤوا ابلدراجات ميكن تقدير إخالصــــــــــــــهم من أهنم نزلوا يف الطريق يف أماكن خمتلفة 
ني أو سـتني مخسـووصـلوا إىل اجللسـة مسـافرين إىل سـبعة أَّيم متواصـلة. كان منهم م ن تبلغ أعمارهم 

رئيس  جملس خدام األمحدية يف  عاما من العمر. ســـــأل أحدٌ  14أو  13 فالن يبلْانســـــنة ومنهم ط
 صــــدر لقد قد م املســــلمون يفتلك اجلماعة عن كيفية ســــفرهم ومواجهة املشــــاكل يف الطريق  فقال: 

ل نوع من ا لكاإلســالم تُــحيات كثرية فأردان أن يســتعد أعُــاء جملس اخلدام األمحدية عندان أيُــ
التُــــــــــــــحية  وكنا نود  أن نعقد يف عام يوبيل اخلالفة برانجما يظهر منه حبنا ووالؤان للخالفة وخنرب 

 اخلليفة أننا جاهزون لكل تُحية ولقبول كل حتد  . 
وبعُــــــها ية الســــــفر: أن بعض دراجاتكم ابل ســــــأله ممثل قناة تلفزيونية يف بالدهم قبيل شــــــروعهم يف

الدراجات يف أورواب بل كانت دراجات حملية وعادية( فقال هلم  دراجاهتم مثل مل تكن) مكســــــــــــــورة
ممثل اجلماعة: صحيح أن الدراجات قدمية ولكن إمياننا وعزميتنا قوية  وحنن مسافرون شكرا هلل على 

كما يلي: "ســــــفر   اعريُــــــ عنواان  نشــــــرت نعمة اخلالفة. وعندما بث ت قناة تلفزيونية وطنية هذا اخلرب
و )عاصـــمة بوركينا فاســـو( إىل أكرا )عاصـــمة َاان( لوجه هللا لالشـــرتاك من و  ة يوبيل جلســـيف اَادَو

اخلالفة". ونشــــــــــــــرت صــــــــــــــحيفة خربا بعنوان عريض كما يلي: "الدراجات قدمية ولكن اإلميان قوي 
 جدا". 



آالف  يسـكنون على بهللعدوهم أقول: إن هؤالء ليسـوا أمحديني ابلوالدة  وليسـوا من أوالد الصـحابة  
األميال وبعُــهم يســكنون يف مناطق ذات شــوارع َري معب دة  ويف بعُــها ال توجد الشــوارع أصــال. 

ء واملاء النقي  توفر فيها الكهرابلقد انُــموا إىل األمحدية قبل بُــع ســنني ويســكنون يف مناطق ال ت
عض املناطق قد ب ضربوا أمثلة عليا من اإلخالص والوفاء يستْرِّ هلا اإلنسان أميا استْراِّ. يفوقد 
ها بشــــــــــــكل كبري  ولكن بعد انُــــــــــــمامهم إىل مجاعة خادم ســــــــــــيدان حممد واإلفالس أهل   الفقرهلل  اأعي

  ءكلما كان األمر يتعلق ابلدين تراهم أقوَّيأنه   لدرجةخالص والوفاء قد نشــــأ فيهم اإل املصــــطفى 
اء أن يزيدهم  الدعالعزمية مثل اجلبال  وجاهزين لكل تُـــــحية وزاخرين ابَب. جيب أن نســـــتمر يف

 هللا وإَّيان مجيعا إخالصا ووالء. 
م  أي قبل ثالث 2005وقد ابيع يف عام   عيســــى الســــيد كان من حُــــور اجللســــة شــــخص امسه

ســنني من اجللســة املذكورة  فقال ردا على ســؤال: لقد مُــت على بيعيت ثالث ســنوات وأشــعر كم 
أان ســــعيد وأشــــعر ماذا وجدتهلل  وإنين عاجز عن بيان مدى ســــعاديت ألين رأيت اليوم خليفة الوقت 

 ولقيته. 
 وع. فهذا هو اإلخالص واَب امللحوظ يفمن عيوهنم بصــورة الدم يفيضأقول: كان حب بعُــهم 

