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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باهللا 

بسمِ اهللا الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * الرحمن الرحيم * مالك �من الشيطان الرجيم. 
تسن اكإيو دبعن اكين * إيم الدور يغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عني

الِّنيال الضو هملَيوب عضغ(آمني).�الْم .  
كلما تتسنى يل فرصة اجللوس مع ممثلي وسائل اإلعالم أو مع غري املسلمني للرد على أسئلتهم أو 

سؤاال: ما هو سبب خوف  ةأو غري مباشر ةأو بآخر إما مباشراحلديث معهم، يطرحون علي بشكل 
وبعضهم بكلمات غري مباشرة: لعل  بوضوحالعامل من اإلسالم؟ وكيف ميكن إزالته؟ مث يقول بعضهم 

سببه هو تعليم اإلسالم. وعليه فهذه املرة أيضا خالل جوليت يف أملانيا طرحت إحدى الصحفيات 
من اإلسالم، مث قالت مواسية لنا بأنه كردة فعل من قبل احملليني غري  سؤاال: يزداد يف أملانيا اخلوف

  املسلمني يصدر الظلم أحيانا حبق املسلمني، وسألت: فما هي ردة فعلكم جتاه هذا التصرف؟ 
مل يكن هذا السؤال جديدا بل طُرح علي مرارا من قبل أيضا وهو يف احلقيقة يفتح لنا أبواب التبليغ، 

هذا اخلوف يزداد فإمنا بسبب تصرفات خاطئة لبعض اموعات أو األفراد املنسوبة إىل فإن كان 
أصبحوا يشعرون  ؛ إذاإلسالم وهجمام املتشددة، وإن ردة فعل غري املسلمني وحتفظام يف حملّها

هور باخلوف من املسلمني؛ ولكن ردة فعلنا حنن ليست بردة فعل سلبية، بل أخربهم دائما أن سبب ظ
مثل هذه األحزاب هو تربية خاطئة لألفراد يقوم ا بعض العلماء املزعومني وعدم فهمهم لتعاليم 

، ويف مثل هذا الظرف هناك نبوءة عن ظهور �اإلسالم احلقيقية، وكل ذلك يتم حبسب نبوءة النيب 
سس اجلماعة تعاليم اإلسالم الصحيحة. وإننا نؤمن أن مؤبأنه سينشر املهدي واملسيح الذي وعد 

اإلسالمية األمحدية هو ذلك املوعود الذي نبئ عنه يف النبوءة. فإن ردة فعلنا تتوافق مع ذلك التعليم 
وهو أن ننشر تعاليم اإلسالم املتعلقة باألمن والسالم، وبالتايل  �الذي قدمه لنا املسيح املوعود 

اجة إىل بذل جهد أكثر إلزالة حتفظات نعمل يف ظل هذا التعليم يف كل مكان من العامل، وإن كنا حب



 -ناشئة يف بالد غربية غري إسالمية بسبب تصرفات اموعات املتشددة وجراء اهلجمات اإلرهابية -
  جتاه تعاليم اإلسالم، وهذا ما نسعى إليه دوما.

تعاليم اإلسالم. وقد تنايف بأن مجيع أنواع التشدد واإلرهاب والظلم  �لقد قال املسيح املوعود 
منذ أن خلقت الدنيا على أن التخلق  ظل املتقون يشهدون يف كل البالد بأنه: "قد �أخربنا 

(أي ينبغي أن تتصفوا بصفات وتتخلقوا بأخالق اهللا . يلبشرللبقاء ا حلياةابأخالق اهللا هو كماء 
 وحانية تتوقف على أن يتخلقاملادية والر اإلنسانإن حياة  وبذلك تضمنون البقاء البشري. مث قال:)
  " بأخالق اهللا املقدسة اليت هي منبع السالم.

فإن اهللا الذي هو منبع للسالم يريد من املسلم أن يتصف بصفاته ويتخلق بأخالقه وهذا ما يأمر به 
  القرآن الكرمي أيضا. 

أي أن  � رب العاملنياحلمد هللا�لقد استهل اُهللا تعاىل القرآن الكرمي بآية سورة الفاحتة يقول حضرته: 
اهللا تعاىل ميلك مجيع الصفات الكاملة والطيبة. إن كلمة "العالَـم" تشمل األقوام املختلفة واألزمنة 

  ."املختلفة والبالد املختلفة أيضا
حلري بالقبول دون نقاش هو أن اإلله احلق الكامل الذي جيب أن يؤمن ا"إن األمر مث يقول حضرته: 
رب العاملني. إن ربوبيته تعاىل ليست مقصورة على قوم معينني أو عصر معني أو بلد به كل إنسان هو 

معني، بل هو رب األقوام كلها، ورب األزمان كلها، ورب البلدان كلها، ومبدأ الفيوض كلها، 
كلها، ورب املوجودات كلها، وسند املخلوقات كلها.  -املادية والروحانية  -ومنبع القدرات 

  )٤٤٢، ص ٢٣اخلزائن الروحانية، جملد  - م(رسالة السال
  هذا هو الشرح لصفة اهللا رب العاملني.

