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   أ               الناشرمنملحوظة 
  ت               بذة عن املؤلفن

  خ                  مقدمة
  ١                اخلطابات

  ٣             لألزمة العامليةالرؤية اإلسالمية
  ٢٥          يف احلب واإلخالص للوطنتعاليم اإلسالم

  ٤٣  اآلثار املدمرة للحرب النووية واحلاجة املاسة إىل العدالة املطلقة
  ٧١         العدل بني الدول-الطريق إىل السالم 

  ٩١          قرار الكوجنرس األمريكي
  ١١٣           الوحدة العاملية-مفتاح السالم

  ١٣٩           الغربية؟ اتمعات يف االندماج املسلمون عيستطي هل
  ١٦١          الوضع احلرج للسالم العاملي

  ١٨١            رسائل إىل زعماء العامل

  ١٨٣      بنديكت السادس عشر سة البابارسالة إىل قدا
  ١٩٥        يسرائيلاإل  الوزراءرئيسرسالة إىل 



  

 ٢٠٣       رئيس مجهورية إيران اإلسالميةرسالة إىل 

  ٢١١       رئيس الواليات املتحدة األمريكيةرسالة إىل 
  ٢١٩          رسالة إىل رئيس وزراء كندا

  ٢٢٧  رسالة إىل خادم احلرمني الشريفني ملك اململكة العربية السعودية
  ٢٣٥    الشعبية الصني جلمهورية الدولة جملس رئيسرسالة إىل 

  ٢٤٥        املتحدة اململكة وزراء إىل رئيس رسالة
  ٢٥٣          أملانيا  مستشارةإىل رسالة
  ٢٦١        الفرنسية اجلمهورية رئيس إىل رسالة

  ٢٧٣      والكومنولث املتحدة اململكة ملكةرسالة إىل 
  ٢٨٥    اإليرانية اإلسالمية للجمهورية األعلى املرشدرسالة إىل 
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  :كتابالترمجة العربية لللقارئ العريب يف الصفحات التالية نقدم 
World Crisis & Pathway to Peace 

الـسادة   من األصل اإلنكليـزي   تشرف بترمجة هذا الكتاب     لقد  و
 ،عبادة بربوش لشافعي،   حامت ا  حممد. داملهندس متيم أبو دقة،     : األفاضل

  .على مسؤوليتهم ، إبراهيم إخلف،إخلفرمي 
وإخراج الكتاب كل مـن اإلخـوة        يف مراجعة الترمجة     ساهم وقد
 عـالء   هـاين طـاهر،   وسام الرباقي،   . داملرحوم عالء جنمي،     :الكرام

حممد طاهر ندمي وعبد املؤمن   عبد ايد عامر، حممد أمحد نعيم،        الغالول،
، ويتقبل سـعيهم     أحسن اجلزاء   مجيعا هميزجيندعو اهللا تعاىل أن     طاهر،  

   .، آمنيالناسوينفع به 
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 اخلليفـة   -ه اهللا تعاىل بنصره العزيز    أيد- مسرور أمحد رزا   م ةحضر
 هـو إمـام اجلماعـة       ،� واإلمام املهدي    اخلامس للمسيح املوعود  

م املهدي واملسيح املوعـود     اإلسالمية األمحدية العاملية وهو حفيد اإلما     
لقد مت انتخابه هلذا املنصب عن       .�رزا غالم أمحد القادياين     حضرة م 

، بعد أيام قليلة من وفاة      ٢٠٠٣  عام  أبريل ٢٢االنتخاب يف   طريق جلنة   
 اخلليفة الرابـع للمـسيح      -رمحه اهللا - طاهر أمحد  مريزا   ةسلفه، حضر 

  .� املوعود
أمت حضرته   باكستان، و  - يف ربوة    ١٥/٠٩/١٩٥٠ولد حضرته يف    
حصل علـى   كما  ،  فيهامدرسة تعليم اإلسالم العليا     تعليمه االبتدائي يف    

 ١٩٧٦يف عام   و. فيها أيضا سالم  شهادة البكالوريوس من كلية تعليم اإل     
جامعـة  اجستري يف االقتصاد الزراعي من      املعلى شهادة   حضرته  حصل  

 سجل  كان له   خليفة،   حضرته ك  قبل انتخاب و. فيصل أباد يف باكستان   
فقـد  . واإلنساينمن اخلدمات اإلنسانية يؤكد على التزامه اخللقي        رائع  

، حيث عمل   واتلعدة سن خدم هناك    و ١٩٧٧ غانا عام    توجه حضرته 
 يف تأسـيس    هم، وسـا   هناك دارس اجلماعة اإلسالمية األمحدية   مل مديرا

  .Salagaاملدرسة األمحدية الثانوية يف 



                  ��������������������������������� �� 	
���� ������� �����  

  

 ث

حـضرته يف    ومل يقتصر عمله هناك على العمل التربوي، بل استفاد        
 البحوث حول إنتاج القمح  وأجرىاالقتصاد الزراعيمن خربته يف   حينه  

 وإنبات القمح كمحصول    زراعةبة ناجحة ل  جترأول  ومت عرض   . يف غانا 
وقُدمت هـذه التجربـة      املعرض التجاري العاملي،  يف غانا يف    اقتصادي  

  . يف غانالوزارة الزراعة
 أعلى ملؤسـسة    امت تعيني حضرته ناظر   ،  ١٩٩٧يف ديسمرب من عام     و

 وهي اهليئة اإلدارية ملركـز اجلماعـة        ؛صدر أجنمن أمحدية يف باكستان    
بتهمـة    كان حضرته قد اعتقل زورا وتانـا       ،١٩٩٩ام  يف ع و. هناك

جن ملدة أحد عشر يوما يف مـسقط        سوقد   !اإلساءة إىل القرآن الكرمي   
ال ومتامـا   باطلـة     كانت  حىت تبني أن التهم املوجهة إليه       بربوة، رأسه

  .من الصحةأساس هلا 
 يف لندن، وبصفته الزعيم الروحـي للمـسلمني   حاليايقيم حضرته   و

ونشر يني يف مجيع أحناء العامل، فإنه يعمل بكل قوة لنصرة اإلسالم          األمحد
توجيه املسلمني األمحديني لاللتزام بتأدية حقوق    ، و  السالم والرمحة  رسالة

اخلالق وحقوق املخلوق وخدمة اإلنسانية بكل الوسـائل والطاقـات          
 وترعى اجلماعة حتت قيادته إنشاء املـساجد        .والقدرات املتوفرة لديهم  

ور التبشري يف العامل أمجع، وكذلك مشاريع خدمة اإلنسانية من إنشاء           ود
املدارس والعيادات واملستشفيات وغريها من املشاريع يف أحناء عديدة من  

  .العامل وخاصة يف العامل النامي
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 قتصادية العاملية فاألزمة االبفترة شديدة االضطراب؛  حاليامير العامل
بني هذا  أن هناك تشااقائمة وتنذر بأخطار جديدة، كما ال تزال 
وأصبح من الواضح أن  ،احلرب العاملية الثانيةالفترة اليت سبقت الوقت و

 حرب عاملية ثالثة تتحرك يف العامل بوترية غري مسبوقة حنواألحداث 
 وهي على وشك أن خترجتسارع مور تاألغامر أن هناك شعور . مروعة

لنصيحة املخلصة القوية والعامل حيتاج إىل من يقدم ا ،عن نطاق السيطرة
املوثوقة اليت ختاطب القلوب والعقول واليت تعطي األمل وتوجه حنو 

الناس وكرامتهم وحقوقهم طريق السالم العاملي املنشود الذي حيفظ دماء 
فمن املؤكد أن احلرب لو نشبت ستكون نووية بال شك، . ومقدرام

د تأثريها إىل وسيترتب عليها نتائج وعواقب تفوق التصور، وسيمت
  .األجيال القادمة اليت سترث هذا املرياث الثقيل املليء باملعاناة واآلالم

رزا التوجيهات اليت قدمها حضرة ميف هذا الكتاب وقد مجعنا 
 للقادة السياسيني مسرور أمحد إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية
 العامل من خالل والدينيني واملسئولني من أصحاب القرار والتأثري يف

القليلة فعلى مدى السنوات . رسائله وخطبه ولقاءاته وزياراته املختلفة
منحى املاضية كان حضرته قد أعلن بال تردد رؤيته واستشعاره لل
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 ومل يقتصر إعالنه على جمرد التنبيه .واملسار الذي يسري العامل حنوه
اإلخالل فحسب، بل قد تلمس حضرته مواطن اخللل اليت قادت حنو 

توجيهات عملية ونصائح ميكن أن تؤدي إىل جتنيب بالسالم العاملي وقدم 
لقد أعلن حضرته بكل . العامل هذه الكارثة فيما لو متَّ اتباعها وتطبيقها

وضوح أن الطريق الوحيد لضمان السالم يف العامل هو انتهاج سبيل 
 يكون العدل والتسامح، وكذلك اخلضوع بكل تواضع هللا تعاىل لكي

وأن يعامل القوي الضعفاء باحترام وكرامة وعدل، ، حبقااإلنسان إنسان 
الشكر وينتهجوا سبل احلق ب يتحلواوكذلك على الضعفاء والفقراء أن 

  .والصالح وأن يعود اجلميع خلالقهم العظيم بكل تواضع وإخالص
ة لقد ذكَّر حضرته اجلميع مرارا وتكرارا أن الطريق للنجاة من الكارث
. هو أن تنتهج األمم سبيل العدالة املطلقة يف التعامل مع بعضها البعض

وأكَّد حضرته أن العداوة اليت قد تكون قائمة بني الشعوب ينبغي أال 
، فال بد من انتهاج سبيل العدل تؤدي إىل اإلجحاف حبقوق اآلخرين

ألن التاريخ قد علمنا أن هذا هو السبيل الوحيد للقضاء على كل آثار 
هذه هي تعاليم القرآن . األحقاد يف املستقبل، وبالتايل بناء سالم دائم

: اهللا تعاىليقول . الكرمي اليت أكد حضرته عليها يف رسائله لقادة العامل
ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَنْ تعتدوا �

 إِنَّ ا اَهللابِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوان واتقُووتعاونوا علَى الْ
  )٣املائدة ( �اللَّه شديد الْعقَابِ
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   :حضرتهرسالته إىل رئيس وزراء إسرائيل، كتب ففي 
ألتمس منكم أن تبذلوا كل ما يف وسعكم لتجنب احلرب بدالً من "

دفع العامل إليها، وتسعوا جاهدين حللّ املشاكل باملفاوضات بدالً من 
القوة، لكي ال نهدي ألجيالنا القادمة إعاقات أو تشويهات، بل نهدي 

  ".هلا مستقبالً مشرقا
   :مية نبه حضرته قائالًمجهورية إيران اإلسال إىل رئيس ة حضرتهرسالويف 

 حاليا موجة من االضطراب وعدم االستقرار، وقد ،يشهد العامل"
اندلعت حروب على مستوى صغري يف بعض األماكن، ويف أماكن 
أخرى نرى القوى العظمى قد تدخلت وتتظاهر بأا تعمل على إحالل 

وقد تورطت كثري من الدول يف هذه املأساة إما معارِضةً أو . السالم
مساندة لدول أخرى، ويف هذا اخلضم مل تراع متطلبات العدل املطلق، 

 ."وبالتايل وبكل أسف نرى أن فتيل حرب عاملية ثالثة قد أُشعل
  :أوباما كتبرئيس ال إىل ة حضرتهرسالويف 

ندرك مجيعا أن السبب الرئيس الذى تسبب يف احلرب العاملية الثانية "
زمة االقتصادية العاملية اليت بدأت يف هو فشل عصبة األمم  إىل جانب األ

وتفيد تقارير خرباء االقتصاد أن هنالك العديد من . ١٩٣٢مطلع سنة 
  . ١٩٣٢أوجه الشبه بني احلالة االقتصادية الراهنة وتلك لسنة 

وها حنن اليوم نشهد أن تردي احلالة السياسية واالقتصادية قد أدى 
خالفات واضطرابات داخلية إىل حروب بني دول صغرية وإىل نزاعات و
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وال شك أن هذه احلالة ستؤدي يف اية املطاف إىل . يف تلك الدول
 .استالم قوى صاعدة مقاليد احلكم، مما سيؤدي إىل حرب عاملية

إن مل حتل النـزاعات بني البلدان الصغرية من خالل املفاوضات 
 السياسية والدبلوماسية سيتم تشكيل تكتالت وجتمعات جديدة يف

 .ودون أدىن شك ستصبح أساس اندالع حرب عاملية ثالثة. العامل
 أعتقد -وبدال من التركيز على التقدم واالزدهار يف العامل- وبالتايل 

أن احلري بنا بل لزاما علينا أن نكثِّف جهودنا إلنقاذ العامل من دمار 
خالق هذا .. هنالك حاجة ماسة للبشرية إىل معرفة اإلله الواحد. حمتم

لكون، ألن هذا هو الضمان الوحيد لبقاء البشرية، وإال فإن العامل ا
  ".متوجه بسرعة يف اجتاه التدمري الذايت

  :وزراء مجهورية الصني الشعبية كتب إىل رئيس ة حضرتهرسالويف 
 للعداوات يسمحوا وأال باحلكمة العامل قادة يعمل أن تعاىل اهللا أدعو"

 إىل تنفجر أن ضيق نطاق على جتري اليت والشعوب األمم بني املتبادلة
  ".عاملي صراع

  :وزراء اململكة املتحدة كتب حضرتهإىل رئيس ته رسالويف 
 أن اجتاه كل ويف املستويات كل علينا على جيب أنه هو مطليب"

 هذا يف فإن جنحنا. الكراهية هليب ما نستطيع إلطفاء أفضل حناول
 أما إذا إشراقًا، أكثر القادمة مستقبالً ألجيالنا نضمن فسوف اجلهد،
 احلرب نتيجة أنه شك أدىن هناك يكون فلن املهمة، هذه يف فشلْنا
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 عواقب أعمالنا مكان كل يف القادمة النووية سوف تتحمل أجيالنا
 .  العاملية تلك الكارثة إىل دفْع العامل آلبائهم يغفروا ولن املروعة

 تلك من واحدة أيضا هي بريطانيا أن أخرى مرة أذكّركم أن وأود
 البلدان يف وكذلك املتقدم، العامل يف هلا تأثريها ونفوذها اليت البلدان
 خالل من ذلك، يف ترغبون كنتم إذا العامل، هذا توجيه وميكنكم النامية،
 والقوى بريطانيا على ينبغي لذا،. والعدالة اإلنصاف مبتطلبات الوفاء

 عسى اهللا. العامل يف السالم إقامة حنو دورها أن تلعب األخرى الكربى
  ".الرسالة هذه لفهم العامل أن يوفقكم وقادة وتعاىل سبحانه

هدى يف هذا الكتاب مصدر معت  جاليتالتوجيهات  تكون تلك 
العصيب وأن يعملوا مبعايري العدل واإلنصاف وأن للناس يف هذا الوقت 

  .آمني. يرجعوا هللا تعاىل حىت ينعم الناس بالسالم الدائم
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
@ @
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  ،� املهدي واإلمام املوعود للمسيح اخلامس اخلليفة أمحد، مسرور مرزا حضرة

 العموم جملس يف اهلام خطابه يلقي



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 مرزا حضرة  ،)احمللي واحلكم تالبلديا وزيرة (الربملان عضوة بلريز هازل معايل ،)اخلارجية  الدميقراطيني اللرباليني باسم املتحدث (أفربي اللورد :اجلالسون  

 مرون جيليان الربملان عضوة ،)الظل حكومة يف اخلزانة وزيرة (جريننغ جستني الربملان عضوة ،� املهدي واإلمام املوعود للمسيح اخلامس اخلليفة أمحد، مسرور

  ).منستر وست عمدة (هاميز لويس املستشار ،)الظل حكومة يف اخلارجية وزيرة(

:الواقفون

للشئون

   العموم، جملس يف رمسية جتوالية زيارة

 جريننغ جستني الربملان عضوة برعاية

 فريانردرا الربملان عضو ،)املتحدة اململكة يف األمحدية اإلسالمية اجلماعة أمري (حياة رفيق ،)الظل حكومة يف الثقافة وزير (هنت جريمي الربملان عضو           

 ساميون الربملان عضو موريس، روب الربملان عضو ،)التنظيمي واإلصالح واملشاريع األعمال دائرة يف سابق وزير (الربملان عضو ويكس مالكومل معاىل. شارما

  .كني أالن الربملان عضو لنتون، مارتن الربملان عضو ،)الليربايل الدميقراطي احلزب سرئي (هيوز
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أيده اهللا تعاىل بنصره -هذا خطاب تارخيي حلضرة مريزا مسرور أمحد   

 وإمام اجلماعة اإلسالمية � اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود -العزيز
يف ) الربملان الربيطاين(محدية العاملية يف جملس العموم األ

٢٢/١٠/٢٠٠٨.  
 Justine" جستني جرينينج"مت تنظيم حفل استقبال من قبل 

Greening ين"؛ عضوة الربملان عنتب "Putney حيث يقع مسجد ،
 سنة على ١٠٠مقر اجلماعة اإلسالمية األمحدية، مبناسبة مرور " فضل"

  .اخلالفة األمحدية
 Gillian" جيليان مريون"حضر حفل االستقبال أعضاء الربملان 

Merron  هازل بلريز"صاحب السعادة و " Rt Hon Hazel Blears 
 Dominic Grieve" دومينيك جريف "و   Alan Keen"آالن كني"و
إيريك "وحضر كذلك اللورد . Simon Hughes "سيمون هيوز"و

زون من السياسيني والصحافة واألعضاء البار Eric Avebury" أفبوري
  .واملتخصصني
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أوال وقبل كل شيء أود أن أشكر مجيع الضيوف الكرام احملترمني 
نواب الربملان وأصحاب السعادة الذين مسحوا إلمام مجاعة دينية أن 

 غاية االمتنان لسعادة النائبة احملترمة يقول هلم بضع كلمات، وإنين يف
، عضوة الربملان عن منطقتنا اليت Justine Greening" جستني جرينينج"

بذلت الكثري من أجل تنظيم هذا احلدث من أجل جمتمع صغري يف دائرا 
وما قامت به سعادا إمنا . االنتخابية مبناسبة الذكرى املئوية للخالفة

بة قلبها وحرصها على مشاعر كل الناس الذين يظهر نبل أخالقها وطي
  .يعيشون يف دائرا االنتخابية

حتمل لواء التعاليم وعلى صغر عدد اجلماعة اإلسالمية إال أا 
أن كل أمحدي يعيش يف بوميكنين القول . اإلسالمية احلقيقية ومتثّلها

ن بريطانيا العظمى هو مواطن خملص إىل أقصى احلدود للبلد وحيبها، أل
حب : " الذي كان من تعاليمه�هذا هو ما تعلمناه من رسولنا الكرمي 
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لقد وضح وأكد على هذه التعاليم اإلسالمية . ١"الوطن من اإلميان

مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية الذي نؤمن بأنه هو املسيح املوعود 
ء واملصلح هلذا العصر، والذي أعلن عند دعواه أن اهللا تعاىل قد أمره بأدا

 بأن أداء احلقوق املستحقة خللق وأضاف. حقَّين؛ حق اهللا وحق خلق اهللا
  . ٢التحدي األصعبهو اهللا 

أما فيما يتعلق باخلالفة، رمبا خيشى البعض أن يعيد التاريخ نفسه وأن 
امسحوا يل أن . تبدأ احلروب نتيجة وجود مثل هذا النوع من القيادة

تبقى س اإلسالم، املوجهة إىلمة أؤكد لكم أنه على الرغم من هذه الته
املثلى للسالم القيم حبمل لواء بإذن اهللا تعاىل اخلالفة األمحدية معروفة 

. والوئام يف العامل، فضال عن إخالص أفرادها للوطن الذي يعيشون فيه
 مهمة املسيح املوعود واإلمام هي مواصلةاخلالفة األمحدية مهمة إن 

إن هذه . قًا للخوف من هذه اخلالفة، لذا فال مربر مطل�املهدي 
 اجلماعة حنو الوفاء بالواجبني اللّذين جاء املسيح توجه أفراداخلالفة 

، لذا فهي تسعى دوما لتحقيق السالم والوئام أدائهمااملوعود من أجل 
  .يف العامل

  . أعود إىل صلب املوضوعاآلن، وبسبب ضيق الوقت، 

                                                           
  ٣٨٦ احلديث رقم للسخاوي، احلسنة واملقاصد ،٢٥ ص املباين تشييد 1
 ٣٢٦ صفحة األول اجلزء امللفوظات 2
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قليلة املاضية، سوف نالحظ أن إذا حبثنا بشكل حيادي يف القرون ال

كانت بل احلروب خالل تلك الفترة مل تكن حروبا دينية يف احلقيقة، 
وحىت الصراعات احلالية واألعمال العدائية بني الدول تنشأ . سياسية

  .بسبب املصاحل السياسية واإلقليمية واالقتصادية
ت وأخشى نظرا إىل ما تسري األمور إليه اليوم، أن تؤدي سياسا

 بلدان العامل إىل حرب عاملية لن تتأثر ا الدول الفقرية فقط، واقتصادات
لذا من واجب القوى العظمى اجللوس معا .  أيضاالثرية الدول وإمنا

  .وإجياد حل إلنقاذ البشرية من الوقوع يف تلك الكارثة
إن بريطانيا هي أيضا واحدة من تلك البلدان اليت هلا نفوذها يف العامل 

قدم، كما أنّ هلا نفوذا يف البلدان النامية كذلك، وميكنكم قيادة املت
 من خالل القيام  مبتطلبات اإلنصاف - إذا كنتم ترغبون يف ذلك-العامل

  .والعدل
إذا نظرنا إىل املاضي القريب فقد حكمت بريطانيا الكثري من البلدان 

 القارة العدالة واحلرية الدينية، وخاصة يف شبهوضربت أمثلة عليا يف 
إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية شاهدة على هذا، ولقد أشاد . اهلندية

مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية كثريا باحلكومة الربيطانية على 
عندما هنأ مؤسس اجلماعة . سياساا العادلة ومنحها للحرية الدينية

املاسي هلا، اإلسالمية األمحدية جاللة امللكة فيكتوريا مبناسبة اليوبيل 
اجلزاء  � اهللا جيزيهاونقل رسالة اإلسالم هلا، دعا هلا دعاًء خاصا أن 
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 نظرا إىل الطريقة اليت راعت ا احلكومة الربيطانية مقتضيات األوىف

  .العدالة واإلنصاف
إن ماضينا يدل على أننا نقدر دائما هذه العدالة من قبل بريطانيا، 

لسمة املميزة للحكومة الربيطانية مستقبال، ونأمل أن تظل العدالة هي ا
ليس فقط يف املسائل الدينية، ولكن يف مجيع النواحي، وأال تنسوا أبدا ما 

  .يف ماضيكم من صفات محيدة
يف العامل، ونشهد اندالع احلروب واضطراب اليوم، هناك ثوران كبري 

ا على نطاق صغري، بينما يف بعض األماكن تدعي القوى العظمى أ
إذا مل تتحقق متطلبات العدالة، فإن نريان هذه . حتاول حتقيق السالم

لذا فإنين . احلروب احمللية من املمكن أن تتصاعد ويتورط فيها العامل كله
  .أطالبكم بكل تواضع أن تنقذوا العامل من الدمار

اآلن، أذكر بإجياز ما هي تعاليم اإلسالم إلحالل السالم يف العامل، أو 
إنين أدعو أن .  تأسيس السالم يف العامل يف ضوء هذه التعاليمكيف ميكن

يقوم بإحالل السالم يف العامل أولئك املخاطبون أوالً ذه التعاليم، أعين 
ولكن الواجب على مجيع . أن يعملوا بتلك التعاليموذلك ب.. املسلمني

  .بلدان العامل، ومجيع القوى العظمى أو احلكومات، العمل ا
اليوم وهذا العصر الذي انكمش فيه العامل وصار قرية عاملية يف هذا 

بطريقة مل يكن من املمكن ختيلها يف السابق، صار لزاما علينا أن ندرك 
مسئولياتنا كبشر وجيب أن تم حبل املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت 
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جيب أن يتم هذا بالعمل . ميكن أن تساعد يف إحالل السالم يف العامل

  .العدلجلاد والوفاء جبميع متطلبات ا
املشاكل السائدة حاليا هناك مشكلة، وإن كانت غري مباشرة، من بني 

ها الدينإن بعض اجلماعات من املسلمني تستخدم وسائل غري . سبب
ويلحقون  فيقتلون باسم الدين ، ويقوم البعض جمات انتحاريةمشروعة

، بل يقتلون يف الوقت  وأبرياءمن جنود ومدنينيغري املسلمني األضرار ب
إن هذا العمل الوحشي . بوحشيةأيضا نفسه املسلمني األبرياء واألطفال 

ونتيجة هلذا السلوك املروع من بعض املسلمني، . ال يقبله اإلسالم مطلقًا
كانت نتيجته أن و ،قد نشأ انطباع خاطئ متاما يف البلدان غري املسلمة

ويف الوقت  ،ضد اإلسالم موقفًا علنيا بعض القطاعات من اتمع اختذت
نفسه تكن فئة أخرى انطباعا غري سليم ضد اإلسالم وإن كانوا ال 

  .يعلنون معارضتهم
 تها ثقوقد أدى ذلك إىل فقدان شعوب البالد الغربية وغري املسلمة

 سوءاوبسبب سلوك قلة من املسلمني، قد ازدادت ردة الفعل . املسلمنيب
  .مني يوما بعد يوم بدال من حتسني الوضععند غري املسل

لقد كان املثال الرئيسي لردة الفعل اخلاطئة هذه، ذلك اهلجوم على 
 وعلى القرآن الكرمي، الكتاب املقدس �شخص رسول اإلسالم األكرم 

، كان موقف الساسة الربيطانيني، أيا كان احلدثويف هذا . للمسلمني
فًا عن موقف السياسيني يف بعض الدول حزم، واملثقفني يف بريطانيا خمتل
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ما الفائدة من جتريح هذه املشاعر . األخرى، وأنا أشكركم على ذلك

الكراهية والبغضاء اليت تدفع بعض املسلمني املتطرفني  سوى املزيد من
لكثري من اليت بدورها تعطي مربرا  ،"غري اإلسالمية" ارتكاب األفعال إىل

 أما املعتدلون غري املتطرفني .هروا مبعارضتهمغري املسلمني أن يعلنوا وجي
فإم يتأذون كثريا من تلك من األعماق  �الذين حيبون رسول اإلسالم 

إن املهمة . اهلجمات، ويف مقدمة هؤالء تأيت اجلماعة اإلسالمية األمحدية
 �األساسية لنا هي أن نظهر للعامل عظمة شخص الرسول الكرمي 

 إننا حنترم ونبجل كل األنبياء عليهم السالم، .وتعاليم اإلسالم اجلميلة
وال ميكننا أن ننطق بكلمة تنال من ونعتقد أم مجيعا مرسلون من اهللا 

ولكننا نشعر باحلزن الشديد عندما نسمع ادعاءات احترام أي منهم، 
  .�كاذبة ال أساس هلا من الصحة ضد رسولنا 

رة أخرى إىل تكتالت، م حني ترى العامل منقسما يف الوقت احلاضر، 
د التطرف وتدهور األوضاع املالية واالقتصادية، فإن هناك حاجة ازداو

وهذا ال . ملحة للقضاء على مجيع أنواع الكراهية وإرساء أسس السالم
ميكن أن يتم إال من خالل احترامنا ملشاعر اآلخرين، وإذا مل يتم ذلك 

ال حىت بشكل صحيح وبصدق وإخالص، فسوف تتدهور األحوال 
إنين أقدر ما قامت به الدول الغربية القوية اقتصاديا . اميكن السيطرة عليه

أن مسحت وبسخاء لشعوب الدول الفقرية أو النامية أن يستقروا 
ويعيشوا يف بلدام، ومن بينهم مسلمون أيضا، ولكن العدالة احلقيقية 
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هذا هو .  أيضاتتطلب أن تراعى املشاعر واألعراف الدينية هلؤالء الناس

وعلينا أن نتذكر أنه عندما ختتل . السبيل لكي يعيش الناس يف سكينة
  .سكينة الفرد، فإن سكينة اتمع كله سوف تتأثر

وكما قلت سابقا، إنين ممنت ألعضاء السلطة التشريعية والسياسيني 
الربيطانيني ملا قاموا به من وفاء مبتطلبات العدالة وعدم تدخلهم يف هذا 

مر، وهذا يف الواقع هو تعاليم اإلسالم اليت جاء ا القرآن الكرمي الذي األ
  ) ٢٥٧ :البقرة(. �ال إِكْراه في الدينِ�أعلن أنه 

فقط االام أن اإلسالم انتشر بالسيف، بل خيرب هذا التعليم ال يدحض 
أمر بني اإلنسان وربه، وجيب أن ال اعتناق دينٍ هو املسلمني أيضا أن 

دخل أحد فيه، وأنه من حق كل واحد أن يعيش وفقا إلميانه وأن يت
لحق ضررا  مبا ي باسم الدينإذا قام أحدأما .  حبرية دينهشعائريؤدي 

 من تطبيق قانون الدولة ألنه فال بدتعارض مع قانون البالد، يباآلخرين و
ل ال ميكن أن يكون هناك تعليم ألي نيب من أنبياء اهللا تعاىل يسمح بأفعا

  .ظاملة باسم الدين
هذا هو املبدأ األساسي إلقرار السالم على املستوى احمللي وكذلك 

  .على الصعيد الدويل
 بسبب تغيري- ذلك، فإن اإلسالم يعلمنا أنه إذا حدث وباإلضافة إىل

الدينية، مث ته  أن تدخل جمتمع أو مجاعة أو حكومة يف حري-ه دينأحد 
مل أي حقد أو سوء حييجب أال ف، هبعد ذلك تغريت الظروف لصاحل
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يقول اهللا . قيم العدل واإلنصافيفكر يف االنتقام، إمنا ينبغي أن ينية وال 

يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني للَّه شهداَء �: تعاىل يف القرآن الكرمي
لَى أَلَّا تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجلَا يو طسبِالْق بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدع

    ).٩: املائدة (�للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ
 أال حتيد أبدا عن ؛ السالم يف اتمع يضمن إرساء دعائمتعليمال اهذ

أن هذا التعليم قد عمل يتبني من تاريخ اإلسالم . العدل حىت مع عدوك
أضرب هنا  أنال أستطيع اآلن . وأنه مت الوفاء بكل متطلبات العدالةبه 

 هلذا األمر، ولكن يشهد التاريخ على حقيقة أن النيب الكرمي  كثريةأمثلة
 عفا بلاملكرمة من أولئك الذين عذبوه " مكة"بعد فتح   مل ينتقم�

وال ميكن توطيد السالم . عنهم ومسح هلم أن يبقوا على ما يؤمنون به
ليوم إال باستيفاء مجيع متطلبات العدالة حىت للعدو، ليس فقط يف ا

يف مجيع احلروب األخرى أيضا، بل احلروب ضد املتطرفني الدينيني، 
  .فهذا هو السالم الذي ميكن أن يدوم

 ومهما كانت األسباب ،لقد نشبت يف القرن املاضي حربان عامليتان
 وهو أن العدالة مل تتحقق عيانلل يربز  سببا واحدافإذا تدبرنا بعمق، فإن

أنّ النريان اليت ظُن أا فكانت النتيجة . بشكل صحيح يف احلرب األوىل
 حتترق ببطء حىت اندلعت اكن يف الواقع إال نارت مل قد مخدت،

  .وانفجرت وخيمت على العامل كله مرة ثانية
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١٧
 للمحافظةاليوم تتزايد االضطرابات واحلروب، واإلجراءات اليت تتخذ 

 ذلك، فإن وباإلضافة إىل. على السالم أصبحت تنذر حبرب عاملية أخرى
 القرآن بينلقد . تزيد الطني بلةاملشاكل االقتصادية واالجتماعية احلالية 

فمن احلقائق . الكرمي بعض املبادئ الذهبية إلحالل السالم يف العامل
يتجلى هذا الثابتة أن اجلشع يتسبب يف زيادة العداوة، ويف بعض األحيان 

يف صورة التوسع اإلقليمي أو االستيالء على املوارد الطبيعية لآلخرين أو 
هذا يؤدي إىل القسوة، سواء كان على . استعالء البعض على اآلخرين

يد الطغاة الذين يغتصبون حقوق الناس بال رمحة لكي يثبتوا تفوقهم 
يان يف بعض األح. تحقيق مصاحلهم، أو بالغزو العسكري لآلخرينل

  .تصل صرخات أمل الشعوب املظلومة إىل العامل اخلارجي
 ا مبدأ ذهبي�تعلمنا من رسول اإلسالم الكرمي وعلى كل حال فقد 

 الرسول � الصحابة فسأل. واملظلوم الظامل من كالً نساعد أن: وهو
 فَقَالَ الظامل؟ يساعدون فكيف املظلوم، مساعدة يفهمون إم: �

 للعقاب مستحقًا جيعله سوف ظلمه ألن الظلم من متنعه بأن: � الرسول
  .  حماولة إنقاذهالرمحة فمن. ٣اإلهلي

                                                           
3 نسٍ عولُ قَالَ قَالَ � أَنسر اللَّه �" :رصان اكا أَخمظَال ا أَوظْلُوملٌ فَقَالَ" مجا ري 

 تحجزه: "قَالَ أَنصره؟ كَيف ظَالما كَانَ إِذَا أَفَرأَيت مظْلُوما كَانَ إِذَا أَنصره اللَّه رسولَ
أَو هعنمت نفَإِنَّ الظُّلْمِ م كذَل رصنبـاب ميـني    -كتاب اإلكراه -صحيح البخاري (". ه

 )٦٩٥٢حديث رقم . الرجل لصاحبه
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١٨
هذا املبدأ ميتد من أصغر شرحية يف اتمع إىل الصعيد الدويل، ويف 

وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا �: يقول القرآن الكرميذلك 
تغا فَإِنْ بمهنييَء إِلَى بفى تتي حغبي تلُوا الَّتى فَقَاترلَى الْأُخا عماهدإِح 

 بحي أَقِْسطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص فَإِنْ فَاَءت رِ اللَّهأَم
نيقِْسطورغم أن هذا التعليم هو للمسلمني، إالَّ ). ١٠:  احلجرات (�الْم

  .من شأن االلتزام ذا املبدأ أن يرسي أساس السالم العامليأن 
 السالم، وإذا  لتحقيقالشرط األهم و العدل هبأن فقد قيل هنا

فيجب  العدل ت احملاوالت إلحالل السالم على الرغم من تطبيقفشل
فإن أذعن .  حىت يذعن للسالماملعتدي جمتمعنيحماربة األمم  على

عى لالنتقام منه وأالَّ نفرض عليه قيودا أو للسالم، فمن العدل أال نس
 علينا أن نسعى  نفسهولكن يف الوقتاملعتدي جيب مراقبة إذًا، . حظرا

  .لتحسني أوضاعه
 -فمن أجل وضع حد لالضطرابات السائدة يف بعض دول العامل اليوم

 - يف هذا املضمار تبدو على رأسهاولألسف أن بعض البلدان املسلمة
أن تتحرى " الفيتو"النقد أي ول وخاصة تلك اليت هلا حق ينبغي على الد

إىل أي مدى حتقق العدالة يف العامل، ألنه كلما كانت هناك حاجة 
  .لدول القويةحنو اللمساعدة فإن األيادي متتد 

كانت وكما ذكرت آنفًا، فإننا شهود على حقيقة أن احلكومة الربيطانية 
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١٩
ت انتباهكم إىل بعض هذه  وهذا ما شجعين أن ألفداعمة للعدالة؟

  . املسائل
 السالم يف العامل إلرساء دعائمومن املبادئ األخرى اليت يعلمها ديننا 

ولَا تمدنَّ �: جاء يف القرآن الكرمي. أن ال نطمع يف ثروات اآلخرين
 لنفْتنهم فيه ورِزق عينيك إِلَى ما متعنا بِه أَزواجا منهم زهرةَ الْحياة الدنيا

  )١٣٢:  طه (�ربك خير وأَبقَى
يف ثروام هو سبب االضطراب املتزايد والطمع إن حسد اآلخرين 

فإن الرغبة يف تقليد اجلريان وعلى املستوى الشخصي، . يف العامل
 اجلشع والطمع الذي ال حدود له ومواكبتهم، كما يقول املثل، أدت إىل

لقد بدأت املنافسة يف اجلشع . ىل تدمري السالم االجتماعي إوأدى
والطمع على أساس وطين مث أدت إىل تدمري السالم العاملي، وثبت ذلك 

 وكل عاقل ميكنه أن يرى أن الرغبة يف ثروة اآلخرين هي ، التاريخعرب
وهذا هو . السبب يف احلسد والطمع املتزايد، وهي مصدر اخلسران

  فقط املرء على مواردهيركّز يقول أنه ينبغي أن �السبب يف أن اهللا 
معلوم أن توسيع رقعة األراضي يهدف دائما إىل استغالل . ويستفيد منها

  .مواردها الطبيعية
تتحد األمم والتكتالت لالستيالء على املوارد الطبيعية يف بعض 

اب الذين عملوا يف السابق ، كتب عدد من الكتذلكويف . البلدان
ين للحكومات كتبا بالتفصيل كيف تسعى بعض الدول مستشار
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٢٠
إننا ال نعرف إىل أي مدى كان . للسيطرة على موارد الدول األخرى

، ولكن قراءة تلك  بذلكاهللا أعلم.. هؤالء الكتاب صادقني فيما كتبوا
 قلوب احملبني لبلدام الفقرية، وهو السبب الرئيس تؤمل بشدةالتقارير 

  .أسلحة الدمار الشاملب  التسلحقلتزايد اإلرهاب وسبا
يف الوقت احلاضر، يعتبر العامل أكثر واقعية ووعيا وعلما مما كان 
عليه يف املاضي، حىت يف الدول الفقرية هناك من األذكياء من برع 
 كثريا يف التعليم يف جماالت ختصصهم، وتعمل العقول فائقة الذكاء

ويف ظل هذه الظروف، . الكبرية يف مراكز األحباث بالتعاون املتبادل
 سوف تتضامن معا لوضع حد الشعوبيتصور أن  أن لمرءميكن ل

لطرق التفكري اخلاطئة ومحاقات املاضي اليت أسفرت عن العداوات 
كان ينبغي أن تستخدم تلك امللكات اليت . وأدت إىل احلروب املروعة

وابتكار  وذلك التقدم العلمي من أجل خري اإلنسانية 	وهبها اهللا 
 كل �لقد منح اهللا .  من موارد بعضنالالستفادةالوسائل املمكنة 

بلد املوارد الطبيعية اليت ينبغي أن يستفاد منها متاما لكي يصبح العامل 
 كثريا من البلدان مناخا ممتازا وبيئة 	لقد وهب اهللا . لسالماواحة 
يم الستخدام فإذا مت التخطيط السل. لزراعة خمتلف احملاصيلممتازة 

التكنولوجيا احلديثة يف الزراعة، الزدهر االقتصاد وصار من املمكن 
كذلك ينبغي أن يسمح بتطوير . القضاء على اجلوع من وجه األرض

البلدان اليت لديها موارد طبيعية وأن يشترى منها بأسعار عادلة 
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٢١
. وبسخاء، وينبغي أن تستفيد كل دولة من موارد البلدان األخرى

  .	و الطريق الصحيح الذي يرضي اهللا هذا ه
 يرسل رسله إىل الناس لكي يبني هلم الطرق اليت تقرم منه �اهللا إن 
. ، ويف الوقت نفسه أعلن اهللا تعاىل احلرية الكاملة يف أمر اإلميان�

ووفقا ملعتقداتنا، فإن الثواب والعقاب سوف يكون بعد املوت أيضا، 
ا يظلم خلق اهللا تعاىل ومل العدالة ولكن حبسب النظام اإلهلي عندم

واإلنصاف، فإن آثار هذه األمور ترى يف هذا العامل أيضا وفقًا للقوانني 
الطبيعية وتشاهد ردود الفعل احلادة لتلك املظامل، وليس هناك ما يضمن 

  .تسري ردود الفعل؛ أيف طريق صحيح أم خاطئسكيف 
بذل كل اجلهود املمكنة إن الطريق الصحيح لفالح العامل هو أن ت

  . إلعطاء الدول الفقرية حقوقها
ومن القضايا الرئيسية اليوم هي األزمة االقتصادية يف ما اصطلح 

األدلة مهما بدا األمر غريبا ولكن . على تسميته باسم أزمة االئتمان
القرآن الكرمي إليه وقد وجهنا  .اجتاه واحد يف واقع األمر تشري حنو

، ألنه لعنة تشكل خطرا على السالم األسري بأن نتجنب الربا
وقد حذرنا من الربا حبيث وصف الذي يقبل الربا . والوطين والدويل

لذلك قد حذرنا حنن املسلمني أن . مبن يتخبطه الشيطان باجلنون
جنتنب هذا الوضع وذلك باالمتناع عن التعامل بالربا، ألن املال الذي 

 حىت لو بدا ذلك للبعض، ألنه حتما حتصل عليه بالربا ال ينمي الثروة



����� �� 	
���� ������� �����  
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وباإلضافة . للرباسوف حيني الوقت الذي تظهر فيه النتائج احلقيقية 

 ذلك، هناك حتذير لنا بعدم الدخول يف األعمال التجارية الربوية، إىل
ولقد تبني جبالء هذا األمر اليوم يف . �فإن فعلنا فكأننا حنارب اهللا 

رض بعض األفراد املال لشراء العقارات، يف البداية اقت. أزمة االئتمان
ولكنهم ماتوا وهم مثقلون بالديون قبل أن يتمكنوا من رؤية ملكيتهم 

أما اآلن فهناك حكومات مثقلة بالديون ومبتالة ا إىل . للعقارات
لقد أفلست الشركات الكربى، وكذلك بعض البنوك . ال يصدقحد 

 يف كل ملحوظذا الوضع  بعضها، وهقد أُنقذواملؤسسات املالية و
لقد .  ذه األزمة مينعلم أ، وأنتما أم فقريابلد؛ سواء كان غني

واألمر يعتمد اآلن على مدى استطاعة  ،ضاعت أموال املودعني
وفقدت العائالت ورجال األعمال وزعماء . احلكومات أن تسعفهم

  .احلكومات راحة البال يف معظم دول العامل
لى التفكري أن العامل يتجه إىل النتيجة املنطقية ربنا هذا الوضع عأال جي

. بعواقب هذا الوضع مستقبالاهللا أعلم  اليت قد مت حتذيرنا منها من قبل؟
لقد نبهنا اهللا تعاىل إىل أن نتجه حنو السالم الذي ال ميكن حتقيقه إال يف 
وجود جتارة حالل وطاهرة، وعندما تستخدم املوارد بطريقة سليمة 

  .ونزيهة
ن أي حديثي عن تلك النقاط املوجزة من تعاليمنا، مع التذكري اآل

  .بأن السالم احلقيقي يف العامل يكمن يف الرجوع إىل اهللا تعاىل فقط



����� �� 	
���� ������� �����  

  

٢٣
اهللا تعاىل أن يهدي العامل لفهم هذا األمر حىت يتمكنوا من أداء عسى 

  .حقوق اآلخرين
كم هنا وأخريا، أعرب مرة أخرى عن امتناين لكم مجيعا على حضور

  .شكرا جزيال لكم. واالستماع إيلَّ
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  األملاين، االحتادي شاجلي من باخ، ألويس العميد
 العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده اخلامس اخلليفة حضرة مع 

  العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده اخلامس اخلليفة حضرة
 األملاين االحتادي اجليش خياطب 



  

1.