 فروع اجلماعة اجلديدة. 
ه على بعض وانطلت حيلتأن يثري الفتنة وأراد  ســـــــــــوء فهم  انني أحد الفت   اســـــــــــتْليف العام املاضـــــــــــي 

اجلماعة  وصـــــــدرت منهم تصـــــــرفات َريبة بعض الشـــــــيء. كانوا يســـــــمون  منالشـــــــباِّ املخلصـــــــني 
اذ  إليهم داعية حمليا امسه الســــــــيد مع م اجلماعة. فأرســــــــلتهلل أنفســــــــهم أمحديني ولكن ابتعدوا عن نظا

فذهب إليهم وشرح هلم املوضوع وقال هلم: من انحية تقولون أبنكم على عالقة ابخلالفة ومن انحية 
با رســــائل طالبني كلهم تقري  . فبعث إ ي  صــــائباليس التصــــرف اثنية تبتعدون من نظام اجلماعة  وهذا 

ع ان بســــــــــــــبب ســــــــــــــوء الفهم والنقص يف الرتبية  وأن عالقتنا منا بذلك الفتالعفو  وقالوا أبننا خهللدع
 أن نفكر ابالبتعاد من اخلالفة.حىت اخلالفة مبنية على اإلخالص وليس لنا 

بية. بفُـــــــــل هللا تعاىل بعد أن تعثروا بســـــــــبب قلة الرت  افعادوا إىل نظام اجلماعة وانُـــــــــموا إليه جمدد 
 ا وأبدوا اإلخالص والوالء الكامل للخالفة وقالوا أبننا حني ابتعدانفور  وحني أهللشـــــــعهللاروا خبطئهم أدركوه

 من اجلماعة مل نبتعد من اخلالفة قط  بل كنا قد ابتعدان من بعض املسؤولني فقط. 
 هذا هو مستوى إخالصهم ووالئهم. ف



كان اَال نفســــــــه ابلنســــــــبة إىل القادمني من َامبيا  وســــــــاحل العاج ومن بالد أخرى  فكل واحد 
 منهم كان سباقا على َريه يف اإلخالص والوفاء والوالء والتُحية. 

كما قلت من قبل  كانت املســــــــافة بني مكان اجللســــــــة ومكان إقاميت طويلة  وكان الشــــــــارع ملتوَّي 
كان الناس رجاال ونساء يقفون جبانب الشارع. كانت فكثر من ميل. بعض الشيء مما زاد املسافة أ

 . كان عدد النســــــــاء يفإظهارا للحب واإلخالص علي  أوالدهن وجتعلنهم يســــــــل مون  حتملنالنســــــــاء 
 ألفا تقريبا. لقد أبدى مجيع اَُـــور حبهم وإخالصـــهم للخالفة وكان مخســـنيجلســـة يوبيل اخلالفة 

ء الناس إن هؤالإضــــــــــافة إىل ذلك رفاهتم وابدَّي على وجوههم. حبهم ينعكس من عيوهنم ومن تصــــــــــ
 يعرفون كيفية اَفاظ على صلواهتم  فكانوا حيُرون صالة التهجد أيُا ابلتزام. 

وملا زرت نيجريَّي  كما ذكرت أنين سافرت إليها ليومني  أو رمبا كانت هذه زَّيريت الثانية إليها براا  
  على أية حال  لقد تقرر أن 2004رة األوىل ملا زرهتا يف عام من بينني  أو لعل هذا حدث يف امل

جًدا جديًدا مسن إنتوقف يف أحد األماكن اليت مل يكن التوقف عنده يف برانجمنا ولكن قيل  ي 
 أنشيء هناك وينتظران فيه أفراد اجلماعة. 