مث يقول حضرته: إذا كانت هذه هي صفات اهللا تعاىل فحري بنا حنن أيضا أن نتصف ا ونتخلق 
بأخالق اهللا هذه. وعلى املسلم أن يتصف ذه الصفات ويتخلق ذه األخالق. فهذه هي املعرفة 

من خالل فهمه لتعاليم القرآن الكرمي، وهذه هي  �أعطانا إياه املسيح املوعود والعلم الذي 
لنشر األمن والسالم يف العامل، وهذا هو األمر الذي ميكنه أن يكون أساسا للتصاحل  الناجعةالوصفة 

إىل كل إيصاهلا  إىل والسالم يف العامل، وهذه هي الرسالة اليت يسعى أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية
طرف من أطراف العامل، وينبغي عليهم بذل السعي لتحقيق ذلك. فإذا كانت أعمال بعض الناس 
وتصرفام باسم اإلسالم هادفة إىل نشر الفتنة والفساد يف العامل فليس سببها العمل ذا التعليم الذي 

سببه هو عدم إميام  أعطاه اهللا تعاىل للمسلمني بل السبب هو ابتعادهم عن هذه التعاليم، كما أن
. فعندما نري العامل طريق األمن واألخوة والصلح �مببعوث بعثه اهللا تعاىل خادما صادقًا للنيب 

والسالم على ضوء هذه التعاليم خيرج من أفواه بعض النبالء من غري املسلمني بشكل عفوي: إن 
ات شىت من افتتاح بعض املساجد تعاليم اإلسالم مجيلة ورائعة. وهذا ما أعرب عنه البعض يف مناسب



 أُنشئخالل جوليت احلالية إىل أملانيا. ففي حفل افتتاح أحد املساجد الذي بعضها ووضع حجر أساس 
حيايت طول ل": لقد سعيت جاهدا زيف مدينة "والد شد" قال أحد الدكاترة الذي حضر من مدينة "با

ولقد حققتم أمنييت هذه اليوم. أعترب نفسي سعيدا  أن أجد املسلمني املساملني واحملبني لألمن والسالم،
  وجدت هؤالء املسلمني.إذ جدا 

وكانت قد حضرت هذا الربنامج سيدة من إيطاليا مع أحد أصدقائها. أخربت هذه السيدة قائلة: 
كان صديقي خائفًا من اشتراكه يف هذا الربنامج، وذلك ألنه كان يتبىن أفكارا سلبية جتاه اإلسالم، 

لكن بعد حضوره هذا الربنامج ومساعه خطاب إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية تغريت وجهة نظره و
جتاه اإلسالم لدرجة أنه أرسل رسالة من جواله إىل صديقه املسلم كتب فيها: علمت اليوم، كم هو 

  مجيل دينك!
مشاعرهن وقلن: ثالث سيدات مثقفات أيضا وأعربن عن  البوسنةولقد اشتركت يف هذا احلفل من 

كان برنامج اليوم مبنـزلة مشعة مضاءة من أجل إقامة األمن يف الظروف الصعبة الراهنة. وكان 
  خطاب إمام اجلماعة األمحدية رائعا حيث أكد فيه على أداء حقوق اجلريان وإبداء احملبة هلم.

حضوري هنا  مث قال أحد الضيوف: لقد تسنت يل الفرصة جلمع الربكات يف هذا احلفل، وكان
شرف يل، ولو مل آت إىل هنا حلرمت من شيء كبري. لقد حصل يل التعريف باإلسالم احلقيقي عن 
طريق اجلماعة اإلسالمية األمحدية وهو خيتلف متاما عما نشاهده من إسالم الكراهية والتشدد على 

سب بل وجدت التلفاز. لقد تلقيت هنا حبا وسالما، وليس ذلك من خالل الكلمات فح شاشات
  هنا أناسا يرفضون الكراهية بأعماهلم.

  خفي حىت ولو كان هذا عمله الشخصي. أمحدي تبليغٌ كلِّ فإن عملَ
مث أعرب أحد الضيوف عن مشاعره قائال: كنت أفكر إىل هذا اليوم أننا نؤمن بإله واحد إال أن 

حضوري هنا أن الديانات كلها الديانات املختلفة قد تفرقت بنا سبال شىت، ولكين اليوم علمت بعد 
  دلّت على طرق مشتركة  كثرية، ولقد شرح ذلك إمام اجلماعة األمحدية بشكل رائع.

وغريهم وأخبرنا بأنه ال عالقة وداعش املسلمني املتشددين من قال: لقد أعجبت بأنه صرح عن براءته 
مل من أعمال مؤسفة، إمنا وزرها على هلم بتعليم اإلسالم. واحلقيقة أنه ال ذنب لكم فيما حيدث يف العا

  الذين يفسرون هذا التعليم بصورة خاطئة.  
  مث قال: واجبنا مجيعا أن نقوم ضد هذه الفتنة من خالل متتني أواصر احملبة واألخوة فيما بيننا.

 وقال أيضا: لقد أعجبت مبا قلتم بأنه ال ميكن للقاتل واملفسد أن يكون مؤمنا باهللا ألن قتل الربيء
  يعين ضمنيا قتل اإلميان باهللا.