3.

2.

4.

1. Colonel Ulrich, 2. Brigadier General Bach, 3. Colonel Trautvetter, and 4. Colonel 
I.G. Janke, meeting Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih Vaba 
 

 جانكي،. ج. أ العقيد - ٤ و تروتفيتر، العقيد -٣ باخ، العميد - ٢ أولريخ، العقيد -١ 

العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده أمحد مسرور مرزا حضرة اخلامس اخلليفة يقابلون  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 على دعويت إىل م مجيعا أن أغتنم هذه الفرصة ألشكركأود أوالً

وبصفيت . كلماتبعض ال أقول كي اخلاص وإتاحة الفرصة يل كممقر
األمحدية، أود أن أحتدث إليكم عن تعاليم اإلسالمية جلماعة إمام ا

 جلسةيف وحيث إنّ هذا موضوع طويل ال ميكن اإلحاطة به . اإلسالم
قتصر على جانب أ من الضروري أن لذا ،واحدة أو يف وقت قصري

  .إليكمحديثي  وأسلِّط الضوء عليه يفاإلسالم  واحد من
حينما كنت أفكر أي جانب من جوانب اإلسالم سأقدم أمامكم، 

اإلسالمية جلماعة  رئيس ا" واجيس هاوسرعبد اهللا"طلب مين السيد 
احلب املتعلقة بهنا يف أملانيا أن أتكلم عن تعاليم اإلسالم األمحدية 

لذا . ذ قرارياختا يفهذا ين طلبه ساعدولقد  وطن،واإلخالص لل



����� �� 	
���� ������� �����  

  

٣٠
 من تعاليم اإلسالم يف حمددة أتكلم اآلن بإجياز عن جوانب سوف
  .ذلك

 سهل،" وطناإلخالص واحلب لل: "كلماتأو مساع التحدث 
املعاين على الكثري من  حتتويهذه الكلمات القليلة  يف الواقع لكنو

 فهمويف حقيقة األمر إنه يف غاية الصعوبة . اجلميلة والعميقة جدا
على أية حال، يف . هتتطلبما ما تعنيه هذه الكلمات وحقيقة  وإدراك

 يفهوم اإلسالماملالوقت القصري املتاح، سوف أحاول أن أشرح هذا 
 ةساسياأل من املبادئأوال وقبل كل شيء،  .الوطنإلخالص وحب ل

ازدواجية املعايري أو ينم قول اإلنسان أو عمله عن  الَّ اإلسالم أيف
اإلخالص احلقيقي يتطلب عالقة مبنية على الصدق ف .النفاق

 أمهية اإن هذه املبادئ هل.  وأن يكون ظاهر اإلنسان كباطنهزاهةـوالن
 أي يفذلك، من الضروري للمواطن ل.  فيما يتعلق باملواطنةقصوى

أو ولد يف هذا الوطن  سواء وطنه،خالص لالوالء واإلأن يدين ببلد 
  . من خالل اهلجرة أو بأي وسيلة أخرى.. اجلنسية يف وقت الحقنال

 أعلى يف هذه السمة أبدواالذين و، صفة عظيمةاإلخالص إن 
وحبهم اهللا بوصلتهم  كان .	 أنبياء اهللا هم  وأفضل املعايرياادرج

مهما  �قد وضعوا أوامره  ورم األشىتيف حىت إم  جدا له قويا
وهذا يبني  ، إىل تنفيذها تنفيذا كامالواوسع نصب أعينهم كانت

وبالتايل، . أوامره تعاىل وما وصل إليه والؤهم من كمالالتزامهم ب
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٣١
حنذو حذوها نا أن يلع ينبغي فإن هذه املعايري لإلخالص هي اليت

أن نفهم االستمرار يف حديثي هذا ينبغي  قبل لكنو. امنوذجا ونتخذه
فإن تعريف وفقا لتعاليم اإلسالم،  .اإلخالصبما هو املقصود 

لتعهدات واملواثيق الكامل بكل اوفاء ال احلقيقي هو اهومعن اإلخالص
 مهما كانت صعوبة هذا على كل املستويات وحتت كل الظروف

  .  اإلسالميفي لإلخالص املطلوب  هذا هو املعيار احلقيق.األمر
  القرآن الكرميمن خمتلفة مواضعيف لقد حض اهللا تعاىل املسلمني 

 على سوف يحاسبهمألنه هم  الوفاء بتعهدام ومواثيقعلى ضرورة
 ملزمونملسلمني لذا فإن ا. كل التعهدات اليت قطعوها على أنفسهم

، وكذلك هللا تعاىلوعودهم مع االوفاء جبميع العهود، مبا يف ذلك ب
  .أمهية كل منهاحبسب مجيع التعهدات األخرى 

أن مبا  :هوتساؤلٌ و الناس أذهاننشأ يف قد ييف هذا السياق، 
يترتب على لذا هم، عنددين أمهية قصوى الهللا واملسلمني يدعون أن 

 اهللا مع همدو عهأن حتظى وبالتايل هللا لوالئهم األولوية تكونذلك أن 
 . بتقدير وأمهية تفوق غريها من العهود- لوفاء ا اليت يسعون ل- 

لتزام ه وتعهده باالوطنملسلم لاأن والء وبالتايل قد يعتقد البعض 
سوف يكون  لذلكو؛  أمهية ثانوية بالنسبة لهوذأمر  بلدقوانني الب

  .معينةظروف بلده يف لده وعهبعلى استعداد للتضحية 
ا بأن الرسول  أحيطكم علم أنلإلجابة على هذا السؤال، أود أوالًو
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٣٢
وهكذا، .  من اإلميانطنلوان حب قد علّمنا أنفسه ب � االكرمي حممد

تعاىل هللا الصادق ب واحل ، شرط يف اإلسالميالوطنية الصادقة هفإن 
ه ليس ا أنالواضح متامفمن . وطنه أن حيب املرءإلسالم يتطلب من لو

  . هوطن لهحب تعاىل و بني حب الشخص هللاعارضهناك ت
 جزء من اإلسالم، فمن الواضح وحيث إن حب اإلنسان لوطنه هو

 اإلخالص ياتسعى للوصول إىل أعلى مستويسلم جيب أن املمتاما أن 
تعاىل للوصول إىل اهللا السبيل ، ألن هذا هو استوطنهللوطن الذي 
هللا تعاىل  الصادقاحلب يقف  فإنه من املستحيل أن لذا. والفوز بقربه
 لوطنه خالص واإلباحلنعه من ميا  أو حاجزعائقًا سلميف قلب امل

  . أبدا
إنكارا  احلقوق الدينية أو حظرا علىلألسف، جند يف بعض البلدان، 

 إذا كان هؤالء الناس الذين :هووسؤال آخر قد ينشأ لذلك، . تاما هلا
 على واافظحيأن هل من املمكن يتعرضون لالضطهاد من قبل الدولة، 

أن سى ببالغ األأحيطكم علما و ؟لوطن والدولةاحلب واإلخالص ل
القوانني احلكومة سنت هذه الظروف موجودة يف باكستان، حيث 

مجيع  عد القانون رمسيااآلن يف باكستان، قد و.  بالفعلضد مجاعتنا
 أن من ون ممنوع فإمبالتايلو ،"غري مسلمني "نيمحدياملسلمني األ

يف باكستان على األمحديني ا ضوحيظر أي". نيمسلم"أنفسهم  يسموا
أن ، أو  اآلخروننواملسلماليت يؤديها  ةطريقأن يؤدوا عبادام بال
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٣٣
وهكذا، فقد . نيمسلمتظهرهم كإسالمية أو أعراف  يعملوا بشعائر

 من حقهم اإلنساين األساسي مجاعتناحرمت الدولة يف باكستان أفراد 
  . يف العبادة

 :من الطبيعي جدا أن نتساءل يف االعتبار هذا الوضع، فينخذآ
 مثل هذه بلدهم يف قوانني ونمحدياأل املسلمون حيترمكيف ميكن أن 

  ؟ وطنهم لئهم يف والواستمريكيف ميكن أن والظروف؟ 
 مثل هذه احلالة من التطرف الشديد، فإنهنا أود أن أوضح أن يف 

حنن نعتقد .  قضيتني منفصلتنيا أصبحبلد قدوالوالء لل القانون
احلق يف لكل فرد و أن الدين هو مسألة شخصية ونمحدياأل ونلماملس

 فإنوهكذا، . الدين وأنه ال ينبغي أن يكون هناك إكراه يف اختياره
 بال  القسوة واالضطهادفإنه شديد هذا احلق، يعارضقانون الكان 
  على مر العصور من الناس الغالبية العظمىتقد أدانيف الواقع و. شك

  .اضطهادمن  ةلالدوما قامت به 
جند أن الناس يف هذه القارة سوف  تاريخ أوروبا، يف ناإذا نظر

الف اضطر اآلالضطهاد الديين، ونتيجة لذلك، ليضا ضحية أ كانوا
 اعترب مجيع املؤرخني املنصفنيلقد و.  من بلد إىل آخرللهجرة

يف مثل هذه  .بالغةة وقس احلكومات والشعوب هذا االضطهادو
ينصح  ،طاقيصبح ال يكل احلدود ووز االضطهاد حني يتجاالظروف 
 حرية ممارسة جيد فيه إىل مكان واهلجرة اإلنسان بترك بلدهاإلسالم 
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٣٤
فإن ا إىل جنب مع هذا التوجيه، جنبوومع ذلك، . سالمبدينه 

أن يأخذ أي ظرف من الظروف ال جيوز حتتا أنه اإلسالم يعلمنا أيض 
 أي خمططات أو مؤامرات ضد شارك يفأو أن ي القانون بيديه حدأ

  . اإلسالم ال لبس فيهيفهذا أمر واضح متاما ف ،بلده
الذي يتعرض له األمحديون،  رهيبعلى الرغم من االضطهاد الو

على الرغم من و .ما زالوا يعيشون يف باكستانهم املاليني منفإن 
م، فإال متعرضهم للتمييز املستمر والقسوة يف مجيع جوانب حيا 

 ونيشاركوهم . هم لبلدواحلقيقيكامل ال ئهم على والحيافظون اوزال
 يف كل ااالت اليت لتقدم والنجاحعلى اباستمرار يف  مساعدة األمة 

  . يقع حتت مسئوليتهم مكان كلأو يف يعملون فيه 
  أماألمحدينييتهمون لعقود من الزمان لقد ظلّ خصوم األمحدية 

 على إثبات ذلك أو إظهار يقدروا مل مليسوا موالني لباكستان، ولكنه
 هناك حاجة إىل ت احلقيقة أنه كلما كان.أي دليل يدعم ادعاءام

 وا وقفنيمحديفإن املسلمني األباكستان، ملصلحة  اتتضحيال تقدمي
 كل لتقدمي على استعداد باستمرار وادائما يف املقدمة، وكان

ا  ضحية وهدفمعلى الرغم من كو و.التضحيات من أجل هذا البلد
 من أي كثر أالبلد بقوانني ونلتزمي نيمحدياألاملسلمني إالّ أن لقانون، ل

ن الذين يتبعون اإلسالم ون احلقيقيو املسلممهذا ألو. شخص آخر
  .احلقيقي
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٣٥
قدمها القرآن الكرمي فيما يتعلق ياليت ومن التعاليم األخرى 

من . االعتدالما خيالف  كل يتجنبوااإلخالص هو أن الناس جيب أن ب
اليت انتباهنا إىل النقطة النهائية ال يلفت ميلة لإلسالم أنه املزايا اجل

أيضا من كل  حيذرنا بل؛ جدا ألمر ماطرية اخلالعواقب تكمن فيها 
 متهد الطريق لوقوع البشر يف املسالك احملفوفة  اليتاألمور الصغرية

 فمنحيح،  إرشادات اإلسالم بشكل صنا، إذا اتبعلذا. باملخاطر
الوضع عن أن خيرج ، قبل مراحلها األوىلمكن حل أي قضية يف امل

  .نطاق السيطرة
 أال وهيبشكل خطري بالبلد  مسألة تضر هناكعلى سبيل املثال، 

يستغرق الناس يف يف كثري من األحيان، . بل األفراداجلشع املايل من ق
م طرقًا تنايف األطماع املادية اليت تفوق قدرام مما يؤدي إىل سلوكه

 مثل هذه األمور يف اية تؤدي ميكن أن   وهكذااإلخالص للوطن،
  . بلدهاملرء لخيانة إىل املطاف 

 املستخدمة يف العربية كلمةفال.  هذا األمرامسحوا يل أن أشرح قليال
ضرر ال اليت تسبب م الناس أو أعماهلأولئك لوصف" البغي" هي

 ضررال ونلحقي خاطئة أو  الذين يشاركون يف ممارسات،دهمبالل
األشخاص الذين يرتكبون الغش إىل ا أيضوهي تشري . اآلخرينب

شري إىل وكذلك ت. ظاملةللحصول على األشياء بطريقة غري قانونية و
  . األذى والضرريف  ونسببيت كل احلدود وونتعديالناس الذين 
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٣٦
 الناس الذينالتوقع من مثل هؤالء اإلسالم أنه ال ميكن يعلّمنا 

اإلخالص ال يتحقق ، ألن قومون بتلك األعمال أن يكونوا خملصنيي
لقيم األخالقية وكذلك ال ميكن ل. القيم األخالقية العاليةدون االلتزام ب

 يف منظورهم خيتلفون ال شك أن الناس. العالية أن توجد بدون والء
هللا ايسعى فقط للفوز ب اإلسالم  إالَّ أنية،السامخالقية األعايري املحول 
فإن املسلمني مطالبون دوما بالعمل مبا يرضي اهللا وهكذا، . �

  .تعاىل

 مجيع عنقد ى فإن اهللا تعاىل ا لتعاليم اإلسالم، باختصار، وفقً
 وذلك ألن ،كومةاحلدولة أو الالتمرد، سواء ضد وأشكال الغدر 

يف . عمل ضد الدولة يشكل ديدا للسالم واألمن يف البالدالالتمرد أو 
هليب يضرم  ذاه داخلي أو املعارضة فإنالتمرد ال ما ينشأالواقع، حيث

االضطرابات ستغالل  الاآلخرونشجع يتاملعارضة اخلارجية و
وهكذا ميكن أن تصل عواقب عدم الوالء للوطن إىل أبعد  ،الداخلية

لذا فكل ما ميكن أن يتسبب يف إحلاق الضرر بالوطن يدخل . مدى
  .سبق وصفهالذي " البغي"يف معىن 

إذا وضعنا كل هذه األمور يف احلسبان؛ فإن اإلخالص للوطن 
  .يتطلب من املرء الصرب واألخالق وااللتزام بقانون البلد

دميقراطي بصفة بشكل  معظم احلكومات تداريف العصر احلديث 
ينبغي فعل ف شخص أو جمموعة تغيري احلكومة، أراد إذا لذلك . عامة
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٣٧
 من خالل مسمع صويينبغي أن . سليمةال دميقراطيةالطرق بالذلك 

بناء على  اإلدالء باألصوات ال ينبغي .التصويت يف صناديق االقتراع
مدفوعا  ه صوتيعطي الشخصأن يعلمنا اإلسالم . مصاحل شخصية

. واضعا يف اعتباره مصلحة الوطنعر اإلخالص واحلب لبلده اشمب
ميكن لوياته اخلاصة اليت أوإىل نظر  يإلنسان أالّعلى اولذلك، ينبغي 

 عليهينبغي ؛ بل مرشح أو حزبأن يستفيد منها شخصيا من خالل 
ساعد الذي يزب احلرشح أو امل فيختارأن يتخذ قراره بطريقة متوازنة 

 إن مسؤليات احلكومة جسيمة وهي ثقة كبرية .لهاكمة األعلى تقدم 
ويرونه األنسب ة ثقة كبريينبغي أال نسلمها إالَّ ملن يثق فيه الناخبون 

، قيقي هذا هو اإلسالم احل.واألكثر استحقاقًا حلمل هلذه املسئولية
  .وهذا هو الوالء احلقيقي

 أَنْ يأْمركُم اَهللا إِنَّ�:  يقول اهللا تعاىل٥٩يف سورة النساء اآلية 
 حكُموات أَنْ الناسِ بين حكَمتم وإِذَا أَهلها إِلَى اَألمانات تؤدوا

هنا . �بصريا سميعا كَانَ اللَّه إِنَّ بِه يعظُكُم نِعما اللَّه إِنَّ بِالْعدلِ
وإذا حكمنا ، صحاا جيب أن تؤدوا األمانات إىل أهأنتعاىل  اهللا ناأمري

 وطناإلخالص للفإن وهكذا، . بني الناس علينا أن حنكم بالعدل
 حقا، ا الذين يستحقوأولئكومة احلكأن نولّي مسئولية يقتضي 

  .طليعة بني دول العاملال إىلأيت وتاألمة فهكذا تتقدم 
ضرابات  اجلمهور يف اإليشارك بعضكثرية من العامل ماكن يف أ
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٣٨
 ذلك، يف بعض وباإلضافة إىل. واالحتجاجات ضد سياسات احلكومة

 وإحلاق األضرارتخريب يقوم املتظاهرون بالبلدان العامل الثالث، 
يدعون أم  قد م أمع ،ملواطننيا ختص الدولة أو اليتمتلكات مب

 بدافع احلب، واحلقيقة أن مثل هذه األعمال ال عالقة هلا يتصرفون
  ومما هو جدير بالذكر أنه حىت تلك.حبهأو للوطن خالص باإل

، جرائم عنف أو  اليت ليس فيهاضرابات السلميةاالحتجاجات أو اإل
 إذ تؤدي يف كثري من األحيان خلسارة البلد  جدااي سلبا تأثريافإن هل

 مثل هذا يعدميكن حبال من األحوال أن فال . اقتصاديا باملاليني
  .السلوك مثاال للوالء للوطن

اجلماعة اإلسالمية مؤسس الذي علَمنا إياه  املبدأ الذهيب إن
نبياء األ تعاىل وهللاطائعني ظل دائما نأن ينبغي علينا  هو أنهاألمحدية 

 عليم نفسههذا هو التو ، حتت كل الظروفأويل األمر يف بالدناو
اإلضرابات أو بسمح بلد يحىت عندما لذا، . الوارد يف القرآن الكرمي

  .هاقتصاد  أووطنجيب أن جترى يف حدود ال تضر ال، حتجاجاتاال
ن و املسلمهل ميكن أن يلتحق: يطرح كثريا وهوآخر هناك سؤالٌ 

، بذلكمح هلم وإذا س؟  الدول الغربيةيفالعسكرية صفوف القوات ب
  ؟ اإلسالمية يف اهلجمات العسكرية على البلدان ةشاركامل هم ميكنهلف

 ال جيوز ألي شخص أن ي أنه هةاألساسياإلسالمية  ئدااملبإن أحد 
 يبقى هذا األمر األساسي يف بال كلجيب أن . يشترك يف الظلم
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٣٩
وغري عادلة بظلم وبطريقة   تصرفألنهم بلد مسلم، وجهإذا . مسلم

الكرمي القرآن يأمر في مثل هذه الظروف فالعدوان، وهو الذي بدأ ب
هذا يعين أا جيب و. يد الظاملتضرب على  أن يةماإلسالاحلكومات 

  . وتسعى إلحالل السالمعدوانوقف الأن ت
إلاء جيوز اختاذ التدابري الالزمة ذا، يف مثل هذه الظروف ل

لكن إذا أصلح البلد املعتدي من موقفه وقبل السالم؛ فال و. عدوانال
ادعاءات أو أعذار جيوز استغالل ذلك البلد أو شعبه، وال إذالله حبجة 

 مرة هواستقاللاملعتادة  تهمنح حريي وبدال من ذلك ينبغي أن ؛كاذبة
وليس   العسكري إلحالل السالماخليارجيب أن يكون . أخرى

ميع يعطي احلق جلاإلسالم ذلك فإن  وك.مصاحل خاصةلتحقيق 
إذا ف ، والظلمعنف الإسالمية بصدأو غري  سواء كانت إسالمية البلدان

 لتحقيق ة أن اجم البالد املسلمةسلمامللبلدان غري لميكن  لزم األمر
لمسلمني يف تلك البلدان غري لسمح وي. قيقيةاحلهذه األهداف 

 ماحيث .عدوانخرى من الاأل دولالنع مليش اجلىل إالنضمام ا ةسلمامل
املسلمني الذين خيدمون اجلنود ؛ جيب على  مثل هذه الظروفتوجد

 إذا لزم األمر من والتقايوامر واأل واتبعيغربية أن يف جيش أي دولة 
 مهامجة دولة أخرى ظلما أما إذا قرر اجليش .أجل إحالل السالم

وإالَّ كان ، اجليشاخلدمة يف ذلك ترك فاملسلم له خيار ، وعدوانا
ولن يكون يف هذه احلالة خائنا لبلده؛ بل إن . ظلمالمعاونا على 
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اإلخالص للبلد يقتضي اختاذ هذه اخلطوة، وجيب عليه أيضا النصح 

 احلضيضإىل ينحدروا  يسمحوا ألنفسهم أن ال أحلكومة بالده
  .املعتديةاحلكومات الظاملة والدول فيتصرفوا ك

تركه  وليس هناك طريقة لةإلزامياجليش أما إذا كانت اخلدمة يف 
عليه أال  ولكن ، أن يترك البلدعليهينبغي ف، وضمري املسلم غري مرتاح

ألنه جيب أن يغادر املسلم البلد يف هذه احلالة، . هبلديرفع صوته ضد 
يف صف قف ي أو هاعمل ضدي وهويف بلد ا ال جيوز أن يعيش مواطن

  .هلا املعارضني
املسلمني  التعاليم اإلسالمية اليت توجه وانب مناجل بعضهذه 
  . وطنإلخالص واحلب للل حنو املتطلبات احلقيقية املخلصني

   .مل أمتكن من عرض هذا املوضوع إال بإجيازيف الوقت املتاح 
أننا اليوم نالحظ أن العامل أصبح قرية بيف اخلتام، أود أن أقول 

الناس يوجد . بعضأكثر قربا مع بعضهم ال لقد أصبح البشر ،عاملية
 منهذا يتطلب و ، البلدانكلاألديان والثقافات يف و األمممن مجيع 

يسعى جيب أن . ها واحترامقوامشاعر مجيع األم مراعاةقادة كل دولة 
. احلق والعدالةترعى  القوانني اليت إلنشاءحكومام جاهدين وقادة ال
علينا ي  ينبغ،لشعبابدال من جعل القوانني وسيلة ألمل وإحباط و

القضاء على الظلم والقسوة وأن نسعى جاهدين من أجل العدالة 
، �ه العامل خالقيعرف أفضل طريقة للقيام بذلك هو أن  و.احلقيقية
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إذا .  تعاىلاإلخالص هللاب اإلخالص نوع من أنواعكل وأن يرتبط 

 يفأعلى معايري اإلخالص إقامة حدث هذا فسوف نشهد بأم أعيننا 
سبل جديدة تقودنا إىل السالم سوف تنفتح لبلدان والناس من مجيع ا

  .واألمن يف مجيع أحناء العامل
، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر كل واحد أي حديثيقبل أن 

بارك اهللا . حديثيالستماع إىل وامنكم مرة أخرى على دعويت اليوم 
  . لكمشكرا جزيالو. مجيعا، وبارك أملانيالكم 
  
 






  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ÜÛ@ñŠß†½a@‰bqŁaòíëìäÛa@lŠz
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  العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده أمحد مسرور مرزا حضرة
التاسعالسنويالسالممؤمترخياطب

 حلضرته يقدم جونسون بوريس لندن ةعمد
 لندن حافلة جمسم وهي تذكارية ديةه

  ،)املتميزة القيادة سيدة وسام حاملة (ريتشاردسون ماري السيدة
  املتحدة، اململكة يف  SOSاألطفال قرى رئيسة

  حضرته من تتقبل
 السالم لتعزيز األمحدية اإلسالمية اجلماعة جائزة



  

  العزيز، بنصره تعاىل اهللا أيده اخلامس ليفةاخل أمحد، مسرور مرزا حضرة
 الدولية الشئون حول اخلارجية الباكستانية للصحافة يتحدث 
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òß†ÔßZ@ @
منتدى " انعقد ٢٠١٢آذار لعام /ين من شهر مارسيف الرابع والعشر

أكرب مسجد يف غرب -السنوي التاسع يف مسجد بيت الفتوح " السالم
حتت رعاية اجلماعة اإلسالمية األمحدية " موردن-Morden" يف -أوروبا

 مشارك من ١٠٠٠لقد جذب هذا احلدث أكثر من . باململكة املتحدة
ضاء من جملسي العموم واللوردات بينهم وزراء يف احلكومة وسفراء وأع

والضيوف واخلرباء واجلريان وغريهم من كبار الشخصيات وعمدة لندن 
السالم "هلذا العام هواملنتدى وكان موضوع .  اتمعمن خمتلف قطاعات

  ".العاملي
 ،أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزد،  أمري املؤمنني مريزا مسرور أمحوقدم

لجمعية اخلريية ية األمحدية الثالثة لتعزيز السالم لجائزة اجلماعة اإلسالم
 يف اململكة املتحدة تقديراً جلهودها "SOS"قرى األطفال اخلريية "

ين يف مجيع أحناء درشاملستمرة يف ختفيف معاناة األطفال األيتام وامل
  ". لكل طفلحنونبيت "العامل، وحنو حتقيق هدفها 

  :وقد حضر هذا املنتدى من الضيوف
• "Rt Hon Justine Greening - جوستني جريننج "

 . املواصالتونئووزير الدولة لشعضو الربملان 
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• "Jane Ellison -عضو الربملان عن  " جان إليسون" 

Battersea - باترسي." 

• "Seema Malhotra - عضوة الربملان عن " راتسيما ماهلو

"Feltham and Heston–فيلتهام وهيستون." 

• "Tom Brake -ضو الربملان عن ع"  توم بريك

"Carlshalton and Wallington–كارلشالتون وويلنجتون." 

• "Virendra Sharma-عضو الربملان  " فريندرا شارما

 ".إلينج وساوثهول–Ealing and Southall"عن 

 . "Wimbledon" لورد وميبلدون" طارق أمحد"اللورد  •

• "HE Wesley Momo Johnson-  ويسلي مومو

 .سفري ليبرييا" جونسون

 .عبد اهللا الراضي سفري اليمن •

• "Miguel Solano-Lopez-ميجيل سوالنو لوبيز  "

 .سفري باراجوي

قائد "  مارتن أثريتون-Martin Atherton" عميد حبري •

 .البحرية يف املنطقة

رئيس بلدية "  جان كوبر-Jane Cooper"عضو الس  •

"Wandsworth-واندسورث."  
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" تون مكيرتي ميل-Milton McKenzie"عضو الس  •

  ".باركنج ودجينهام- Barking and Dagenham "رئيس بلدية 

رئيس "  أمريت مان-Amrit Mann"عضو الس  •
  ".هونسلو-Hounslow"بلدية 

• "Siobhan Benita "املرشح املستقل لبلدية لندن. 

رجال السلك الدبلوماسي من عدة دول أخرى منها  •
 .اهلند وكندا وإندونيسيا وغينيا
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ÜÛ@ñŠß†½a@‰bqŁaòíëìäÛa@lŠz@ @
@µg@ò�b½a@òub§aëòÔÜĐ½a@òÛa†ÈÛa@ @

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السادة الضيوف، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
اليوم، بعد مرور عام، تتاح يل الفرصة جمددا للترحيب بالضيوف 

 أشكركم جزيل الشكر ملا الكرام الذين حضروا هذا املنتدى، وإنين
يف الواقع إن الكثري منكم . بذلتموه من أوقاتكم للحضور واملشاركة

الذي تنظّمه اجلماعةُ " منتدى السالم"على علم ذا احلفل املعروف بـ 
اإلسالمية األمحدية كلَّ عام، وهو أحد األمثلة للجهود الكثرية اليت 

  .مجعنبذهلا يف سبيل توطيد السالم يف العامل أ
يشاركنا اليوم بعض األصدقاء اجلدد الذين حضروا هذا احلفل ألول 
مرة، بينما اآلخرون هم أصدقاء قدامى يدعمون جهودنا منذ سنوات 

على أية حال مجيعكم على مستوى عال من الثقافة وتشاركوننا . طويلة
الرغبة يف توطيد السالم يف العامل كله، وهلذا حضرمت مجيعا هذه 

لقد جئتم اليوم بقلوب ميلؤها األمل أن يعم احلب واملواساة . املنتدى



����� �� 	
���� ������� �����  

  

٥٢
هذه هي القيم والـمثل اليت يتوق إليها الغالبية . والتآخي العاملَ كله

فإن هذه هي . العظمى من شعوب العامل وهم يف أمس احلاجة إليها حبق
األسباب اليت جعلتكم مجيعا جتلسون أمامي اليوم مع أنكم من خلفيات 

  .ب وديانات خمتلفةوشعو
مرة حيدونا يف كل  و،كل عام هذا املؤمتر، فإننا نعقد  قلتوكما

، ولذا فإنين أمام أعيننا السالم العاملَ أن يعم مجيعا الشعور واألمل نفسه
تسنح لكم  يف أي مكان لتعزيز السالم نسعى أنكل عام أطلب منكم 

 أيضا أطلب، ذلكوباإلضافة إىل . تتصلون به كل منمع و، فيه الفرصة
 ينقلوا احلكومات أن أو باألحزاب السياسية هلم عالقة أولئك الذينمن 

يدرك  ن الضروري أنإنه مل. نفوذهم إىل دائرة السالم هذه رسالة
 ماسة للقيم هناك حاجة، السالم يف العامل توطيد أنه من أجل اجلميع

  .من أي وقت مضى الرفيعة أكثراألخالقية 
سنحت  فحيثما وكلما، اجلماعة اإلسالمية األمحديةأما فيما يتعلق ب

 إنه ليس هناك سوىقول علنا ون، فإننا نعرِب بكل وضوح لنا الفرصة
أن  وهو، يتجه حنوه الدمار واخلراب الذي من إلنقاذ العامل طريق واحد

 األهم من ذلك،و. املودة وشعور الوحدةاحملبة و لنشر ميع اجليسعى
فإن معرفة . األحد اهللا هو، الذي �خالقَه  عرفأن ي ينبغي على العامل

يصبح هذا  وعندما خبلقه، احلب والرمحة حنو تقودنا  هي اليت�اخلالق 
إننا . 	مستحقني حملبة اهللا  نكون، عندها سريتنا ال يتجزأ جزًءا من
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 وهذا األمل واألسى، يف العامل صوتنا داعني إىل السالم نرفع باستمرار

جعل الناس وى ختفيف معاناة يدفعنا للعمل عل وبنايف قل به نشعرالذي 
 هي من هذه املهمة، يف الواقع .مكانا أفضل العامل الذي نعيش فيه

  .هذا اهلدف من أجل حتقيق العديدة اليت نبذهلااجلهود 
وإضافة  .النبيلة هذه الرغبات لديه واحد منكم كل، قلت آنفًا وكما
أن  والزعماء الدينيني ن السياسينيم مرارا وتكرارا لقد طلبت، إىل ذلك

كل هذه اجلهود إىل اآلن نرى  على الرغم من و.من أجل السالم يسعوا
 يف عامل اليوم،. يف مجيع أحناء العاملاالضطراب مستمرا ومتزايدا القلق و

 جند يف بعض البلدان. ضطرابواالوالتوتر الصراع  الكثري من هناك
يقاتل  يف بالد أخرىويما بينهم، ف ويتحاربون أفراد الشعب يتقاتلون

شعبهم يهامجون على العكس جند احلكام أو، احلكومةَ الشعب. 
 مصاحلها من أجلاالضطراب الفوضى و تدعم اجلماعات اإلرهابيةو

يف بعض  و.واملسنني األبرياء واألطفال النساء من غري عابئة مبن يقتلون
بدالً  صاحلها اخلاصة ملحتقيقًا، جند األحزاب السياسية تتحارب البلدان
 بعض جند كذلك .بلدام من أجل حتسني أحوال معا تعمل من أن

 .الدول األخرى يف موارد باستمرار طامعة احلكومات والدول
، العامل جهودها يف احملافظة على سلطاا يف الدول الكربى وتستهلك

  .حتقيق هذا اهلدف يفتدخر وسعا وال 
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 وال  األمحدية اجلماعةجند أن فإننا ،يف االعتبار آخذين كل هذا

على  أو السلطة القدرة، ميلكون الذين هم من الشعب، منكم الغالبية
 سلطة أي ال منلك ألننا وذلك، إجيايب إلحداث تغيري وضع السياسات

 رجال السياسة حىت القول أنه ميكنين، يف الواقع. منصب حكومية أو
 عندما يكونون يف دائما عناميتفقون عالقات ودية و معهمالذين لنا 