. مل يكن رِّقوالسيدات أردن أن يرين اخلليفة عن   كان الرجال واألطفال هناك يريدون أن يصافحوا
لُيق الوقت ابإلمكان مصافحة اجلميع ما عدا البعض الذين تقد موا مندفعني ابلقوة فصافحوا. 
وخالل هذا الزحام قال أحد أفراد قافلتنا إلحدى السيدات املوجودات هناك أن تبتعد قليال  وذلك 

ا كثريا  فتقدمت تلك السيدة بُْب شديد لدرجة وكأهنا ألن الناس يف ذلك الوقت ابلذات ازدمحو 
تريد أن حتمل هذا الشخص وترميه خارج هذا املكان  وكأهنا كانت تقول: من أنت حىت حتول بيين 

 وبني خليفة الوقت. هكذا كانت مشاعرهم. 
فورًا.  ابعد قليل قلت هلم أن يصمتوا وجيلسوا  فصمت هؤالء األمحديون الذين كانوا ابملئات وجلسو 

 هكذا هي عالقتهم ابخلالفة. 
 يرى العامل أن أمريكا يسكنها أصحاِّ التفكري املادي وعالقتهم ابلدين ضعيفة. 

لقد ذكر اخلليفة الثالث رمحه هللا أيُا واقعة حدثت معه أنه تلقى رسالة تنبئ عن خطر حمتمل له  
اخلليفة طوال  اَراسة  وظال حيرسان فلما انتشر اخلرب بلغ هنالك تلقائيا أمحدَّين كاان خبريين يف

 الليل.
على أية حال  يتحلى أهل أمريكا أيُا إبخالص كبري. وكلما زرهتم خالل جواليت إىل هناك أظهروا 
دائًما إخالصا ووفاء. وعندما أتيت إىل هنا وفود األمحديني من أمريكا فإهنم أيُا يعربون عن مثل 



اء مع اخلالفة  وإن سلوكهم هذا يرد  فكرة انشْاهلم ابلدنيا هذه املشاعر وعن عالقة اإلخالص والوف
فقط. لقد قُى الشباِّ املتطوعون أوقاهتم معي وظلوا يتطوعون خبدماهتم خالل سفري هناك ومل 
يبال البعض أبعماهلم ووظائفهم  إذ كان بعُهم أخربوا أن وظائفهم كانت قد بدأت حديثًا  فلم 

 وجاؤوا.يتلقوا إجازة  فرتكوا وظائفهم 
وخدام كندا أيُا على نفس هذه السرية. وإن األمحديني شبااب أو أطفاال أو نساء  سواء  كانوا من 
أمريكا أو كندا أو من أي بلد من أورواب يظهرون يف كل مكان مناذج اإلخالص والوفاء  وال ميكن 

 ألي سعي إنساين أن خيلق مثل هذا اإلخالص والوفاء.
 أملانيا خطبة تناولت فيها موضوع طاعة اخلالفة والوفاء هلا. ولكن مل قبل بُع سنوات ألقيت يف

تكن تلك اخلطبة للجماعة يف أملانيا فحسب بل كانت جلميع األمحديني وينبْي أن يكون األمر 
هكذا  إال أنه بسبب بعض الظروف اخلاصة يف أملانيا ذكرت بعض األمثلة من أملانيا. على أية حال  

وا عن طاعتهم بعد ذلك جاءت رد   ة الفعل السريعة من األمحديني من مجيع أحناء العامل حيث عرب 
سؤولني كانوا بعض املن إالكاملة للخالفة والوفاء هلا. أما من أملانيا حبد ذاهتا فقد قال البعض منهم 

فيما سبق يؤولون التعليمات ويفسروهنا بتفسريات خاصة  ولكن لن حيدث هكذا يف املستقبل إن 
 . ثب تهم هللا تعاىل على هذا  ووف ق األمحديني هلذا يف كل بلد.شاء هللا

هو  يقول السيد قاسم من األردن: إن أمجل وأعظم دليل ابلنسبة  ي على صدق املسيح املوعود 
 :أن هللا تعاىل قد خلق بنفسه حب اخلالفة يف قليب. قبل سنوات ملا اختذت قرار البيعة خطر ببا ي

 ت على اَق وإهنا ما زالت مستمرة من أجل حتقيق هدف املسيح املوعود هل اجلماعة ال زال
أم ال؟ إىل ذلك الوقت مل أكن أعرف شيئا عن اخلالفة  فأراين هللا تعاىل يف الرؤَّي أن خليفة املسيح 
ينشر األمن والسالم وحيكم بني املتشاجرين واملتخاصمني  )يكتب إ ي هذه الرسالة فيقول:( فوضعت 

 قليب حب كم العارم يف الوقت شعرت عطفكم وشفقتكم وتولد يدكم  وقب لتهلل اخلامت ويف ذلكيدي يف 
 الذي يزداد يوًما بعد يوم. أريد أن أجدد البيعة وأتربأ من كل شخص خيرج من طاعتكم.