كيف يلقي األطفال األمحديون الطيبون تأثريا على حميطهم؟ نرى مظهر ذلك يف مشاعر إحدى 
السيدات احلاضرات يف هذا الربنامج حيث قالت: أشكركم جزيل الشكر، إن أوالدي أصدقاء 



صادقوا األطفال األمحديني، وألجل لألطفال األمحديني. ولقد الحظت فيهم تغريا طيبا وإجيابيا منذ أن 
ذلك كنت أريد أن أعرف عن تعاليمكم، وأدركت اليوم بعد حضوري هذا احلفل أن أطفايل يف 

ع على اآلباء يوق حفظ وأمان مع أصدقاء طيبني. فهذا التبليغ اخلفي الذي يتم من خالل األطفال
تربية أوالدهم ويستمروا يف الدعاء هلم  مستوىجيب عليهم أن يرفعوا  أي ،كبريةمسئولية األمحديني 

حوهلم. هذه هي يف  اتمع منتشرة سيئات دوما وجيتنبوا  زمالئهمحىت يؤثر األوالد األمحديون على 
يف املستقبل بإذن اهللا. أي عندما ها يف نشر دعوة اإلسالم احلقيقي التأثريات الطيبة اليت ستلعب دور
 - ولو غيروا سلوكهم حبسب تعليم اإلسالم -األطفال األمحدينيمع يلعب هؤالء األطفال ويترعرعون 

  كثري من هؤالء األطفال غري املسلمني إىل اإلسالم بإذن اهللا.  سينضم
وحضر وقد افتتح فيها مسجد اجلماعة،  )Augsburgأوغسربغ (هناك مدينة كبرية امسها 

انطباعاته أن الرسالة  ذاكراأحد الضيوف احلفل كثري من املثقفني احملليني ورجال السياسة أيضا. وقال 
يسود ل، وأمتىن أن تصل رسالتكم هذه إىل معظم الناس يف البالد اإلسالمية رائعة جدااليت تنشروا 

  األمن أكثر ما ميكن.
سوف تتم على يد احملب الصادق  اإلسالم الثانيةنشأة يف البالد اإلسالمية يفقهون أن ليت الناس 

يضعوا العراقيل يف سبيله ويقوموا  بدال من أن، فيشتركوا يف هذه املهمة ويكونوا من أنصاره �للنيب 
  بالعداوة واملعارضة. 

ما كنت أستطيع أن أرد على أسئلة الطالب يف مدرسيت : ايف بيان انطباعا ةأملاني ةمدرس تقال
وة شديدة لإلسالم. أما اآلن فقد ثّ يف وسائل اإلعالم يكون مبنيا على عداألن ما يبحول اإلسالم 

طلع تالميذي على تعليم اإلسالم احلقيقي. وجدت من خطاب اخلليفة مادة كافية حبيث أستطيع أن أُ
قليب تأثريا عميقا. ما كنت أعرف أن تعليم اإلسالم يف وقالت سيدة أخرى: لقد ترك كالم خليفتكم 

الم ينشأ يف قليب سؤال وهو: ملاذا جند سمعة بعد مساع هذا الكلكن ومجيل ورائع إىل هذه الدرجة. 
اإلسالم مشوهة إىل هذه الدرجة على الرغم من تعليمه اجلميل إىل هذه الدرجة؟ أدعو اهللا تعاىل أن 

  إىل مجيع الناس.  اإلسالم الذي تقدمونهيصل 
فستنالون  رسالتكمهو غ: إذا كان ما قاله خليفة اجلماعة األمحدية غسربوقال أستاذ يف جامعة أ

ض يف اجلامعة، جناحا كبريا. يقول الراوي بأن هذا األستاذ كان متأثِّرا إىل درجة دعانا إلقامة معر
تبلغ رسالتها إىل مجيع الناس. أن ، وفأكثر وأظهر أمنيته أن تربز اجلماعة األمحدية يف عامة الناس أكثر

م وقد ن حباجة إليهما اليوم بشدة،مهمتني حنرسالتني يف آخر: لقد أخربنا (اخلليفة) عن وقال ض
صحيح متاما أنه لو  الضيف وقال: حلوال من منطلق دنيوي أيضا إىل جانب منطلق ديين. وأضاف

عشنا معجدا.  اليوم ا باحلب املتبادل والتسامح لزالت املخاوف تلقائيا. وقال ضيف آخر: لقد تأثرت
هنا يتكلّمون على  املوجودين الكراهية ولكن املسلمني يعلّم دين أن اإلسالميقال يف العامل بوجه عام 



التسامح كثريا يركّز على  لقد قيل يف اخلطاب أن اإلسالمالنقيض من ذلك متاما. قال ضيف آخر: 
وكانت اجللسة مجيلة  األمحدية اجلماعة أثريا بليغا. هذا أول تواصل بيين وبنيت قليب وهذا األمر أثّر يف

. واآلن، سأسعى لزيارة مسجدكم أيضا وآخذ عنكم معلومات كثريا رغبيتقد زادت فوهادئة لذا 
  أكثر بواسطة النت. 

مؤثرا إىل أعماق القلوب  قد أثّر اخلطاب يف نفسي كثريا، وكان: لطبيبةًتعمل قالت سيدة 
رسالة احلب واألمن. فإذا صار كل واحد منا مهتما باجلريان كما هو ما مشله اخلطاب من وخاصة 

م ألصبح العامل أكثر مجاال. وقالت سيدة أخرى: ما أعجبين بوجه خاص هو التوجيه إىل التعليم اإلس
حقوق اجلريان. لو التزمنا جبزء واحد من هذه الرسالة لصار العامل مكانا آمنا ورائعا أكثر من ذي 

  قبل. 
تأثرت جدا أصل تركي وهو منخرط يف سلك الشرطة يف بيان انطباعاته: لقد من قال ضيف 

اليوم وبرسالتكم، فإذا استمررمت يف تبليغ هذه الرسالة يف كل مكان على هذا النحو لنلتم جناحا حبفل 
 أي مكان قال: أنا أعمل يف الشرطة، ولكن هذا النوع من التنظيم والتنسيق ال يرى يف كبريا قريبا. مث