وعوضا عن ذلك . رفع صومفإم غري قادرين أيضا على ، صحبتنا
وذلك ألم  .من طرح وجهات نظرهميمنعون حتجب و أصوام جند

 ضغوط خارجية بسبب رمبا أو اتباع سياسة حزم، إما جمربون على
  .حلفاء سياسيني من أو قوى عاملية أخرى من

، يف كل عام هذه السالم ندوة شاركون يفملانحن ، فومع ذلك
ومشاعرنا أنه ينبغي  آرائنا نعرب عن، ويف توطيد السالمحيدونا األمل 

 واجلنسيات األديان بني مجيعاألخوة املودة والرمحة و أن تتوطد
أن نخرج  إالَّ أننا لألسف عاجزون. الناس مجيعبني أي واألعراق؛ 
  .تحقيق ما نطمح إليهوسيلة ل الأو سلطة الليس لدينا فللنور، هذه الرؤية

 خالل ألقيت قبل سنتني ويف هذه القاعة نفسهاكنت قد أذكر أنين 
لتحقيق  السبل والوسائل بالتفصيل شرحت فيها سالم كلمة للندوتنا

. ذا األمر كيفية قيام األمم املتحدة عن أيضاحتدثت و، السالم العاملي
 إيريك- Eric Avebury "اللوردترم  واحملصديقنا العزيز علق، بعد ذلك

كان . نفسها جيب أن يلقى يف األمم املتحدة اخلطاب هذا أن" إيفربي
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 جمرد أود قوله هو أن ما لكن، وعن نبل أخالقه وكرمه نابعا قوله هذا

 إقامة يؤدي إىل ليس كافيا ولن إلقاء خطبة أو حماضرة أو مساعها
 األساس هو هذا اهلدفحقيق تل الشرط الرئيس الواقع، إن يف. سالمال

 يف، القرآن الكرمي وقد بين. مجيع املسائل واإلنصاف يف العدالة املطلقة
 هذا درس الذي يرشدنا يفوال املبدأ الذهيب ،١٣٦اآلية  ،٤سورة النساء

كانت  لو، والعدالة حتقيقًا ملتطلبات املوضوع حيث تنص اآلية أنه
، املقربني واألصدقاء بأو األقار والديك أو نفسكالشهادة على 

املصاحل  حيث تنحى العدالة احلقيقية هذه هي. تشهد بذلك فعليك أن
  .من أجل املصلحة العامة جانبا الشخصية

ندرك  سوف فإننا، اجلماعي على املستوى هذا املبدأ إذا تفكرنا يف
ينبغي التخلي عن وسائل االستمالة واالسترضاء غري املشروعة أنه 

 ينبغي على ممثلي بدال من ذلك، و. أساس الثروة والنفوذوالقائمة على
 مبادئ العدالة دعمرغبة يف بإخالص وب العملُ كل دولة وسفراء

، ألن والتمييز التحيز القضاء على مجيع أشكال جيب علينا .واملساواة
العامة  اجلمعية إذا نظرنا إىل. لتحقيق السالم هو السبيل الوحيدهذا 

كلمات تلقى يف  أو عبارات جند أن، األمن لسجم أو لألمم املتحدة
                                                           

يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني بِالْقسط شهداَء للَّه ولَو علَى أَنفُـِسكُم أَوِ              �  4
اللَّه أَولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا الْوالدينِ والْأَقْربِني إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقريا فَ

  .)١٣٦ :النساء (�وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا
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 ال معىن هلذهالشكر، ولكن املديح و الكثري من كثري من األحيان

  .قرارات تكون قد اتخذت سلفا الألن اإلشادة
القوى  من التحالفات بأو بالضغط يتم اختاذ القرارات حيث، وهكذا

اخلطب تصبح ، فإن هذه  فعالًالوسائل الدميقراطية بدال من الكربى
ومع  .العامل اخلارجي خلداع ذريعة كالما فقط وعدمية املعىن وتتخد

. كل جهودنا عن نثبط من مهتنا أو نتخلى أن كل هذا ال يعين، ذلك
 -قوانني البالد ضمن- هدفنا ، ينبغي أن يكون عوضا عن ذلكبل 

مي تقد أيضا جيب علينا .الوقت تطلبات مبتذكري احلكومة االستمرار يف
اليت لديها اهتمامات خاصة  تلك اجلماعات لبشكل صحيح املشورة

نرى  سوف فقط وعندها. العدالة  تسودلكيعلى املستوى العاملي 
  .مجيعاالوئام الذي نأمله مالذًا للسالم و أصبح العامل قد

إذا .  وال ينبغي لنا ذلك عن جهودنافإننا ال نقدر على أن نتخلىلذا 
 من أولئك نصبح، فسوف القسوة والظلم ضد ناأصوات رفع توقفنا عن

 سواء .على اإلطالق أو مثل عليا قيم أخالقية الذين ليس لديهم
فليس هذا هو املهم، بل املهم  أم ال هلا تأثري أو كان أصواتناأسمعت 

ببالغ  دائما أشعر إنين .على السالم اآلخرين وحثهم نصح أن نستمر يف
 هذا املنتدى لالستماع حضروا الناس كثريا منأن  عندما أرى السرور

 العامل من أجل يف والتراحمإحالل السالم سبل والتعلم والتحدث عن 
لذا فإنين  .اجلنسية الدين أو القيم اإلنسانية رغم االختالف يف إعالء
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٥٧
حىت  وسعكم بأقصى ما يف لتحقيق السالم أن تسعوا منكم مجيعا أطلب

 وقت يتوطد فيه أن يأيت إىل األمل بصيص احملافظة على نتمكن من
  .أحناء العامل مجيع يف والعدالة السالم احلقيقي

 	يصدر اهللا ، اجلهود البشرية عندما تفشل جيب أن نتذكر أنه
 أن يدخل القرار اإلهلي حيز قبل لذا .البشرية قراره لتحديد مصري

 وعلى أن يوفوا حقوقالتنفيذ وقبل أن جيرب الناس على اإلذعان له 
 بأنفسهم إىل الناس يف العامل أن ينتبه فضل بكثري، فإنه من األانيةاإلنس

 اهللا ، ألنه إذا قرر احلامسةذه املسائل االهتمام	ذا اختاذ إجراءات  
 وبصورة رهيبة بشدة سوف يعم اجلنس البشري غضبه فإن ،الشأن
  .حقًا

 ونإن أحد املظاهر الرهيبة للقرار اإلهلي يف عامل اليوم ميكن أن يك
 الذي والدمار هذه احلرب آثار ما من شك أن. حربا عاملية أخرى

، هذا اجليل فقط على، أو احلرب نفسها لن يقتصر علىسوف حتدثه 
 النتائج تلك أحد .عديدة قادمة ألجيال املروعة نتائجه تظهربل سوف 

 األطفال حديثي الوالدة على هو تأثريها أساوية ملثل هذه احلربامل
 هي أسلحة مدمرة املتاحة اليوم األسلحةإن . يف املستقبلو سواء اآلن أ

 أو خلقية بعيوب وراثية أطفال والدة تؤدي إىلإىل درجة أا ميكن أن 
  .تطال عدة أجيال خطرية
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٥٨
 نووية الالوخيمة للحرب العواقب بلد الذي شهد الإن اليابان هي

. ة الثانيةاحلرب العاملي خالل بالقنابل النووية عندما تعرضت للهجوم
 خوف احلرب ترى، فإنك وتلتقي بالناس اليابان عندما تزوروإىل اليوم 
 القنابل النوويةإالَّ أن . عيوم وأقواهلم واضحة يف املطلقة هلا والكراهية

، هي أقل قوة دمار واسعوتسببت يف يف ذلك الوقت  اليت استخدمت
 الدول حىتيوم  الالدول متتلكها اليت األسلحة النوويةبكثري من تلك 

  .جدا الصغرية
 قنابل الذرية ال تزال مستمرة الاليابان أن اآلثار املترتبة على ويقال يف

حديثي الوالدة على الرغم من مرور سبعة  على األطفال بوضوح
 املمكن يف بعض األحيان فمن شخص أُطلقت النار على إذا .عقود

لكن إذا اندلعت حرب و، العالج الطيب من خالل بقاؤه على قيد احلياة
من هذا  حظ لن يكون هلميكونون عرضة هلا أولئك الذين  فإن نووية
 مثل وجيمدون على الفور الناس ميوت هؤالء سوف بل .القبيل

النباتات كلها والغذاء و إن مياه الشرب. جلودهم وتذوب، التماثيل
 األمراض أنواع نتصور، ولنا أن االشعاع وتتضرر من تتلوثسوف 

اليت مل تضرب  تلك األماكنحىت . ليها هذا التلوثإ سيؤدي اليت
أقل حدة نسبيا، ولكن  مباشرة وتالحظ فيها آثار اإلشعاع وإن كانت
، وسوف يكون والعلل يف تلك األماكن أيضا سيزداد خطر األمراض

  .هناك خطورة كبرية على األجيال القادمة
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٥٩
راب الذي يسببه هذا واخل اآلثار املدمرة، فإن كما قلت آنفًا ولذلك،

ينتقل ، بل سوف وتداعياا احلرب لن يقتصر على النوع من احلروب
ذا النوع من احلروب، هي العواقب الوخيمة هل هذه .جيل إىل جيل من
يفخرون احلمق إذ األنانية و على درجة من هناك أناس اليومو

 واحلقيقة أن ما يسمى. للعامل هدية، وحيسبوا باختراعام تلك
اجلوانب املفيدة للطاقة والتكنولوجيا النووية ميكن أن يكون  أيضا يف ب

 أو اإلمهال تدمري واسع النطاق إما بسبب، وتؤدي إىل غاية اخلطورة
 وقوع احلادث مثل، مثل هذه الكوارث بالفعل لقد شهدنا. احلوادث
العام وكذلك يف . أوكرانيابتشرنوبيل  يف ١٩٨٦يف عام  النووي
 مما أدى إىل تعرض، اليابان يف والتسونامي وقوع الزلزالبعد املاضي 

، مثل هذه األحداث دث حتعندما. خوف شديدطر كبري وخل البالد
 جتربتهم بسبب و.املناطق املتضررة إعمار إعادة من الصعب جدايكون 

بالفعل و يف غاية احلذر،أساوية، فإن شعب اليابان قد أصبح الفريدة وامل
  . والرعب له ما يربره فإن شعورهم باخلوف

 دخلت اليابانعندما ميوتون يف احلروب، و الناس من الواضح أن
بعض  أن جيدا يدركون وشعبا حكومة احلرب العاملية الثانية كانت

لقوا حتفهم   ماليني شخص٣ما يقرب  يقال أن. الناس سوف يقتلون
خرى وإن عددا من البلدان األ. سكاا من ٪٤حنو هذا و، اليابان يف
، اإلمجايل من حيث العدد وأعلى نسبة أعلى من الوفيات عانوا من قد
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٦٠
ال  الشعب الياباين اليت جندها يف احلربالنفور من الكراهية وإالَّ أن 

 وهو لسبب بسيط، وذلك اآلخرين باملقارنة مع أعلى بكثري يزال
 خالل احلرب على اليابان أُسقطتا النوويتان اللتان القنبلتان بالتأكيد

. حىت اليوم ويكابدوا اليت ما زالوا يشاهدواالعواقب و، العاملية الثانية
 إعمار إعادة من خالل قدرا على ومرونة عظمة اليابان لقد أثبتت

أنه إذا استخدمت األسلحة  وليكن واضحا. بسرعة نسبيا مدا وتأهيل
  البالدبعض أجزاء متحى املمكن جدا أن، فمن مرة أخرى اليوم النووية

  .من اخلريطة وتزول من الوجود متاما
حنو  كانت احلرب العاملية الثانية يف لعدد القتلىاملتوقعة إن التقديرات 

. كانوا من املدنيني منهم  مليون٤٠حنو  أنيقال مليون شخص و ٦٢
 لقد .قتلى املدنيني يفوق العسكريني بكثريوبعبارة أخرى، فإن عدد ال

 باستثناءأن األسلحة املستخدمة يف تلك احلرب مع  هذا الدماروقع كل 
نصف  حنو فقدان بلقد منيت اململكة املتحدةو. كانت تقليديةاليابان 

 ال اململكة املتحدة، كانت يف ذلك الوقت، بالطبعو. مليون شخص
إذا  ف.نيابة عنها أيضا ارب حتمستعمرااكانت و قوة استعماريةتزال 

ويف اهلند . اليني امل القتلى يرتفع إىلمجعت خسائرها أيضا، فإن عدد
  . مليون شخص فقدوا حيام١.٦ فإنّ حنو وحدها

 مستعمرات اليت كانتتلك البلدان و تغري الوضع أما اليوم فقد
 من املمكن اإلمرباطورية الربيطانية وقاتلت من أجل للمملكة املتحدة
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٦١
 .يف حال اندالع احلرب بريطانيا العظمى ضد اليومأن حتارب 

 أيضا البلدان الصغرية بعض، سابقًا، وكما ذكرت وباإلضافة إىل ذلك
  .األسلحة النوويةقد اقتنت اآلن 

 أن مثل هذه األسلحة النووية اخلوف هو كثريا من فالذي يسبب
ال يحسنون  إما مثل هؤالء الناس الذين إىل أيدي ميكن أن تصل

مثل هؤالء ، ةاحلقيق يف. عواقب أفعاهلم ال يفكرون يف أو التصرف
مولعون بإشعال الفتنة ، وهم للعواقب ال يعريون أدىن اهتمام الناس
  .فقط

 مشاعر اإلحباط تقضِ على، ومل بالعدل القوى الكربىإن مل تتعامل 
فإن الوضع ، وحكيمةسياسات مثلى وإذا مل تتنب  الدول الصغرية لدى

هو أكرب الذي سيتبع هذا األمر  والتدمري. خيرج عن السيطرة سوف
 اليت ترغب يف حىت غالبية دول العامل، تصوراتنا وتقديراتنا بكثري من

  .الدمار هذا سوف يعصف ا السالم بالفعل
 هذا الواقع الدول الكربى قادة مجيع، فإنين أمتىن وآمل أن يدرك لذا

تحقيق القوة ل واستخدام السياسات العدوانية تبين بدالً من، والرهيب
 سياسات من شأا تعزيز تبين أن يسعوا إىل عليهم ،وغايااأهدافها 

  .العدل وتأمينه واحملافظة عليه
 خطريا حتذيرا الروس القادة العسكريني أحد كبار لقد أصدر مؤخرا

مثل  تندلع أنه لن رأيه كان منحرب النووية، واملخاطر احملتملة لل حول
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٦٢
حدود  علىتقوم  سوف، بل يف أي مكان آخر أو آسيا يف هذه احلرب

من بلدان  ويشتعل ينشأ قدبأن التهديد مبثل هذه احلرب و، أوروبا
رأيه  هو ببساطة أن هذا الناس قد يقولون مع أن بعض. أوروبا الشرقية

، بأن وجهة نظره غري حمتملة ال أعتقد وأنا شخصيا، الشخصي
فمن ، مثل هذه احلرب أنه إذا اندلعت أعتقد أيضا باإلضافة إىل ذلكو

  .أيضا دول آسيوية تتورط فيها جدا أن املرجح
 انتشار إعالمي واسع ما طرحه مؤخرا هلا كان ومن األخبار اليت

 مقابلة مع خالل -املوساد– اإلسرائيلية املخابرات سابق بوكالة رئيس
رغبة  إن قال -شبكة سي يب اس-أمريكية مشهورة  تليفزيونية قناة

وقال . ران أصبحت واضحةإي شن حرب على يف احلكومة اإلسرائيلية
كيف  أو معرفة أين اهلجوم، سيكون من املستحيل إن وقع مثل هذا

  .أي هجوم يعارض بشدة فإنه تنتهي هذه احلرب، لذا
  . بالدمار النووي ستنتهي مثل هذه احلربإنين أرى أن 

يف  أن الوضع فيه الكاتب مقاالً ذكر لقد قرأت يف اآلونة األخرية
من الناحية  ١٩٣٢يف عام  للوضع به متامامشا اليوم هو العامل

 ال يثق يف بعض البلدان :كتب قائالو. أيضا والسياسية االقتصادية
أن هناك  أيضا وقال. ما يسمى بالدميقراطية رجال السياسة أو يفالناس 

 اندالع قبيلتشكّل وضعا مشاا ملا كان عليه احلال كثرية  أوجه تشابه
ولكين أتفق  حتليالته، بعض قد خيتلف البعض مع. احلرب العاملية الثانية
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٦٣
 بالقلق البالغ حكومات العامل تشعر أرى ضرورة أن معه وهلذا السبب

 يف بعض البالد اجلائرين القادة، يتعني على وباملثل. الوضع الراهنإزاء 
بأي مثن و وسيلة بأي لتشبث بالسلطة اسوى الذين ال هم هلم سلمةامل

سوف يكون محقهم و تصرفام وإال فإن. إىل رشدهمأن يعودوا 
  .مصري مرعب حنو بلدام بوالدفع، زوال حكمهم السبب يف

نقاذ نبذل قصارى جهدنا إل األمحدية اإلسالمية اجلماعة أعضاء حنن
قد آمنا يف هذا الزمن بإمام  وذلك ألننا الدمار،البشرية من والعامل 
 خادماجاء  الذي املوعود هو املسيح و	 اهللا الذي أرسله العصر

 تبع تعاليم نوألننا. للعاملني رمحة الذي بعث �للرسول الكرمي حممد 
 .األمل والكرب الشديد من حالة العامل بنشعر إننا ف�الرسول الكرمي 

إنقاذ البشرية من لبذل اجلهود من أجل  يدفعنا الذي هو ذلك األملو
 نسعى جاهدين دينيمح األاملسلمني لذا فإنين وسائر. الدمار واملعاناة

  .السالم يف العامل حتقيق مبسئولياتنا جتاه للوفاء
 إرسال هو من خالهلا تعزيز السالم حاولت أحد هذه الطرق اليت

بعثت ، قبل بضعة أشهر. زعماء العاملبعض الرسائل ل سلسلة من
، سلمها له مبعوثي الشخصي البابا بنديكت السادس عشر إىل برسالة

 لطائفةأنه ملا كان زعيما يف الرسالة  قلت له .ينيعن املسلمني األمحد
. إلحالل السالم يسعى فعليه أن، يف العاملمن أكرب الطوائف الدينية 

بني إيران  مالحظة األعمال العدائية وبناًء على سياق مماثل، يفو
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٦٤
، طورة يف اآلونة األخرية يف غاية اخلإىل مستوىتصاعدها و وإسرائيل

، بنيامني نتنياهو، اإلسرائيلي رئيس الوزراء نإىل كل م بعثت برسالة
كل  التخلي عن حثهما على، أأمحدي جناد حممود، اإليراينالرئيس و

 صاحل من أجل، وذلك عند اختاذ القراراتالتهور التسرع و أشكال
  .البشرية

رئيس الوزراء الرئيس باراك أوباما و إىل مؤخرا كتبت كما أنين قد
  بدورمهاالقيام كال منهما إىلاعيا ، دستيفن هاربرالكندي، 

وأنوي الكتابة . يف العامل السالم والوئام حنو إرساء ومسئولياما
 ال.  يف املستقبل القريب أيضاقادة اآلخرين وحتذيرهمالدول وال لرؤساء
عندهم أم  وزن أو قيمة إىل هؤالء القادة رسائليهل سيكون لأعرف 

كوين اخلليفة  من جانيبهي حماولة ، فردة فعلهم أيا كانت، ولكن ال
 نقل لاملسلمني األمحديني يف أحناء العامللماليني من والزعيم الروحي ل

  .الذي عليه العامل اخلطري الوضع مشاعرهم جتاه
شخصي، إمنا  خلوف هذه املشاعر أعرب عن أنين مل وليكن واضحا

 يف  وانغرسللبشرية هذا احلب وقد منا. لإلنسانية صادق حب بدافع
 الذي، � حممد الرسول الكرمي بسبب تعاليم املسلمني احلقيقيني مجيع
 رمبا. البشر جلميع أُرسلَ رمحةً ومواساة، قد سبق أن أشرت كما

هو نتيجة  للبشرية حبنا  أن عندما تسمعونتصدمون أو تندهشون
ملاذا : أذهانكم تساؤل وقد ينشأ يف، �الرسول الكرمي  لتعاليم مباشرة
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٦٥
 حكومات ملاذا هناك أو؟ األبرياء سلمة املاعات اإلرهابيةتقتل اجلم

من أجل  من شعوم ألفراد عمليات القتل اجلماعيترتكب مسلمة 
  كراسيهم؟ محاية

 تتناىف يف واقع األمر األعمال الشريرة هذه أن واضحا متاما فليكن
 فبالتطر ال يسمح القرآن الكرميإن . احلقيقية اإلسالم مع تعاليم متاما

، وحبسب إمياننا قد أرسل ويف هذا العصر. أي ظرف اإلرهاب حتت أو
 القادياين غالم أمحدمريزا ، األمحدية مية اإلسالماعة اجلمؤسس 	اهللا 
 للرسول الكرمي تابعا كامالاإلمام املهدي، و، املسيح املوعود �
احلقيقية  لنشر التعاليم � املسيح املوعود وقد أُرسل. � حممد

بني  لقد جاء لتوطيد العالقة. ة لإلسالم والقرآن الكرميالصحيحو
 من واجبات حيدد لإلنسان ويعرفه ما عليه ولكي، 	اهللا اإلنسان و

. احلروب الدينية اء كافة أشكال إلأُرسل لقد .جتاه أخيه اإلنسان
قال إنه أُرسل لتوطيد االحترام والتشريف والتكرمي ملؤسسي مجيع و

أعلى مستويات  لقد أُرسل للفت االنتباه إىل حتقيق .األديان وأنبيائها
يف مجيع أحناء األخوة والرمحة و واحملبةإحالل السالم القيم األخالقية و

  .العامل
جزًءا  هذه الصفات، سوف جتدون مكان من العامل أي إذا ذهبتم إىل
وإننا ال نتخد .  احلقيقينيمحديني األمجيع املسلمني ال يتجزأ من

وال  من املسلمني، هؤالء الطغاة وال، منوذجا لنا تطرفني املو أهابينياإلر
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 هو، إمنا النموذج الذي حنذو حذوه ونقتدي به أيضا القوى الغربية

 اليت نسترشد ا والتعليمات، � النيب الكرمي حممد، مؤسس اإلسالم
  .القرآن الكرمي هي

 أن رسالة، منتدى السالم هذا العامل بأسره من رسالة إىل أبعث، لذا
  .السالموالعطف و والرمحةاحملبة وتعاليمه هي اإلسالم 

 متاما عن مشوهة تقدم صورة املسلمني هناك أقلية من لألسف،
أن  ال تظنوا، لكم مجيعا وأقول. معتقداا املضلَّلة وفق وتعمل اإلسالم
ذريعة  األفعال اخلاطئةتتخذوا من تلك احلقيقي، وال  اإلسالم هذا هو

  .قسوةهدفًا لل علوها وال جتاملساملة من املسلمني مشاعر األغلبيةء يذاإل
لغة استخدام و جلميع املسلمني، قدس املكتاب الهو إن القرآن الكرمي

ملشاعر  عميق جرح بالتأكيد هو أو حرقهبذيئة يف حقه و أمسيئة
 خاطئ رد فعل أن حدوث ذلك يؤدي غالبا إىل لقد رأينا. املسلمني

  .املتطرفني املسلمني من قبل اسبوغري من متاما
اجلنود  حيث قام بعض، أفغانستان يف حادثني عن مؤخرا ولقد مسعنا

األبرياء من  وقتلوا، للقرآن الكرمي عدم احترام بتصرفات فيها األمريكان
 فقتل بال رمحة أطلق النار شخص وباملثل، .يف منازهلماألطفال النساء و

بعد ذلك و، سبب دون أي رنساف يف جنوب اجلنود الفرنسيني بعض
األبرياء وإحدى  أطفال من اليهود وقتل ثالثة دخل مدرسة بضعة أيامب

 وال ميكن أن يؤدي إىل متاما خاطئ نرى أن هذا السلوك. املدرسات
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 حتدث األعمال الوحشية مثل هذه أيضا نرى و.السالم بأي حال

 مخصو هذه األعمالتعطي وأماكن أخرى و باكستان يف بانتظام
إن . على أوسع نطاق وحتقيق أهدافهم حقدهم لصب الذريعة اإلسالم

 على نطاق حمدود، ليست  حتدث اليتاألعمال الوحشية هذهمثل 
 يف الواقع نتيجة، وإمنا هي أحقاد شخصية أو عداوات بسبب

 املستوى سواء على، بعض احلكومات اليت تنتهجها الظاملة للسياسات
  .املستوى الدويلاحمللي أو 

 املعايري ال بد من انتهاج يف العامل، من أجل إحالل السالم، لذا
 لقد. بلد من بالد العامل ويف كل على كل املستويات الصحيحة للعدل

هو مبنـزلة قتل شخص بريء دون سبب قتل القرآن الكرمي عد 
  .البشرية مجعاء

 قسوة بالال يسمح اإلسالمفأوضح لكم مرة أخرى بصفيت مسلما أن 
بدون استثناء فحسب، بل طلقًا و مأمرا ليس هذا. ظلم بأي صورة الأو
أي  كان هناك عداء بيننا وبني أيضا أنه حىت لويأمرنا القرآن الكرمي  إن

 والنـزاهة بالعدل معهم من التصرف ذلك مينعنا أال، شعب بلد أو أي
على  التصرف أو االنتقام إىل خصومة أو عداوة تامة وينبغي أال تدفعناال
 آخر يف غاية األمهية أمرويأمرنا القرآن الكرمي أيضا ب. و غري صحيححن
  . حبسد أو طمعاآلخرين ثروات وموارد ننظر إىل ينبغي أال هو أنهو
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تضع  ألا ولكنها يف غاية األمهية، بعض النقاط فقط لقد ذكرت

 	 أدعو اهللا. العامل أمجعيف اتمع و والعدالة لتحقيق السالم األساس
العامل  دمار من حىت ننقَذ، القضايا األساسية هلذه اهتماما ويل العاملأن ي
  .الظاملون والكاذبون إليه جيرنا الذي

ولكن احلقيقة أن ، عن اإلطالةعتذر أغتنم هذه الفرصة أل وأود أن
  .األمهيةأمر يف غاية يف العامل  إحالل السالم موضوع

مجيعا أن نويل اهتماما علينا  فوات األوانقبل و، الوقت ينفد بسرعة
  .الوقت ملا يفرضه علينا كبريا

نعرف مجيعا  كما آخر، فشيء هام أحتدث عن أود أن أي أن قبل
امللكة إليزابيث صاحبة اجلاللة، باليوبيل املاسي ل يحتفل يف هذه األيام

 ،١٨٩٧أي إىل عام ..  عاما١١٥ الوراء إىل الساعة إذا أعدنا .الثانية
 مؤسس، بعث يف ذلك الوقت. للملكة فيكتوريا وبيل املاسيعام الي
امللكة فيكتوريا بلَّغها فيها  برسالة نئة إىل األمحدية اإلسالمية اجلماعة

 للحكومة الربيطانية يدعو فيها أيضا برسالة، وبعث تعاليم اإلسالم
أفضل  أن يف رسالته � املسيح املوعودكتب . وللملكة بطول العمر

احلرية الدينية حتت  قد منحوا الناس هو أن مجيع امللكة ةما يف حكوم
  . حكمها
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ولكن ال ، لشبه القارة اهلندية حاكمة احلكومة الربيطانية مل تعد اليوم

 اليت من خالهلا وقوانينه اتمع الربيطاين يف احلرية الدينية مبادئ تزال
  .حريته الدينية موجودة شخص كل يمنح

ثال هلذه احلرية هو ما نشاهده يف هذه األمسية ، إن أمجل ميف الواقع
 يف مكان واحد واملعتقدات والعقائد الديانات خمتلف أتباع اجتمع إذ

  .يف العامل وساعني إىل إحالل السالمآملني 
الدعوات نفسها اليت الكلمات و مستخدما لذلك أغتنم هذه الفرصة

ملكة اليزابيث لالقلبية ل  لتقدمي التهاين�املسيح املوعود استخدمها 
  :قائال
أهىنء مبنتهى السعادة واالمتنان ملكتنا الرحيمة وأمتىن جلاللة امللكة          "

  ". دوام السعادة والرضا
أخـرى  ، وأستخدم مرة    للملكة فكتوريا  � ودعا املسيح املوعود  

  :كلماته نفسها
أيها اإلله القادر الكرمي، أَسعد ملكتنا املعظَّمةَ بفضلك وكرمك "

نعيش حنن سعداء حتت كرمها ولطفها، وعاملْها بلطف وإحسان كما 
.  كما حنن نعيش يف سالم ورخاء حتت ظل حكومتها العادلة واحملِسنة

  ) التحفة القيصرية(
 أمحدي اليت حيملها كل من هو مسلم االمتنان مشاعرهذه هي 

  .مواطن بريطاينو
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 من أعماق يعالكم مج امتناين أعبر مرة أخرى عن أود أن يف النهاية

  .قد أعربتم عن احملبة واملودة واألخوة لنا فبحضوركم قليب،
  .شكرا جزيال لكم
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 العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده أمحد مسرور مرزا حضرة
هيل الكابيتول يف خطابه يلقي  

 العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده أمحد مسرور مرزا حضرة
 هيل الكابيتول يف صامتا دعاء ديقو

  أليسون، كيث مسلم، كوجنرس عضو أول
العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده دأمح مسرور مرزا حضرة يقابل  

  )األمريكي النواب جملس من دميقراطي عضو (شريمان براد

  األمريكي العلم يهدي 
العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده أمحد مسرور مرزا حلضرة   



  

   العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده أمحد مسرور مرزا حضرة
 هيل الكابيتول يف واملسئولني الدولة لرجال التارخيي خطابه إلقائه بعد

  العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده أمحد مسرور مرزا حضرة
 هيل الكابيتول يف الرمسية التجوالية زيارته خالل
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، وقع حدث تارخيي يف ٢٠١٢يف السابع والعشرين من شهر يونيو 
لقد ألقى . واشنطن- يف العاصمة األمريكية Capitol Hillكابيتول هيل 

 -أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز-حضرة إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية 
 خطابا يف مجعٍ من �اإلمام املهدي اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و

أعضاء الكوجنرس وجملس الشيوخ والسفراء وموظفي إدارة البيت 
األبيض واخلارجية األمريكية وقادة املنظمات غري احلكومية، والزعماء 
الدينيني واألساتذة واملستشارين يف جمال السياسة وكبار رجال احلكومة، 

ن مراكز األحباث والبنتاجون وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلني ع
 األول من -لقد أعطى هذا االجتماع. والصحفيني من وسائل اإلعالم

الفرصة لبعض أكثر القادة نفوذًا يف الواليات املتحدة، مبا يف ذلك -نوعه
زعيمة  الدميوقراطيني - Nancy Pelosi" نانسي بيلوسي"السيدة احملترمة 

مباشرة من اإلسالم عن السالم  لالستماع إىل رسالة -يف جملس النواب
  . العاملي

بعد هذا احلدث، قام حضرته جبولة يف مبىن الكابيتول هيل، قبل أن 
يذهب إىل  جملس النواب حيث أُقيم حفل تكرمي على شرف حضرته 

  .مبناسبة زيارته للواليات املتحدة
  : وجاء يف الفقرة التمهيدية لتكرمي حضرته
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 الزعيم الروحي العاملي وإمام نرحب حبضرة مريزا مسرور أمحد"
اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف زيارته العاصمة واشنطن، واعترافًا بالتزامه 
بالسالم العاملي والعدالة ونبذ العنف وإقامة حقوق اإلنسان واحلرية 

  ".الدينية والدميقراطية
  :القائمة الكاملة للمشاركني يف هذا احلدث يف الكابيتول هيل هم

، األب Robert Caseyروبرت كيسي / ور األمريكيالسنات.١
  ) بنسلفانيا-احلزب الدميقراطي(

احلزب  (John Cornynجون كورنني / السناتور األمريكي.٢
  ) تكساس-اجلمهوري

 Nancyنانسي بيلوسي / زعيمة الدميوقراطيني يف جملس النواب.٣

Pelosi) كاليفورنيا-احلزب الدميقراطي (  
 Keith Ellison  كيث إليسون/ كيعضو الكوجنرس األمري.٤

  ) مينيسوتا-احلزب الدميقراطي (
 Bradley Shermanبراديل شريمان / عضو الكوجنرس األمريكي.٥

  )كاليفورنيا-احلزب الدميقراطي(
احلزب  (Frank Wolfفرانك وولف / عضو الكوجنرس األمريكي.٦

  ) فرجينيا-اجلمهوري
 Michael Hondaمايكـل هونـدا   / عضو الكوجنرس األمريكي.٧

  ) كاليفورنيا-احلزب الدميقراطي(
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 Timothy Murphyتيموثي مـرييف  / عضو الكوجنرس األمريكي.٨
  ) بنسلفانيا-احلزب اجلمهوري(

 Jeannette Schmidtجانيت مشيت / عضوة الكوجنرس األمريكي.٩
  )أوهايو-احلزب اجلمهوري(

 Janice Hahnجـانيس هـاهن   / عضوة الكوجنرس األمريكي.١٠
  ) كاليفورنيا-احلزب الدميقراطي(

 Janiceجـانيس شاكوفـسكي   / عضوة الكوجنرس األمريكي.١١

Schakowsky) إيلينوي-احلزب الدميقراطي(  
 جـاكي سـبيري   Jackie Speierعضوة الكوجنرس األمريكـي  .١٢

  )كاليفورنيا-احلزب الدميقراطي(
 Zoe Lofgrenزوي لـوفجرين  / عضوة الكوجنرس األمريكـي .١٣

  ) كاليفورنيا-الدميقراطياحلزب (
 Sheilaشـيال جاكـسون يل   / عضوة الكوجنرس األمريكـي .١٤

Jackson Lee) تكساس-احلزب الدميقراطي(  
احلزب  (Gary Petersجاري بيترز / عضو الكوجنرس األمريكي.١٥

  ) ميتشيجان-الدميقراطي
 Thomas Petriتومـاس بيتـري   / عضو الكوجنرس األمريكي.١٦

  )يسكونسنو-احلزب اجلمهوري(
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احلزب  (Adam Schiffآدم شيف / عضو الكوجنرس األمريكي.١٧
  ) كاليفورنيا-الدميقراطي

 Michael Capuanoمايكل كابوانو / عضو الكوجنرس األمريكي.١٨
  )ماساتشوستس-احلزب الدميقراطي(

 Howard Bermanهوارد بريمان / عضو الكوجنرس األمريكي. ١٩
  )كاليفورنيا-احلزب الدميقراطي (

احلزب  (Judy Chuجودي تشو / عضوة الكوجنرس األمريكي.٢٠
  )كاليفورنيا-الدميقراطي

 André Carsonأندريه كارسون / عضوة الكوجنرس األمريكي.٢١
  )إنديانا-احلزب الدميقراطي(

 Lauraلورا ريتشاردسون / عضوة الكوجنرس األمريكي.٢٢

Richardson) كاليفورنيا-احلزب الدميقراطي(  
احلزب  (Lloyd Poeلويد بو / كوجنرس األمريكيعضو ال.٢٣

  )تكساس-اجلمهوري
احلزب  (Barney Frankبارين فرانك / عضو الكوجنرس األمريكي.٢٤

  )ماساتشوستس-الدميقراطي
احلزب  (Bruce Braleyبروس برايل / عضو الكوجنرس األمريكي.٢٥

  )أيوا-الدميقراطي
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 Dennis Kucinichدنيس كوسينيتش / عضو الكوجنرس األمريكي.٢٦
  )أوهايو-احلزب الدميقراطي(

 Trent Franksترينت فرانكس / عضو الكوجنرس األمريكي.٢٧
  )أريزونا-احلزب اجلمهوري(

 Chris Murphyكريس مرييف / عضو الكوجنرس األمريكي.٢٨
  ) كونيتيكت-احلزب الدميقراطي(

 Hank Johnsonهانك جونسون / عضو الكوجنرس األمريكي.٢٩
  )جورجيا-ميقراطياحلزب الد(

 James Clyburnجيمس كليبورن / عضو الكوجنرس األمريكي.٣٠
  )كارولينا اجلنوبية-احلزب الدميقراطي(

 Bockari Kortuخباري كورتو ستيفرت / سعادة السفري.٣١

Stevensسفري سرياليون لدى الواليات املتحدة ،  
ة ، رئيسة جلنKatrina Lantos Swettكاترينا النتوس سويت .د.٣٢

  احلريات الدينية بالواليات املتحدة األمريكية
  ، احلاكم السابق لفرجينياTim Kaineتيم كني / السيد.٣٣
 للرئيس ة اخلاصة، املمثلSusan Burkسوزان بريك / السفرية. ٣٤

  باراك أوباما حلظر انتشار األسلحة النووية
، Suzan Johnson Cookسوزان جونسون كوك / السفرية. ٣٥
  اليات املتحدة املتجول للحرية الدينية الدولية الوةسفري
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، نائب رئيس بعثة  Khaled Aljalahmaخالد اجلالمهة / السيد.٣٦
  سفارة مملكة البحرين لدى الواليات املتحدة

، Jean-Francois Lantheaumeجان فرانسوا النتيوم / األسقف.٣٧
ي الرسويل يف لسفارة البابوية للكرس) نائب رئيس البعثة(املستشار األول 
  الواليات املتحدة

، مسئولة االتصال Sara Al-Ojailiسارة العجيلي / السيدة.٣٨
  والشئون العامة يف سفارة سلطنة عمان لدى الواليات املتحدة

، السكرتري األول يف Salim Al Kindieسامل الكندي / السيد.٣٩
  سفارة سلطنة عمان لدى الواليات املتحدة

، من سفارة باكستان لدى Fozia Fayyazض فوزية فيا/ السيدة.٤٠
  الواليات املتحدة

، قنصل سفارة املغرب يف Saida Zaidسائدة زيد / السيدة.٤١
  الواليات املتحدة

، الوزير املفوض لس األمن Nabeel Munirنبيل منري / السيد.٤٢
  يف البعثة الدائمة لباكستان لدى األمم املتحدة

، الوزير املفوض يف Josef Renggliجوزيف رجنلي / السيد.٤٣
  سفارة سويسرا لدى الواليات املتحدة