مل يد خر املعارضون وسًعا يف معارضتنا يف بلْارَّي. واآلن بعد فرتة طويلة مت تسجيل اجلماعة هناك  
ريها ليكفروا  إذ كان تسجيلها قد ألْي مرة. لقد أَرى مفيت بلْارَّي بعض األمحديني هناك أبطماع َو

بل ويظهرون فقط   نعلى اإلميا اثبتنيابجلماعة  ولكن بفُل هللا تعاىل إن مجيع األمحديني ليسوا 
منوذج اإلخالص أكثر من ذي قبل  ويؤكدون على عالقة الوفاء والوالء مع اخلالفة األمحدية. كانت 
هناك سيدة أمحدية جاء إليها ثالثة أشخاص وطلبوا منها ترك اجلماعة ووعدوا مبساعدهتا حال 



ليفيت دقة  وإنين التقيت خبانُمامها إليهم  فقالت هذه السيدة اجملاهدة بكل قوة: إن األمحدية صا
أيُا  وفوق كل ذلك أراين هللا تعاىل ثالث أو أربع رؤى أخربين فيها أن هذه اجلماعة صادقة لذلك 

 فال جمال أن أترك اجلماعة.
 يكتب رئيس املبلْني اَا ي يف بينني أن أحد املبايعني اجلدد وهو السيد رزاق قال نيابة عن املبايعني

ص هلم: إذا كان أحد يواجه مشكلة ما يف نظام العامل فإنه يتوجه أوال إىل خمتار اجلدد يف اجتماع خا
املنطقة  وإن مل حتل مشكلته هناك يتوجه إىل انئب احملافظ مث إىل احملافظ مث يقصد الوزير وأخريا 

ه أم ال؟ حل مشكلت  درى هل سيسمع قوله أم ال؟ وهل ستهلل يذهب إىل رئيس اجلمهورية  ولكنه ال ي
نظام اجلماعة األمحدية عظيٌم ألن هلذه اجلماعة خليفًة يفهم لْة اجلميع ويكرم اجلميع على  ولكن

اختالف ألواهنم وأقوامهم. إهنا بركة اخلالفة األمحدية أننا متكن ا من قراءة القرآن الكرمي وبلْنا بواسطتها 
 .اليوم ذلك اإلسالم الذي جاء به حممد رسول هللا 

. أقرأ صباح كل يوم رسالتكم اليت َريت 2017فرنسا: لقد ابيعت يف عام  تقول السيدة ليلى من
حيايت  وأدعو يف كل صلوايت أن حيفظكم هللا ويؤيدكم وينصركم. )فإن هذا اَماس للدعاء أيُا 

 خهلللق من هللا تعاىل( لقد حتولتهلل إىل إنسانة جديدة بعد البيعة.
قد تويف أمحدي من فرع اجلماعة "وولون" وهو يقول مبلغ اجلماعة يف مقاطعة "سان" يف ما ي: ل

 السيد عبد الرمحن كوليبا ي. وقبل وفاته بفرتة مجع أوالده وأوصاهم قائال:
لو كنت شاابا قادرًا على املشي لذهبت إىل مركز اجلماعة وجلست هناك واشتْلت ابلعمل الذي  

 كانت اجلماعة ستعطيين إَّيه.
 ذ شهرين  وال أعلم إىل مىت سأعيش  فأرجو أن تدفعوا تربعايتمث أوصى أوالده قائال: مل أتربع من
 حىت ال أرحل من هذا العامل مدينا.

والوصية الثالثة اليت أسداها ألوالده هي: كونوا أوفياء مع اخلالفة وال ختالفوا عهد الوفاء معها وعليكم 
 التربعات دوًما. أبداء

السيدات "رمحت جالو"  فلما أهللخربِت عن التُحية كتب أمري اجلماعة يف َامبيا: ابيعت إحدى 
يف سبيل هللا أدت فورًا مئة "دالسي". إهنا متلك حمالا صْريًا  وتتربع أكثر من استطاعتها  وتقول: 

ة إمنا أبتْي حب هللا تعاىل وحب اخلليفة  وأتربع بسبب هذه العالقة واحملبة وأقوم هبذه التُحية املالي
 لوجه هللا تعاىل.