 تعلّمت كثريا من ترتيباتكم. . لقدآخر

أساس مسجد فقال حجر اليت وضع فيها  ) )Raunhimeاميور ينةكان هناك ضيف من مد
هنا. لقد اشتركت يف كثري من احتفاالت املسيحيني  واُألنسيف تعليقه: لقد شعرت بكثري من األلفة 

  أيضا، ولكن مل أشعر ذه األلفة فيها. وقال يف األخري: ميكن للمسيحيني أن يتعلموا منكم كثريا. 
وخاصة  - إذًا، إن اعتراف شخص مسيحي بأن على املسيحيني أن يتعلموا منكمأقول: 

جدا. شيء  - األخالق م ثقة أكثر وال داعي للخجل أبدا، خيلقوا يف أنفسهجيب على شبابنا أن مهم
ربوا الناس عن تعليم اإلسالم بكل وضوح. خيم مسلمني، بل جيب أن خيفوا كووال حاجة إىل أن 

نفسها اليت وضع فيها أساس مسجد: لقد أخربنا اخلليفة عن  اميورمدينة  قال ضيف آخر من
ئدة يف العامل بطريقة مؤثرة جدا، وخاصة بين لنا تعليم اإلسالم املبين على األمن الظروف السا

يف حفل اجلماعة األمحدية ألول مرة، ويبدو يل أن اجلماعة  توالسالم. وقال ضيف آخر: لقد اشترك
  . وأنتظر اآلن ليكتمل بناء املسجد سريعا وأشاهده. اميورسحة يف مدينة قد وجدت ف

بناء املسجد اكتمال وعندما تصلهم رسالتنا ينتظرون  باملعارضةأقول: يف البداية يقوم الناس 
سريعا. كذلك جاء ضيف كانت لديه بعض املخاوف حول موضوع األمن والسالم وحقوق النساء، 

عندما مسع خطايب لكن وهو: ماذا يفعل خليفتكم إلرساء دعائم األمن؟ ووكان عنده سؤال أيضا 
يف اخلطاب على مجيع األسئلة اليت كانت تراودين، وزالت خماويف كلها. مث قال: أنتم  ردقال: لقد 

أما أنا فسأسعى جاهدا لنشر رسالتكم  وا ذا التعليم،لمأن يع قاطبةني سفراء األمن جيب على املسلم
  طي. يف أوسا



قال ضيف سوري يف تعليقه: كنت خائفا على أن غري املسلمني قد يحدثون ظروفا خطرية هنا. 
ولكنكم قدمتم تعاليم اإلسالم بصورة أفضل وأمجل بكثري مقارنة مع املسلمني اآلخرين. وإن إمام 

كت فيه وسأسعى اجلماعة األمحدية قدم اليوم تعليم اإلسالم احلقيقي. هذا أول برنامج لألمحديني اشتر
مجع معلومات أكثر ولعلين أبايع بنفسي وأنضم إىل اجلماعة األمحدية. وأضاف وقال: كنت قد أل

. قال ضيف ا الكالم ثبت بطالنه أماميمسعت قبل جميئي إىل هنا أن لألمحديني قرآنا آخر ولكن هذ
جلماعة من قبلُ. آخر: هذه أول مرة أشترك يف احتفال األمحديني، وما كنت أعرف كثريا عن ا

ولكنين تأثرت اليوم كثريا. يقال بوجه عام أن للمساجد عالقة مع اإلرهاب، ولكنين علمت اليوم أن 
  هذا ليس صحيحا. إنين سعيد جدا على أن مسجدا سيبىن هنا وسيكون مهدا لألمن والسالم. 

اجلو هنا هادئ قالت إحدى السيدات: لقد اشتركت يف احتفال اجلماعة األمحدية ألول مرة. 
  واألمن، وقد تأثرت ذه األشياء كثريا. والتسامح  يل، وقيل هنا كل شيء عن احلبومج

، وقالت إحدى السيدات )Marburg( ماربرغ كذلك وضع حجر أساس مسجد يف مدينة
عن حقوق اجلريان تأثريا كبريا يف نفسي. وبصفيت  الرسالةُ تاليت اشتركت يف احلفل هناك: لقد ترك

ذا التعليم. وقال ضيف آخر: التعليم عن مكانة النساء الذي سيحية أيضا تعمل املمسيحية أمتىن أن 
ذُكر يف اخلطاب هو رائع جدا. ولقد أُعجبت بالتوازن املوجود عندكم بني مكانة وحقوق الرجال 

  والنساء. 
يان انطباعاته: من املؤسف حقا أن ما باطلة كثرية تلصق باملسلمني، قال عمدة املدينة يف ب

فيضطر املسلمون لتقدمي األدلة يف اجلواب مع أنه إذا ارتكب شخص من البالد األوروبية أو شخص 
ال ينسب أحد هذا اخلطأ إىل  -شخص أناسا كثريين باسم املسيحية كأن يقتل-مسيحي عمال غامشا 

  الدين.
من الضيوف: يف هذه املناسبة اليت نظّمت خري تنظيم قد أعجبين ما ورد يف اخلطاب بأن  وقالت سيدة

ال جدوى من عبادة اهللا بدون أداء حقوق العباد. كنت أظن قبل حضوري هنا أن اإلسالم يعلّم 
التطرف والعنف، لكن هذه املناسبة قد طهرت ذهين من التفكري السليب جتاه اإلسالم، واطلعت جيدا 

  ى تعاليم اإلسالم عن السالم واحملبة. عل
حتدرت مشعة يف السماء يف هذا العصر املظلم. لقد مبنـزلة  وتقول سيدة أخرى: هذه الرسالة هي 

  حضرتكم عن اإلنسانية.  تمعيين عندما حتدث الدموع من
ويقول ضيف آخر من ماربورغ: لقد أعجبين جدا ما ذكرمت يف خطابكم من تعاليم اإلسالم عن 
التسامح الديين. ال أعرف أية ديانة تقدم هذه التعاليم.كل ديانة أخرى حمدودة يف نفسها وال تسعى 

  للتواصل مع الديانات األخرى. 