 مساعد وزيرة ة، نائبAlyssa Ayresأليسا آيريس / السيدة.٤٤
  اخلارجية لشئون جنوب ووسط آسيا يف وزارة اخلارجية األمريكية
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٨١

، كبري املستشارين Karl Inderfurthكارل إندرفورث / السفري.٤٥
األمريكية يف مركز الدراسات -نديةورئيس جلنة الدراسات اهل

  االستراتيجية والدولية
، أستاذ مبركز Donald A. Campدونالد كامب / السيد.٤٦

  الدراسات االستراتيجية والدولية
، املديرة التنفيذية Jackie Wolcottجاكي وولكوت / السفرية.٤٧

  للجنة احلرية الدينية الدولية بالواليات املتحدة
، عضوة جلنة احلرية الدينية Azizah al-Hibriي عزيزة احلرب.د.٤٨

  الدولية بالواليات املتحدة
، رئيس بلدية Isaiah Leggettأشعيا ليغيت / السيد النبيل.٤٩

  مقاطعة مونتجمري، والية مرييالند
، مديرة مكتب Victoria Alvaradoفيكتوريا ألفارادو / السيدة.٥٠

  األمريكيةاحلرية الدينية الدولية بوزارة اخلارجية 
، مدير معهد منارة Imad Dean Ahmadعماد الدين أمحد .د.٥١
  احلرية
، أستاذة مساعدة الدراسات Zainab Alwaniزينب علواين .د.٥٢

  اإلسالمية بكلية الالهوت جامعة هاورد 
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٨٢

 املستشارة Deborah L. Benedictديبورا بينديكت / السيدة. ٥٣
ارة األمن الوطين للواليات املساعدة خلدمات املواطنة واهلجرة بوز

  املتحدة
، كبرية مستشاري املمثل اخلاص Lora Bergلورا بريج / السيدة.٥٤

  للمجتمعات املسلمة بوزارة اخلارجية األمريكية
) متقاعد(، أستاذ Charles Butterworthتشارلز باتروورث . د.٥٥

  احلكم والسياسة بكلية بارك يف جامعة مرييالند
، املدير التنفيذي يف األمانة John Crossinن جون كروس/ األب.٥٦

العامة لشئون املسكونية واألديان ملؤمتر األساقفة الكاثوليك بالواليات 
  املتحدة
، كبري مستشاري Franz Gaylفرانز جيل )/ متقاعد(ميجور . ٥٧

  العلوم مبشاة البحرية األمريكية
، مدير Sue Gurawadena-Vaughnفون -سو جوراودينا.د.٥٨

  )Freedom House(رنامج احلرية الدينية الدولية جلنوب شرق آسيا ب
، رئيس مكتب واشنطن Frank Jannuziفرانك جانوزي / السيد.٥٩

  ملنظمة العفو الدولية بالواليات املتحدة األمريكية
، مدير جلنة الدعم الدويل ملنظمة T. Kumarكومار .ت/ السيد.٦٠

  العفو الدولية يف الواليات املتحدة
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٨٣

، عضو جملس مقاطعة George Leventhalجورج ليفينثال .٦١
  مونتجمري

، زميل زائر بلجنة الدراسات Amer Latifعامر لطيف / السيد.٦٢
  األمريكية يف مركز الدراسات االستراتيجية والدولية-اهلندية
، مدير مكتب Tim Lenderkingتيم ليندركينج / السيد.٦٣

  اخلارجية األمريكيةاالستقبال لدولة باكستان  بوزارة 
، مسئول الشئون الدولية جبيش Jalal Malikجالل مالك / السيد.٦٤

  الدفاع الوطين للواليات املتحدة 
، موظف يف السلك Naveed Malikنافيد مالك / السيد.٦٥

  اخلدمات اخلارجية بوزارة اخلارجية األمريكية
املديرة ، كبرية احملللني وDalia Mogahedداليا جماهد / السيدة.٦٦

  التنفيذية يف مؤسسة جالوب للدراسات اإلسالمية
، املدير املساعد مبكتب Paul Monteiroبول مونتريو / السيد.٦٧

  البيت األبيض للمشاركة اجلماهريية
، رئيس David Quantockديفيد كوانتوك / امليجور جنرال.٦٨

  الس العام جبيش الواليات املتحدة
، مديرة العالقات الدولية Tina Ramirezتينا رامرييز / السيدة.٦٩

  واحلكومية يف صندوق بيكيت
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٨٤

، املدير David Sapersteinديفيد سابرستني / احلاخام. ٧٠
  واملستشار مبركز العمل الديين إلصالح اليهودية

، Alphonse Stephensonألفونس ستيفنسون / القس العميد.٧١
  مدير مكتب احلرس الوطين لديوان القساوسة

، مدير السياسات Knox Thamesنوكس تاميز / سيدال.٧٢
  والبحوث يف جلنة الواليات املتحدة للحرية الدينية الدولية

، املستشار اخلاص ملناهضة Eric Treeneايريك ترين / السيد.٧٣
  التمييز الديين بقسم احلقوق املدنية يف وزارة العدل األمريكية

دراسات اإلقليمية  أستاذ بقسم الHassan Abbasحسن عباس .د.٧٤
  والتحليلية جبامعة الدفاع الوطين

، زميل رجيان Malik Siraj Akbarمالك سراج أكرب / السيد.٧٥
  )الصندوق الوطين للدميقراطية( Reagan-Fascellوفاسيل 

، زميل يف Matthew K. Asadaاسادا . ماثيو ك/ السيد.٧٦
  Gary Petersالكوجنرس للنائب غاري بيترز 

، مديرة الشئون Stacy Burdettستايسي بوردت / السيدة.٧٧
  احلكومية والوطنية يف رابطة مكافحة التشهري

، نائبة املدير Elizabeth Cassidyإليزابيث كاسيدي / السيدة.٧٨
لشئون السياسات واألحباث بلجنة احلرية الدينية الدولية يف الواليات 

  املتحدة
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٨٥

عالم واإلتصال ، مديرة اإلAimee Chiuاميي تشيو / السيدة.٧٩
  والعالقات العامة يف املؤمتر اإلسالمي األمريكي

، وزارة Cornelius Creminكورنيليوس كرمين / السيد.٨٠
اخلارجية، مكتب العمل وحقوق اإلنسان وقائم بأعمال نائب املدير 

 ومسئول الشئون اخلارجية لباكستان

د ، زميل مقيم مبعهSadanand Dhumeساداناند دوم / السيد.٨١
  American Enterpriseأمريكان انتربرايز 

 Nyack، عميد كلية نياك Richard Gathroريتشارد جاثرو .د.٨٢
  يف واشنطن العاصمة

، رئيس جملس إدارة Joe Grieboskiجو جريبوسكي / السيد.٨٣
  املعهد املختص بالدين والسياسة العامة

ختص ، املعهد املSarah Grieboskiسارة جريبوسكي / السيدة.٨٤
  بالدين والسياسة العامة

، أستاذ مساعد يف مركز األمري Max Grossماكس جروس .د.٨٥
   املسيحي جبامعة جورج تاون-الوليد بن طالل للتفاهم اإلسالمي

، أستاذ الطب السريري جبامعة Riaz Haiderرياض حيدر .د.٨٦
  جورج واشنطن

 ، مساعدة مدير مركز جنوبHuma Haque هما حق/ السيدة.٨٧
  آسيا يف جملس احمليط األطلسي 
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٨٦

، املدير املساعد للمؤسسة Jay Kansaraجاي كانسارا / السيد.٨٨
  اهلندوسية األمريكية

، كبري موظفي برنامج مركز Hamid Khanحامد خان / السيد.٨٩
  سيادة القانون يف معهد الواليات املتحدة للسالم

، عضوة Valerie Kirkpatrickفالريي كريكباتريك / السيدة.٩٠
جلنة شئون الالجئني والدعم املادي عن الواليات املتحدة مبؤسسة هيومن 

 Human Rights Watchرايتس ووتش 

  ، من احتاد املنتجنيAlex Kronemerأليكس كرومنر / السيد.٩١
، كبري موظفي جلنة الواليات Paul Libenبول لينب / السيد.٩٢

  املتحدة للحرية الدينية الدولية
، مسئولة الشئون اخلارجية Amy Lillis آمي ليليس /السيدة.٩٣

  بوزارة اخلارجية األمريكية
، املساعد القانوين Graham Masonجراهام ماسون / السيد.٩٤

  Allyson Schwartzللنائب أليسون شوارتز 
  ، خدمة األخبار الدينيةLauren Markoeلورين ماركو / السيدة.٩٥
   CNNن الـ، مDan Mericaدان مريكا / السيد.٩٦
 كبري Joseph V. Montvilleجوزيف مونتفيل / السيد.٩٧

 لدراسة العالقات بني اليهود Merrimackاملشاركني مبركز كلية مريمياك 
  واملسيحيني واملسلمني
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٨٧

، موظف بربنامج بيت Aaron Myersهارون مايرز / السيد.٩٨
  Freedom Houseاحلرية 
ديرة اإلقليمية للتنسيق ، املAttia Nasarعطية نصار / السيدة.٩٩

  بوزارة اخلارجية األمريكية
، املديرة املسئولة، بلجنة Melanie Nezerميالين نيذير / السيدة.١٠٠

  HIASالسياسات والدعم يف الواليات املتحدة 
  ، جامعة والية باويElliott Parrisإليوت باريس .د.١٠١
مية ، مدير العالقات احلكوJohn Pinnaجون بينا / السيد.١٠٢

  والدولية باملؤمتر اإلسالمي األمريكي
، باحث مساعد مبعهد الشرق Arif Rafiqعارف رفيق / السيد.١٠٣
  األوسط
، منظمة العفو Maya Rajaratnamمايا راجاراتنام / السيدة.١٠٤
  الدولية

، مسئولة الشئون Rachel Sauerراشيل سوير / السيدة.١٠٥
  اخلارجية بوزارة اخلارجية األمريكية

، عميد كلية الدراسات Jerome Schieleجريوم شيلي .د.١٠٦
  الفنية جبامعة والية باوي

 من هيئة Samantha Schnitzerسامانثا شنيتزر / السيدة.١٠٧
  موظفي جلنة احلرية الدينية الدولية يف الواليات املتحدة
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٨٨

، كبرية Mary Hope Schwoebelماري هوب شويبل .د.١٠٨
الصراعات الدولية وبناء السالم مبعهد الواليات املوظفني بأكادميية إدارة 

  املتحدة للسالم
، مسؤلة Sarah Schlesingerسارة شليسنجر /السيدة.١٠٩

  العالقات الدولية واحلكومية بصندوق بيكيت
، املوظف املسئول من Frank Sellinفرانك سيلني .د.١١٠

  قريغيزستان بوزارة اخلارجية األمريكية
، عن التضامن Anna-Lee Stanglتاجنل آنا يل س/ السيدة.١١١

  املسيحي العاملي
، من هيئة Kalinda Stephensonكاليندا ستيفنسون / السيدة.١١٢

   حلقوق اإلنسانTom Lantosموظفي جلنة توم النتوس 
، كبري موظفي جلنة توم Jordan Tamaجوردان تاما / السيد.١١٣
   حلقوق اإلنسان Tom Lantosالنتوس 
  ، من وكالة فرانس برسShaun Tandonن تاندون شو/ السيد.١١٤
، أستاذ Wilhelmus Valkenbergويلهيلموس فالكنربج .د.١١٥

  الدين واحلضارة باجلامعة الكاثوليكية يف أمريكا
، مدير الشئون اخلارجية Anthony Vanceأنتوين فانس / السيد.١١٦

  والبهائيني يف الواليات املتحدة
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٨٩

، ممثل Jihad Saleh Williamsامز جهاد صاحل ويلي/ السيد.١١٧
الشئون احلكومية مبؤسسة اإلغاثة اإلسالمية يف الواليات املتحدة 

  األمريكية
، كبرية موظفي عضوة Amelia Wangاميليا وانج / السيدة.١١٨

  Judy Chuالكوجنرس جودي تشو 
، املساعدة القانونية لعضوة Moh Sharmaمو شارما / السيدة.١١٩

  Judy Chuشو الكوجنرس جودي ت
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٩٧
  

@ò�Ü¦aQQRÜÛ@÷Š¬ìØMòîãbrÛa@ñ‰ë†Ûa@ @
@áÓ‰@‰aŠÓWPY@ @

ترحيباً بزيارة حضرة مريزا مسرور أمحد إمام اجلماعة اإلسالمية 
األمحدية العاملية للعاصمة واشنطن، وتقديرا لدوره يف السالم العاملي 

  .والعدل ونبذ العنف وإقامة حقوق اإلنسان واحلرية الدينية والدميقراطية

@¿@laìäÛa@�Ü©RWOVORPQR@ @

عن نفسها والسيد شريمان  (-كاليفورنيا-آلنسة زوي لوفجرينا
 والسيد هنشي والسيد إيشو والسيد سبري -فريجينيا-والسيد كونلي

والسيد ريتشاردسن والسيد شيف واآلنسة شاكوسكي والسيد هوندا 
والسيد ولف والسيد بيترز والسيد دينت واآلنسة شو والسيد بريمان 

 واآلنسة -تكساس-السيد جاكسون يل  و-أريزونا-والسيد فرانكس 
قدمت القرار التايل )  والسيد ماك جوفرن-أيوا-شوارتز والسيد برايل 

  .والذي متت إحالته إىل جلنة الشئون اخلارجية
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٩٨
  

‰aŠÔÛaZ@ @
ترحيبا بزيارة حضرة مريزا مسرور أمحد إمام اجلماعة اإلسالمية 

ره يف السالم العاملي األمحدية العاملية للعاصمة واشنطن، وتقديرا لدو
  .والعدل ونبذ العنف ودعم حقوق اإلنسان واحلرية الدينية والدميقراطية

وملّا كان حضرة مريزا مسرور أمحد إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية 
 بزيارة تارخيية، وملا ٢/٧/٢٠١٢ حىت ١٦/٦/٢٠١٢العاملية قد قام من 

 حلضرة مريزا غالم كان حضرته قد انتخب مدى حياته خليفةً خامسا
، وملا كان حضرته رمزا للقائد املسلم فهو ٢٢/٤/٢٠٠٣أمحد منذ 

يدعو إىل السالم يؤكد دوما يف خطبه وحماضراته وكتبه ولقاءاته 
الشخصية على القيم األمحدية يف خدمة اإلنسانية واحلقوق اإلنسانية 

اإلسالمية ومع أن اجلماعة . العاملية وإنشاء جمتمع ينعم باألمن والعدل
األمحدية تعترضها الصعوبات باستمرار متمثلة يف املضايقات واالضطهاد 

 من املسلمني األمحديني ٨٦ ٢٨/٥/٢٠١٠والعنف، وملا كان قد قُتل يف 
يف الهور بباكستان عندما تعرض مسجدان للجماعة اإلسالمية األمحدية 

طائفي للهجوم من قبل إرهابيني معادين للجماعة، ورغم االضطهاد ال
الذي يتعرض له املسلمون األمحديون باستمرار؛ إال أن حضرته مينع دوما 
استخدام العنف، وملا كان حضرته قد جاب أحناء العامل داعيا خلدمة 
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٩٩
اإلنسانية والتقى بالرؤساء ورؤساء الوزارات وأعضاء الربملانات 

 سوف والسفراء، وملا كان حضرته يف زيارته الواليات املتحدة األمريكية
يلتقي بآالف املسلمني األمريكان باإلضافة إىل الشخصيات القيادية 
البارزة يف احلكومة من أجل تقوية العالقات وإجياد السبل من أجل 
إرساء السالم والعدل لكل الشعوب، وملا كان حضرته سوف يلقي 

 يف حفل استقبال خاص يضم احلزبني ٢٧/٦/٢٠١٢كلمة االفتتاح يف 
قراطي يف مبىن ريربن يف الكابيتول هل، فإننا نقرر ما اجلمهوري والدمي

  :يلي
  :إن جملس النواب

 .يرحب بقداسة مرزا مسرور أمحد يف واشنطن العاصمة -١

يشيد بقداسته بسبب تروجيه للسالم الفردي والعاملي  -٢
 وكذلك العدالة الفردية والعاملية؛ 

ويشيد مبثابرة حضرته يف توجيه املسلمني األمحديني لتجنب  -٣
  .مجيع أنواع العنف، حىت وإن واجههم اضطهاد شديد
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١٠١
  
  

@âý�Ûa@µg@ÕíŠĐÛa–@ @
Þë†Ûa@´i@Þ†ÈÛa@óÜÇ@òîäj½a@pbÓýÈÛa@ @

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  . حضرات الضيوف الكرام، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
هز هذه الفرصة ألتوجه بالشكر لكم قبل أن أبدأ خطايب أود أن أنت

لقد طُلب مين . مجيعا على ما بذلتم من وقتكم حلضور ومساع كلميت
أن أتكلم عن موضوع شامل وواسع النطاق وله العديد من اجلوانب 
املختلفة، لذا فإنه من املستحيل تغطية كل جوانبه يف هذا الوقت القصري 

العامل، وبالتأكيد هذا األمر هو إن املوضوع هو إقامة السالم يف . املتاح
. من أهم القضايا األساسية اليت تواجه عاملنا اليوم وأكثرها إحلاحا

وعلى ضيق الوقت فإنين سوف أعرض على حضراتكم باختصار وجهة 
النظر اإلسالمية يف إحالل السالم من خالل العالقات العادلة بني الدول 

  .والتكافؤ فيها
 فال ميكن حتقيق أحدمها دون -  ينفصالن احلق أن السالم والعدل ال

وإذا . اآلخر، وهذا ما يدركه بالتأكيد مجيع العقالء وأصحاب الفهم
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١٠٢
حنينا جانبا أولئك الناس الذين عقدوا العزم على خلق الفوضى يف 
العامل، ال ميكن ألحد يف أي وقت مضى ويف أي بلد أو جمتمع من 

يدعي أنه ميكن حدوث اتمعات، أو حىت يف العامل بأسره، أن 
  . اضطراب أو فقدان للسالم يف ظلّ العدالة واإلنصاف

ومع ذلك، جند يف كثري من أحناء العامل انتشار االضطرابات وفقدان 
السالم، وهذا االضطراب ملحوظ على املستوى الداخلي يف البالد، 

حىت إنه تنشأ مثل هذه االضطرابات . ويف العالقات بني خمتلف الدول
اعات يف مجيع احلكومات اليت تدعي أن سياساا تقوم على والصر

ومع ذلك . العدل، ومجيعها يدعي أن هدفها األساسي هو إقامة السالم
فال شك أن االضطراب والقلق منتشران يف العامل؛ لذا الفوضى يف 

ن متطلبات العدالة مل تتحقق يف مكان ما أح وضووهذا يثبت بتزايد 
ك حاجة ماسة حملاولة ااء عدم املساواة أينما  هنا لذا.بشكل أو آخر

ومىت وجد، وبصفيت إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية أود أن أبدي 
   .بعض املالحظات حول ضرورة وسبل حتقيق السالم القائم على العدل

إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية مجاعة دينية بحتة، وحنن نعتقد اعتقادا 
ملهدي الذي كان مقدرا ظهوره يف هذا العصر راسخا بأن املسيح وا

ونعتقد . ليكشف وينري للعامل التعاليم اإلسالمية احلقيقية قد جاء بالفعل
، هو )�(غالم أمحد القادياين أن مؤسس مجاعتنا، حضرة مريزا 

ولقد أمر حضرته أتباعه أن . ذلك املسيح املوعود واملهدي، لذا آمنا به
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١٠٣
م احلقيقية والصحيحة لإلسالم اليت تقوم على يعملوا وينشروا التعالي

ولذلك، كل ما سأقوله حول إحالل السالم وإقامة  .القرآن الكرمي
عالقات عادلة بني الدول، سوف يكون مبنيا على تعاليم القرآن 

  . الكرمي
فيما يتعلق بتحقيق السالم يف العامل، فإن كل واحد منكم قد عبر 

 يف الواقع جبهود كبرية، وعقولكم اخلالقة دوما عن آرائه اخلاصة وقام
. والذكية أتاحت لكم تقدمي أفكار وخطط عظيمة ورؤية للسالم حقا

لذا فإن هذه املسألة ال تتطلب مين أن أتكلم من منظور دنيوي أو 
سياسي، بل سوف أركز يف حديثي على كيفية حتقيق السالم على 

ى حضراتكم بعض وكما ذكرت آنفًا سوف أعرض عل. أساس الدين
  .املبادئ اهلامة استنادا إىل تعاليم القرآن الكرمي

ومن الضروري أن نتذكر دائما أن علم البشر وعقله ليس كامال 
متاما، بل حمدود، وبالتايل تتدخل عوامل معينة يف عقول البشر عند 
اختاذ القرارات وبناء األفكار يف أغلب األحيان، وتلقي بظالهلا على 

ويف النهاية، . وتدفع الناس ليحاولوا حتقيق مآرم اخلاصةأحكامهم، 
  .هذا ميكن أن يؤدي إىل نتائج غري عادلة يف اختاذ القرارات

أما شريعة اهللا تعاىل فهي كاملة وليس فيها أغراض ومصاحل خاصة 
أو أحكام جائرة، وذلك ألن اهللا تعاىل يريد فقط ما فيه إصالح خلقه 

واليوم الذي يعرف فيه . على العدل التاموخريهم لذا تقوم شريعته 
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١٠٤
الناس هذه النقطة احلامسة ويدركوا سوف يوضع فيه األساس لسالم 
حقيقي ودائم؛ وإالَّ لن تتحقق نتائج ملموسة على الرغم من بذل 

  .اجلهود اجلبارة إلحالل السالم يف العامل
قادة بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل، كانت هناك رغبة لدى بعض 

. الدول يف إقامة عالقات طيبة وسلمية بني مجيع الدول يف املستقبل
وهكذا، يف حماولة لتحقيق السالم العاملي تشكلت عصبة األمم اليت 
كان هدفها الرئيس احملافظة على السالم العاملي ومنع اندالع احلروب 

ولكن لألسف مل تنجح هذه املنظمة يف محاية حقوق مجيع . يف املستقبل
لشعوب ومجيع الدول على قدم املساواة بسبب بعض نقاط الضعف ا

. والعيوب اليت شابت النظام الداخلي هلذه املؤسسة وبعض قراراا
ونتيجة عدم املساواة هذه مل يدم السالم طويالً وفشلت جهود هذه 

  .العصبة، وهذا ما أدى مباشرة إىل احلرب العاملية الثانية
مار واخلراب الذي حدث، والذي مل  مجيعا على دراية بالدوحنن

 مليون شخص يف العامل ٧٥يسبق له مثيل من قبل، حيث فقد قرابة 
كان ينبغي أن تكون تلك . حيام ومعظمهم من املدنيني األبرياء

احلرب أكثر من كافية لفتح أعني العامل، وكان من الضروري أن يكون 
راف حقوقهم هناك وسائل إلنشاء سياسات حكيمة متنح مجيع األط

وملا كانت . املستحقة، على أساس من العدل ليتحقق السالم يف العامل
حكومات العامل يف ذلك الوقت تسعى إىل حد ما وحتاول إحالل 
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١٠٥
ولكن سرعان ما تبني بوضوح . السالم، لذا مت تأسيس األمم املتحدة

تام أنه ال ميكن حتقيق اهلدف النبيل واألمسى الذي قامت عليه األمم 
يف الواقع، اليوم بعض احلكومات تديل . تحدة وال ميكن الوفاء بهامل

  .ببيانات علنا تثبت فشل هذه املنظمة
ماذا يقول اإلسالم فيما يتعلق بالعالقات الدولية القائمة على العدل 

  كوسيلة إلحالل السالم؟ 
صولنا العرقية أن جنسياتنا أو ألقد أوضح اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي 

ال يشكل بأي شكل من  أن هذا الإستخدم كوسيلة لتعريف البشر قد ت
وبالتايل أوضح القرآن الكرمي بكل . ٥ماألشكال أفضلية لقوم على غريه

وباإلضافة إىل ذلك، نصح . جالء أن الناس مجيعا قد ولدوا سواسية
وبين ) خطبة الوداع( مجيع املسلمني يف خطبته األخرية �رسول اهللا 

روا دوما أنه ال فضل لعريب على أعجمي وال فضل هلم أن يتذك
. ألعجمي على عريب وال ألبيض على أسود وال ألسود على أبيض

وهكذا يتبني أنه من تعاليم اإلسالم الواضحة أن الناس من مجيع 
اجلنسيات واألعراق سواسية؛ وأنه ينبغي أن يتساوى الناس مجيعا يف 

ا هو املفتاح والقاعدة الذهبية اليت وهذ. احلقوق دون أي متييز أو حتيز

                                                           
 إِنَّ لتعـارفُوا  وقَبائـلَ  شعوبا وجعلْناكُم وأُنثَى ذَكَرٍ من خلَقْناكُم إِنا الناس أَيها يا� 5

كُممأَكْر دنع اللَّه قَاكُمإِنَّ أَت اللَّه يملع بِري١٤ :احلجرات (�خ(  
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١٠٦
إحالل السالم قوام واألمم وترسي األساس لتحقيق الوئام بني خمتلف األ

  .يف العامل
. ومع ذلك، جند اليوم انقساما ونزاعا بني الدول القوية والضعيفة

على سبيل املثال، جند يف األمم املتحدة متييزا بني بعض البلدان؛ 
ألمن هناك بعض األعضاء الدائمني وبعض األعضاء وبالتايل، يف جملس ا

وقد أثبت هذا التقسيم أنه مصدر داخلي للقلق . غري الدائمني
واإلحباط، وبالتايل نسمع بانتظام تقارير من بعض البلدان حتتج 

أما اإلسالم فإنه يعلمنا العدالة واملساواة . وتعترض على هذا التفاوت
 ولَا�: جيها حامسا آخر يف قوله تعاىلاملطلقة يف كل األمور لذا جند تو

كُمنرِمجآنُ ينمٍ شأَنْ قَو وكُمدنِ صع جِدسامِ الْمروا أَنْ الْحدتعت 
 اللَّه واتقُوا والْعدوان الْإِثْمِ علَى تعاونوا ولَا والتقْوى الْبِر علَى وتعاونوا

تنص اآلية الكرمية على أمهية . )٣ :املائدة (�الْعقَابِ يدشد اللَّه إِنَّ
االمتثال الكامل ملتطلبات العدالة، فمن الضروري التعامل بالعدل 
واإلنصاف حىت مع أولئك الناس الذين جتاوزوا كل احلدود يف 

إن القرآن الكرمي يعلمنا أن منتثل ونقبل اخلري . كراهيتهم وعداوم
يثما وجدت، وأن نرفض ونبتعد عن كل ما يدفعنا والفضيلة أينما وح

  .إىل السيئات أو الظلم
ما هو معيار العدالة الذي يريده : والسؤال الذي يطرح نفسه بالطبع

 قَوامني كُونوا آمنوا الَّذين أَيها يا�: اإلسالم؟ لقد جاء يف قوله تعاىل
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١٠٧
طساَء بِالْقدهش لَّهل لَولَى وأَ عفُِسكُمنِ أَوِ نيدالالْو بِنيالْأَقْرإِنْ و كُني 

 أَو تلْووا وإِنْ تعدلُوا أَنْ الْهوى تتبِعوا فَلَا بِهِما أَولَى فَاللَّه فَقريا أَو غَنِيا
حيث ينص ) ١٣٦: النساء( �خبِريا تعملُونَ بِما كَانَ اللَّه فَإِنَّ تعرِضوا

على أنه عليك أن تشهد من أجل إقرار العدالة والدفاع عن احلق حىت 
فينبغي على البالد . ولو على نفسك، أو على والديك أو على أحبائك

القوية والغنية أال تغتصب حقوق الدول الفقرية والضعيفة لتحقيق 
من ناحية أخرى، ينبغي . مصاحلها وأال تتعامل معها بطريقة غري عادلة

 الفقرية والضعيفة أال تسعى إىل إحلاق الضرر بالدول القوية على الدول
بدالً من ذلك، جيب على اجلانبني االلتزام . الغنية كلما سنحت الفرصة

الكامل مببادئ العدالة؛ ويف الواقع هذه مسألة يف غاية األمهية للمحافظة 
  .على العالقات السلمية بني الدول

مم على أساس من العدالة قد هناك شرط آخر لتحقيق السالم بني األ
 ولَا منهم أَزواجا بِه متعنا ما إِلَى عينيك تمدنَّ لَا�: جاء يف قوله تعاىل

 حيث تنص )٨٩ :احلجر (�للْمؤمنِني جناحك واخفض علَيهِم تحزنْ
. ات اآلخرينعلى أنه جيب أالَّ ينظر أبدا فريق حبسد إىل موارد وثرو

وباملثل، ال جيوز لبلد أن يظلم أو يستويل على موارد بلد آخر حبجة 
وبالتايل، ال جيوز . كاذبة أم حياولون مساعدم أو دعمهم

للحكومات، بذريعة تقدمي اخلربة الفنية للدول األخرى، أن تستغلها 
وكذلك يتعني على . عن طريق صفقات جتارية أو عقود جائرة



����� �� 	
���� ������� �����  

  

١٠٨
 حتاول السيطرة على املوارد الطبيعية أو ممتلكات الدول احلكومات أال

إذا كانت هناك شعوب أو . النامية حبجة تقدمي اخلربات واملساعدات
حكومات أقل علما وحباجة إىل أن تتعلم كيفية االستفادة من مواردها 
الطبيعية بشكل صحيح؛ فمن الواجب مساعدا يف هذا؛ فينغي على 

. تسعى دائما خلدمة ومساعدة من هم أقل حظاالدول واحلكومات أن 
ومع ذلك ال جيوز ملن يقدم مثل هذه اخلدمة أن يفعل هذا دف حتقيق 

  .منافع وطنية أو سياسية أو لتحقيق مصاحل خاصة
جند أنه يف العقود الستة أو السبعة املاضية قد أطلقت األمم املتحدة 

مساعدة البلدان الفقرية العديد من الربامج أو املؤسسات اليت دف إىل 
ومن أجل حتقيق هذا مت استكشاف املوارد الطبيعية لتلك . على التقدم

الدول النامية، وعلى الرغم من هذه اجلهود مل يصل بلد من البلدان 
وأحد أسباب ذلك . الفقرية إىل درجة أو مستوى الدول املتقدمة

 من بالتأكيد هو الفساد املستشري على أوسع نطاق يف العديد
حكومات تلك البلدان املتخلفة؛ وال بد من القول مع األسف أنه على 
الرغم من ذلك استمرت الدول املتقدمة يف التعامل مع تلك احلكومات 
من أجل مصاحلها اخلاصة وال تزال العروض والصفقات التجارية 

ونتيجة لذلك، . واملساعدات الدولية جارية على األساس نفسه
اط والقلق تتزايد لدى الشرائح الفقرية واحملرومة يف استمرت حالة اإلحب

لقد . اتمع مما أدى إىل التمرد والفوضى الداخلية يف تلك البلدان
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١٠٩
وصلت درجة اإلحباط عند الفقراء يف البلدان النامية إىل درجة أم مل 

ولقد  .ينقلبوا على رؤسائهم فحسب بل أيضا على القوى الكربى
اط هذه اجلماعات املتطرفة ومتكنوا من تشجيع استفاد من حالة اإلحب

. هؤالء الناس على االنضمام إليهم ودعم مذهبهم املليء بالكراهية
 .وكانت النتيجة النهائية أن مت تدمري السالم يف العامل

إن . لذا لفت اإلسالم انتباهنا إىل وسائل خمتلفة لتحقيق السالم
إنه . دائما الشهادة الصادقةإنه يتطلب . السالم يتطلب العدالة املطلقة

إنه يتطلب من الدول املتقدمة أن . يتطلب أال نطمع يف موارد اآلخرين
تضع مصاحلها جانبا، وتساعد وختدم الدول النامية واألكثر فقرا بروح 

إذا متت مراعاة كل هذه األمور؛ سوف يتم . صادقة وخدمات نزيهة
  .تأسيس سالم حقيقي

د وهاجم بلدا آخر وسعى بغري حق إىل وإذا جتاوز بلد كل احلدو
اغتصاب موارده على الرغم من كل هذه التدابري املذكورة آنفا فينبغي 
على البالد األخرى اختاذ التدابري لوقف هذا العدوان، ولكن عليهم أن 

  . يراعوا دوما مقتضيات العدل عند القيام بذلك
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١١٠
ستنادا لقد وردت تفاصيل هذه الظروف وما يتخذ من إجراءات ا
، فهو ٦إىل تعاليم الدين اإلسالمي يف القرآن الكرمي يف سورة احلجرات

يعلمنا أنه إذا نشأ نزاع بني بلدين وأدى إىل نشوب احلرب بينهما، 
فينبغي على احلكومات األخرى أن تشري عليهما بأمهية وضرورة احلوار  

يق والدبلوماسية حىت يتمكنوا من التوصل إىل اتفاق ومصاحلة عن طر
ولكن، إذا رفض أحد الطرفني قبول شروط االتفاق وآثر . التفاوض

احلرب، فينبغي على البالد األخرى أن تتحد معا وحتاربه من أجل 
فإذا هزمت الدولة املعتدية ووافقت على التفاوض، . وقف هذا العدوان

فينبغي على مجيع األطراف العمل من أجل التوصل إىل اتفاق سالم 
 جيوز هلا قط أن تضع شروطا قاسية وظاملة تقيد وتغل وال. وصلح دائم

يد أي أمة ألن هذا سوف يؤدي على املدى البعيد إىل االضطرابات 
  .اليت سوف تثور وتنتشر فيؤدي هذا إىل مزيد من الفوضى

يف الظروف اليت تسعى فيها دولة أخرى لتحقيق املصاحلة بني 
وينبغي أن يظل هذا . امةطرفني؛ ينبغي عليها العمل بإخالص وحيادية ت

ولذلك، ينبغي . احلياد حىت لو كان أحد الطرفني يتحدث ضدها
للطرف الثالث أن يعرض عن أي غضب يف مثل هذه الظروف وال 

                                                           
 الْأُخرى علَى إِحداهما بغت فَإِنْ بينهما فَأَصلحوا اقْتتلُوا الْمؤمنِني من طَائفَتان وإِنْ� 6

 إِنَّ  وأَقِْسطُوا  بِالْعدلِ بينهما فَأَصلحوا فَاَءت فَإِنْ اللَّه أَمرِ إِلَى تفيَء حتى تبغي تيالَّ فَقَاتلُوا
اللَّه بحي نيقِْسط١٠ :احلجرات (�الْم( 



����� �� 	
���� ������� �����  

  

١١١
يسعى إىل االنتقام أو أن يتصرف بطريقة غري عادلة وينبغي أن تعطى 

 ومن أجل الوفاء مبقتضيات العدالة،. مجيع األطراف حقوقهم الواجبة
من الضروري على البلد الذي يقوم بالوساطة يف التفاوض أال تسعى 
إىل حتقيق مصاحل شخصية وأال حياول االستفادة على حنو غري مالئم من 

وال ينبغي أن يتدخل بظلم أو أن ميارس ضغطًا على . أي من البلدين
وال ينبغي للموارد الطبيعية يف أي . أي من الطرفني بشكل غري عادل

ستغل؛ وال جيوز فرض قيود ال لزوم هلا وغري عادلة على مثل بلد أن ت
هذه البلدان، ألن هذا ليس من العدل يف شيء ومل يثبت أبدا يف أي 

   .وقت مضى أن كان سببا لتحسني العالقات بني البالد

. ونظرا لضيق الوقت، قد ذكرت هذه النقاط بإجياز شديد
م يف العامل، علينا أن ننحي فباختصار، إذا كنا راغبني يف إحالل السال

جانبا املصاحل الشخصية والوطنية اليت حتقق املزيد من املنافع لنا وبدال 
وإالَّ . من ذلك علينا إقامة العالقات املتبادلة اليت تقوم على العدل متاما

قد يتفق البعض منكم معي أنه بسبب التحالفات سوف تتكون 
 ومن -لقول أم بدأوا يف التكون  بل ميكنين ا-التكتالت يف املستقبل 

املرجح أن يستمر االضطراب يف التزايد يف العامل، وهذا سوف يؤدي 
  .يف اية املطاف إىل الدمار اهلائل

إن اآلثار املترتبة على مثل هذا الدمار والصراع سوف تستمر 
لذلك على الواليات املتحدة، باعتبارها  .بالتأكيد إىل أجيال عديدة



����� �� 	
���� ������� �����  

  

١١٢
 دورها من خالل العمل بعدالة تلعبأن كربى يف العامل، القوة ال

 ذلك فإن العامل ت وإن فعلَ.حقيقية ونية حسنة كما شرحت من قبل
أن أدعو اهللا تعاىل و كبريعجاب إبجهودكم العظيمة ا سيتذكر دائم
  .يتحقق ذلك

  .أشكركم مرة أخرى.  شكرا جزيال

. م عادة بدعاء صامتحبسب تقاليدنا، فإننا يف اية أي فعالية نقو
وميكن لكل . لذا، فإنين سوف أقوم بدعاء صامت يتبعين فيه األمحديون

 .من الضيوف الكرام أن يدعو بطريقته اخلاصة
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  العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده اخلامس اخلليفة حضرة
 زشول مارتن األورويب الربملان رئيس به يرحب 

  العزيز، بنصره تعاىل اهللا أيده اخلامس اخلليفة أمحد، مسرور مرزا حضرة
األورويب الربملان يف بةاخط يلقي   

  األورويب االحتاد فعالية ختام يف صامتا دعاًء يقود حضرته
  ،)ملتحدةا اململكة عن األورويب الربملان عضو (تانوك تشارلز الدكتور ميينه إىل جيلس

 )املتحدة اململكة يف األمحدية اإلسالمية اجلماعة أمري (حياة رفيق يساره وعلى



  

 ميدالندز وست عن األورويب الربملان عضو (بنيون فيل

حضرته يقابل) آسيا جلنوب األورويب الربملان وفد وعضو  

 أستونيا عن األورويب الربملان عضو (كيالم تيون
 يف األمحديني املسلمني أصدقاء جمموعة رئيس ونائب