ل أحد اإلخوة السيد عزت أمان من اتجكستان: مرضت والديت مرضا شديًدا ملا كان عمرها يقو 
عاًما  وكانت منذ سنني عديدة تعاين من مرض يف القلب والُْط النفسي  ولكنها ضعفت   72

كثريًا إثر مرضها األخري وساد القنوط بني أقرابئي بسبب أقوال بعض األطباء عنها. يقول: إىل ذلك 
ت منه الدعاء وبسبب عالقيت به كنت على يقني أنين إذا طلب  كنت قد التقيت خبليفة املسيحاَني  

فإن هللا تعاىل سيستجيبه. على أية حال  ملا كتبت إليه رسالة الدعاء تلقيت يف الرد  إضافة إىل 
يت اآلن داألدعية بعض  األدوية أيُا من العالج ابملثل. وكانت النتيجة أن والديت شفيت  وتبلغ وال

عاما من عمرها وهي تريد أن حتج  أيُا. وهذه بركة العالقة مع اخلالفة ونتيجة أدعية اخلليفة أن  79
 هللا تعاىل طول يف عمرها.

إن هللا تعاىل يري مثل هذه املشاهد لتقوية اإلميان واليقني وذلك ليؤكد على أن ما قاله املسيح املوعود 
   وحقاا.كان من هللا تعاىل  وكان صدقا 

يكتب السيد طاهر ندمي واقعة حمبة طفل أمحدي للخالفة فيقول: خالل اجلولة يف تركيا زرت أحد 
األمحديني يف بيته  وما أن جلست عنده حىت جاء ابنه البالغ الثالثة أو األربعة أعوام  وبعد السالم 

 ؟: نعم  مل اله؟ قلتقال يف أذين: أريد أن أبعث رسالة إىل اخلليفة  هل تستطيع أن توصلها إلي
سأمحلها معي. فذهب ذلك الطفل وسط ر على وريقة بعض اخلطوط َري املنتظمة يف سطرين وأعطاين 

 إَّيها. سألته: ماذا كتبت يف رسالتك؟ فقال: لقد كتبت للخليفة: إين أحبك. 
فل أنه ملا طيقول: أبنين أعطيت هذه الرسالة للخليفة. مث أهللرسل له الرد من قبلي. يقول والد هذا ال

 تلقى ابنه الرد  على رسالته كانت فرحته وفرحة عائلته عارمة وكبرية.
وسنة يف اآلونة باليف مقدونيا مثاال لطفل آخر فقال: خالل جوليت إىل  املسؤولتب الداعية كذلك ك

م قال  ي: زرته مرات  فذات يو  ااألخرية تعرفت إىل ابكستاين وحدثتهلله عن دعوة األمحدية  وبعده
إين قبل مدة قابلت يف مطار ديب عائلة ومسعتهلل طفلًة من تلك العائلة عمرها بُع سنوات تقول: 
علينا مجيعا أن نصلي ونصدق القول  فلما علمتهلل أن هذه العائلة أمحدية  سألتهلل تلك الطفلة ما 

ريا كبريا يف  يف لندن"  فرتك قوهلا هذا أتثهي أكرب أمنية هلا يف اَياة فقالت: "زَّيرة أمري املؤمنني
 نفسي  أن أكرب أمنية هلذه الطفلة الصْرية هي زَّيرة اخلليفة. 