 يوصي اإلسالم بأدائها ذات أمهية غ: إن حقوق اجلريان اليتاربروتقول موظفة حكومية يف مدينة م
  كبرية يل كمسيحية.

ت أن أمسعها عند حضوري هنا قد تناوهلا ني: كل األمور اليت متالبلدية مكتب رئيس موظفة يف توقال
  خطاب اليوم.

وكان هناك ضيف كبري السن وكان يقول لإلخوة  قبل وصويل يف املناسبة بأن يل موعدا يف الساعة 
ع قبل ذلك، فظل يستمع خلطايب عرب السماعة، وعندما حان موعد رجوعه قال السادسة وسوف أرج

لصاحبه سأغادر اآلن فقد حان املوعد، مث هم باخلروج ونزع السماعة عن أذنه، لكنه غري نيته بعد 
  ذلك وجلس يستمع للخطاب ثانية وظل يستمع له حىت اآلخر. 

عا بسيطا، ولكن اهللا تعاىل يبارك فيه ويريد أن فأحيانا بل يف كثري من األحيان نبذل جهدا متواض
يسمع الناس رسالتنا جربا، مث يسمعهم فعال. وكان هناك كثريون كمثل هذا. وأقدم لكم اآلن أمثلة 

  أخرى. 
هذه املناسبة سيدةٌ من فنلندا مع ابن هلا ذي تسع سنوات، فقالت: لقد حضرت مع ابين  يف شاركت 

أن تقع أصواتكم يف أذنه، ويتعلم من تعاليمكم شيئا، ويصبح مثلكم من الصغري، وأمتىن من كل قليب 
  عباد اهللا الصاحلني. 

وتابعت: لقد أعجبين اخلطاب جدا. هذا هو اإلسالم احلقيقي عندي، وجيب على املسلمني اآلخرين 
ول مجيعا أن يتبعوا هذا اإلسالم. لقد أُعجبت جدا باخلطاب خاصة عندما مسعت تعاليم اإلسالم ح

  التسامح وحقوق اجلار. إن رسالتكم هذه وتعاليمكم هذه ال ميكن أن تكون باطلة أبدا. 
مث قالت: أمنييت اآلن أن يعلّم أحد أئمتكم ابين هذا البالغ تسع سنوات القرآنَ الكرمي، فإين أريد أن 

  يتعلم القرآن ويصبح نقي الفطرة. 
فعل البشر؟ كال، بل إن اهللا تعاىل هو الذي يغير فإىل هذه املدى يعجب الناس برسالتنا. فهل هذا 

طبائع الناس، ومن واجبنا اآلن اغتنام ذلك والسعي لتقريب الناس إىل اهللا تعاىل. لكن قبل ذلك علينا 
  أن نفحص أنفسنا ونسعى للتقرب إىل اهللا أكثر بكل ما أوتينا من قوة. 

  وقالت سيدة: لقد أعجبتين تعاليم اإلسالم عن اجلريان. مثل هذه األحكام ال توجد عندنا. 
وقالت سيدة أخرى: حديث اإلمام عن حقوق النساء كان أروع شيء، ألن احملاضرات األخرى 

  تدعو إىل سلب حقوق النساء. 
  هناك انطباعات عديدة كهذه لكين قرأت على مسامعكم نبذة منها. 

وسائل اإلعالم بتغطية هذه املناسبات على نطاق واسع حيث غطت قناة وجريدتان مناسبة  لقد قامت
 ٢.٣و ٢.٢افتتاح مسجد بيت العافية، ويبلغ عدد مشاهدي هذه القناة وقراء اجلريدتني ما بني 

جريدة  ١٨إذاعات و ٤قنوات و ٣. أما مناسبة افتتاح مسجد بيت النصري بأوكسبورغ فقامت مليون



ا. أوكسبورغ مدينة كبرية وقد وصل خرب افتتاح املسجد ورسالة اإلسالم إىل أكثر من ثالثني بتغطيته
  مليون شخص عرب هذه اإلذاعات والقنوات واجلرائد. 