 حضرته يقابل) األورويب الربملان

  .األورويب الربملان يف العزيز هبنصر تعاىل اهللا أيده اخلامس اخلليفة خليفة حضرة مع صحفي مؤمتر
)األورويب الربملان يف األمحديني املسلمني أصدقاء جمموعة ورئيس املتحدة اململكة عن األورويب الربملان عضو( تانوك تشالز الدكتور حضرته جانب إىل جيلس  
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، قام حضرة مرزا مسرور ٢٠١٢يف الثالث والرابع من كانون األول 

 اخلليفة اخلامس لإلمام املهدي  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز،أمحد،
واملسيح املوعود، إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية، بزيارته األوىل 

 مهماى خطابا تارخييا إىل الربملان األورويب يف بروكسل، حيث ألق
وقد مت اإلعداد .  ضيفا ميثلون ثالثني دولة٣٥٠يزيد على  حضره مجهور

 "أصدقاء املسلمني األمحدين "واالستضافة هلذه الفعالية من قبل جمموعة
يف الربملان األورويب واليت مت إنشاؤها حديثا، حيث يترأس هذه اموعة 

وقد مت إنشاء هذه .  تانوكعضو الربملان األورويب الدكتور تشارلز
يف الربملان اجلماعة اإلسالمية األمحدية ب عريفاموعة الربملانية للت

هذه وخالل . يف أوروبا ويف بقية أحناء العاملاألورويب ولدعم مصاحلها 
  حضرة مرزا مسرور أمحد، أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز،التقىالزيارة 

  : كان منهم،صيات الرمسيةبعدد من أعضاء الربملان ومن الشخ
، عضو الربملان )Dr. Charles Tannock(الدكتور تشارلز تانوك 

عضو جلنة الشئون اخلارجية يف الربملان (املتحدة األورويب عن اململكة 
األورويب، عضو اللجنة الفرعية حلقوق اإلنسان، نائب رئيس الوفد 
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ملانية، ورئيس الربملاين للعالقات مع مجعية حلف مشال األطلسي الرب

  ). جمموعة أصدقاء املسلمني األمحديني يف الربملان األورويب
 ، عضو الربملان األورويب عن أستونيا)Tunne Kelam(تيون كيالم 

عضو جلنة الشئون اخلارجية يف الربملان األورويب، عضو اللجنة الفرعية (
يف لألمن والدفاع، ونائب رئيس جمموعة أصدقاء املسلمني األمحديني 

  ). الربملان األورويب
، عضو الربملان األورويب عن )Claude Moraes(كلود مورايس 

اجلزيرة نائب رئيس وفد الربملان األورويب للعالقات مع  (اململكة املتحدة
العربية، عضو جلنة احلريات املدنية والعدالة والشئون الداخلية، نائب 

 رئيس جمموعة أصدقاء زعيم حزب العمال يف الربملان األورويب، ونائب
  ). املسلمني األمحديني يف الربملان األورويب

، عضوة الربملان األورويب )Barbara Lochbihler(بربارة لوتشبلر 

  ). رئيسة اللجنة الفرعية يف الربملان األورويب حلقوق اإلنسان( عن أملانيا
، عضوة الربملان األورويب عن Jean Lambert)(جني المربت 

  )رئيسة وفد الربملان األورويب جلنوب آسيا (ملتحدةاململكة ا
، عضو الربملان األورويب عن اململكة )Phil Bennion(فيل بنيون 

عضو وفد الربملان األورويب جلنوب آسيا ورئيس جمموعة (املتحدة 
  ). اللرباليني الدميقراطني يف الربملان األورويب
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في يف مكتب ويف الرابع من كانون األول، مت عقد مؤمتر صح

الصحافة يف الربملان األورويب قبيل انعقاد الفعالية الرئيسة أي خطاب 
وقد أجاب حضرته على أسئلة من ممثلي وسائل اإلعالم يف هذا . حضرته

املؤمتر ملدة أربعني دقيقة، حيث حضر املؤمتر صحفيون ميثلون الصحف 
بلجيكا، ووسائل اإلعالم يف اململكة املتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، و

ويف الرد على سؤال هليئة اإلذاعة . وباكستان، وغريها من البلدان
إن رسالة السالم : "الربيطانية عن دور اإلسالم يف العامل، قال حضرته

اإلسالمية هي رسالة عاملية، وهلذا كان شعارنا احلب للجميع وال 
ويف الرد على سؤال من ممثل الصحافة اإلسبانية قال ". كراهية ألحد

حضرته إن املسلمني يؤمنون بكل األنبياء، وكل نيب قال إنه قد جاء 
ويف الرد على سؤال ملمثل الصحافة املالطية . برسالة وحدانية اهللا تعاىل

إن واجب املسلمني األمحديني هو تقريب البشر إىل اهللا : قال حضرته
  .تعاىل وتعريفهم على واجبهم بتأدية حقوق بعضهم وصيانتها

وكان .  الفعالية الرئيسة حبضور مجهور مدعو دعوة خاصةوقد مت عقد
على املنصة كل من الرئيس ونواب الرئيس موعة أصدقاء املسلمني 
األمحديني يف الربملان األورويب حيث رحبوا حبضرة مرزا مسرور أمحد، 

وقابل . أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز، إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية
. رتن سكلز رئيس الربملان األورويب حضرته أثناء هذه الفعاليةالنائب ما

وقبيل إلقاء حضرته خطابه ألقى عدد من نواب الربملان كلمام وحتدثوا 
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عن تقديرهم لإلسالم املسامل الذي تدافع عنه اجلماعة اإلسالمية 

وقال الدكتور تشارلز تانوك، عضو الربملان األورويب ورئيس . األمحدية
إن املسلمني " أصدقاء املسلمني األمحديني يف الربملان األورويب، جمموعة

وقد أدان االضطهاد الذي ". األمحديني منوذج رائع للتسامح يف العامل
إن شعار : "يتعرض له املسلمون األمحديون يف باكستان حيث قال

األمحديني الذي هو احلب للجميع وال كراهية ألحد يشكل مضادا 
  ".ذي يؤمن به اجلهاديون املتطرفونإلبطال التطرف ال

وفيما يلي نقدم اخلطاب التارخيي الذي ألقاه حضرة مرزا مسرور 
أمحد، أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز، اخلليفة اخلامس لإلمام املهدي 

  .واملسيح املوعود، إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الضيوف الكرام،
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 الذين أتاحوا يل ملنسقي هذا احلفلبداية أود أن أتقدم بالشكر 
وأود أيضا أن . الفرصة للتحدث إليكم مجيعا هنا يف الربملان األورويب

 والضيوف أشكر مجيع الوفود الذين ميثلون خمتلف البلدان األوروبية،
  .ملنسقي هذا احلفلاآلخرين الذين قاموا جبهود عظيمة حلضور 

 إن الذين يعرفون اجلماعة اإلسالمية األمحدية جيدا كجماعة أو 
كمجتمع، أو الذين هم أقل معرفة ا ولكنهم على صلة باملسلمني 
األمحديني، يدركون جيدا أننا نوجه اهتمام العامل دوما حنو إقامة 

من، ونسعى جاهدين وفق إمكانياتنا لتحقيق هذه السالم واأل
  .األهداف بكل ما أوتينا من قوة

وكإمام للجماعة اإلسالمية األمحدية، أحتدث بانتظام عن هذه 
واحلقيقة أن كالمي حول احلاجة إىل . األمور كلما سنحت الفرصة

السالم واحلب املتبادل ليس بسبب أية تعاليم جديدة جاءت ا 
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مع أنه من الصحيح متاما أن من ف. سالمية األمحديةاجلماعة اإل

األهداف الرئيسة لبعثة مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية هو إقامة 
السالم واملصاحلة يف العامل، إال إن أعمالنا وتصرفاتنا يف احلقيقة ترجع 

  .�إىل التعاليم اليت أوحيت إىل مؤسس اإلسالم، النيب الكرمي حممد 
 سنة من ١٤٠٠ أن غالبية املسلمني نسوا بعد من املؤسف حقا،

 الكرمي التعاليم النقية اليت جاء ا، لذلك فقد أرسل اهللا �بعثة النيب 
تعاىل مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية، حضرة مرزا غالم أمحد 

 لتجديد �، وذلك وفقا لنبوءة نيب اإلسالم الكرمي �القادياين 
أود منكم مجيعا أن تأخذوا هذه النقطة و. اإلسالم وإعادته إىل حقيقته

بعني االعتبار عندما أحتدث عن تعاليم اإلسالم فيما يتعلق بإقامة 
  .السالم واالنسجام يف العامل وتطويره

. وال بد يل أن أذكر أن هنالك جوانب عديدة للسالم واألمن
وكما أن كل جانب له أمهيته كذلك فإن ارتباط هذه اجلوانب مع 

على سبيل املثال، فإن اللبنة األساسية . ية عظمى أيضابعضها له أمه
. للسالم يف اتمع هي السكينة األسرية واالنسجام يف نطاق العائلة

إن الوضع ضمن األسرة ليس حمدودا بالبيت، بل هو ذو أثر كبري على 
السالم يف اتمع احمللي، مما سيؤثر على السالم يف النطاق األكرب 

إذا كان هنالك اضطراب يف البيت فإنه سيؤثر سلبا . نةللبلدة أو املدي
وبالطريقة . على اتمع احمللي وهذا سيؤثر على البلدة أو املدينة
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نفسها، فإن املقاطعة اليت تضم هذه البلدة أو املدينة ستؤثر على البالد 
بأكملها، مث هذا سيؤثر أخريا على السالم واالنسجام يف اإلقليم أو يف 

  .هالعامل كل
فمن الواضح أننا إذا أردنا أن نناقش جانبا واحدا للسالم سنجد أن 

كذلك جند أنه حيثما . نطاقه ليس حمدودا، بل هو مستمر يف التوسع
فُقد السالم فإننا إلعادته نكون حباجة إىل اختاذ خطوات خمتلفة 
واضعني يف االعتبار طبيعة املشكلة وجوانب األمن والسالم املعينة اليت 

وعندما نضع ذلك يف احلسبان، جند بكل وضوح أن مناقشة . هكتانت
  .تلك القضايا بالتفصيل حتتاج وقتا أطول بكثري مما هو متاح لنا حاليا

لذلك فإنين سأسعى لتغطية بعض اجلوانب على األقل من تعاليم 
  .اإلسالم احلقيقية

جند يف العامل احلديث أن الكثري من االعتراضات قد رفعت ضد 
الم، وأن كثريا من اللوم على الفوضى والصراع يف العامل نسب اإلس

إن هذه االامات وجهت إىل اإلسالم مع أن معىن اإلسالم . إىل الدين
فإن اإلسالم هو الدين الذي قد أعطى توجيها . هو السالم واألمن

  .حمددا حول كيفية إنشاء السالم، ووضع قواعد معينة من أجل حتقيقه
رع يف تقدمي صورة تعاليم اإلسالم احلقيقة املساملة، أود وقبل أن أش

إنين واثق أنكم . أن أناقش باختصار احلالة اليت يعيشها العامل حاليا
على اطالع جيد ذه األمور، ولكين أريد أن أبرزها لكم لتوضع 



����� �� 	
���� ������� �����  

  

١٢٤
إننا . نصب العني عندما أناقش تعاليم اإلسالم عن السالم واالنسجام

فنحن . تفاق أن عامل اليوم قد أصبح مثل قرية عامليةمجيعا على علم وا
مجيعا على تواصل بوسائل خمتلفة من خالل وسائل املواصالت 

إن . املختلفة أو من خالل اإلعالم واإلنترنت أو غري ذلك من الوسائل
مجيع هذه العناصر قد أدت إىل تقارب مجيع أمم األرض بصورة مل 

البية الدول أناسا من خمتلف فنحن جند أن يف غ. يسبق هلا مثيل
  .األعراق واألديان واجلنسيات يعيشون سويا

وال شك أن يف العديد من الدول هناك عدد كبري من املهاجرين 
وقد أصبح املهاجرون جزًءا ال يتجزأ من اتمعات حبيث . األجانب

أصبح من الصعب، بل رمبا من املستحيل، للحكومات أو املواطنني 
خذة . خرجوهم من البالداحملليني أن يوبالرغم من احملاوالت املت

لتقليص اهلجرة، وبالرغم من تطبيق العديد من القيود، إال أنه ما زالت 
. هناك وسائل متعددة متكِّن مواطنا من بلد ما من دخول بلد أخرى

ويف احلقيقة، وباستثناء مسألة اهلجرة غري الشرعية، فإننا جند قوانني 
  . ساعدة للذين أُرغموا على اهلجرة ألسباب وجيهةدولية متد يد امل

ونتيجةً لتدفق اهلجرة الكبري جند أن االضطراب والقلق يف انتشار يف 
املسئولية تقع على كال الفريقني؛ املهاجرين واملواطنني . بعض الدول

فمن جانب جند أن املهاجرين يثريون املواطنني من خالل . احملليني
تمع بأي صورة من الصور، بينما جند من ناحية رفض االندماج يف ا
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١٢٥
ومن وقت إىل . أخرى أن املواطنني ينقصهم التسامح ورحابة الصدر

وبصورة . آخر جند أن الكراهية تبدأ بالغليان وتصل إىل حدود خطرية
خاصة، فإن الكراهية والعداء من مواطين الدول الغربية تظهر جتاه 

يب لبعض املسلمني، وخاصة اإلسالم كردة فعل على السلوك السل
إن الغضب وردة الفعل ال تظهر على مستويات صغرية . املهاجرين

فقط، بل ميكن أن تصل أو تصل فعال إىل أعلى املستويات وهلذا 
  .السبب جند القادة الغربيني يتحدثون عن هذه املشاكل دائما

ني وهلذا، فإننا جند أن املستشارة األملانية تقول أحيانا بأن املسلم
يشكلون جزءا من أملانيا، كما جند أن رئيس الوزراء الربيطاين 
يتحدث عن احلاجة إىل أن يندمج املسلمون يف اتمع، أما قادة بعض 

إن حالة الصراعات . الدول فيطلقون التحذيرات للمسلمني أيضا
الداخلية، إذا مل تكن مرشحة لألسوأ، فقد أصبحت يف الوقت احلايل 

هذه األمور قد تتفاقم وقد تقود إىل . على األقلمثار بعض القلق 
وإنه مما ال شك فيه أن أثر هذه الصراعات لن يكون . تدمري السالم

حمدودا بالغرب بل سيؤثر على العامل أمجع، وخاصة البلدان اإلسالمية 
. وسيؤدي إىل أن تتضرر العالقات بني الشرق والغرب ضررا كبريا

طراف أن يعملوا معا لتحسني وهذا الوضع يفرض على مجيع األ
جيب على احلكومات أن تسن . األوضاع وتطوير األمن والسالم
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١٢٦
القوانني اليت تنشئ وحتمي االحترام املتبادل، حبيث تعد املساس مبشاعر 

  .اآلخرين واإلضرار م جرمية
وفيما يتعلق باملهاجرين، فينبغي عليهم أن يندجموا مع املواطنني 

بغي على املواطنني أن يكونوا مستعدين لفتح قلوم احملليني، كما ين
إضافة إىل ذلك، ميكن القول ببساطة إن اإلكثار من . وإظهار التسامح

وضع العراقيل أمام املسلمني لن يؤدي إىل السالم، ألن املسلمني 
وحدهم لن يكونوا قادرين على تغيري عقليات اآلخرين ووجهات 

 فحسب، بل حيثما مت الضغط وهذا ليس خاصا باملسلمني. نظرهم
على شخص وقهره بسبب دينه أو اعتقاده فهذا سيؤدي إىل ردة فعل 

وكما قلت سابقا، فإننا جند أن . سلبية يتضرر بسببها السالم بشدة
الصراع يف بعض الدول يف تزايد، وبشكل خاص بني املواطنني احملليني 

 أصبح أقل لقد أصبح واضحا أن كال الطرفني. واملهاجرين املسلمني
  .تساحما ويتلكّأ يف التعارف على اآلخر

على القيادة األوروبية أن تتقبل هذه احلقيقة وتفهم أن املسئولية تقع 
وهذا . عليها من أجل إنشاء االحترام املتبادل والتسامح بني األديان

ضروري جدا من أجل خلق جو التسامح والتفاهم بني البالد 
  . ة لئال يدمر السالماألوروبية والبالد اإلسالمي

إنين أعتقد أن سبب هذه الصراعات والفُرقة ال يعود إىل الدين 
واملعتقدات فحسب، كما أا ليست قضية االختالفات بني الدول 
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١٢٧
يف احلقيقة، إن السبب األساس هلذا . الغربية والدول اإلسالمية

لك ركود عندما مل يكن هنا. االضطراب يعود إىل األزمة املالية العاملية
اقتصادي وأزمة قروض، فإنه مل يكن هنالك من يتضايق بتدفق 

ولكن الوضع . املهاجرين؛ املسلمني منهم وغري املسلمني أو األفارقة
وقد أثر أيضا على العالقات . اآلن خمتلف وهو الذي أدى إىل كل هذا

املشتركة بني الدول األوروبية، وأصبح الغضب وعدم االرتياح بني 
ض الدول األوروبية يف تزايد يوما إثر يوم، وهذا اجلو من مواطين بع

  .اليأس أصبح مشهودا يف كل مكان
لقد كان تشكيل االحتاد األورويب إجنازا عظيما للدول األوروبية، 

لذا عليكم أن . حيث وضعت من خالله الوسائل لتوحيد القارة
من تقوموا بكل اجلهود املمكنة للمحافظة على هذه الوحدة، وهذا 

خالل احترام حقوق بعضكم، وجيب أن تزال املخاوف والقالقل اليت 
ومن أجل احملافظة على اتمعات كافة، فعليكم . يبديها عامة الناس

وبطبيعة احلال، . أن تقبلوا املطالب العادلة واملشروعة لكل طرف
  . ينبغي أن تكون مطالب الناس مشروعة وعادلة يف كل بلد

أن قوة أوروبا تكمن يف بقائها موحدة كاجلسد ال بد من التذكُّر 
وهذه الوحدة لن تفيدكم أنتم هنا يف داخل أوروبا فقط بل . الواحد

ستكون سببا للمحافظة على قوة أوروبا وتأثريها على املستوى العاملي 
ومن وجهة نظر إسالمية، علينا أن نكافح من أجل وحدة العامل . أيضا
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١٢٨
فينبغي أن يكون العامل موحدا على هذا وفيما يتعلق بالعملة، . أمجع

كما ينبغي أن يكون العامل موحدا فيما يتعلق بالتجارة . النطاق
واألعمال ويف حرية االنتقال واهلجرة، وال بد من وضع سياسات 

  .عملية ومتماسكة حبيث يصبح العامل موحدا
ومبدئيا ينبغي على دول العامل أن تسعى للتعاون فيما بينها لتحل 

إذا طُبقت هذه املعايري سيصبح واضحا . حدة حمل الفُرقة واالنقسامالو
يف القريب أن الصراعات املوجودة حاليا سوف تنتهي ويستبدل ا 
السالم واالحترام املتبادل، بشرط أن يتم تطبيق العدل احلقيقي وأن 

إنه ملن املؤسف حقا أن أضطر للقول أن . يعي كل بلد مسئوليته
مية مل تستطع أن تتوحد، رغم وجود التعاليم اإلسالمية الدول اإلسال

لو كان مبقدور الدول اإلسالمية أن تتعاون . اليت حتض على الوحدة
وتتوحد ملا اضطرت لطلب املساعدات والعون من الدول الغربية 

  .للتخفيف من مشاكلها الداخلية واحتياجاا

عاليم وبعد هذه الكلمات، سوف أشرع اآلن يف احلديث عن ت

بداية، إن التعليم . اإلسالم املتعلقة بإقامة السالم الدائم يف العامل

 م الناساألساسي واألهم يف اإلسالم هو أن املسلم احلقيقي هو من سل

هذا هو تعريف املسلم الذي قدمه الرسول . املساملون من لسانه ويده

توجيه بعد مساع هذا املبدأ األساسي واجلميل، هل ميكن . �الكرمي 
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١٢٩
إن . أي شكوى أو اام جتاه اإلسالم؟ هذا غري ممكن يف احلقيقة

اإلسالم يعلِّم أن الذين يطلقون ألسنتهم بالكراهية وأيديهم بالسوء 
وهكذا فإنه لو التزم اجلميع ذا املبدأ . والظلم يستحقون العقاب

الذهيب على املستوى احمللي والعاملي فإننا سنجد أنه لن يكون هنالك 
كذلك لن يكون هنالك صراع سياسي كما لن . ضطراب ديينا

. يكون هنالك اضطراب أساسه الطمع والرغبة يف احلصول على القوة
وإذا اتبعت هذه املبادئ اإلسالمية، فإن عموم الناس ضمن بلدام 
سيسعون إىل احملافظة على حقوق بعضهم، وكذلك مشاعرهم، كما 

وعلى . ا يف محاية مواطنيهاستعمل احلكومات على تأدية واجبه
املستوى الدويل سوف تعمل كل دولة بروح التعاطف واملواساة 

  .احلقيقة جتاه الدول األخرى
وهنالك مبدأ إسالمي آخر يعلِّمه اإلسالم إلقامة السالم وتطويره، 
وهو أنه من الضروري جلميع األطراف أال تظهر أي نوع من 

ألمر قد ظهر جليا بصورة كاملة وهذا ا. االختيال والفخر أو التكرب
 الذي قال إنه ال فضل ألسود على �من خالل أسوة النيب الكرمي 
وهكذا فال ميكن عد األورويب أعظم أو . أبيض وال ألبيض على أسود

أرفع شأنا من أي مواطن آخر، وال األفريقي أو األسيوي أو أي 
إن . هشخص ينتمي إىل أية منطقة أخرى من العامل أفضل من غري
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١٣٠
االختالفات يف اجلنسيات واللون والعرق تلعب دورا ينحصر يف كوا 

  .نوعا من اهلوية والتعريف فقط
يف هذا العامل احلديث يعتمد كلٌّ منا على اآلخر؛ ويف هذه األيام ال 
تستطيع القوى الرئيسة يف العامل مثل أوروبا والواليات املتحدة أن 

ول األفريقية ال ميكن هلا أن تتقدم والد. تعيش، يف معزل عن اآلخرين
وتزدهر إذا بقيت معزولة عن غريها، كذلك الدول اآلسيوية أو غري 

على سبيل املثال، إذا أردت . ذلك من الشعوب من أية بقعة أخرى
وكمثال . القتصادك أن يزدهر، عليك أن تربطه بالتجارة العاملية

جليا أن األزمة واضح على كيفية ارتباط العامل وتشابكه فقد بدا 
املالية العاملية اليت أصابت أوروبا يف السنوات القليلة املاضية قد أثرت 

كذلك، إذا . بشكل سليب على كل دول العامل بطريقة أو بأخرى
أرادت الدول أن تتقدم يف العلوم، أو أن تتطور يف جمال اخلربات، فال 

  .بد هلا من أن تتعاون من أجل مساعدة بعضها
أن نتذكر دوما أن الناس يف هذا العامل، سواء كانوا من جيب علينا 

 قد أعطاهم اهللا - أفريقيا أو أوروبا أو آسيا أو من آي مكان آخر
فإذا قام كل األطراف باستخدام هذه . تعاىل قدرات عقلية عظيمة

القدرات اليت منحها اهللا تعاىل للناس بأفضل صورة يف خري اإلنسانية 
ولكن لو . ها أن العامل سيصبح مكانا آمناونفعها، فإننا سنجد حين

حاولت الدول املتقدمة منع النمو والتقدم يف البلدان األقل تقدما أو 
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١٣١
إذا مل يعطوا الفرص لتنمية العقول وشحذها يف هذه البلدان، فإنه عند 
ذلك، ودون أدىن شك، سوف ينتشر القلق وسيؤدي إىل تدمري 

آخر يف اإلسالم من أجل إقامة وهنالك مبدأ . السالم واألمن العاملي
السالم وتطويره وهو أنه ينبغي علينا أال نسمح بظلم اآلخرين أو 

وكما أننا ال نقبل باغتصاب حقوقنا، فعلينا أال . اغتصاب حقوقهم
  .نقبل باغتصاب حقوق اآلخرين أو التطلع حنو ذلك

. يعلمنا اإلسالم أنه حيثما يلزم العقاب فيجب أن يتناسب مع اجلرم
. لكن إذا كان العفو يؤدي إىل اإلصالح، فمن املناسب اللجوء إليهو

إن األهداف احلقيقية والعظمى ينبغي أن تكون دوما اإلصالح 
ولكن، ما الذي حيدث على أرض . واملصاحلة وإقامة السالم الدائم

الواقع اليوم؟ إننا نرى أنه إذا أخطأ أحد أو ظلم أحدا، فإن الضحية 
 بطريقة ال تتناسب مع فعل اخلاطئ، بل تكون أكرب يسعى إىل االنتقام

  .بكثري من الظلم األصلي الذي ارتكب حبقه
هذا بالضبط ما نشهده يف هذه األيام يف الصراع املتفاقم بني 

إن القوى الرئيسة قد عربت بوضوح عن غضبها . إسرائيل وفلسطني
 إا يف وقلقها لألوضاع يف سورية وليبيا ومصر؛ مع أنه ميكن أن يقال

ولكن ال يبدو أم قلقون أو مهتمون بالشعب . األساس شئون داخلية
هذه االزدواجية يف املعايري تؤدي إىل مظامل وحقد متزايد . الفلسطيين

. يف قلوب الناس يف البلدان اإلسالمية جتاه القوى الرئيسة يف العامل
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١٣٢
. هذا الغضب والعداء هو خطر جدا وقد يغلي وينفجر يف أي وقت

ماذا ستكون نتيجة ذلك؟ ما هو حجم الضرر الذي سيتم إحلاقه 

بالعامل النامي وبلدانه؟ هل ميكن هلم حىت أن يكونوا قادرين على 

العيش؟ وما هو األثر الذي سيقع على البلدان املتقدمة؟ اهللا وحده 

أنا ال أستطيع اإلجابة على هذه . يعلم اإلجابة على هذه األسئلة

الشيء الوحيد املؤكد هو أن السالم . ع ذلك أحداألسئلة، وال يستطي

  .يف العامل سيتدمر

وليكن واضحا أنين ال أحتدث داعما دولة بعينها أو من أجل تأمني 

ما أريد قوله أن هذه األشكال من القسوة والوحشية، . مصلحتها

حيثما وجدت، جيب أن تمنع وتوقَف سواء قام ا الشعب الفلسطيين 

إن القسوة والوحشية جيب أن .  أي شعب آخرأو اإلسرائيلي أو

تتوقف على أية حال، ألننا إذا مسحنا هلا باالنتشار فإن هليب الكراهية 

سيلتهم العامل بأسره وسيصل إىل حدود ينسى الناس بسببها األزمة 

فبدال من ذلك، سيواجهون وضعا مرعبا بصورة . االقتصادية احلالية

يف األرواح ال ميكن استيعاا أو سيكون هنالك خسائر كبرية . أكرب

  .حىت تصورها
وهكذا، من واجب الدول األوروبية، اليت عانت خسائر كبرية يف 

. احلرب العاملية الثانية، أن تتعلم من ماضيها وحتفظ العامل من الدمار
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١٣٣
ومن أجل القيام بذلك، جيب عليهم القيام بواجبهم على أكمل وجه 

إن اإلسالم . وا مسئوليام ويؤدوهاجتاه متطلبات العدل وأن يتحمل
يؤكد بقوة على احلاجة للعمل دوما بأسلوب عادل ونزيه، ويعلِّم أال 

ينبغي أن يعرف املسيء أنه إذا . تفضل فئة على أخرى دون مربر
حاول أن يتصرف بظلم جتاه أي بلد، مهما كان حجمه أو منـزلته، 

إذا قبلت الدول األعضاء يف . لكفإن اتمع الدويل لن يسمح له بذ
األمم املتحدة هذا املبدأ وسعت إليه، وكذلك الدول يف االحتاد 
األورويب، والدول اليت هي حتت تأثري الدول العظمى، أو حىت الدول 

  .النامية؛ فعندها، وعندها فقط، ميكن للسالم أن حيلّ
 "الفيتو"كذلك، لو كانت تلك الدول اليت متتلك حق النقض أي 

يف األمم املتحدة تعي أا ستحاسب على أفعاهلا، ستتحقق العدالة 
ال ميكن أن " الفيتو"إنين سأتقدم خطوة أخرى وأقول إن حق . حتما

. يؤدي إىل إقامة السالم، ألن مجيع الدول ليست على مستوى واحد
وهذه النقطة كنت قد أثرا سابقا عندما خاطبت الساسةَ وصناع 

إذا نظرنا . يات املتحدة األمريكية يف الكابيتول هيلالسياسات يف الوال
إىل تاريخ التصويت يف األمم املتحدة جند أن الفيتو مل يستخدم دائما 
من أجل مساعدة الذين يتعرضون لالضطهاد أو الذين يتصرفون 

يف احلقيقة، إننا نرى أن الفيتو يف مناسبات معينة قد . بطريقة سليمة
وهذا . دة القسوة والوحشية بدال من منعهاأسيء استخدامه يف مسان
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١٣٤
األمر ليس خافيا أو جمهوال؛ فالعديد من املعلِّقني قد كتبوا حول هذا 

  .األمر علنا أو حتدثوا عنه
وهنالك مبدأ آخر مجيل يعلمه اإلسالم وهو أن السالم يف اتمع 

يسمح له أن  أن يكبح مجاح غضبه بدال من إنسانيتطلب من كل 
إن تاريخ صدر . زاهة والعدلنـلى مبادئ الصدق والبأن يطغى ع

، املبدأاإلسالم يشهد أن املسلمني احلقيقيني قد تصرفوا دوما وفق هذا 
والذين مل يتصرفوا وفقا له كانوا عرضة للتوبيخ الشديد من الرسول 

ولكن من املؤسف حقا أننا ال نرى ذلك معموال به . �الكرمي حممد 
نا أنه كانت هنالك حاالت تصرفت فيها حيث رأي. يف هذه األيام

اجليوش واجلنود، الذين أُرسلوا من أجل إقامة السالم وحفظه، بطريقة 
فعلى سبيل املثال عامل اجلنود . تناقض اهلدف املرجو من إرساهلم

األجانب يف بعض الدول جثث القتلى من ضحاياهم بطريقة مهينة 
ذه الطريقة؟ إن ردة هل ميكن إقامة السالم وحفظه . ومرعبة جدا

الفعل على مثل هذه التصرفات ال ميكن أن تبقى حمدودة يف بلد 
وبالطبع، لو ارتكبت . واحد، بل ستنتشر يف مجيع أحناء العامل

اإلساءات حبق مسلمني، فإن املسلمني املتطرفني سيستغلون الوضع 
. وهذا سيؤدي إىل زعزعة سالم العامل، وهذا يناقض تعاليم اإلسالم

 اإلسالم يعلِّم أنه ال ميكن إقامة السالم دون مساعدة كل من إن
املضطهدين ومضطهِديهم بأسلوب نزيه متاما وخالٍ من مصاحل خفية 
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١٣٥
فال ميكن قيام األمن إال بإعطاء كل اجلوانب . ومنـزه عن كل عداوة

  .فرصا متساوية وعادلة
ط، ومبا أن الوقت حمدود، فإنين سوف أذكر نقطة واحدة أخرى فق

وهي أن اإلسالم يعلّم أنه ينبغي أال ينظر املرء إىل ثروة اآلخرين 
ينبغي علينا أال نطمع مبا يف أيدي . ومصادرهم الطبيعية بعني احلسد

اآلخرين، ألن هذه النقطة هي من النقاط اليت تؤدي إىل خلخلة 
إذا حاولت الدول الغنية أن تستخرج موارد وثروات الدول . السالم

ا وتستخدمها من أجل احتياجاا اخلاصة فإن هذا سيؤدي األقل تقدم
ميكن للدول املتقدمة أن حتصل . إىل انتشار القلق واالضطراب تلقائيا

على نسبة قليلة وعادلة مقابل خدماا، ولكن غالبية املصادر ينبغي أن 
تستخدم ملصلحة الدول األقل تقدما اليت متلك هذه املوارد من أجل 

جيب أن يسمح هلم بأن حيققوا االزدهار كما . شتهمرفع مستوى معي
جيب أن تتم مساعدم يف جهودهم كي يصلوا إىل مستوى الدول 

وإذا . املتقدمة نفسها، ألنه عند ذلك فقط ميكن أن تتم إقامة السالم
مل تكن قيادات تلك الدول نزيهة، فعلى الدول الغربية، والدول 

وير البالد من خالل تقدمي يد النامية نفسها، أن تراقب وتنظم تط
  .املساعدة هلم
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١٣٦
هنالك العديد من النقاط األخرى اليت ميكن أن أغطيها، ولكن 

. بسبب ضيق الوقت فسوف أكتفي بالنقاط القليلة اليت سبق ذكرها
  .وأؤكد لكم أن ما قدمته وشرحته ميثل التعاليم اإلسالمية احلقيقية

: قد تقولون.  أجيب عليههنالك سؤال قد خيطر ببالكم، لذا دعوين
إذا كانت هذه هي التعاليم احلقيقية لإلسالم، فلماذا إذن نرى هذه 
الفُرقة الكبرية واضطرابا يف العامل اإلسالمي؟ هذا السؤال كنت قد 
أجبت عليه سابقا عندما بينت احلاجة إىل بعثة مصلح، وهو الذي 

 اجلماعة إننا يف. نؤمن أنه مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية
اإلسالمية األمحدية نسعى دوما بكل ما يف وسعنا لنشر التعاليم 

إنين أود أن . احلقيقية لإلسالم إىل من نستطيع إيصال صوتنا إليهم
أطلب منكم مجيعا أيضا أن تبذلوا جهودكم لرفع مستوى الوعي يف 
دوائر تأثريكم حول هذه القضايا، وذا ميكن أن يقام السالم الدائم 

  . كل أحناء العامليف
إذا مل ننجح يف هذه املهمة، لن يبقى هنالك جزء آمن يف هذا العامل 

أسأل اهللا تعاىل العزيز أن جيعل كل . من اآلثار املدمرة املرعبة للحرب
مواطين العامل يترفعون عن مصاحلهم ورغبام الشخصية يف سبيل 

تقدمة الغربية هي إن الدول امل. حفظ العامل من الدمار القادم احملدق به
اليت متتلك القوى األعظم يف عامل اليوم، لذلك فمن واجبكم أنتم، قبل 
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١٣٧
اآلخرين، أن تعريوا اهتماما عاجال وفوريا هلذه األمور ذات األمهية 

  .البالغة
يف النهاية، أود أن أشكركم مجيعا جمددا لتشريفكم وإعطائكم 

  .زيل الشكرجزاكم اهللا، أشكركم ج. الوقت لالستماع ملا قلت
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  � املهدي واإلمام املوعود للمسيح اخلامس اخلليفة،العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده أمحد، مسرور رزام حضرة

الرشيد بيت مسجد يف خطابه يلقي  
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١٤٣
@ @

Ýç@îĐn�íÉ@æìàÜ�½a@xbß†ãüa@¿@
pbÈàn�a@_òîiŠÌÛa@ @

  
  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  الكرام، الضيوف
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
 دعوتنا قبلوا الذين الضيوف لكل امتناين عن أعرب أن أود بداية،
 لديهم أو جبماعتنا جيدة معرفة على منكم العديد. الفعالية هذه حلضور
 الذين أن ثقة على أنين كما األمحديني؛ املسلمني مع قدمية صداقة روابط

رغبة لديهم تنشأ سوف مؤخرا األمحدية اإلسالمية اجلماعة إىل فواتعر 
 اليوم مجيعا حضوركم إن. اجلماعة عن املزيد ملعرفة قلوم أعماق من

 اللقاء على يترتب ديد وال خوف ال أنه تؤمنون أنكم على يربهن
 إىل والذهاب معهم التواصل يف واالستمرار نياألمحدي باملسلمني

  .مساجدهم
 حيث املناخ هذا فإن املسلمني، غري أنتم لكم بالنسبة احلقيقة، يف
 أخبار من اإلعالم وسائل غالبية يف اإلسالم عن جدا سلبية صورة تنتشر



����� �� 	
���� ������� �����  

  

١٤٤
 مساجد زيارة من قلق نفوسكم يف يتولد أن إىل بسهولة يؤدي وتقارير،

 لكم يسبب قد أو صعوبات إىل يعرضكم قد هذا أن ظانني األمحديني
 على يربهن الفعالية هلذه حضوركم إن قلت، وكما ولكن،. كبريا ضررا

. ديدا تعدوم ال وأنكم األمحديني املسلمني من خوف لديكم ليس أنه
 خملصون أم وتؤمنون األمحديني املسلمني تقدرون أنكم يظهر هذا إن

  .املواطنني وغالبية تمأن كشأنكم وحمترمون
 منكم، قليل عدد لدى يكون أن احتمالية أستبعد ال فإنين ذلك، ورغم

 يبطنوا زالوا ما اليت واملخاوف التحفظات بعض اليوم، حضورهم على
 أن املمكن من. للحضور السلبية العواقب بعض هنالك يكون قد أنه

 ميول لديهم أناس جانب إىل جتلسون أنكم من القلق بعض لديكم يكون
 تزيلوها أن فعليكم كهذه خماوف لديكم كان إذا. متطرفة عقليات أو
 وإذا األمر، هذا يف اليقظة درجات أعلى على إننا. فورا قلوبكم من

 اخلاصة املنطقة أو املسجد هذا يدخل أن صدفة متطرف شخص حاول
 أن ليكمع لذلك. املبىن من إلبعاده احلازمة التدابري باختاذ سنقوم فإننا بنا

  .أمينة أيدي يف أنكم مطمئنني تكونوا
 ال بأا متتاز مجاعة هي األمحدية اإلسالمية اجلماعة فإن الواقع، ويف
 أية يبدي أن مكان أي يف أو وقت أي يف أفرادها من فرد ألي تسمح
 ذلك يفعل والذي السالم، يدمر أو القانون خيرق أن أو متطرفة ميول

 احلازم اإلجراء هذا نتخذ أن واجبنا من أن عتربن إننا. منها طرده يتم
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١٤٥
" السالم "حرفيا تعين واليت" اإلسالم "لكلمة املطلق احترامنا بسبب