ومثل ذلك حني هنيت األوالد قبل فرتة عن لعبة معينة  ألهنا تؤدي أحياان إىل عادات سيئة  قلق 
ة قالوا هلم والد بعد مساع اخلطبالوالدان أوال كيف مينعون األوالد عنها  مث كتب َالبية اآلابء أن األ

من تلقاء أنفسهم أهنم لن يلعبوها ألن اخلليفة قد هنى عنها. اآلن أيُا أتلقى رسائل كثرية يسأل 



فيها أصحاهبا هل ميكن أن يلعبوها ملدة معينة. أي عندهم إحساس أبهنم جيب أال خيدعوا بسبب 
 نهم من أجل صاَهم. عالقتهم ابخلليفة  بل سوف يعملون ما يريده اخلليفة م

يقول الداعية من "هوندوروس": كان أمحدي حملي يواجه مشاكل خمتلفة  فقلتهلل له أن يرسل إىل 
اخلليفة رسالة طلب الدعاء ليفرج هللا عنه. فلما كتب بدأِت مشاكله تزول تلقائيا. مث قال: بربكة 

 مراسلة اخلليفة تلقيت قوة من الْيب  وزادت ثقيت ابخلالفة. 
كتب السيد أفاري من املْرِّ يف رسالة إ ي: إن الربكة والرمحة قد مألت قليب وحيايت  أشكر هللا لقد  
  على أنه هداين وإنين أنتشي ابلنظر إليكم وينشأ لدي إحساس َريب  مع أين مل أجلس معكم

 ومل أتكلم معكم قط  هذا حب حقيقي ومن قدرة هللا  نصركم هللا وأيدكم.  
ن من اليمن: إن اخلليفة أحبُّ إ ي من نفسي ومن أوالدي وأهلي والناس أمجعني  تقول السيدة إميا

 إنين أجد سكينة وأطمئن وآمل أن األوضاع ستتحسن إن شاء هللا. فقد بعث املسيح املوعود 
وقامت بعده خالفٌة ليتم اإلصالح وينشأ األمل يف قلوبنا الثقيلة هبموم الدنيا. إنين أقول كما قال 

أن أكون من  فال أاب ي بكل هذا وذاك. إنين أدعو هللا  َّي إهلي إن مل تكن َاضبا علي   النيب 
هم وأوالدهللاهم.   الذين حيبهم اخلليفة ويرضى عنهم وأزواجهللا

 مث يقول السيد توفيق من تونس: إننا حنبك وحنن نركب سفينتكم وتربمينا فيها وأكلنا وشربنا من نبع
عهد اثبتون  وال ميكن إصالحنا دون االرتباط بكم  حنن ال نريد وحنن على ال املسيح املوعود 

أن يثب هللاتنا  الدنيا وإمنا نتمىن أن يقال حبقنا أن فالان فاز بربكة اتباعه هلذه اجلماعة املباركة. اهللدعوا هللا 
د املسلمني.   على العهد والعمل حبسبه  وأن يوح هللا

هو الذي خيلق اإلخالص والوفاء يف  هللا ابختصار قد قدمتهلل بعض األمثلة  اليت توضح أن 
إنكم سرتون حتقُّق وعود  القلوِّ وال تستطيع أن تنزعه أي قوة مادية. لقد قال املسيح املوعود 

   نسأل هللا تعاىل أن يري َالبيت نا حتقُّق  تلك الوعود. هللا 
أنه سينشر رسالته يف  قد وعد املسيح املوعود  . فكان هللا MTAاآلن أود أن أهللعلن عن 

مايو أي يوم اخلالفة بهللدئت هذه القنوات برتتيب جديد وأبني لكم تفصيل ذلك   27العامل. فمن 
ففي البداية حصلت بعض املشاكل يف بعض املناطق وال سيما يف أمريكا  وأعتقد أهنا قد حهلللت. 

ىل مثاين قنوات من قد قهللسمت إ MTAعلى كل حال أود أن أخربكم عن هذا النظام اجلديد  أن 
 حيث املناطق املختلفة يف العامل. 



MTA  األوىل ستكون ملشاهدي اململكة املتحدة وبعض مناطق أورواب عموما  واللْتان الرئيستان
هلذه القناة مها اإلجنليزية واألردية  وتهللبث عليها الربامج ابللْة اإلجنليزية واألردية إضافة إىل ترمجة 

ة يف لْات أخرى أيُا. كما أن خطيب اجلديدة املباشرة واملسجلة  إجنليزية وأردية لبعض الربامج املعد 
 ستبث على هذه القناة وعلى سائر القنوات كربانمج عاملي. 