غ بأملانيا، وقد غطت هذا اخلرب رمث قمت بوضع حجر األساس ملسجدين يف مدينيت روامي ومارب
  ىل قرابة عشرين مليون شخص. جريدة، فأوصلت رسالتنا إ ٢٢إحدى القنوات و
من وسائل اإلعالم من حمطات وإذاعات وجرائد بتغطية أخبار هذه املساجد  ٥٤وباإلمجال قامت 

  مليون فرد بفضل اهللا تعاىل.  ٣٩حنو خربا عنها، فوصلت رسالتنا إىل  ١٣٦ونشرت 
تنظيماتنا الفرعية هناك أيضا إن مجاعتنا يف أملانيا نشيطة جدا يف جمال الدعوة بفضل اهللا تعاىل، كما أن 

تنجز أعماهلا على ما يرام، ورسالتنا تصل عرب هذه التنظيمات أيضا إىل املاليني، مما خيلق املعارضة 
سالتنا وعملنا رغم رأيضا واليت تزداد باستمرار ال سيما يف أملانيا الشرقية، لكنا سوف نواصل تبليغ 

  املعارضة إن شاء اهللا تعاىل. 
البالد أذكر شيئا عن أحوال وأعمال اجلماعة هناك، ومجاعتنا هنا يف  إحدىيف عندما أقوم جبولة 

اململكة املتحدة أيضا تقوم بأعمال وإجنازات ال بأس ا بفضل اهللا تعاىل، وحيث إين ال أقوم بأية 
يف اململكة جولة هنا فال أحتدث عن إجنازات هذه اجلماعة، مما قد جيعل البعض يظن أن اجلماعة 

املتحدة ال تقوم بأية أعمال وإجنازات. كال، بل احلق أن أعمال نشر تعاليم اإلسالم احلقيقية تتم هنا 
أيضا على نطاق واسع بفضل اهللا تعاىل وذلك من قبل التنظيمات الفرعية يف اجلماعة ومن قبل قسم 

روع اجلماعة يف العامل كله فيما يتعلق الدعوة والتبليغ أيضا. ولعل مجاعتنا هنا هي السباقة بني مجيع ف
بتوزيع كتاب حضرة املصلح املوعود رضي اهللا عنه حول سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم بعنوان: 
"حياة حممد". وقد لعب "جملس أنصار اهللا" هنا أكرب دور يف إيصال هذا الكتاب إىل الناس. وهناك 

اسع بفضل اهللا تعاىل، مما عرف الناس على مجاعتنا توزيعها على الناس على نطاق و مت كتب أخرى قد
على نطاق واسع. مث هناك مناسبات مركزية شىت تعقدها اجلماعة هنا مما يعرف الناس على اإلسالم 
يف العامل كله. لذا أقول لألمحديني املقيمني يف اململكة املتحدة: ميكنكم أن تنظروا إىل شىت املناسبات 

 البالد األخرى نظرةَ غبطة، لكن ال تظنوا أن مجاعتنا هنا ال تنجز أية أعمال. ومظاهر رقي اجلماعة يف
إن بعض القوم الذين ال يشاركون هذه الربامج واملناسبات العديدة املنعقدة هنا يظنون أن مجاعتنا هنا 

ال تتم رمبا متأخرة جدا عن األمحديني اآلخرين يف جمال هذه األعمال واإلجنازات. كال، بل إن األعم
مارس آذار/هنا أيضا على ما يرام بفضل اهللا تعاىل. خذوا مثال مؤمتر السالم الذي عقد يف شهر 

املنصرم هنا، فهو مل ينشر رسالة اإلسالم بني أهل اململكة املتحدة على نطاق واسع فحسب، بل بلّغها 
ر أيضا إذ مل أذكرها من شىت أحناء العامل أيضا. وأرى أن أذكر نبذة من انطباعات ضيوف هذا املؤمت

  قبل. 



حضرت هذا املؤمتر سيدة تعمل مشرفة على كنيسة فقالت: كانت رسالة مثرية ورائعة، إا رسالة 
احلاجة إليها اليوم. لقد أعجبين ما ذكر إمام اجلماعة بناء على آية من القرآن  بأمس جمتمعنااالحتاد اليت 

الحتاد على األمور املشتركة بينها. هذا أمر ميكن العمل به الكرمي بأن من واجب أتباع شىت األديان ا
وميكن أن يدعى إليه أيضا أولئك الذين ال يتبعون أية ديانة. لقد علمت اليوم ما هو مشترك بني 
اإلسالم واملسيحية. وقد أعجبين جدا مفهوم العبادة أيضا، أعين أن العبادة مخس مرات ضرورية، لكن 

  ق اهللا فال جدوى من عبادته. إذا مل خيدم املرء خل
السيدة فيونه فقالت: لقد أثبت اإلمام أن اإلسالم دين قد أسيء فهمه، وأن  اوكانت هناك ممرضة امسه

اإلرهابيني يتخفون وراء اإلسالم عبثا. لقد أعجبين أن اخلليفة شجب يف بداية خطابه العملية اإلرهابية 
م ال عالقة له باهلجمات اإلرهابية مطلقا. اإلمام مل اليت حصلت يف لندن مؤخرا، وأوضح أن اإلسال

يثر األسئلة فحسب بل قدم حلوهلا أيضا، فتحدث مثال عن االمتناع عن بيع األسلحة. وأخربنا أيضا 
  أن علينا احترام اآلخر واالستماع حلديثه. 