 وهذه. مجاعتنا تظهره" اإلسالم "لكلمة احلقيقي التمثيل إن". األمن"و
 الكرمي النيب اإلسالم، مؤسس ا أنبأ قد لإلسالم احلقيقية بالصورة البعثة
 الكرمي النيب قال وقد. عام ١٤٠٠ على يزيد ما قبل ظيمةع نبوءة يف �
 من العظمى الغالبية سينسى حيث زمان سيأيت إنه النبوءة هذه يف �

 اهللا فإن النبوءة، هلذه ووفقا. لإلسالم والنقية احلقيقية التعاليم املسلمني
 احلقيقي اإلسالم ليعيد واملهدي املسيح هو جمددا الوقت ذلك يف سيبعث

  .أخرى مرة لعاملا إىل
 حضرة مجاعتنا، مؤسس أن نؤمن األمحدية اإلسالمية اجلماعة يف وحنن

 تعاىل اهللا أرسله الذي الشخص ذلك هو � القادياين أمحد غالم مرزا
 منت قد اجلماعة هذه فإن تعاىل، اهللا وبفضل. العظيمة النبوءة هلذه حتقيقًا

 هذه إىل ضمان حيث العامل، يف دولة ٢٠٢ يف وانتشرت وازدهرت
 وقبلوا والعرقيات اخللفيات شىت من الدول تلك من مواطنون اجلماعة
 قد األمحدية اإلسالمية اجلماعة إىل بانضمامهم وهؤالء. األمحدية
 فال. بلدام يف خملصني كمواطنني وأدوارهم بواجبام القيام يف استمروا

 ويف. ملبلدا وحبهم لإلسالم حبهم بني تعارض أو تناقض أي يوجد
 ببعضهما يرتبطان والوطن الدين من لكل واإلخالص الوفاء فإن احلقيقة

 األكثر املواطنون هم ،كانوا حيثما ،األمحديني املسلمني إن. ويتعاضدان
 ثقة، بكل أقول أن وميكنين. فيه وجدوا بلد كل يف بالقانون التزاما
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 رادأف من كبرية أغلبية يف توجد الصفات هذه أن شك، أدىن ودون

  .مجاعتنا
 مواطنون انضم أو األمحديون، هاجر فحيثما الصفات، هذه وبسبب

 يف مشكلة أية هنالك يكن فلم األمحدية، اإلسالمية اجلماعة إىل حمليون
 شك أو قلق أي لديهم يكن مل كما جمتمعام؛ يف األمحديني اندماج
 لبلدام لةالشام الوطنية املصاحل تعزيز حنو بواجبام قيامهم كيفية حول
 فإم األمحديون ذهب حيثما. احتضنتهم اليت أو فيها يوجدون اليت

 حيام وسيبذلون احلقيقي الصاحل للمواطن ينبغي كما بلدام سيحبون
 نعيش أن يعلمنا من هو اإلسالم إن. وتقدمها بلدام ازدهار سبيل يف

 بل سب،فح اللني بالقول ذلك على حيض ال وهو الصورة، ذه حياتنا
 اليت لبلداننا حياتنا ومكرسني خملصني نكون بأن حزم بكل يأمرنا هو

 املؤمن حب أن على خاصة � الكرمي الرسول أكد ولقد. فيها نعيش
 املبادئ من الوطن حب كان فإذا. احلقيقي إميانه من جزء هو لوطنه

 أو الوالء عدم يظهر أن حقيقي ملسلم ميكن فكيف اإلسالم، يف األساسية
 اإلسالمية جبماعتنا يتعلق وفيما إميانه؟ عن بذلك ويتخلى لبالده يانةاخل

 أو أطفاال أو نساء أو رجاال كانوا سواء مجيعا فاألمحديون األمحدية،
 أي يبدأوا أن قبل تعاىل اهللا أمام وعهده الوفاء بقَسم يلتزمون شيوخا
 اهللا مع دوما العهد جيددون فهم. الفرعية منظمام يف نشاط أو فعالية
 من فقط ليس وشرفهم وأوقام وثروام أرواحهم يبذلوا أن على تعاىل
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١٤٧
 فمن وهكذا،. وبلدام أقوامهم سبيل يف أيضا ولكن دينهم أجل

 األمحديني، املواطنني من وفاء أكثر هم من هنالك أن يثبت أن يستطيع
 وأوطام، أقوامهم خبدمة يقوموا بأن باستمرار تذكريهم يتم الذين

 لتقدمي جاهزين يكونوا أن على باستمرار ويعاهدون يقسمون والذين
    وأقوامهم؟ وبلدام دينهم سبيل يف التضحيات كل

 غالبية إن حيث أملانيا، يف الناس بعض أذهان يف هنا سؤال ينشأ وقد
 وهلذا اآلسيوية، البلدان من غريها أو وتركيا باكستان من هم املسلمني

 سيفضلون فإم ألقوامهم، التضحيات لتقدمي وقتال يأيت عندما فإم
 الشخص أن أوضح أن من يل بد ال وهلذا. أملانيا على األصلية بلدام
 يصبح فإنه آخر، بلد أي جنسية أو األملانية اجلنسية على حيصل الذي

 هذا يف قبل من النقطة هذه أوضحت وقد. البالد هلذه كامال مواطنا
 لقد. كوبلرت يف األملانية العسكرية القيادة يف خطايب ألقيت عندما العام

 تنشب عندما به القيام ينبغي الذي ما اإلسالمية، للتعاليم وفقا أوضحت،
 فإذا. أملانيا مواطنا أصبح ملهاجر األصلي والبلد أملانيا بني مثال حرب
 خطر هنالك أن ويعتقد األصلي بلده جتاه باملواساة يشعر املواطن كان

 أن الشخص هذا على فإن فيه، يتسبب أو بأملانيا اإلضرار يف يرغب أن
 أما. بالده إىل فورا ويعود اللجوء وضع عن أو جنسيته عن فورا يتخلى

 صور من صورة بأي بالقيام له يسمح ال اإلسالم فإن البقاء، اختار إذا
 تعليم هو التعليم وهذا. السبب كان مهما للبلد الوفاء عدم أو اخليانة
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١٤٨
 السلوك من نوع بأي اإلسالم يسمح فال. فيه لبس وال حوواض مطلق

 هاجر بالدا كانت سواء – وطنه على املواطن يتآمر أن يف أو التمردي
 يف سببا يكون بأن له يسمح ال كما – األصلية بالده يف كان أو إليها

 أو إليها هاجر اليت بالده ضد املواطن عمل فإذا. طريقة بأية ا اإلضرار
 وجيب وكخائن للبالد كعدو معه التعامل فيجب ا ضراراإل يف تسبب

  .  البالد يف السائدة للقوانني وفقا معاقبته تتم أن
 يتعلق وفيما. املهاجرين باملسلمني يتعلق فيما الوضع يوضح هذا

 اإلسالم، يقبلون الذين أخرى بالد أي يف املواطنني أو األملان باملواطنني
 املطلق والوالء الوفاء سوى هلم سبيل ال أنه مجيعا هلم واضحا فليكن

 فعله جيب الذي ما: وهو أحيانا يطرح آخر سؤال وهنالك. لبالدهم
 دولة ضد حرب يف تشارك غربية بلدان يف يعيشون الذين املسلمني على

 مؤسس أن أَذكر أن أوال يل بد ال السؤال هذا على ولإلجابة مسلمة؟
 يف اآلن أننا أوضح قد ،� عوداملو واملسيح املهدي اإلمام مجاعتنا،

 كانت التاريخ من سابقة حقب ففي. الدينية احلروب فيه انتهت عصر
 كان حيث األخرى؛ األديان من وغريهم املسلمني بني حروب تنشب

  .اإلسالم وإاء املسلمني لقتل يسعون املسلمني غري
 باخلطوات قاموا من هم املسلمني غري كان األوىل، احلروب معظم يف

 سوى خيار أي املسلمني لدى يكن مل وهلذا العدوانية، لألعمال ألوىلا
 قد � املوعود املسيح فإن وهلذا،. دينهم وعن أنفسهم عن الدفاع
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١٤٩
 يوجد ال أنه بسبب وهذا موجودة، تعد مل الظروف هذه أن أوضح

 وعلى. اإلسالم إلاء سعيا حربا ختوض أو تعلن معاصرة حكومة
 من العديد يف الدينية احلرية من كبريا قدرا كهنال فإن متاما، العكس
 باالمتنان تشعر مجاعتنا إن. اإلسالمية غري البلدان ويف الغربية البلدان
 من األمحديني املسلمني متكِّن اليت احلريات هذه بسبب والشكر الشديد

 من نتمكن فإننا وهكذا. اإلسالمية غري البلدان يف اإلسالم رسالة نشر
 واالنسجام، السالم هي اليت لإلسالم، اجلميلة احلقيقة مالتعالي تقدمي
 فإنين والتسامح الدينية احلرية هذه فبسبب احلقيقة، ويف. الغريب للعامل

 فلم السبب وهلذا. لإلسالم احلقيقي التعليم وأقدم اليوم أقف أن أستطيع
 يبقى أن ميكن الذي الوحيد الوضع إن. موجودة الدينية احلروب تعد

 أو مسيحية، غالبية يقطنه بلد أو مسلمة غالبية يقطنه بلد قيام وه قائما
 على ينبغي فكيف. دينية غري حرب يف باملشاركة أخرى، بالد أية

 دين أي من أو املسيحيني من غالبيتها بالد يف التصرف املسلم املواطن
   آخر؟
 ينبغي أنه وهي السؤال، هذا على إجابةً ذهبية قاعدة يقدم اإلسالم إن

 فإذا. اضطهاد أو وحشية فيه عمل أي يف مطلقا يشارك أال املواطن لىع
 فيجب مسلمة دولة به تقوم االضطهاد وهذا الوحشية هذه كانت
  .أيضا إيقافها فيجب مسيحية دولة بذلك قامت وإذا. ذلك إيقاف
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١٥٠
 وحشي بعمل القيام من ومينعها بالده يوقف أن ملواطن ميكن فكيف

 يف الدميقراطية تنتشر احلايل الوقت يف. جدا يطبس هنا اجلواب ظامل؟ أو
 تتصرف حكومام أن عادلون مواطنون رأى فإذا. الغربية البلدان
 ذلك ضد أصوام يرفعوا أن عليهم فإن وعدوان، ظلم فيها بطريقة
 على ذا يقوموا أن وميكن الصحيح، الطريق إىل بالدهم لتوجيه ساعني
 بالد سيادة خترق بالده أن املواطن رأى فإذا. مجاعي أو فردي صعيد

 خماوفه عن ويعرب ذلك إىل احلكومة انتباه يوجه أن واجبه من فإن أخرى،
 فيه عمال ليس واملخاوف القلق عن سلميا والتعبري الوقوف إن. وقلقه
 إن. للبالد احلقيقي احلب عن تعبريا فيه إن احلقيقة، ويف. ثورة أو مترد

 أو للتشويه تتعرض بالده مسعة يرى أن ملحت يستطيع ال الرتيه املواطن
 املساءلة يطلب عندما فهو لذلك الدويل، اتمع يف للمهانة حىت

  .هلا ووفاءه حبه يظهر فهو بالده لسياسة واحملاسبة
 حيثما أنه يعلِّم اإلسالم فإن ومؤسساته، الدويل باتمع يتعلق وفيما
 وتسعى تتوحد أن األخرى الدول على فإن لعدوان، دولة تعرضت
 رشدها إىل وعادت املعتدية الدولة فاءت فإن. العدوان هذا إليقاف

 ظاملة أو جمحفة عقابية وتدابري قرارات اختاذ يتم أال فيجب وتراجعت
 يقدم اإلسالم فإن وهكذا. الوضع هذا من استفادة أو منها انتقاما جتاهها

 تعاليم خالصة إن. احملتملة األوضاع لكل املالئمة والعالجات اإلجابات
 الكرمي النيب عينه الذي املدى إىل السالم بنشر نقوم أن جيب أنه اإلسالم
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١٥١
 مساملا وكان ويده لسانه من الناس سلم من هو املسلم أن وهو �

 جيب أنه يعلِّمنا اإلسالم فإن سابقا، قلت وكما. الناس بني لألمن وسببا
 احلكيم التعليم ذلك إن. قط واالضطهاد الوحشية نساند أال علينا

 يعيش بالد أي يف والكرامة الشرف حنو احلقيقي املسلم يقود واجلميل
 سريغبون واحملترمني املخلصني األناس كل أن فيه شك ال ومما. فيها

  .جمتمعام ضمن كهؤالء وحمترمني مساملني أشخاص بوجود
 به يعيشوا لكي آخر مجيال تعليما املسلمني � الكرمي النيب أعطى وقد
 كل عن يبحث أن ينبغي احلقيقي املؤمن أن � النيب علَّم لقد. حيام
 حيثما املؤمن، ضالة احلكمة أنَّ � علَّم فقد. وطاهر حسن شيء

 فبالعزم وهلذا،. اخلاص مرياثه يعدها أن وجيب ا، أحق فهو وجدها
 فإن املشروع، مرياثه على للحصول املرء فيه يسعى الذي نفسه والتصميم
 على للحصول جاهدين يسعوا أن عليهم ينبغي أنه تعلموا قد املسلمني

 يسود الذي الوقت ويف وهكذا،. وجد حيثما واخلري النافعة االستشارة
 هذا أمجل فما املهاجرين، اندماج حول والقلق الشكوك من العديد فيه

 يندجموا أن أجل من أنه املسلمون، تعلم لقد! أكمله وما التوجيهي املبدأ
 ليتعلموا يسعوا أن فعليهم متبادال، احتراما وينشئوا احمللية جمتمعام يف

 كل ويف دين، كل ويف جمتمع، كل يف احلسنة اجلوانب كل ويعرفوا
 القيم، هذه مثل ببساطة نتعلم أن فقط يكفي وال. بلد كل ويف مدينة،
 ويف الشخصية حيام يف تبنيها إىل يسعوا أن املسلمني على ولكن
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١٥٢
 الثقة وروح اجلماعي العمل يغرس واهلدي التوجيه هذا. لوكهمس

 للسالم حمبا يكون أن ميكن الذي ومن. النفوس يف واحلب املتبادلة
 تمعه احلسنة اجلوانب يتبىن أن حياول إميانه، ممارسته مع الذي كاملؤمن؟

  منه؟ أكثر واألمن السالم ينشر أن ميكن الذي من. آخر جمتمع أي أو
 أنه على اآلن يعرف العامل فإن حاليا، املتوفرة االتصال وسائل بوبسب

 قال عندما عام ١٤٠٠ قبل � الكرمي النيب به تنبأ ما وهذا. عاملية قرية
 بأنه � قال وقد. املسافات وتقصر العامل فيه يتوحد يوم سيأيت بأنه

 على قادرين سيصبحون الناس فإن لالتصال، احلديثة الوسائل بفضل
 قام قرآنية نبوءة هي النبوءة تلك فإن احلقيقة، ويف. بأسره العامل هدةمشا
 الكرمي النيب فإن األمر، ذا يتعلق وفيما. وتفصيلها بتوضيحها � النيب
 يسعوا أن عليهم ينبغي الناس فإن الوقت هذا يأيت عندما بأنه علَّم �

 هذه كانت لو كما ا والتمسك اآلخرين عند اليت احلسنة األمور لتعلم
 القول فيمكن آخر، وبكالم. استعادا يريدون هلم مفقودة ضالة األمور

 عن النأي من بد ال كما اإلجيابية احلسنة األمور مجيع تبين من بد ال إنه
 من التعليم هذا الكرمي القرآن أوضح وقد. السيئة السلبية األمور مجيع

 نفسه على وحيرم باتبالطي يتمتع الذي هو احلقيقي املؤمن إن قوله خالل
 ميكن جمتمع أو بالد هنالك فهل االعتبار، بعني هذا كل وبأخذ. اخلبائث

 للسالم احملبني املسلمني ؤالءهل القبول أو السماح تستطيع ال إا تقول أن
 فرصة لدي كانت املاضية السنة يف بينهم؟ يكون بأن اإلسالم هلذا أو
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١٥٣
 املسلم على ينبغي أنه يعلِّم ماإلسال أن له وأوضحت برلني عمدة للقاء

 عثر الذي اخلاص وملكَه ضالَّته أمة أية لدى حسن هو ما كلَّ يعد أن
 كل فإن الطريقة ذه التصرف مت لو أنه حينها يف أجاب وقد. عليه
  .بعض أزر بعضه ويشد ويتعاون يتعاضد سوف العامل

 أملانيا اءأحن بعض يف أنه أمسع عندما واحلزن بالدهشة ألشعر وإنين
 باالندماج املسلمني غري أو للمسلمني السماح بعدم يطالبون أناس هنالك

 بعض ميثله الذي اإلسالم أن شك ال الواقع، ويف. األملاين اتمع يف
 أو بلد أي مع االندماج على القدرة لديه ليس واإلرهابيني املتطرفني
 أصوات تتعاىل عندما حتما سيأيت الوقت ولكن. أملانيا ودونك جمتمع،

 وعلى. اإلسالمية البالد يف حىت املتطرفة الفكرية العقائد هلذه املعارضة
 سوف � الكرمي النيب به جاء الذي احلقيقي اإلسالم فإن حال، كل
 أرسل وقد. واحملترمني املخلصني للناس جاذبا تأكيد وبكل دائما يبقى
 التعاليم استعادة أجل من � املوعود واملسيح املهدي اإلمام تعاىل اهللا

 الرسالة متارس اليت هي أنشأها اليت ومجاعته احلقيقية، اإلسالمية
  .وتنشرها ا وتبشر احلقيقة اإلسالمية

 أن يدعي من بقول األخذ ميكن ال أنه واضحا يكون أن بد وال
 احلقيقي اإلسالم إن. جمتمع أي يف يندمح أن يستطيع ال احلقيقي اإلسالم

 والعمل الشر أنواع كل ويتجنب واخلري والصالح قوىالت ينشر الذي هو
 ويوقفها والوحشية للشر يتصدى أن املسلم يعلِّم اإلسالم إن. السيئ
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١٥٤
 يف ينجح ال اإلسالم بأن االدعاء فبعكس وهلذا،. وجدت حيثما

 حنوه وجيذبه جتاهه اتمع يدفع الذي هو احلقيقي اإلسالم فإن االندماج،
 على احلصول أجل من يكافح بأال الشخص علِّمي اإلسالم. كاملغناطيس

 ما بكل يقوم أن عليه بل فقط، نفسه أجل من فيه الرغبة أو السالم
 كما اآلخرين الناس بني واالنسجام السالم نشر أجل من يستطيع
 يف السالم إلقامة الوسيلة هو اإليثاري اخلُلق هذا. ألنفسهم به يرغبون

 هذا على يوافق ال أو التعاليم هذه قدري ال جمتمع أي هنالك هل. العامل
 والشر الفجور بانتشار يرغب أن ميكن ال الفاضل اتمع أن احلق النهج؟

  .وتعزيزه والسالم اخلري انتشار يعارض أن ميكن وال فيه،
 من العديد هنالك يكون فقد" اخلري "تعريف إىل نأيت وعندما

 عن يتحدث واإلسالم. ملتديننيا وغري املتدينني بني تعريفه يف االختالفات
 واسعان جانبان هنالك ولكن الصاحل، والعمل للخري عديدة جوانب
 به يأمر الذي الصاحل والعمل اخلري أنواع كل منهما تنبثق واخلري للفضيلة

 حقوق تأدية هو واآلخر تعاىل، اهللا حقوق تأدية هو أحدمها اإلسالم؛
 األول الشق يف املتدين وغري تدينامل بني التعريف خيتلف وبينما. اهللا خلق
 اخللق حقوق تأدية هو الذي الثاين الشق حول خالف ال أنه جند

 يف أتباعها توجه األديان وكل بالعبادة، تتعلق اهللا حقوق إن. والبشرية
 وتوجيهات تعاليم هنالك فإن البشر، حبقوق يتعلق ما أما. اخلصوص هذا
 بعمق يعلِّمنا اإلسالم. عنها الناس بتعليم واتمعات األديان تقوم
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١٥٥
 هذه يف كامال تغطيته علينا يستحيل مما البشر حقوق عن وتفصيل
 أقامها اليت اهلامة احلقوق من بعضا أقدم فسوف ذلك ومع. العجالة

  .اتمع يف السالم إقامة أجل من ضرورية هي واليت اإلسالم،
 وهذا. ا ناءواالعت اآلخرين مشاعر احترام علينا أن اإلسالم يعلَّم
 االجتماعية القضايا جتاه اآلخرين مشاعر وكذلك الدينية املشاعر يتضمن
 من يهودي رجل صف يف � النيب وقف املناسبات، إحدى يف. العامة
 أَخربه أن بعد دينية حساسيات إحداث وعدم مشاعره على احملافظة أجل

 األعلى النيب هو من حول مسلم رجل وبني بينه دار جداال بأن األخري
 ال: بقوله املسلم الرجلَ � خوبو اليهودي مشاعر على فحفاظا. مرتبة
النهائية الشريعة صاحب هو أنه علمه مع موسى، على لوينتفض 

 � الكرمي النيب به اهتم الذي األسلوب هو هذا. األخري والكتاب

  .اتمع يف السالم أقام قد وذا اآلخرين، مبشاعر
 الفقراء حبقوق يتعلق فيما ضروريا يعد عظيم إسالمي تعليم وهنالك
 أنه اإلسالم علم فقد به؛ القيام إىل اإلسالم دعا الناس من واحملرومني

 يف احملرومني مستوى من لريفعوا الفرص عن يبحثوا أن الناس على ينبغي
 املتضررين ملساعدة نسعى أن لنا بد فال. أوضاعهم وحيسنوا اتمع

 وقتنا يف أما. طريقة بأي نستغلهم أال وينبغي ثار،باإلي ميتاز بأسلوب
 اليت والفرص املشاريع تنشأ عندما أنه نرى أن املؤسف فمن احلاضر،

 تكون غالبا أا نرى واملتضررين احملرومني مساعدة ألجل ظاهريا تكون
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١٥٦
 دفع سداده عند يترتب الذي الدين هو الذي الربا مبدأ على قائمة

 القروض إعطاء يتم عندما الغالب يف أنه نرى املثال، لسبي فعلى. الفوائد
 ليبدأوا قروضا الناس بعض يأخذ عندما أو دراستهم إلكمال للطالب

. دفعه يف عقودا رمبا بل سنوات منهم يستغرق هذا فإن العمل، من نوعا
 أزمة حدثت إذا أو الصعوبات، من سنوات عليهم مرت ما وإذا

 من سابقا عليه كانوا الذي الوضع إىل م ينتهي األمر فإن اقتصادية،
. أسوأ مايل وضع إىل ينحدروا أن أيضا كبري احتمال هنالك أو الدين
 القليلة السنوات يف القبيل هذا من حتصى ال أمثلة عن ومسعنا شهدنا لقد

  .مالية أزمة من العامل أحناء يف الدول من كثري عانت عندما املاضية،
 املرأة يعامل مل أنه وهو اإلسالم، ضد يرفع ما غالبا اام وهنالك

 لقد. أساس أو قاعدة له ليس االدعاء هذا أن علما. باملساواة أو بالعدل
 على مثالني أو مثاال وسأقدم والشرف؛ الكرامة املرأة اإلسالم أعطى
 بإساءة قام إذا زوجها خلع يف احلق املرأة اإلسالم أعطى لقد. ذلك

 كملْكية فيه تعامل املرأة فيه كانت الذي تالوق يف وهذا معاملتها،
 يترسخ مل للمرأة اإلسالم أعطاه الذي احلق هذا إن. كمتاع أو شخصية

 فإن ذلك، إىل وباإلضافة. فقط املاضي القرن يف إال الغريب العامل يف متاما
 األهلية فاقدة تعد كانت عندما املرياث يف احلق املرأة أعطى قد اإلسالم

 قريب وقت يف إال أوروبا يف للمرأة يعطَ مل احلق وهذا. هلا قيمة وال
  .جاره على للجار حقا اإلسالم رتب فقد كذلك. نسبيا
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 هي وما اجلار هو من حول تفصيليا توجيها الكرمي القرآن ويقدم
 جانبك، إىل جيلسون الذين أولئك يتضمن فاجلار. له املترتبة احلقوق
 ال والذين معارفك، أيضا وكذلك بيوت،ال يف جبوارك يسكنون والذين
 كذلك. ببيتك حتيط اليت األربعني البيوت يتضمن وهذا أيضا، تعرفهم

. مجيعا م نعتين بأن مأمورون وحنن. السفر ورفيق قريبك يتضمن اجلار
: قال الذي � الكرمي النيب قبل من كثريا عليه التأكيد مت قد احلق وهذا

ِسبتاملرياث من نصيبا يستحقون الذين ضمن من سيكون اجلار ح 
 زاد قد � الكرمي النيب فإن احلقيقة، ويف. به تعاىل اهللا أوصى ما لشدة
  .مسلما أو مؤمنا عده ميكن ال جاره يأمنه ال الذي إن بقوله ذلك على

 يتطلب للغري الكرمي العيش لـتأمني اإلسالم يف آخر تعليم وهنالك
 واجب حتقيق يف والدعم املساعدة أجل من التعاضد األطراف كل من

 هذا حتقيق أجل ومن وهلذا،. مستواهم ورفع والضعيف الفقري مساعدة
 األمحدية اإلسالمية اجلماعة فإن التعاليم، هذه تطبيق أجل ومن اهلدف

 إننا. العامل من واحملرومة الفقرية املناطق يف والعايل األساسي التعليم توفر
 العايل التعليم يف للطالب واملنح الرواتب مونقد ونديرها، املدارس نبين

 أن به يستطيعون حسن وضع على حيصلوا أن للمحرومني ميكن حبيث
  .أقدامهم على يقفوا

 جبميع نفي أن علينا جيب أنه وهو اإلسالم يف آخر تعليم وهنالك
 وكذلك بعضنا، بني نقطعها اليت الوعود يتضمن وهذا. ومواثيقنا عهودنا
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 بالده مع يقطعها اليت الوالء بعهود يفي أن املسلم على أن يستدعي
  .سابقا بينته قد كنت األمر وهذا. كمواطن

 مدى لكم أظهر أن أجل من بينتها اليت البسيطة النقاط بعض هذه
 العميق احلزن دواعي ملن إنه. واحلب والرأفة الرمحة دين اإلسالم كون

 فإن العامل، يف عنه يدافعو السالم اإلسالم ا يعلِّم اليت القوة رغم أنه
 يرفعون لإلسالم، احلقيقية التعاليم يعون ال الذين أو اإلسالم معارضي
 فإن العصر، هذا ويف سابقا، قلت وكما. ضده هلا أساس ال ادعاءات
 ضوء وعلى. لإلسالم احلقيقة الرسالة تنشر األمحدية اإلسالمية اجلماعة

 بسبب اإلسالم ضد اتاالعتراض يرفعون الذين من أطلب فإنين ذلك
 األفراد هؤالء حياسبوا أن واجبهم من بأن املسلمني من أقلية أفعال

 غري األمثلة هذه استخدام يتم أال ينبغي ولكن حدهم، عند ويوقفوهم
  .احلقيقية تعاليمه مسعة وتشويه لإلسالم اإلساءة أجل من العادلة

 ألية أو ألملانيا ديد أا أو خطرية اإلسالم تعاليم حتسبوا أال ينبغي
 أن ميكن املسلمون كان إنْ بالقلق تشعروا أال ينبغي. أخرى دولة

 فارقا يكون ما إن سابقا، قلت فكما. األملاين اتمع يف ال أم يندجموا
 جيعل وهذا حسن؛ أمر كل يتبنوا أن املسلمني يعلم أنه هو اإلسالم يف

 قام وإذا. فيه كش ال أمرا اتمع ضمن والعيش االندماج إمكانية
 ليس ولكنه فقط، باالسم مسلم فإنه ذلك، يناقض بعمل ما شخص

 مت إذا أنه فيه، شك ال مما ولكن،. لإلسالم احلقيقية للتعاليم متبعا
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 تعليمات يتجاهلوا أن أو خاطئ بعمل يقوموا أن املسلمني من الطلب
 خيالف مبا يتصرفوا أن أو والعفة، احلياء مببادئ املرتبطة الكرمي القرآن
 فإن حال، كل وعلى. ذلك يستطيعوا لن فإم والصالح، التقوى

 يف تتعلق ولكنها باالندماج متعلقة اعتبارها ميكن ال األمور هذه
  .شخص لكل الدينية باحلرية احلقيقة

 لكي وحدهم باملسلمني متعلقة مسألة ليست الدينية احلرية خرق إن
 حيث وحمترم؛ خملص إنسان كل قضية الواقع يف ولكنها ضدها، يقفوا
 حق من ليس أنه بوضوح يعلن وأن ضدها ويتحدث يقف أن ينبغي

 إنين. الشخصية الدينية احلقوق يف يتدخل أن جمتمع أو حكومة أية
 من ألناس دارا مثلها أصبحت بلد ولكل بل ألملانيا، تعاىل اهللا أدعو

 محالتسا مستويات أعلى تظهر واليت والثقافات القوميات خمتلف
 جيعلهم أن تعاىل اهللا أسأل. وأحاسيسهم اآلخرين ملشاعر واالحترام

 الذي هذا. والسالم واملودة املتبادل احلب يظهرون للذين مثاال
 يصبح وذا العامل، يف واألمن الدائم السالم لضمان الوسيلة سيكون

 للتسامح الكامل االفتقار نتيجة به حيدق الذي الدمار من آمنا العامل
  .بادلاملت

 أن أجل ومن وهلذا حولنا، اآلفاق يف يلوح املرعب الدمار خطر إن
 أكان سواء فرد، وكل بلد كل على يترتب فإنه الدمار، هذا من نحفظ
 يف شخص لكل تعاىل اهللا أسأل. جدا شديد حبذر يسري أن ال، أم متدينا
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 شكركمأ أن جمددا أود النهاية ويف. احلقيقة هذه يعي أن العامل أحناء مجيع
 اهللا أسال. اليوم قلت ملا واالستماع للحضور الوقت لتوفريكم مجيعا
  . لكم جزيال شكرا. مجيعا يبارككم أن تعاىل
  
  






  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

@É™ìÛa@xŠ§a@ @
@ï½bÈÛa@âý�ÜÛ@ @

@ @

���-,�א�"+م�א�"������א�.	�# �
���-ن� Jم�	��	/�	��٢٠١٣#�0� �



  

  العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده أمحد مسرور مرزا حضرة
 العاشرالسنويالسالممؤمترخياطب

  من حضرتهبواشتشي أدجي يتقبل كتور لدا
  اجلماعة اإلسالمية األمحدية جائزة 

 السالملتعزيز 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العزيز، بنصره تعاىل اهللا أيده اخلامس ليفةاخل أمحد، مسرور مرزا حضرة
 الغربية الدولية الشئون حول   للصحافة يتحدث 



  



����� �� 	
���� ������� �����  

  

١٦٥

xŠ§a@É™ìÛa@ @
ï½bÈÛa@âý�ÜÛ@@ @

  

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

  وبركاته، اهللا ورمحة عليكم السالم، الكرام الضيوف السادة
حلضور دعوتنا قبوهلم على احملترمني ضيوفنا مجيع أشكر أن أولًا أود 
 منكم حيضر من سواء بيننا بكم مرحب فجميعكم. اليوم السالم منتدى
 أنكم قًاح ممتنون وحنن القدامى، أصدقائنا من كنتم إذا أو األوىل للمرة
 أقدر لذلك املسلمني، غري من غالبيتكم. بوجودكم احلدث هذا أنرمت

 مجاعةٌ األمحدية اجلماعة أن مجيعكم لعلمكم خاص بشكل حضوركم
 عن النظر بغض أخرى مجاعة برنامج حضور فإن عام، وبشكلٍ. إسالمية

 جند ما فكثريا كبرية، أمهية ذا أو نادرا أمرا ليس معها الدينية االختالفات
 رغم اآلخرين مع جدا محيمة صداقات تكوين على قادرين أناسا

. تفكريهم أفق واتساع املنفتحة قلوم بسبب وذلك الدينية، اختالفام
 هاما أمرا حضوركم جتعل اليت األسباب من عدد فهناك ذلك، ومع
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 ياوثان هام، أمر وهو مسلمة مجاعة دعوة قبولكم وأوهلا. بالثناء وجديرا
 جدير أمر وهو مسجد مبىن داخل يتم الذي احلدث هذا حضور قبولكم

 أدت قد باملسلمني أنفسهم يسمون ممن بعضٍ أعمال أن وثالثًا باإلشادة،
  .املسلمني غري من الكثري قلوب يف التحفظات أو املخاوف تنامي إىل

 الكرمية اخلطوة هذه اختاذكم جدا نقدر فإننا ذلك، كل إىل وبالنظر
 . اللطيفة

 اجلماعة أن جيدا يدركون األمحديني غري من القدامى أصدقاؤنا
 ما كل وأن إليه، وتدعو به تبشر ما بالضبط متارس األمحدية اإلسالمية

 احلب "هي اليت احلقيقية اإلسالمية تعاليم إىل يستند إمنا نفعله أو نقوله
 بني نفإ قلت، وكما حال أية وعلى". ألحد كراهية وال للجميع
 أن جدا املمكن ومن أيضا اجلديدة الصداقات بعض اليوم احلضور

 ولذلك اإلسالم، حول أو حولنا الشبهات أو الشكوك بعض تساورهم
 أي أو شخص أي جيدوا لن أم فاحلقيقة. البداية منذ طمأنتهم أود

. األمحديني املسلمني حنن مثلنا والظلم والقسوة التطرف تعارض مجاعة
  .واألخوة واملودة احلب من مستوى أعلى إنشاء هو اوهدفن

. املساء هذا حلدث الرئيس املوضوع إىل اآلن أنتقل املقدمة هذه وبعد
 هذا بتنظيم عام كل املتحدة اململكة يف األمحدية اإلسالمية اجلماعة تقوم

 حنو جاهدين ونسعى نرغب أننا العامل لشعوب لإلظهار كوسيلة احلدث
 أيضا نطلب الرائع اهلدف هذا حتقيق أجل ومن. السالمب مليء عامل
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 أنفسنا لنذكر معا اليوم اجتمعنا فقد وهكذا. ودعمكم مساعدتكم

  .اهلدف هذا بأمهية
 ماسة، حاجةً العامل حيتاجه وأمر نبيل طموح السالم حنو السعي إن

 أي من وأكثر اآلن، هنالك أن سندرك اليوم، العامل حالة إىل نظرنا فإذا
 يف والوئام السالم أجل من للسعي وعاجلة ملحة حاجة مضى، وقت
 الكوارث أدت املاضية، اخلمس أو األربع السنوات خالل. العامل

 القلق زيادة إىل حتدث أو حدثت اليت االضطرابات وأشكال املختلفة
 مير يوم كل مع أنه يف شك هنالك وليس. مباشر بشكلٍ واالضطراب

 يف السالم انعدام مسألة نعزو أن ميكننا وال. عدويبت العامل سالم ينحسر
 زيادة يف مجيعها تساهم متعددة عوامل هناك بل اثنني، أو عاملٍ إىل العامل

  :فقط بعضها وسأذكر االضطراب
 االضطرابات يف كبري بشكلٍ العاملية االقتصادية األزمة سامهت لقد
 آخر رئيس سبب وهنالك. اجلماهري بني اإلحباط زيادة ويف العاملية

 من العديد يف مث،. البلدان داخل السلطة على الصراع وهو لالنقسام
 آخر عاملٌ ومثة. الشعب ألفراد املستحقة احلقوق ظلما اغتصبت الدول،

 معاملة طريق عن وجربوا قوا إلبراز تسعى األطراف بعض أن هو
 النقسامل الرئيس السبب فإن ذلك، وباإلضافة إىل. بالغة بقسوة اآلخرين

 للثقة تام انعدام إىل مباشرة يقود وهذا. العامل يف العدالة وجود عدم هو
 احلكومات أو الشعوب أن وهو لالضطرابات آخر سبب وهناك. املتبادلة
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 يقتصر ال الواقع ويف. وجشع حبسد اآلخرين وموارد ثروات إىل تنظر
 ال ما على لالستيالء يسعون ولكنهم احلسد، نظرات جمرد على األمر
  .هلم حيق

 يسود ما وراء األسباب من طويلة قائمة هنالك سابقًا، أشرت وكما
 هذه. فقط قليلة أسبابا منها ذكرت وقد وفوضى كراهية من العامل

 حىت حلها، بكيفية مليا نفكر أن وجيب البالغ، القلق يف تتسبب القضايا
 اخلالفاتو العداوات تزداد. العاملي السالم إلحالل السعي من نتمكن
 سيئ من تسري العامل حالة إن. السيطرة نطاق عن بسرعة وخترج يوميا

 الصعب من أن جدا، صحيح أمر وهو املاضي، يف قيل ولقد. أسوأ إىل
. العداوة تكوين جدا السهل من بينما جيد، صديق على احلصول جدا
 أصغر يف السائدة الظروف هي هذه أن جند فإننا اليوم، عامل إىل نظرنا إذا

 الناس يتبىن وال والدويل، الوطين املستوى إىل اتمع يف املستويات
 حنو أيضا اآلخرين حيرضون بل فحسب، شريرة بأعمال والقيام الكراهية

 الذين أولئك أعداد تزداد جهة، ومن. تلك والقمع الوحشية أعمال
 وقت أي من أكثر تتناقص أخرى ناحية من حني يف الصراعات، يسببون
 حتقيق حياول أو محيدة وبأخالق بعدالة يتصرف من أعداد مضى

 األمحدية اجلماعة تزال ال أخرى، مرة أقول اخللفية، هذه ومع. املصاحلة
 لتعزيز حماولة هو اليوم حدث أن كما أفضل، جمتمعٍ أجل من تكافح
  .األمد والطويل احلقيقي السالم
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 ما بكل ية،املاض الست أو اخلمس السنوات مدى على حذّرت،

 املناخ تدهور أن وتكرارا مرارا قلت لقد. العامل حالة تدهور من أستطيع
 متاما، املمكن فمن. الدمار أنواع أبشع حنو العامل يقود والسياسي املايل

 حربٍ يف ذروته سيبلغ العامل عربه يسري الذي املسار أن املرجح من بل
لقد. مرعبة عاملية ا وستني مخسة من أكثر مرالعاملية احلرب على عام 

 سببته الذي الكبري والدمار اخلراب نسوا قد الناس أن وأخشى األخرية
  شخص مليون ٧٠ من أكثر قُتل العاملية، احلرب تلك ففي. احلرب تلك