MTA  الثانية ستكون ألورواب ودول الشرق األوسط  وستبث عليها الربامج ابللْة األردية واإلجنليزية
ليها الربامج انية واهلولندية والروسية والفارسية. حيث حاليا تبث عوالرتكية والفرنسية واإلسبانية واألمل

 لشىت اللْات لساعتني فقط  وسوف تُاف إليها الربامج يف هذه اللْات املذكورة.
MTA  .الثالثة العربية ستبقى كما هي  ولْتها الرئيسة هي العربية 
MTA ْات الرئيسة هلا لْربية. وستكون اللالرابعة أفريقيا  ستكون ملشاهدي دول أفريقيا الشرقية وا

 اإلجنليزية والفرنسية والسواحيلية. وستبث عليها الربامج يف هذه اللْات حصرا. 
MTA   اخلامسة أفريقيا  ستكون ملشاهدي دول أفريقيا الْربية وستكون اللْة الرئيسة هلا إجنليزية

 يوراب أيُا. وإضافة إليها ستبث عليها الربامج بلْات كريو وهاوسا وتوهللاي و 
MTA  السادسة آسيا  ستكون على قمر آسيا سات  وستكون ملشاهدي دول آسيا والشرق

ريها من البالد. وستكون اللْات الرئيسة  األقصى وإندونيسيا والياابن وأسرتاليا ونيوزيلنده وروسيا َو
جنليزية والبنْالية واإلهلا هي األردية واإلجنليزية واإلندونيسية وستبث عليها الربامج ابللْة األردية 

والبشتوية والسندهية والسرائيكية والفارسية واإلندونيسية والروسية. وهذه الربامج هكذا تبث حاليا 
 أيُا  وإمنا مت تقسيم بسيط  وستكون هذه الدول قد استلمت هذه الربامج حبسب الوقت.  

MTA  السابعة آسيا هذه القناةHD  ا بواسطة الصحن الصْري  وستكون وميكن مشاهدهتهلل
ريها من البالد  وستكون اللْات الرئيسة  لسكان اهلند وابكستان وبنْال ديش وسرييالنكا والنيبال َو

 هلا األردية والبنْالية واهلندية  وإضافة إليها ستبث عليها الربامج بلْيت "اتمل" و"م ليامل" أيُا.
MTA  ريها من البالد  وهي الثامنة أمريكا وهذه القناة ستكون ملشاهدي أمريكا الشمالية وكندا َو

 تعمل سابقا وإمنا مت فيه تْيري بسيط. ويف اَقيقة كانت كل هذه القنوات تعمل سابقا أيُا وستبقى
هدي أمريكا الثامنة أمريكا  ستكون ملشا MTAمبدئيا كاملعتاد. ابختصار هذه القناة اليت مسيت بـ 

ريها  وستكون اللْة الرئيسة هلا اإلجنليزية واألردية وإضافة إليهما ستبث  وأمريكا الشمالية وكندا َو
 عليها الربامج ابللْة الفرنسية واإلسبانية أيُا. 



الربامج املباشرة للقناة أي "راه هدى" واَوار املباشر والربانمج البنْا ي ستبث على القنوات املختلفة 
 يف لْاهتا الرئيسة.  MTAتبث ترمجتها على مجيع قنوات حيث 

وهي يف لْة أملانية  فسوف تبث على  Islam viestehn  و Journal   MTAأما 
MTA    .الثانية أورواب 

 MTA األوىل و MTAأما برانمج "هورايزن دي إسالم" فسوف يبث ابللْة الفرنسية على 
اخلامسة أفريقيا  مع ترمجتها يف اللْات الرئيسة  MTA الرابعة أفريقيا و MTAالثانية أورواب  

ريه  سيبث على   MTA األوىل و MTAأيُا. ومثل ذلك إن برانمج "انتخاِّ سخن" َو
 السابعة آسيا.  MTA السادسة آسيا و MTA الثانية أورواب و

تعمل  س ابختصار قد مت تعديل بسيط يف تقسيم القنوات وقد حيدث تْيري يف التنسيق أيُا  لكنها
 كاملعتاد وليس هناك تْيري عمومي. 

لنشر رسالة اإلسالم اَقيقي  MTAأن يبارك يف هذا النظام  ويوفق  نسأل هللا  حال على كل  
                                   .             آمنيأكثر من ذي قبل

        
 