ا يف ويستمنستر وقال ضيف آخر حضر املؤمتر: لقد عرفت اليوم أن العملية اإلرهابية الواقعة مؤخر
ليس سببها اإلسالم، إمنا هي جرمية نفذها شخص يتخفى وراء دين حمب للسالم. لقد انكشف علي 
اليوم أن ذلك اإلرهايب كان شخصا جمنونا ومل يكن مسلما حقيقيا. لقد بني اخلليفة بكل وضوح أن 

أعجبين قول اخلليفة أيضا أن علينا أن ال و. كل أنواع اإلرهاب خطأ، وقد أثبت ذلك بآيات القرآن
ننظر إىل اليوم فقط بل جيب أن ننظر إىل الغد أيضا وأنه جيب أال نبين اجلدران اليت تقسم وتفصل بل 

  جيب أن نبين اجلسور اليت تربط. 
مث قال طبيب عام وهو من املسئولني يف الكنيسة أيضا إنين استمعت إىل اخلطاب فكان مبرتلة نرباس 

الطريق، فقد أرانا أن اإلسالم دين السالم، وكان رسالة مواصلة احلوار صحيحة جدا، فبدال من  على
لبعضنا البعض، وقوله صواب متاما أن  التسامحالتمادي يف العداوات علينا أن نولد يف نفوسنا أفكار 

  يتضاءل ويضعف باستمرار يف العامل املعاصر. التسامح 
كة، فقالت لقد سبق يل زيارة خليفتكم الرابع فأنا أعرف مجاعتكم، كانت من بني احلضور مديرة شر

هذا اخلطاب، فقد أخربنا  إىلواليوم أيضا قابلت اخلليفة، قد استمعت إىل اخلطاب فكانت مثة حاجة 
سليب، وأن كثريا من املشاكل يف العصر الراهن أمر أنه ال جيوز اام اإلسالم واملسلمني بكل سوء و

يدينا، أي الدول الغربية. أعجبين جدا كالم اخلليفة عن جتارة األسلحة أيضا، فعند هذا هي من صنيع أ
تتالشى أخالقنا حيث نؤر مصاحل التجارة. أعتقد أن حكومتنا ستسجل هذه النقطة، فلم أسيطر على ث

ك عواطفي عندما مسعت عواطف إمام اجلماعة عن مستقبل العامل ودعاءه له، حيث قال جيب أن نتر
  األوالد املعاقني.  ا منالدنيا وراءنا يف حالة جيدة. فكان قلقا على أن نترك وراءنا عاملً



هنا أود أن أقول ألبناء اجلماعة أيضا إن أوضاع العامل تتأزم كثريا لذا مثة حاجة ماسة للدعاء. فالقوى 
والساسة  القادةالكربى والدول الصغرية أيضا مصابة جبنون احلرب. فالذين كانوا متفائلني أي 

واحملللون الذين كانوا يستبعدون إمكانية نشوب احلرب العاملية بدأوا يقولون اآلن إن هذا االحتمال ال 
احلرب كما جيري يف هذه األيام بني أمريكا هناك خطر يرد، بل احتمالُ اندالع احلرب أكرب. مث 

كل أو آخر. فهما يتبادالن ديد حلل املشكلة بشتسعى الصني  تيتأزم األمر وإن كان إذ وكوريا
كتالت. تاستخدام السالح النووي. وكذلك القادة املسلمون ميارسون املظامل وعندهم أيضا تظهر ال

أن يهب هلم العقل. وكذلك جيب استخدام  �باختصار يتوسع نطاق احلرب، جيب أن ندعو اهللا 
حلرب النووية. االيت وصفها الجتناب أضرار (من الدواء اهلميبوباثي) وصفة اخلليفة الرابع رمحه اهللا 

جيب على اجلماعة أن تتناوهلا اآلن لستة أسابيع على األقل حيث يتناول مرة دواٌء ومرة ثانية دواء ثان. 
  سيصدر اإلعالن عن ذلك، ومها كارسينو وريدمي برومايد. 

س: اليوم بعد االستماع إىل ربتغال الدكتور بولومورايالواآلن أقدم تعليقا آخر، يقول بروفيسور من 
كالمكم ثبت أن العدل والسالم كلمتان مترادفتان، أي هلما معىن واحد. وبدون أحدمها يتعذر 
 احلصول على الثاين.  فقال: فالعامل يعاين غياب العدل ولذا ال يستتب السالم. وال يصح وصف

القضية وهو غياب اإلنصاف. اإلرهاب واحلروب. بل جيب أن نتوصل إىل أصل بأم سبب املسلمني 
إنين فرحان أن إمام اجلماعة تكلم عن اخلوف من اإلسالم، فالناس يهملونه لكنه يتزايد. وإن كالمه 

الزيت على النار. وجيب تبادل االحترام، وجتنب االستهزاء.  نسكبهذا أيضا صحيح أنه جيب أن ال 
فقال: إن ما أعجبين يف الربنامج هو أن ربتغال، المن جامعة كاثوليكية يف  بروفيسوروكذلك كان 

كالم اخلليفة كان مبنيا على األدلة والرباهني، فقد أثبت من اقتباس اآليات من القرآن الكرمي أن 
اإلسالم دين السالم. وكذلك أخرب من منطلقات مادية أيضا أنه ال يصح القول بأن اإلسالم هو 

أيضا. مث  ليومل الغد مع اهتمامنا إىلعلينا أن ننظر . كما أعجبين قولُه إن سيئكل شيء  عن املسئول
) كانت نامجة عن على ضحايا اإلرهاب يف لندنقال أحد رجال السياسة إن رسالة العزاء (

اإلخالص. مث قال اخلليفة إن نشوب احلرب مؤكد لكنين متفائل بأن إلغاء احلرب ممكن كما ظللنا 
سنة ماضية، إال أنين أتفق معه يف الرأي أنه حني تندلع احلرب يتعذر اجتناب االشتراك  ٧٠نلغيها من 

  فيها. مث هناك حاجة خللق العدل واإلنصاف يف العالقات الدولية. 
باختصار قد قرأت عليكم بعض االنطباعات املختارة، فقد حضر الربنامج ستمائة ضيف تقريبا وكل 