  .كرها احلرب إىل اجنرفوا الذين األبرياء من غالبيتهم وكان
 إىل رتساف املاضي، العام السالم منتدى من أشهر بضعة بعد

 يف الكونغرس أعضاء أمام كلمة إللقاء ودعيت املتحدة الواليات
 من املهمة الشخصيات من عدد احلدث ذلك حضر وقد. هيل الكابيتول
 أن هلم قلت خطايب ويف. السياسيني إىل إضافة واألكادمييني املفكرين

 أن العامل، يف األكرب العظمى القوة بوصفها املتحدة، الواليات على
 يف فشلوا إذا إم وقلت. واسع نطاق على العامل جتاه مبسئولياا طلعتض

 العامل سيقودون فإم الصحيحة، العدالة معايري وباتباع بالتزامام، الوفاء
 علينا باللوم تلقي سوف القادمة األجيال إن وقلت. مرعب دمارٍ حنو

 أو اؤناأبن لنا يغفر ولن. الوقت هذا يف الكربى القوى على والسيما
 الذي املؤمل اإلرث مننع أن بإمكاننا كان أنه سيعرفون ألم أحفادنا
 الذي -العزيز صديقنا نظم املاضي ديسمرب يف وباملثل. هلم وراءنا خلفناه
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١٧٠
 مقر يف -تانوك تشارلز الدكتور األوريب الربملان عضو للتو، حتدث
 أعضاء بةخماط من فيه متكنت برناجما بروكسل يف األورويب الربملان
 الربملانات خمتلف من نواب احلضور بني من كان كما. األورويب الربملان
 انتهزت وقد. النفوذ وأصحاب الشخصيات كبار من وجمموعة الوطنية
 االحتاد يف أعضاء كدولٍ مبسئولياا األوروبية الدول لتذكري الفرصة

  .األورويب
 ففي. العدالةو السالم إىل تدعو اليت  نفسهاالرسالة ألقيت لقد

 أعلم وال. العامل من خمتلفة أحناء يف ذاته الشيء أفعل عديدة مناسبات
 مدى أي إىل أعلم وال إيلَّ يستمعون الذين أولئك على آرائي تأثري مدى

 سأستمر ذلك، ومع. نفوذهم دوائر داخل السلم تطوير على يعملون
 والتسامح لسالما تعزيز حنو ومسئوليايت مهميت بتنفيذ اهللا، بإذن دائما

 مجيع إخبار وسأواصل. العامل من خمتلفة مناطق يف والرمحة والعدالة
 جيب اليوم، نواجهها اليت واملعاناة األمل من نتخلص أن أجل من أنه الناس

 وما بالعدالة فعلًا املقصود هو فما. واملساواة احلقيقية العدالة نعتمد أن
 تعاليم على كليا معتمدا ناآل السؤال هذا على سأجيب متطلباا؟ هي

 العدالة ممارسة الناس كل على أن يعلمنا الكرمي فالقرآن الكرمي؛ القرآن
 سورة (أحبائهم أو وآبائهم أنفسهم على ولو هللا يشهدوا وأن املطلقة
  ). ١٣٦: النساء
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١٧١
 يدع أن للمرء ينبغي ال أنه الكرمي القرآن يعلمنا ذلك، وباإلضافة إىل

 دائما التصرف عليه بل الظلم، على حترضه أمة أي كراهية أو عداَء
 احملب إهلنا قبل من املطلوب املعيار هو هذا ألن ومنصفة، عادلة بطريقة

 نقيم أن الضروري من السالم، يسود أن أجل ومن). ٩: املائدة سورة(
 اليوم، عامل بتحليل نقوم عندما حال أية على. هذه العدالة معايري أولًا
  . مستوى أي على األخالقية املعايري هذه تنفيذ يتم ال أنه جند

 منذ أصبحت قد اإلنصاف معايري أن االعتراف علي األسف ومع
 الذين املسلمني من العظمى الغالبية قبل من حىت النسيان طي طويلة فترة

 يف الناس بني هذا العدل معيار جند ال أننا كما. التعاليم هذه هلم أعطيت
 فإن وباملثل،. وحكومام العوام بني العالقة حيث من حىت وال اتمع،

 العثور جدا الصعب من. الدولية العالقات يف ترى ال العالية املعايري هذه
 أجل من أحبائه أو نفسه ضد للشهادة مستعد واحد شخص على حىت

 من سيكون وباملثل،. واحلق للعدالة احلقيقية املتطلبات على احملافظة
 أخرى دولة مع مطلق بعدلٍ يتصرف بلد على العثور اتقريب املستحيل

 كنا إذا االعتبار، يف هذا كل أخذ ومع. عدوا يعتربها أو نزاع بينهما
 أن فعلينا الدمار من العامل إنقاذ نريد كنا وإذا احلقيقي، السالم نريد
 ألبنائنا نريد كنا وإذا. دائما احلقيقة نتحرى وأن ونزاهة بعدالة نعمل

 تركناهم بأننا الغضب من بدلًا باعتزاز، إلينا ينظروا أن القادمة الولألجي
 عنها، حتدثت اليت العدالة ملعايري وفقًا نعمل أن فعلينا وعاجزين، معاقني
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١٧٢
 اهلروب أو لالختباء مكان هنالك يكون فلن بذلك القيام يف فشلنا وإذا
  .الدمار من فيه

 الذي اإلرث نع للتعبري" معاقني "كلمة استخدام تعمدت لقد
 نشبت إذا أنه جدا املرجح من ألن وذلك. القادمة ألجيالنا سنتركه
 النووية احلرب آثار وإن. النووية األسلحة فيها فستستخدم عاملية حرب

معيار فإن ولذلك،. قادمة ألجيالٍ يستمر وسوف التخيل صعب أمر 
 قبل نم وليس ااالت، مجيع يف ينفّذ أن جيب وصفته الذي العدالة

 جتنب أحد يستطيع ولن. أيضا األمم مجيع قبل من بل فحسب، املسلمني
 من سيكون ألنه مدمرة، تكون سوف واليت النووية، احلرب آثار

 الشرق شعوب ا تتأثر وسوف فيها الدمار مسار احتواء املستحيل
 العاملية احلرب أن إىل تشري احلالية املؤشرات أن حني ويف. والغرب
. منها مأمنٍ يف يكون لن الغرب أن إال آسيا، من األرجح ىعل ستشتعل
 كوريا بني املتصاعد الصراع إىل ننظر أن جيب النقطة، هذه ولتوضيح
 الواليات أن ومع بسرعة، تتدهور فعالقاما اجلنوبية؛ وكوريا الشمالية
 األمر يف متورطة أا إال منهما األميال آالف بعد على تقع املتحدة
 قد وإمنا فقط، اجلنوبية كوريا الشمالية كوريا دد ومل. رمباش بشكل
 أسلحة متتلك الشمالية كوريا أن املعروف ومن. أيضا أمريكا هددت
 أو تكترث أا يبدو وال استخدامها، يف التهديد من ختجل وال نووية
. مسئولية أدىن دون األسلحة هذه الستخدام ومتيل أفعاهلا عواقب تفهم
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١٧٣
 نظام بتعزيز تقوم أا املاضي األسبوع املتحدة الواليات أعلنت ولذلك
 األطراف مجيع أدانت لقد. الغريب ساحلها يف الصاروخي الدفاع

 على مؤخرا، الشمالية كوريا والصني، روسيا ذلك يف مبا الرئيسية،
 ليست الطويل املدى على البلدين هذين نظر وجهة أن من الرغم

  .متاما واضحة
. واليابان الصني بني العالقات يف نراه الصراع على آخر ومثال

 ميلك من حول اخلالف بينهما اشتد املاضية القليلة األشهر فخالل
 القول نستطيع ال حنن أخرى ومرة. الشرقي الصني حبر يف اجلزر سلسلة

 أن جدا احملتمل فمن البلدين، هذين على مقتصرا سيبقى الرتاع هذا أن
 قد املتحدة الواليات أن حني ويف. أيضا صراعال هذا يف أمريكا تشارك
 أا إال النفس، وضبط بالصرب للتحلي البلدين هذين من كلًا  علنا دعت

 إذا لدرجة وثيق الياباين األمريكي فالتحالف. اليابان مع حقيقيةً تتعاطف
 تقف أن املتحدة الواليات شأن فمن واليابان الصني بني حرب قامت

  .ابانالي مع بفاعلية
 بالدول الضرر إحلاق حماولة يف اليوم املستخدم الرئيس التكتيك إن
 عما خيتلف اليوم والعامل. التجارية مصاحلها استهداف يف هو العدوة

 كانت الوقت، ذلك يف وحىت. عاما ستني أو مخسني قبل عليه كان
 مستوى خيتلف اليوم ولكن ،األخرى الدول يف تؤثر ما دولة أعمال
 كقوة الصني تربز. الترابط غاية يف العامل أصبح حيث ا،متام ذلك
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١٧٤
 الكربى االقتصادية القوة تصبح أن ويتوقع ومتسارعة، متنامية اقتصادية

 أن لدرجة جدا، كبرية االقتصادية فقوا. القادمة السنوات يف العامل يف
 قع،الوا ويف. املتحدة للواليات كبريا قلقًا تسبب قوا إن قالوا املعلقني

 الصني تقدم لوقف تسعى سوف املتحدة الواليات إن قيل لقد
 فمن هلذا، ونظرا. ذلك حتقيق أجل من جهدا تألو ولن االقتصادي،

 نزاعها يف النفس ضبط وتظهر ما نوعا حذرة الصني تصبح أن املمكن
 عندما األحيان بعض ويف. لذلك ضمانات توجد ال ولكن اليابان مع
 الطرف هذا على يأيت ما فغالبا األضعف، لطرفا حشر أو ديد يتم

ا فيه يرى ال وقتأكثر بذلك ويصبح العدوان، خالل من سوى خمرج 
  . خطورة
 استشراف بسبب رمبا جديدة أسواق باستكشاف الصني بدأت وقد
 الدول على املطاف اية يف احملتمل وتأثريها وسياستها أمريكا موقف
 استثمرت قد الصني أن رأينا األخرية السنوات ففي األخرى، الغربية
 مصاحلها وتعمقت فتوسعت النامية والبلدان إفريقيا يف كبري بقدرٍ

 أقول أن أود جانبية، وكمالحظة. العامل من اجلزء هذا يف االقتصادية
 أن متاما املمكن فمن أمهيتها، األفريقية البلدان أدركت لو أنه أيضا

 وملجأ مكانا اآلسيوية والدول ربالغ بني حربٍ وقوع حال يف تصبح
  .آمنا
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١٧٥
. بالسوء تنذر اليوم العامل يواجهها اليت األخطار فإن وباختصار،

. فجأة تشتعل أو تنفجر قد املتوترة األوضاع أن دائما نتذكر أن وعلينا
 تصبح فقد بدقة، وتافهة صغرية تبدو اليت األمور مع التعامل يتم مل وإذا
 ذلك، على يشهد والتاريخ جدا، خطرة لنتائج اأساس املطاف اية يف

  .والثانية األوىل العامليتني احلربني يف رأيناه ما هو هذا وبالتأكيد
 حنو يقود ةسوري يف اليائس الوضع أن  اليوميبدو وبالطريقة نفسها

 زالت ما احلرب أن ظاهريا يبدو ما. تدمريا وأكثر بكثري أوسع أمرٍ
 القتلى عدد ويقترب املعارضة، ومتمردي احلكومية القوات بني حربا

 إذا أنه القوية الدول بعض وتعتقد. شخص ١٠٠٠٠٠ حنو بسرعة
 الوضع فإن حكومة تشكيل على قادرة وأصبحت املعارضة انتصرت

 عندها السوريني أوضاع شأن من أن ويظنون. فجأة سيستقر ةسوري يف
 السورية احلكومة بني للعالقات بالنسبة األمر وكذلك تتحسن أن

 ليبيا يف احلديثة األمثلة إىل نظرنا إذا ولكن،. الدويل واتمع اجلديدة
 تتحسن لن احلالة أن فسندرك" بالثورات "يسمى ما بعد ومصر

 على عالمة الشهر هذا سابق وقت يف بالفعل شهدنا وقد. بالضرورة
 من فلبينية فرقة سورية يف املتمردين من جمموعة احتجزت عندما هذا

 يقول ذلك، باإلضافة إىل. كرهائن األممية السالم حفظ اتقو
 الغذائية، املساعدات أو السالم حفظ لقوات حيتاجون ال أم املتمردون

. للطائرات املضادة والصواريخ للدبابات املضادة األسلحة يريدون بل
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١٧٦
 السالم هو هدفهم بأن بالثقة توحي ال والتصرحيات األعمال وهذه
  .الدائم

 استمرار يرى العامل كان إذا ؟ةسوري يف فعله ينبغي الذي ما لذلك
 طلبا يستغيث اليائس السوري الشعب وأن سورية يف والقمع القسوة

 القسوة وقف أجل من معا ااورة البلدان تتوحد أن فينبغي للمساعدة،
 الشخصية مصاحلهم حتقيق حنو السعي هلم ينبغي وال. السالم وإحالل

. احملليني للسكان والرخاء السالم فقط هدفهم نيكو أن جيب ولكن
 وجينح القسوة إيقاف يف النجاح يتم عندما أنه الكرمي القرآن يعلمنا

 كوسيلة ضرورية غري قيود فرض حينها ينبغي فال السالم، حنو املعتدي
 ينطبق الرئيس املبدأ هذا أن من الرغم وعلى. والقوة السلطة عن للتعبري
 يطبق أن ميكن أنه إال آخر، بلدا ما بلد جميها عندما خاص بشكل

  .السالم إحالل أجل من احلاالت مجيع على
 اإلسرائيلي الرئيس قبل من حكيم اقتراح تقدمي مت فقد ومؤخرا،

 أنه اقترح حيث ؛ةسوري يف الوضع مع فعله جيب ما حول برييز مشعون
 األمم ىعل فإنّ باحلكومة لإلطاحة الغربية الدول تتدخل أن من بدلًا

 عرب جنود من تتألف  سورية إىل السالم حلفظ قوة ترسل أن املتحدة
 قال كما غربية، إمربيالية أو غريب غزو أنه على لألمر ينظَر ال حىت فقط

 أن هلا وينبغي بالفعل، موجودة حملية منظمة العربية الدول جامعة إن
  . سورية يف ونزيهة عادلة حكومة لتشكيل حماولة يف نفوذها تستخدم



����� �� 	
���� ������� �����  

  

١٧٧
 فَحيثُ املُؤمنِ ضالَّةُ الْحكْمةُ أن � حممد الكرمي الرسول قال لقد
 القيمة، النصيحة هذه يقدم ملن النظر دون يأخذها، أن عليه وجدها
 الرئيس من أتى قد االقتراح هذا أن عن النظر وبغض وبالتايل

  .القتراحا هلذا االهتمام إيالء املسلمة البلدان فعلى اإلسرائيلي،
 عقبة ولكنها احلل، ذاتية فردية قضية جمرد ليست سورية ولألسف،

 الدول يف تنعدم تكاد العدالة أن بسبب السالم حتقيق طريق يف رئيسية
 ميكنهم فكيف بعدالة مواطنيهم يعاملون ال أم حني ففي. العربية
 جاستنتا إىل يؤدي وهذا األخرى؟ البلدان يف العدالة حتقيق حنو السعي
 وإذا. الكارثة حافة على ويقف االنقسام يواجه كله العامل أن مفاده
 تضطر وسوف. األطراف من طرف أي يسلم فلن أكثر الوضع ساء
 إىل نفسها، الغربية احلكومات وحىت الغرب، من املدعومة الشرق دول
 النتيجة تكون أن املرجح ومن. العامل يف املتزايدة الدمار حالة آثار حتمل
 الظن أغلب يف أنه أخرى مرة وأقول. ومدمرة بشعة حربا ئيةالنها

 األسلحة وأعين احلرب هذه يف التقليدية غري األسلحة ستستخدم
 للسالم فقط واحد وضمان واحد أمل هناك هذا كل وبني. النووية

 حممد الكرمي النيب إياها علمنا اليت  نفسهاالروحب العدالة تسود أن وهو
 هذه سادت فلو. لنفسك حتب ما لغريك حتب بأن وسلم عليه اهللا صلى

 لنفسها، حتبه ما لغريها حتب عظمى قوة وكل بلد كل حبيث العدالة،
 اإلدالء األطراف مجيع من يتطلب وهذا. السالم حتقيق من فسنتمكن
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١٧٨
خمتارة لقلة النقض حق إعطاء من وبدلًا ونزيهة، صادقة بشهادات 

 ولو. ااالت مجيع يف حقيقية ةوعدال دميقراطية هناك يكون أن ينبغي
 وستتالشى األمم، بني السالم يسود فسوف اخلطوات هذه اختذت

  .الدعم كل وتفقد اإلرهابية املنظمات
 يف تتمركز قريب، وقت حىت الرئيسية، اإلرهابية اجلماعات كانت
 شهدنا املاضية القليلة السنوات يف ولكن باكستان، أو أفغانستان
 ساد إذا ذلك، ومع. وغريها األفريقية البلدان بعض يف أيضا ظهورها
 بقوة الناس عامة سيقف فبالتأكيد العدالة، خالل من احلقيقي السالم
 ملفارقة إا. اإلرهابية املنظمات ستنتهي وبذلك التطرف لرفض

 مسعة تشوه اإلسالمية اإلرهابية اجلماعات يسمى ما أن مأساوية
 واحلقيقة. الدين باسم بالكراهية املليئة أنشطتها تربير طريق عن اإلسالم

 هو الصحيح فاإلسالم. احلقيقي باإلسالم عالقة أي إلسالمهم ليس
  .ونقائه جبماله العامل أنار الذي السالم دين

 على العامل وقوف وراء متعددة أسباب هناك قبل، من قلت وكما
 نشوب خطر إن. ذلك أسباب أحد اإلرهاب وظهور ،الكارثة حافة

 وملنع حقيقي، لتهديد إنه اليوم، للحضارة ديد أكرب هو عاملية حرب
 من نتمكن حىت وعادلة، منصفة بطريقة نفكر أن علينا النتيجة هذه مثل

  .الدمار من العامل إنقاذ
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١٧٩
 الظروف هو السالم فقدان أسباب أكرب أحد أن بالذكر اجلدير

 لقد. املاضية القليلة تالسنوا يف جدا توترت اليت العامل، يف احلالية املالية
 االقتصادي املناخ أن مؤخرا، مقابلة يف لوكسمبورغ وزراء رئيس قال

 وأن األوىل، العاملية احلرب قبل العامل يواجهه كان ما مياثل احلايل
. للحرب رئيسيا سببا كانت الوقت ذلك يف اليائسة املالية الظروف

 ويف. صحيح حتليله فربأيي يتفقوا، مل أم معه اآلخرون اتفق وسواء
 مشابه اليوم العامل وضع إن للقول ذلك من ألبعد الذهاب أود الواقع،

 احلرب سبقت اليت السنوات يف سائدا كان الذي للوضع أيضا جدا
 قدمها اليت التحذير كلمات يف جبدية التفكر وعلينا. الثانية العاملية
 رئيس قال فلقد. عاجلًا اهتماما نوليها وأن لوكسمبورغ وزراء رئيس

 حلّت قد أوروبا يف والسالم احلرب مسألة أن يظن من كل: "الوزراء
  ".تارخييا خطأ يرتكب فهو دائم بشكل

 احتمال إزاء القلق مستشعرين هنا جنلس أن لنا ينبغي فال وهكذا،
 أيضا جدا نقلق أن جيب ولكننا آسيا، يف الدائرة احلروب يف التورط
 املالية األزمة إىل نظرنا فإذا. بيوتنا عتبات على دةاملوجو املشاكل بشأن

 بني ينتشر أرقًا تسبب أا فسنرى الطويل املدى على وآثارها أوروبا يف
 مع التعامل يتم مل وإذا. كبرية بسرعة يتزايد القلق وهذا أوروبا سكان
. كارثية واليأس اإلحباط هذا نتائج فستكون صحيح، بشكلٍ األمر

 أجل ومن العدالة متطلبات حتقيق القوى مجيع واجب من فإن وهكذا،
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 خطوط وفتح احلوار زيادة إىل حباجة األطراف فجميع. معا تتوحد أن

 حلل وسيلة أفضل لوضع السلمية املناقشة من يتمكنوا حىت االتصال
. العاملي السالم إحالل أجل من ضرورية اخلطوات هذه. العامل مشاكل
  .بذلك القيام على القدرة العامل عوبش مينح أن تعاىل اهللا وأدعو

 للدكتور القلبية التهاين لتقدمي الفرصة هذه أغتنم أن أود اخلتام، وقبل
 األمحدية اإلسالمية اجلماعة جبائزة العام هذا الفائز أدجي، بواشتشي

  .لإلنسانية خدماته مجيع بسماع جدا سررت لقد. السالم لتعزيز
 على أخرى مرة الضيوف مجيع رأشك أن أيضا أود الكلمات وذه

 أن تعاىل اهللا وأدعو وأمتىن. اليوم إلينا لالنضمام ووقت جهد من بذلوه ما
. مجيعا فيكم اهللا بارك. احلدث هذا من واستفدمت استمتعتم قد تكونوا

  .لكم جزيلًا شكرا .أخرى مرة وأشكركم
  
  






  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  

�‰�����öb����Ý@ @
µg@ @

Ç‹�à��ÈÛa@õb���Ûb���á@ @
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  



  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

a†Ó@µg@òÛb�‰čò�bibjÛa@@ @
Š’Ç@÷…b�Ûa@oØí†äi@ @

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  



����� �� 	
���� ������� �����  

  

31 October 2011

To His Holiness Pope Benedict the XVI,

It is my prayer, that may Allah the Almighty bestow His Grace and Blessings upon you.

As Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community, I convey to His Holiness the Pope 
the message of the Holy Qur’an: Say, ‘O people of the book! Come to a word equal between us and 
you – that we worship none but Allah, and that we associate no partner with Him, and that some 
of us take not others for lords beside Allah.’

Islam, nowadays, is under the glare of the world, and is frequently targeted with vile allegations. 
However, those raising these allegations do so without studying any of Islam’s real teachings. 
Unfortunately, certain Muslims organisations due only to their vested interests have portrayed 
Islam in a totally wrong light. As a result, distrust has increased in the hearts of the people 
of Western and non-Muslim countries towards Muslims, to the extent that even otherwise 
extremely well-educated people make baseless allegations against the Founder of Islam, the 
Holy Prophet Muhammad(pbuh).

The purpose of every religion has been to bring man closer to God and establish human values. 
Never has the founder of any religion taught that his followers should usurp the rights of others 
or should act cruelly. Thus, the actions of a minority of misguided Muslims should not be used 
as a pretext to attack Islam and its Holy Founder(pbuh). Islam teaches us to respect the Prophets 
of all religions and this is why it is essential for a Muslim to believe in all of the Prophets who 
are mentioned in the Holy Bible or in the Holy Qur’an, until and including Jesus Christ(pbuh). We 
are the humble servants of the Holy Prophet Muhammad(pbuh) and so we are deeply grieved and 
saddened by the attacks on our Holy Prophet(pbuh); but we respond by continuing to present his 
noble qualities to the world and to disclose even more of the beautiful teachings of the Holy 
Qur’an.

If a person does not follow a particular teaching properly whilst claiming to subscribe to it, 
then it is he who is in error, not the teaching. The meaning of the word ‘Islam’ itself means 
peace, love and security. There should be no compulsion in matters of faith is a clear injunction 
of the Qur’an. From cover to cover, the Holy Qur’an teaches love, affection, peace, reconciliation 
and the spirit of sacrifice. The Holy Qur’an states repeatedly that one who does not adopt 
righteousness is far removed from Allah, and therefore, is far removed from the teachings of 

١٨٥
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Islam. Hence, if anybody portrays Islam as an extreme and violent religion filled with teachings 
of bloodshed, then such a portrayal has no link with the real Islam.

The Ahmadiyya Muslim Community practises only the true Islam and works purely to please 
God Almighty. If any Church or other place of worship stands in need of protection, they will 
find us standing shoulder to shoulder with them. If any message resonates from our mosques it 
will only be that of Allah is Great and that we bear witness that there is none worthy of worship 
except Him and Muhammad(pbuh) is the Messenger of Allah.

A factor playing a major role in destroying the peace of the world is that some people perceive 
that as they are intelligent, well-educated and liberated, they are free to ridicule and mock 
founders of religions. To maintain peace in society it is necessary for one to eliminate all 
sentiments of hostility from one’s heart and to increase one’s levels of tolerance. There is a 
need to stand in defence of the respect and reverence of each other’s Prophet. The world is 
passing through restlessness and unease and this requires that by creating an atmosphere of 
love and affection, we remove this anxiety and fear, that we convey a message of love and peace 
to those around; that we learn to live with ever greater harmony and in a way better than 
before; and that we recognise the values of humanity.

Today, small-scale wars are erupting in the world, while in other places, the superpowers are 
claiming to try and bring about peace. It is no longer a secret that on the surface we are told one 
thing, but behind the scenes their real priorities and policies are secretly being fulfilled. Can 
peace in the world be established in such circumstances is the question. It is with regret that 
if we now observe the current circumstances of the world closely, we find that the foundation 
for another world war has already been laid. If after the Second World War a path of equity 
leading to justice was followed, we would not witness the current state of the world, whereby it 
has again become engulfed in the flames of war. As a consequence of so many countries having 
nuclear weapons, grudges and enmities are increasing and the world sits on the precipice of 
destruction. If these weapons of mass destruction explode, many future generations will never 
forgive us for having inflicted permanent disabilities upon them. There is still time for the 
world to pay attention to the rights of the Creator and of His Creatures.

I believe that now, rather than focusing on the progress of the world, it is more important, indeed 
it is essential, that we urgently increase our efforts to save the world from this destruction. 
There is an urgent need for mankind to recognise its Creator as this is the only guarantor for 
the survival of humanity; otherwise, the world is rapidly moving towards self-destruction. If 
today man really wants to be successful in establishing peace, then instead of finding fault with 
others, he should try to control the Satan within. By removing his own evils, a person should 
present a wonderful example of justice. I frequently remind the world that these excessive 
enmities towards others are completely usurping human values and so are leading the world 
towards obliteration.

As you have an influential voice in the world, I urge you to also inform the wider world that by 
placing obstacles in the way of the natural balance established by God, they are moving rapidly 
towards annihilation. This message needs to be conveyed further and wider than ever before 
and with much greater prominence.

١٨٦
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All the religions of the world are in need of religious harmony and all the people of the world 
need a spirit of love, affection and brotherhood to be created. It is my prayer that we all 
understand our responsibilities and play our role in establishing peace and love, and for the 
recognition of our Creator in the world. We ourselves have prayer, and we constantly beseech 
Allah that may this destruction of the world be avoided. I pray that we are saved from the 
destruction that awaits us.

Yours sincerely,

Mirza Masroor Ahmad
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide
Ahmadiyya Muslim Community

١٨٧
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١٨٩
بسم اهللا الرمحن الرحيم             حنمده ونصلى على رسوله الكرمي           

  وعلى عبده املسيح املوعود
   هو الناصر-بفضل اهللا  ورمحته

       لندن يف
  ٢٠١١ أكتوبر ٣١

   البابا بنديكت السادس عشرسةإىل قدا

   هبركاتالسالم عليكم ورمحةُ اِهللا و
جلما بصفيت إماماعة األمحدية العاملاإلسالمية إىل قداسة البابا أنقلُ  ية

قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بيننا �:  الكرميِ القرآنرسالةَ
عا بنضعذَ بخّتالَ يئًا ويش بِه رِكشالَ نو إِالَّ اللّه دبعأَالَّ ن كُمنيبا واببا أَرض

  .�مّن دون اِهللا
 يتعرضحتت مرأى العاملِيف هذه األيامِ لتهمٍ سخيفة  اإلسالم 

ه  .هومسمعا ال يدرسونَ تعاليماحلقيقيةَوالذين يثريو . الشديد ولألسف
فإنّ بعض اجلماعات اإلسالمية املغرضة تقدم صورةً مشوهة لإلسالمِ 

 من  الثقةُقد تالشت لذلك نتيجةًو. ه احلقيقيةخمتلفةً متاما عن صورت
حبيث   جتاه املسلمنيةسلمامل غريِالشعوبِ  و الغربية الدولِ شعوبِقلوبِ

 �  حممد الكرميِ الرسولِ اإلسالمِمؤسسِبدأ املثقفون أيضا يوجهون إىل 
هلا من الصحة ا ال أساسم  .  
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تعاىل إىل اهللا اإلنسان  بِيقرتمما ال شك فيه أنّ كلَّ دينٍ يهدف إىل 

ه تباعأ ي األديانسمؤسومل يعلّم أي من  ، اإلنسانية القيمِإرساِء دعائمو
  تصرفاتتستغلَّال لذا ينبغي أ .ظلمهم اآلخرين أو  على حقوقِاالعتداَء

. � ه الكرميِ ومؤسِس اإلسالمِ ملهامجةلني ذريعةًلَّ املض من املسلمنيِةالقل
 وراَء ، وهذا هو السبب األديان مجيعِ أنبياِء احترام اإلسالملّمنافقد ع

 أو يف  املقدسِ يف الكتابِين املذكور األنبياِء جبميعِملسلمِا ضرورة إميان
مبن فيهم ،  الكرميِالقرآناملسيح �.  

حيزننا كثريا ا لذ ،� مدحم  الكرميِلرسولِل ون متواضعإننا خدام
ولكن،�  الكرميِنابي على ناهلجمات من خالل باستمرارٍا ه علينا نرد 

  القرآن من تعاليمِاملزيد عن  والكشف العاملِإىل سريته الطيبة تقدميِ
  .ميلةاجل الكرميِ

معتنق ديانة ما تعاليمها بصورة صحيحة مع ادعائه االلتزام بع  يتإِنْ مل
إن معىن كلمة .  ة بل إىل املخطئبِها، فال جيوز أن ننسب اخلطأَ للديان

  يف الدينِكراهوإن مسألةَ عدمِ اإل ، واألمن واحملبةُالسالمهو " اإلسالم"
أمره، فهوقرآنُأكّده ال  واضحخورس واملودةَمنا احملبةَ يعلِّ الكرمي  

تصاحلَ والوالسالموروح التضحية  . القرآنُ الكرمي ا ويؤكدا وتكرارمرار
 كل البعد بعيدأنه  و، اهللا رمحة منينتهج سبل التقوى يطردن ال مأن 

 أنه دينعلى  سالمأي شخصٍ اإلر  إذا صوبالتايلو. عن تعاليم اإلسالم
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تطرفمليٌء وعنف تعاليمِب  وأنه دينال عالقةَ  تصفهذا ، الدماِء سفك ور

  . احلقيقيإلسالمِله با
كلُّ ما ، و فقط الصحيح اإلسالممتارس  األمحديةُ اإلسالميةُاجلماعةُ

وكلما .  فحسب	تقوم به وتقدمه من خدمات فهو البتغاء مرضاة اهللا 
 نقفسوف ف،  أخرى حباجة إىل محايةعبادةأي دارِ  أو كنيسةٌكانت 

فلن مساجدنا أية رسالة من صدى إنْ صعد  ودفاعا عنها، متكاتفني
 � ا اهللا وأن حممدوشهادة أن ال إله إال" رباهللا أك: "يكون إال قولنا

  .رسول اهللا
  هو أنَّ يف العاملِ السالمِيلعب دورا رئيسيا يف تدمريِالذي  عاملَإنَّ ال

األشخاصِ يظنون بعضوون ومثقفاُءذكيأ م أ هلم ، أحرار لذا حيق
 على لحفاظواحلق أنه ل. مؤسسي األديان من السخريةُاالستهزاُء و

من قلوبِ الناسِ،   العداِء مشاعرِ كلِّإزالةمن ال بد   يف اتمعِالمِالس
ليزدادماسةٌ   هناك حاجةٌ. فيما بينهم التسامحعن لدفاعِل للوقوف 

تياح، ر ا وعدمِمير اليوم حبالة اضطرابٍ العاملُف. كل األديان أنبياءاحترام 
أن ننقل وبة واملودة،  من احملق جولْخجيب زالة هذا القلق واخلوف إلو

 من أي  أكربانسجامٍب عيشال  نتعلم، وأنْملن حولنا  والسالمِ احملبةرسالةَ
وقتخ  من ذي قبل، وأن  أفضلَ مضى وبطريقةنرساإلنسانيةَالقيم .  

تندلعقٍ  على نطاقٍاليوم يف العامل  احلروبعي ، بينما ضيالقوى تد
 همل يعد سرا أنو.  السالم إحاللَاولُأا حتالعظمى يف أماكن أخرى 
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 ا سرالترتيبات واملخططات احلقيقيةُ بينما تتم ، شيٌءيف الظاهريقال لنا 

: والسؤالُ الذي يطرح نفسه يف هذا املقامِ هو. السياسيةوراء الكواليس 
فإننا  مع األسف ؟مثل هذه الظروفيف   يف العاملِلسالمِإحاللُ ا ميكنهل 

حربٍ  أن أساس نجدب فس يف العامل عن كث الراهنةَالظروفنا إنْ درس
  احلربِ بعد العدالةمسارِولو متَّ اتباع . عاملية أخرى قد وضع مسبقا

 هليب  حبيث حييق به احلايل يف العامل الوضعناشهدملا العاملية الثانية 
وجند النووية،  ألسلحةَمتلك اليوم ا العاملِبلدان وألن العديد من . احلرب

. على حافة الدمارفقد أصبح العاملُ   يف تزايد مستمر، والعداواتحقاداأل
خدمتتساحمنا  أسلحة الدمار الشامل، فإن األجيال القادمة لن ولو است

 زال هناك وقتال . ا لحقاليت ست دائمةال عاهاتعلى ما ستسببه من ال
اخلالقِقوقِ حل خاصٍ اهتمامٍ إليالِء العاملِأمام  	حقوقِ  وهخملوقات.  

 نكثف أن  بل األمر البالغُ األمهية هواآلنأهم ما علينا فعله أعتقد أن 
على تقدمِ بدلًا من التركيزِ إلنقاذ العامل من هذا الدمارِانا عاجلًجهود  
 ألن هذا هو ،�ها خالقملعرفة   للبشرية ملحةٌهناك حاجةٌ. العامل

تدمري  حنو  بسرعة يتحرك العاملَ، وإال فإنَّ البشريةاِء الوحيد لبقكفيلُال
 فعليه فعلًا،  السالمِرساء دعائمِيف إالنجاح   اليوم فإنْ أراد اإلنسانُ.نفسه
البحث عن أخطاِء بدلًا من ه داخلب على الشيطان طرةَيلسا اولَأن حي
لى شرور  بالقضاء ع للعدالةا رائعامثالًعلى املرِء أن يقدم . ناآلخري
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 جتاه اآلخرين  املفرطة هذه العداواتأنّالعاملَ باستمرارٍ  روأذكّ. نفسه

حنو اإلبادةالعامل كليا، وبالتايل تقود  اإلنسانية جتتثُّ القيم.  
 واغكم أن تبلّفإنين أهيب بيف العامل، كم تأثري ونفوذ صوتوملا كان ل

 الطبيعي  التوازنطريقِ يف  العراقيلِعض وبأنّ العامل وعلى نطاق واسع
 هناك حاجة ملحة لنقلِ. حنو الفناءبسرعة  يدفعهم،  تعاىلالذي خلقه اُهللا

على نطاقٍهذه الرسالة أوسع م وباهتمامٍ مضىن أي وقت بكثري أكرب .  
 ومجيع ،الديينوالوئامِ   إىل االنسجامِاجةحب يف العامل دياناتمجيع الإن 

  . املتبادلة واألخوةة واحملب املودةروحِلق خىل إاجة حب  العاملِشعوبِ
 رساِءإدورنا يف نشعر بنا و مجيعا مسئولياتعي ن يوفقنا ألن أنأدعو اهللا

 ندعو دائما خاللَ صالتنا إننا. � نا خالقومعرفة واحملبة، السالمِ
  . آمني.احملدق بنا العاملي  هذا الدمارجينبنا أن  تعاىلاهللاونتضرع إىل 

  املخلص
  مسرور أمحدمريزا 

  خليفة املسيح اخلامس
 إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية
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His Excellency 
Mr Benjamin Netanyahu 
Prime Minister of Israel 
Jerusalem

26 February 2012
Dear Prime Minister,

I recently sent a letter to His Excellency Shimon Peres, President of Israel, regarding the 
perilous state of affairs emerging in the world. In light of the rapidly changing circumstances, 
I felt it was essential for me to convey my message to you also, as you are the Head of the 
Government of your country.

The history of your nation is closely linked with prophethood and Divine revelation. Indeed, the 
Prophets of the Children of Israel made very clear prophecies regarding your nation’s future. 
As a result of disobedience to the teachings of the Prophets and negligence towards their 
prophecies, the Children of Israel had to suffer difficulties and tribulations. If the leaders of 
your nation had remained firm in obedience to the Prophets, they could have been saved from 
enduring various misfortunes and adversities. Thus, it is your duty, perhaps even more so than 
others, to pay heed to the prophecies and injunctions of the Prophets.

I address you as the Khalifa of that Promised Messiah and Imam Mahdi (peace be upon him), 
who was sent as the servant of the Holy Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah 
be upon him); and the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was sent as 
the Mercy for All Mankind amongst the brethren of the Children of Israel in the semblance of 
Moses (peace be upon him) (Deuteronomy, 18:18). Hence, it is my duty to remind you of God’s 
Message. I hope that you will come to be counted amongst those who hearken to God’s Call, and 
who successfully find the right path; that path which is in accordance with the Guidance of God 
the Supreme, the Master of the heavens and the earth.