  واحد كان له انطباع رائع. كانت تغطية اإلعالم هلذا الربنامج أيضا جيدة.  
شركة  بريس، يب يب سي الشبكة اآلسيوية، جملة نيو ستيتس مني، أسوشيتيدفقد نشر اخلرب يف 

NHK  اليابانية، اإلذاعيةSunday Time إعالم أرجنتيين ،ABCتلفزيون ،ERT  اليوناين ،
ث ويست ليس، سبوتنغ العاملية. وحضر مراسلون كثر وآليسلندا، تلفزيون ساالوطنية  ٣٦٥جريدة 



آخرون ما يقارب عددهم عشرين. وباإلضافة إليهم كان بعض الصحفيني اآلخرين، ففي هذا نشر 
من الدول األخرى فهم نشروا اخلرب يف بالدهم، ومنهم تلفزيون جاءوا لذين األخيار  اإلعالميون ا

النمسا الوطين فقد بث التقرير لثماين دقائق، مث كان التلفزيون الوطين اليوناين فهو بث اخلرب يف نشرة 
، بثَّ تلفزيون اهلند اليوم اخلرب، مث نشرت جريدة إيطالية، سلندايآاألخبار، ونشرت اخلرب جريدة 

يف كندا. كما نشرت جريدتان يف إسبانيا،  أمريكا الالتينيةواجلريدة الوطنية األرجنتينية، وجريدة 
فبذلك وصلت الرسالة إىل ما يقارب تسعة ماليني إنسان يف العامل. وكذلك الربتغال أيضا، فقد غُطي 

  يتعرف العامل إىل تعليم اإلسالم.  وذاملنعقد هنا يف اإلعالم على نطاق واسع،  مؤمتر السالم ا
ماليني إنسان، وكان ما  ٣.٨ ووصل إىلوبواسطة وسائل التواصل االجتماعي أيضا غُطي الربنامج 

  من اخلارج.  صحفيني يقارب عشرة مراسلني
وهي تزداد يف الدول اإلسالمية بشكل فبقدر ما تنتشر رسالة اجلماعة يتوسع نطاق املعارضة أيضا، 

منذ بضعة أشهر ماضية، وهي يف تزايد مستمر. كبرية خاص، ففي اجلزائر يواجه األمحديون معارضة 
عن اجلماعة اإلسالمية  ٢٤/٤/٢٠١٧ندوة يف  أقيمتلقد طلبت منكم الدعاء هلم أيضا. ففي اجلزائر 

وقال إذا أرادت اجلماعة أن تقدم أي رسالة فأنا  اتصل بنا مستشار وزير األوقاف السابقو األمحدية،
وليكن معلوما أم يف السابق أعلنوا أم سيعقدون الندوة  على استعداد إليصاهلا إىل رئيس الندوة.

القاديانية فرقة  وجعلوا عنوان الندوةللتعرف إىل اجلماعة، والحقا قالوا ال نريد أن نعرف عن اجلماعة 
يطاين، ومن مث كانت اخلطابات ضد اجلماعة. فقد أعادوا االعتراضات السخيفة االستعمار الرب أنشأها

البالية اليت تلصق بنا عادة. أما رسالتنا فلم تقرأ على احلضور بل قيل ملن قدم هذه الرسالة، كنت 
؟ باختصار حني تواصل يف حقهاتكلم اآلن ترجال عاقال وظللت تكتب سابقا ضد اجلماعة ملاذا 

نعد اجلماعة األمحدية جيدة، فاألمحديون  :ن والصحفيون األجانب مع منظمي الندوة قالوااإلعالميو
إمنا حتركنا ضد بعض الذين كانوا خيالفون القانون فقط. مث حني  ،مسلمون وال يواجهون أي اضطهاد

البلد وأن  حتدث معهم الصحفيون احملليون قالوا هلم: إن القاديانيني ليسوا مسلمني وإم متآمرون ضد
  هلم عالقات بداعش، وكذا وكذا. 

فنطاق املعارضة يتوسع بسبب السلفيني. على كلٍّ كان ذلك من ناحية مقدرا، ومن ناحية أخرى ويف 
الوقت نفسه قد مت تعريف اجلماعة يف البلد بسبب هذه الدعاية املعادية يف الصحافة واإلعالم على 

ناك أيضا. فهؤالء املعارضون قد أوصلوا رسالتنا إىل حيث مل نطاق واسع، وهذا ما يقوله األمحديون ه
  نكن نقدر على إيصاهلا. 

باختصار من ناحية يتأثر العامل برسالة اإلسالم اليت تنشرها اجلماعة اإلسالمية األمحدية، والناس 
يصرحون بأن على املسيحية أن تتعلم من األمحديني. ومن ناحية أخرى تزداد معارضتنا يف الدول 

ادعوا لألمحديني اإلسالمية. لكن هذه املعارضة قد اشتدت يف هذه األيام يف اجلزائر كما قلت سابقا. ف



يف اجلزائر أيضا ولألمحديني يف باكستان أيضا، وادعوا لألمحديني يف البالد األخرى اليت يثور فيها 
. واجلدير بالذكر أن األمحديني يف اجلزائر ليسوا قدامى جدا، �احلماس ضد األمحدية أن حيفظهم اهللا 

                ج عنهم عاجال، آمني.    هم ويفرأقدا أن يثبت �ندعو اهللا 
 

  
  