We hear reports in the news nowadays that you are preparing to attack Iran. Yet the horrific 
outcome of a World War is right before you. In the last World War, whilst millions of other 
people were killed, the lives of hundreds of thousands of Jewish persons were also wasted. As 
the Prime Minister, it is your duty to protect the life of your nation. The current circumstances 
of the world indicate that a World War will not be fought between only two countries, rather 
blocs will come into formation. The threat of a World War breaking out is a very serious one. 
The life of Muslims, Christians and Jews are all at peril from it. If such a war occurs, it will result 
in a chain reaction of human destruction. The effects of this catastrophe will be felt by future 

١٩٧
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 ١٩٨

generations, who will either be born disabled, or crippled. This is because undoubtedly, such a 
war will involve atomic warfare.
Hence, it is my request to you that instead of leading the world into the grip of a World War, 
make maximum efforts to save the world from a global catastrophe. Instead of resolving 
disputes with force, you should try to resolve them through dialogue, so that we can gift our 
future generations with a bright future rather than ‘gift’ them with disability and defects.

I shall try to elucidate my views based on the following passages from your teachings, the first 
extract being from the Zabur:

‘Do not fret because of evil-doers. Do not envy those who do wrong. For they shall soon be cut 
down like the grass, and wither like the green herb. Trust in God, and do good. Dwell in the 
land, and enjoy safe pasture. Also delight yourself in God, and he will give you the desires of 
your heart. Commit your way to God. Trust also in him, and he will do this: He will make your 
righteousness go forth as the dawn, and your justice as the noon day sun. Rest in God, and wait 
patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who 
makes wicked plots happen. Cease from anger, and forsake wrath. Do not fret, it leads only to 
evildoing. For evildoers shall be cut off, but those who wait for God shall inherit the land. For 
yet a little while, and the wicked will be no more. Yes, though you look for his place, he is not 
there. But the humble shall inherit the land, and shall delight themselves in the abundance of 
peace.’ (Zabur, 37:1-11)

Similarly, we find in the Torah:

‘Thou shalt not have in thy bag divers weights, a great and a small. Thou shalt not have in thine 
house divers measures, a great and a small.  [But] thou shalt have a perfect and just weight, a 
perfect and just measure shalt thou have: that thy days may be lengthened in the land which 
the LORD thy God giveth thee. For all that do such things, [and] all that do unrighteously, [are] 
an abomination unto the LORD thy God.’ (Deuteronomy, 25:13-16)

Thus, world leaders, and particularly you should terminate the notion of governance by force 
and should refrain from oppressing the weak. Instead, strive to spread and promote justice and 
peace. By doing so, you will remain in peace yourselves, you will gain strength and world peace 
will also be established.

It is my prayer that you and other world leaders understand my message, recognise your 
station and status and fulfil your responsibilities.

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD 
Khalifatul Masih V 
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community
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١٩٩
  

 حنمده ونصلى على رسوله الكرمي  بسم اهللا الرمحن الرحيم            

  وعلى عبده املسيح املوعود
  هو الناصر -بفضل اهللا  ورمحته

         لندن يف
  ٢٦/٠٢/٢٠١٢  

  إسرائيل،  وزراء السيد بنيامني نتانياهو رئيس

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
كنت قد بعثت إىل رئيس الدولة السيد مشعون برييس قبل أيام رسالة 

 .تعلق بالوضع العاملي الذي ال يبشر خريافيما ي
حيث إن التطورات يف هذا األمر متالحقة ومقلقة، ورأيت من 
املناسب أن أشرككم بندائي هذا، لوقوفكم على رأس متخذي القرار يف 

 .بالدكم
إن تاريخ شعبكم مرتبط بالوحي والنبوة ارتباطًا كبريا، بل قد أثبت 

ائيل قد تنبأوا بشكل دقيق عن مستقبل التاريخ أن األنبياء يف بين إسر
شعبكم، وكان االحنراف عن توجيهات األنبياء والغفلةُ عن هذه 

وكان . النبوءات سببا فيما تعرض له هذا الشعب من صعوبات وكوارث
من املمكن جتنب كثري من الكوارث لو وفِّق قادة شعبكم لطاعة هؤالء 
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٢٠٠
أن تركّزوا على هذه األنباء لذلك فلعله من األنسب لكم . األنبياء

  . والتوجيهات أكثر من غريكم
وبصفيت خليفةً لإلمام املهدي الذي هو خادم النيب  الذي بعث رمحةً 
للعاملني، والذي بعث يف إخوة بين إسرائيل لبين إسرائيل مثيالً ملوسى 

، فمن واجيب أن أنقل رسالة اهللا لكم آمالً أن تكونوا )١٨:١٨التثنية (
سعداء الذين يستجيبون لنداء رم وينجحون يف تلمس طريقهم من ال

  .بناًء على هدي اهللا الذي بيده ملكوت السماء واألرض
نسمع يف هذه األيام يف األخبار أنكم تعدون للهجوم على إيران، 
ولكين أرى أن النتائج املروعة للحرب العاملية الثانية ماثلة أمام أعينكم 

ضحيتها املاليني من الناس، إىل جانب مئات اآلالف حىت اليوم، إذ راح 
ومن واجبكم كرئيس حكومة،  أن تعملوا على محاية . من اليهود أيضا

أرواح شعبكم، ألن األوضاع املتغرية يف العامل تدلّ على أن احلرب اآلن 
لن تبقى بني دولتني، بل سوف يتكتل العامل يف كتلتني مضادتني، وهناك 

 حرب عاملية أخرى تشكّل خطرا على كل يهودي خطر كبري لنشوب
ومسيحي ومسلم، وستبدأ سلسلة طويلة من إبادة الناس وهالكهم، 
وتسفر هذه احلرب عن خلق أجيال من املعوقني واملشوهني، ألن هذه 

  . احلرب ستكون نوويةً حتما
لذا ألتمس منكم أن تبذلوا كل ما يف وسعكم لتجنب احلرب بدالً من 

 العامل إليها، وتسعوا جاهدين حللّ املشاكل باملفاوضات بدالً من دفع
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القوة، لكي ال نهدي ألجيالنا القادمة إعاقات أو تشويهات، بل نهدي 

 . هلا مستقبالً مشرقا

أحاول اآلن إيضاح قصدي على ضوء ما ورد يف تعاليم كتبكم، إذ 
  : ورد يف املزامري

 تحِسد عمالَ اِإلثْمِ، فَإِنهم مثْلَ الْحشيشِ ال تغر من اَألشرارِ، وال"
اتكلْ علَى الرب وافْعلِ . سرِيعا يقْطَعونَ، ومثْلَ الْعشبِ اَألخضرِ يذْبلُونَ

ريةَ. الْخاناَألم عارو ضكُنِ اَألرلَ قَلْ. اسؤس كيطعفَي ،بلَذَّذْ بِالرتوبِك .
 ،كورِ بِرثْلَ النم رِجخيرِي، وجي وهو هلَيلْ عكاتو طَرِيقَك بلرل لِّمس

ةثْلَ الظَّهِريم قَّكحي . وف حجني يالَّذ نم رغال تو ،لَه بِراصو برِ الرظتان
كَايِدرِي مجلِ الْمجالر نم ،هطَ، . طَرِيقخالس كراتبِ، وضنِ الْغع كُف

 بونَ الررظتني ينالَّذونَ، وقْطَعي ري الشلامَألنَّ ع ،رلِ الشعفل رغال تو
ضرِثُونَ اَألري مه .يرركُونُ الشيلٍ ال يقَل دعفَال . ب كَانِهيف م عطَّلت

."  الْودعاُء فَيرِثُونَ اَألرض، ويتلَذَّذُونَ يف كَثْرة السالمةأَما. يكُونُ
) ريامز١١-١ : ٣٧اَلْم(  

ال يكُن لَك يف كيِسك أَوزانٌ مختلفَةٌ كَبِريةٌ : "وكذلك ورد يف التثنية
وزنٌ . ةٌ وصغريةٌال يكُن لَك في بيتك مكَايِيلُ مختلفَةٌ كَبِري. وصغريةٌ

صحيح وحق يكُونُ لَك، ومكْيالٌ صحيح وحق يكُونُ لَك، لكَي تطُولَ 
إِهلُك بالر يكطعي يضِ الَّتلَى اَألرع كامأَي . ،كلَ ذلمع نَألنَّ كُلَّ م

بى الرلَد وهكْرا، مشلَ غمع نكُلَّ مكة ." ( إِهلثْنِي١٦-١٣ : ٢٥الت ( 
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٢٠٢
لذا من واجب حكّام العامل عموما، وواجبِكم خصوصا أن تتخلّوا عن 
فكرة السيطرة والتسلط بالقوة، وال تتسببوا يف ظلم املستضعفني، بل 
عليكم أن تسعوا لنشر العدل والسالم وتدعوا إليهما، فإن هذا سوف 

 يف العامل، كما يضمن السالم يضمن لكم السالم والصيت احلسن
  . العاملي

أدعو اهللا تعاىل أن يوفقكم أنتم وغريكم من احلكام لتتفهموا ما أقول، 
 .آمني. وأن تراعوا مكانتكم وتؤدوا واجبكم

  باحترام
  مرزا مسرور أمحد

 اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود

  إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية
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٢٠٥

His Excellency 
President of the Islamic Republic of Iran 
Mahmoud Ahmadinejad 
Tehran

7 March 2012
Dear Mr President,

Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu,

In light of the perilous state of affairs emerging in the world, I felt that it was essential for me to 
write to you, as you are the President of Iran, and thus you hold the authority to make decisions 
which will affect the future of your nation and the world at large. There is currently great 
agitation and restlessness in the world. In some areas small-scale wars have broken out, while 
in other places the superpowers act on the pretext of trying to bring about peace. Each country 
is engaged in activities to either help or oppose other countries, but the requirements of justice 
are not being fulfilled.  It is with regret that if we now observe the current circumstances of the 
world, we find that the foundation for another world war has already been laid. As so many 
countries, both large and small, have nuclear weapons, grudges and hostilities are increasing. 
In such a predicament, the Third World War looms almost certainly before us. As you are 
aware, the availability of nuclear weapons will mean that a Third World War will be an atomic 
war. Its ultimate result will be catastrophic, and the long term effects of such warfare could lead 
to future generations being born disabled or deformed.

It is my belief that as followers of the Holy Prophet Muhammad(pbuh), who was sent to establish 
peace in the world, and who was the Rahmatullil  Aalameen – the Mercy to all of Mankind –we 
do not and cannot desire for the world to suffer such a fate. This is why my request to you is that 
as Iran is also a significant power in the world, it should play its role to prevent a Third World 
War. It is undeniably true that the major powers act with double standards. Their injustices 
have caused restlessness and disorder to spread all across the world. However, we cannot 
ignore the fact that some Muslim groups act inappropriately, and contrary to the teachings of 
Islam. Major world powers have used this as a pretext to fulfil their vested interests by taking 
advantage of the poor Muslim countries. Thus, I request you once again, that you should focus 
all of your efforts and energies towards saving the world from a Third World War. The Holy 
Qur’an teaches Muslims that enmity against any nation should not hinder them from acting in 
a just manner. In Surah Al Mai’dah, Allah the Exalted instructs us:
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 ٢٠٦
“And let not the enmity of a people, that they hindered you from the Sacred Mosque, incite you to 
transgress. And help one another in righteousness and piety; but help not one another in sin and 
transgression. And fear Allah; surely, Allah is severe in punishment.” (Ch.5:V.3)

Similarly, in the same chapter of the Holy Qur’an we find the following commandment to 
Muslims:

“O ye who believe! Be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity; and let not a 
people’s enmity incite you to act otherwise than with justice. Be always just, that is nearer to 
righteousness. And fear Allah. Surely, Allah is aware of what you do.”(Ch.5:V.9)

Hence, you should not oppose another nation merely out of enmity and hatred. I admit 
that Israel exceeds beyond its limits, and has its eyes cast upon Iran. Indeed, if any country 
transgresses against your country, naturally you have the right to defend yourself. However, 
as far as possible disputes should be resolved through diplomacy and negotiations. This is my 
humble request to you, that rather than using force, use dialogue to try and resolve conflicts. 
The reason why I make this request is because I am the follower of that Chosen Person of God 
who came in this era as the True Servant of the Holy Prophet Muhammad(pbuh), and who claimed 
to be the Promised Messiah and Imam Mahdi. His mission was to bring mankind closer to 
God and to establish the rights of people in the manner our Master and Guide, the Rahmatullil 
Aalameen –the Mercy to all of Mankind – the Holy Prophet(pbuh)demonstrated to us. May Allah 
the Exalted enable the Muslim Ummah to understand this beautiful teaching.
Wassalam,

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD 
Khalifatul Masih V 
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community
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٢٠٧
  

 حنمده ونصلى على رسوله الكرمي بسم اهللا الرمحن الرحيم        

  وعلى عبده املسيح املوعود
  هو الناصر -بفضل اهللا  ورمحته

     لندن يف
٧/٣/٢٠١٢ 

 دي جناد رئيس مجهورية إيران اإلسالمية فخامة حممود أمح

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
يف ضوء الوضع اخلطري الذي تشهده الساحة العاملية، أرى من 
الضروري أن أكتب إليكم بصفتكم رئيسا جلمهورية إيران اإلسالمية، 
وبيدكم زمام اختاذ القرارات اليت ميكن أن تؤثر سلبا يف بلدكم بصفة 

يشهد العامل حاليا موجة من . والعامل بأسره بصفة عامةخاصة 
االضطراب وعدم االستقرار، وقد اندلعت حروب على مستوى صغري 
يف بعض األماكن، ويف أماكن أخرى نرى القوى العظمى قد تدخلت 

وقد تورطت كثري من الدول . وتتظاهر بأا تعمل على إحالل السالم
مساندة لدول أخرى، ويف هذا اخلضم مل يف هذه املأساة إما معارِضةً أو 

تراع متطلبات العدل املطلق، وبالتايل وبكل أسف نرى أن فتيل حرب 
عاملية ثالثة قد أُشعل، خصوصا أن الدول الصغرية والعظمى لديها 
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٢٠٨
ويف ظل اشتعال األحقاد والضغائن فيما بينها نرى . قدرات نووية فتاكة

  .أن هذه احلرب حتمية وتبدو شاخصة أمام أعيننا
وكما تعلمون فإن توفر هذه األسلحة يعين أن احلرب العاملية الثالثة 
سوف تكون حربا نووية فتاكة ال حيمد عقباها وستؤدي إىل كارثة ذات 

  .   عواقب طويلة املدى ستسبب يف والدة أجيال ذات عاهات وإعاقات
 الذي أرسله اهللا عز �سخ واتباعي الكامل للنيب الكرمي إن إمياين الرا

جل رمحة للعاملني إلحالل السالم يف العامل، يفرض علي أن أتصدى و
وحيث إن إيران لديها قوة ال يستهان ا عامليا، فلقد . هلذا املصري الفتاك

إن . أصبح لزاما عليها أن تلعب دورها ملنع وقوع احلرب العاملية الثالثة
سببت ولقد ت. القوى العظمى تتصرف بدون أدىن شك مبعايري مزدوجة

. مظاملهم يف انتشار االضطراب وعدم االستقرار يف مجيع أحناء املعمورة
ومع ذلك ال ميكننا أن نتجاهل حقيقة أن بعض اجلماعات اإلسالمية 

وقد استغلت . تتصرف بشكل غري الئق يتعارض مع تعاليم اإلسالم
القوى العظمى هذا التصرف واستعملته ذريعةً لتحقيق مآرا ومصاحلها 

وبالتايل، فإنين أطلب منكم مرة . لة الدول اإلسالمية الفقريةمستغ
أخرى، أن تركزوا كل جهودكم وطاقتكم يف سبيل إنقاذ العامل من 

  . احلرب العاملية الثالثة
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لقد علمنا اهللا عز وجل يف القرآن الكرمي أنه إذا كان للمسلمني أي 

ق، حيث عداوة مع بلد آخر فيجب علينا أن نتصرف وفق العدل املطل
 :يعلمنا عز وجل يف سورة املائدة

ولَا يجرِمنكُم شنَآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَنْ تعتدوا 
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوان واتقُوا اهللا إِنَّ 

قَابِ اهللا شالْع يد٥: اآلية(د(  
 :ويف نفس السورة جند التعليم التايل للمسلمني

 كُمنرِمجلَا يو طساَء بِالْقدهش لَّهل نياموا قَووا كُوننآم ينا الَّذها أَيي
اتى وقْولتل بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلَّا تمٍ عَآنُ قَونقُوا اهللا إِنَّ اهللا ش

 ٩: اآلية(خبِري بِما تعملُونَ  
وبالتايل جيب علينا أن ال نعادي دولة أخرى بناء على عداوات قدمية 

أنا أعرف أن إسرائيل جتاوزت كل احلدود ووجهت . وبغضاء وكراهية
فمن حقكم أنه إذا هامجتكم أي دولة أن . كل أنظارها جتاه إيران

ومع ذلك جيب أن تحل اخلالفات قدر املستطاع . متدافعوا عن أنفسك
  . من خالل املفاوضات والوسائل الدبلوماسية

بكل تواضع أقدم لكم طليب هذا راجيا أن تلجؤوا للحوار حلل 
إن السبب الذي فرض علي تقدمي . النـزاعات بدال من استخدام القوة

 عز وجل هذا الرجاء هو أنين من أتباع ذلك الشخص املختار من اهللا
 والذي أعلن أنه �الذي بعث يف هذا العصر خادما صادقا للنيب حممد 
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ومن أهم مهامه جلب الناس إىل خالقهم . املسيح املوعود واإلمام املهدي

وتقريبهم منه عز وجل وإقامة حقوق الناس بالطريقة اليت علمنا إياها 
 . الذي أرسله اهللا رمحة للعاملني�سيدنا حممد املصطفى 

 .عوه عز وجل أن يوفق األمة لفهم فحوى هذه التعاليم اجلميلةند
  والسالم
  املخلص

  مرزا مسرور أمحد
  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي

  إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية
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President Barack Obama 
President of the United States of America 
The White House 
1600 Pennsylvania Avenue NW 
Washington D.C.

8 March 2012

Dear Mr President,

In light of the perturbing state of affairs developing in the world, I felt that it was necessary for 
me to write to you, as you are the President of the United States of America, a country which 
is a world superpower, and thus you hold the authority to make decisions which will affect the 
future of your nation and the world at large.

There is currently great agitation and restlessness in the world. Small-scale wars have broken 
out in certain areas. Unfortunately, the superpowers have not been as successful as was 
anticipated in their efforts to establish peace in these conflict-hit regions. Globally, we find 
that almost every country is engaged in activities to either support, or oppose other countries; 
however, the requirements of justice are not being fulfilled.  It is with regret that if we now 
observe the current circumstances of the world, we find that the foundation for another world 
war has already been laid. As so many countries, both large and small, have nuclear weapons, 
grudges and hostilities are increasing between nations. In such a predicament, the Third World 
War looms almost certainly before us. Such a war would surely involve atomic warfare; and 
therefore, we are witnessing the world head towards a terrifying destruction. If a path of equity 
and justice had been followed after the Second World War, we would not be witnessing the 
current state of the world today whereby it has become engulfed in the flames of war once 
again.

As we are all aware, the main causes that led to the Second World War were the failure of 
League of Nations and the economic crisis, which began in 1932. Today, leading economists 
state that there are numerous parallels between the current economic crisis and that of 1932. 
We observe that political and economic problems have once again led to wars between smaller 
nations, and to internal discord and discontentment becoming rife within these countries. 
This will ultimately result in certain powers emerging to the helm of government, who will 
lead us to a world war. If in the smaller countries conflicts cannot be resolved through politics 
or diplomacy, it will lead to new blocs and groupings to form in the world. This will be the 
precursor for the outbreak of a Third World War. Hence, I believe that now, rather than focusing 

٢١٣
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on the progress of the world, it is more important and indeed essential, that we urgently increase 
our efforts to save the world from this destruction. There is an urgent need for mankind to 
recognise its One God, Who is our Creator, as this is the only guarantor for the survival of 
humanity; otherwise, the world will continue to rapidly head towards self-destruction.

My request to you, and indeed to all world leaders, is that instead of using force to suppress 
other nations, use diplomacy, dialogue and wisdom. The major powers of the world, such as 
the United States, should play their role towards establishing peace. They should not use the 
acts of smaller countries as a pretext to disturb world harmony. Currently, nuclear arms are not 
only possessed by the United States and other major powers; rather, even relatively smaller 
countries now possess such weapons of mass destruction, where those who are in power are 
often trigger-happy leaders who act without thought or consideration. Thus, it is my humble 
request to you to strive to your utmost to prevent the major and minor powers from erupting 
into a Third World War. There should be no doubt in our minds that if we fail in this task then the 
effects and aftermath of such a war will not be limited to only the poor countries of Asia, Europe 
and the Americas; rather, our future generations will have to bear the horrific consequences of 
our actions and children everywhere in the world will be born disabled or deformed. They will 
never forgive their elders who led the world to a global catastrophe. Instead of being concerned 
for only our vested interests, we should consider our coming generations and strive to create a 
brighter future for them. May God the Exalted enable you, and all world leaders, to comprehend 
this message.

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD 
Khalifatul Masih V 
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community

٢١٤
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٢١٥
  

 حنمده ونصلى على رسوله الكرمي بسم اهللا الرمحن الرحيم         

  وعلى عبده املسيح املوعود
 هو الناصر -بفضل اهللا  ورمحته

      لندن يف
 ٨/٣/٢٠١٢  

البيت  رئيس الواليات املتحدة األمريكية فخامة باراك أوباما

  ض، واشنطن     األبي

  عزيزي السيد الرئيس

يف ضوء حالة القلق الفظيعة اليت يشهدها العامل، أرى من الضروري 
أن أكتب إليكم بصفتكم رئيسا لدولة عظمى؛ الواليات املتحدة 
األمريكية، ويف يدكم سلطة صنع القرارات اليت تؤثر يف بلدكم بصفة 

 . خاصة وباقي دول العامل بصفة عامة

احة العاملية حاليا حالة اضطراب وعدم استقرار، حيث تشهد الس
ولسوء احلظ . اندلعت بعض احلروب على نطاق صغري يف بعض املناطق

جند أن القوى العظمى قد فشلت فشال ذريعا يف إحالل السالم يف 
  . املناطق اليت تشهد الصراعات، خبالف اآلمال املعلقة عليها

ورطت يف هذه الصراعات؛ إما نرى أن معظم دول العامل اليوم قد ت
بدعم أو معارضة األطراف املتنازعة، وحيدث كل هذا يف غياب العدل 
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ومن دواعي األسف الشديد أننا نالحظ من خالل هذه الظروف . املطلق

وإن امتالك بعض . الشنيعة أن حجر أساس حرب عاملية أخرى قد وضع
خيم العداوة الدول الصغرية والعظمى لقدرات نووية قد ساهم يف تض

ومن خالل هذا املأزق تلوح أمام أعيننا شرارات اندالع . والضغينة بينها
وبال شك أن األسلحة النووية . احلرب العاملية الثالثة بصورة مؤكدة

ستستعمل يف هذه احلرب مما سيتسبب يف خسائر جسيمة على وجه 
الثانية ملا فلو اتبع مسار اإلنصاف والعدالة بعد احلرب العاملية . األرض

  .وجد العامل نفسه اليوم حتاصره ألسنة هليب احلرب مرة أخرى
وكما ندرك مجيعا أن السبب الرئيس الذى تسبب يف احلرب العاملية 
الثانية هو فشل عصبة األمم  إىل جانب األزمة االقتصادية العاملية اليت 

وتفيد تقارير خرباء االقتصاد أن هنالك . ١٩٣٢بدأت يف مطلع سنة 
  . ١٩٣٢العديد من أوجه الشبه بني احلالة االقتصادية الراهنة وتلك لسنة 

وها حنن اليوم نشهد أن تردي احلالة السياسية واالقتصادية قد أدى 
إىل حروب بني دول صغرية وإىل نزاعات وخالفات واضطرابات داخلية 

وال شك أن هذه احلالة ستؤدي يف اية املطاف إىل . يف تلك الدول
 .م قوى صاعدة مقاليد احلكم، مما سيؤدي إىل حرب عامليةاستال

إن مل حتل النـزاعات بني البلدان الصغرية من خالل املفاوضات 
السياسية والدبلوماسية سيتم تشكيل تكتالت وجتمعات جديدة يف 

 .ودون أدىن شك ستصبح أساس اندالع حرب عاملية ثالثة. العامل
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 أعتقد -التقدم واالزدهار يف العاملوبدال من التركيز على - وبالتايل 

أن احلري بنا بل لزاما علينا أن نكثِّف جهودنا إلنقاذ العامل من دمار 
خالق هذا .. هنالك حاجة ماسة للبشرية إىل معرفة اإلله الواحد. حمتم

الكون، ألن هذا هو الضمان الوحيد لبقاء البشرية، وإال فإن العامل 
  . الذايتمتوجه بسرعة يف اجتاه التدمري

رجائي لكم ولكل قادة العامل هو أن تستخدموا الدبلوماسية واحلوار 
القوى العظمى يف العامل . واحلكمة بدال من استخدام القوة لقمع الدول

وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكة على أن تلعب دورها يف إحالل 
 .السالم

تحدة أن تلعب جيب على القوى العظمى يف العامل، مثل الواليات امل
دورها من أجل إحالل السالم، وال ينبغي أن تستغل سوء تصرف 

األسلحة النووية ليست . البلدان الصغرية ذريعةً لزعزعة انسجام العامل
حاليا حكرا على الواليات املتحدة األمريكية والدول العظمى األخرى 
 بل هنالك بلدان أصغر نسبيا متتلك أسلحة الدمار الشامل؛ حيث إن

  .بعض قادة هذه البلدان يسعدهم الضغط على الزناد دون تفكر أو متعن
لذا أتقدم لكم وبكل تواضع أن تبذلوا قصارى جهدكم لتجنيب 

 . القوى الكربى والصغرى من اخلوض يف حرب عاملية ثالثة

جيب أن ال ينتابنا شك يف أنه إذا فشلنا يف هذه املهام فإن آثار مثل 
 تقتصر على الدول اإلفريقية واألوروبية هذه احلرب وعواقبها لن
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واألمريكية الفقرية، وإمنا سوف يلحق الضرر بالبشرية كافة وستتحمل 
األجيال املقبلة تلك العواقب املروعة ألعمالنا حيث سيولدون معوقني 

  . ولن يغفروا آلبائهم الذين قادوا العامل إىل كارثة عاملية. ومشوهني
يالنا القادمة ونسعى لصنع مستقبل مشرق علينا أن نفكر يف مصاحل أج

أدعو اهللا أن يوفقكم ومجيع القادة . هلم بدال من أن نبايل فقط مبصاحلنا
 .يف العامل أن تفقهوا رساليت هذه

  باحترام
  مرزا مسرور أمحد

  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي
  إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية

 

 

  
  
  
  
  

  



  

@ @
@ @
@ @

µg@òÛb�‰@ @
a†ä×@õa‰‹ë@�îö‰@ @

  
  
  
  
  
  
  



  



����� �� 	
���� ������� �����  

  

Mr. Stephen Harper
Prime Minster of Canada
Ottawa, Ontario

8 March 2012
Dear Prime Minister,

In light of the dire state of affairs developing in the world, I felt that it was necessary for me to 
write to you, as you are the Prime Minister of Canada, and hence you hold the authority to make 
decisions which will affect the future of your nation and the world at large. There is currently 
great agitation and restlessness in the world. Small-scale wars have broken out in certain areas. 
Unfortunately, the superpowers have not been as successful as was anticipated in their efforts 
to establish peace in these conflict-hit regions. Globally, we find that almost every country is 
engaged in activities to either support, or oppose other countries; however, the requirements of 
justice are not being fulfilled. It is with regret that if we now observe the current circumstances 
of the world, we find that the foundation for another world war has already been laid. As so many 
countries, both large and small, have nuclear weapons, grudges and hostilities are increasing 
between nations. In such a predicament, the Third World War looms almost certainly before 
us. Such a war would surely involve atomic warfare; and therefore, we are witnessing the world 
head towards a terrifying destruction. If a path of equity and justice had been followed after the 
Second World War, we would not be witnessing the current state of the world today whereby it 
has become engulfed in the flames of war once again.

As we are all aware, the main causes that led to the Second World War were the failure of 
League of Nations and the economic crisis, which began in 1932. Today, leading economists 
state that there are numerous parallels between the current economic crisis and that of 1932. 
We observe that political and economic problems have once again led to wars between smaller 
nations, and to internal discord and discontentment becoming rife within these countries. This 
will ultimately result in certain powers emerging to the helm of government, who will lead 
us to a world war. If in the smaller countries conflicts cannot be resolved through politics or 
diplomacy, it will lead to new blocs and grouping to form in the world. This will be the precursor 
for the outbreak of a Third World War. Hence, I believe that now, rather than focusing on the 
progress of the world, it is more important and indeed essential, that we urgently increase 
our efforts to save the world from this destruction. There is an urgent need for mankind to 
recognise its One God, Who is our Creator, as this is the only guarantor for the survival of 
humanity; otherwise, the world will continue to rapidly head towards self-destruction.

٢٢١
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Canada is widely considered to be one of the most just countries in the world. Your nation does 
not normally interfere in the internal problems of other countries. Further, we, the Ahmadiyya 
Muslim Community, have special ties of friendship with the people of Canada. Thus, I request 
you to strive to your utmost to prevent the major and minor powers from leading us into a 
devastating Third World War.

My request to you, and indeed to all world leaders, is that instead of using force to suppress 
other nations, use diplomacy, dialogue and wisdom. The major powers of the world, such as 
Canada, should play their role towards establishing peace. They should not use the acts of 
smaller countries as a pretext to disturb world harmony. Currently, nuclear arms are not only 
possessed by the major world powers, rather even relatively smaller countries now possess 
such weapons of mass destruction; where those who are in power are often trigger-happy 
leaders who act without thought or consideration. Thus, it is my humble request to you that use 
all your energy and efforts to prevent a Third World War from occurring. There should be no 
doubts in our minds that if we fail in this task then the effects and aftermath of such a war, will 
not be limited to only the poor countries of Asia, Europe and the Americas; rather, our future 
generations will have to bear the horrific consequences of our actions and children everywhere 
in the world will be born disabled or deformed. They will never forgive their elders who led 
the world to a global catastrophe. Instead of being concerned for only our vested interests, we 
should consider our coming generations and strive to create a brighter future for them. May 
God the Exalted enable you, and all world leaders, to comprehend this message.

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community

٢٢٢
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٢٢٣
  

 حنمده ونصلى على رسوله الكرمي بسم اهللا الرمحن الرحيم             

  وعلى عبده املسيح املوعود
  هو الناصر -بفضل اهللا  ورمحته

       لندن يف
٢٠١٢/ ٠٨/٠٣  

  أونتاريو أوتوا،، كندا وزراء يسهاربررئ ستيفن السيد

  الوزراء رئيس عزيزي
 من شعرت فقد العامل، يف تتطور اليت املتردية األحوال ضوء على
 زمام ومتتلكون كندا وزراء رئيس بصفتكم إليكم، أكتب أن واجيب
 العامل وكذلك  بالدكم مستقبل على سيؤثر مما القرار، الختاذ السلطة
 يف واالضطراب التشاحن من الكثري الكهن احلايل الوقت يف. بأسره
 ولألسف، املناطق، بعض يف النطاق حمدودة حروب نشبت وقد العامل،

 أجل من جهودها يف ينبغي كما ناجحة تكن مل العظمى القوى فإن
 فإننا عام، وبشكل. الصراعات تشهد اليت املناطق هذه يف السالم إحالل

 املعارضة أو الدعم أنشطة يف مسامهة تقريبا الدول من دولة كل أن جند
 األسف شديد ومع. العدل متطلبات حيققون ال ولكنهم أخرى؛ لدول
 األساس أن فسنجد العامل، يف اآلن الراهنة الظروف الحظنا إذا فإننا

 الكبرية الدول من العديد هنالك أن ومبا. وضع قد أخرى عاملية حلرب
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 تتزايد والعداء احناتواملش األحقاد فإن نووية، أسلحة متتلك والصغرية

 أن وشك على هي ثالثة عاملية حربا فإن كهذا، مأزق ويف. الدول بني
 وهكذا نووية، أسلحة كهذه حرب يف تستخدم سوف. األفق يف تلوح
 بالعدل عملوا كانوا ولو. مرعب دمار حنو يسري العامل أن نشهد فإننا

 هذا نشهد أال املمكن من لكان الثانية العاملية احلرب بعد واملساواة
 من احلرب هليب بألسنة حماصرا العامل أصبح حيث اليوم العامل يف الوضع
  .جديد

 العاملية احلرب إىل أدت اليت الرئيسة األسباب فإن مجيعا، نعلم وكما
 يف بدأت اليت االقتصادية األزمة وكذلك األمم عصبة فشل كانت الثانية
 مشاات هنالك إن قولوني االقتصاديني كبار فإن واليوم،. ١٩٣٢ عام

. ١٩٣٢ عام يف كانت اليت وتلك احلالية االقتصادية األزمة بني عديدة
 حروب إىل جمددا دفعت قد واالقتصادية السياسية املشاكل أن نشهد إننا
 تنتشر بدأت داخلية وقالقل اضطرابات إىل وكذلك صغرية، دول بني

 سدة إىل معينة وىق صعود إىل النهاية يف سيؤدي وهذا. الدول داخل
 مبعاجلة يقوموا مل فإذا. العاملية احلرب إىل بنا سيؤدي مما السلطة،

 والدبلوماسية، السياسة خالل من الصغرية الدول داخل يف الصراعات
 سيكون وهذا العامل، يف وجتمعات جديدة تكتالت إىل سيؤدي هذا فإن
 أهم أن أرى فإنين وهكذا،. الثالثة العاملية احلرب بداية خطوات أول

 العامل إلنقاذ جهودنا من نسرع أن هو اآلن، احلاجة إليه متس ما وأكرب
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 هنالك. العامل تقدم على التركيز عن عوضا به، احملدق الدمار هذا من

 هذه ألن خالقنا، هو الذي الواحد، إهلها تعرف أن للبشرية عاجلة حاجة
 االحندار يف سيستمر املالع فإن وإال البشرية؛ لبقاء الوحيدة الضمانة هي

  .نفسه تدمري حنو بسرعة
 يف عدالة الدول أكثر من واحدةً واسع نطاق على تعترب كندا إن
 األخرى، للبلدان الداخلية املشاكل يف تتدخل ال عادة بالدكم إن. العامل

 من خاصة روابط لدينا األمحدية، اإلسالمية اجلماعة حنن فإننا، وكذلك،
 يف ما كل تبذلوا أن أناشدكم فإنين وهلذا، ،كندا شعب مع الصداقة
 عاملية حرب حنو دفعنا من والصغرية الكبرية القوى منع أجل من وسعكم

  .مدمرة ثالثة
 عن عوضا بأنه وقادته، العامل زعماء كل أناشد كما أناشدكم، إنين

 الطرق استخدام الواجب من فإن األخرى، الدول قمع يف القوة استخدام
 كندا، مثل العامل يف الرئيسة القوى إن. واحلكمة واحلوار الدبلوماسية

 أال عليهم ينبغي. وإرسائه السالم إحالل حنو دورها تلعب أن ينبغي
 العامل بسالم اإلخالل أجل من حجة الصغرية الدول أفعال من يتخذوا

 القوى على حكرا ليست النووية األسلحة فإن وحاليا،. وانسجامه
 الدمار أسلحة اآلن متتلك نسبيا صغرية دوالً إن بل العامل، يف الرئيسة
 يسعدهم الدول تلك يف السلطة سدة يف الذين والقادة هذه؛ الشامل

 أناشدكم فإنين لذلك. بالعواقب مبالني غري الزناد على يضغطوا أن غالبا
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 حرب وقوع ملنع جهودكم كل وتبذلوا طاقتكم كل تستخدموا أن

 هذه يف فشلنا لو أننا يف شك أدىن لدينا يكون ال أن ينبغي. ثالثة عاملية
 بالدول حمدودة تكون لن كهذه حلرب والعواقب اآلثار فإن املهمة
 سوف املستقبلية أجيالنا ولكن أمريكا؛ أو أوروبا أو آسيا يف الفقرية
 مشوهون أطفال يولد وسوف األعمال هلذه املرعبة العواقب تتحمل

 العامل دفعوا الذين أسالفَهم هؤالء يسامح ولن بأسره، العامل يف ومعاقون
 الضيفة، ومصاحلنا اهتماماتنا على نركز أن من وبدالً. عاملية كارثة حنو
 من نكافح وأن القادمة أجيالنا االعتبار بعني نأخذ أن علينا ينبغي فإنه
 ومجيع أنتم يوفقكم أن تعاىل اهللا أسأل. هلم مشرق مستقبل توفري أجل
  .الرسالة هذه ستيعابال العامل، قادة

  املخلص
  أمحد مسرور مرزا

  � املهدي واإلمام املوعود للمسيح اخلامس اخلليفة
  العاملية األمحدية اإلسالمية اجلماعة إمام
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Custodian of the Two Holy Places
King of the Kingdom of Saudi Arabia
Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud
Riyadh, Saudi Arabia

28 March 2012

Respected King Abdullah,

 Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu,

Today, I am writing to you with the intention of raising a most important matter, because as the 
Custodian of the Two Holy Places and the King of Saudi Arabia, you hold a very high station in 
the Muslim Ummah. For located within your country are the two holiest sites in Islam—Makkah 
Al-Mukarramah and Madinah Al-Munawwarah—which to love constitutes a part of the faith of 
Muslims. These sites are also the centres of spiritual progress for and are greatly revered by 
Muslims. In this light, all Muslims and Muslim governments confer special status upon you. 
This status requires that on the one hand, you should properly guide the Muslim Ummah and 
on the other, you should strive to create an atmosphere of peace and harmony within Muslim 
countries. You should also endeavour to develop mutual love and sympathy between Muslims 
and to enlighten them regarding the essence of:

Ultimately, you should strive to create peace in the entire world for the benefit of all of 
mankind. As Head of the Ahmadiyya Muslim Jama’at and the Khalifa of the Promised Messiah 
and Imam Mahdi (peace be upon him), it is my request that, irrespective of certain doctrinal 
disagreements that exist between the Ahmadiyya Muslim Jama’at and other sects of Islam, we 
should still unite in an effort to establish world peace. We should do our level best to educate 
the world regarding the true teachings of Islam, which are based on love and peace. By doing so, 
we can dispel the misconceptions in general that are embedded in the people of the West and 
the world about Islam. Enmity against other nations or groups should not hinder us from acting 
in a just manner. Allah the Almighty states in Verse 3 of Surah Al-Ma’idah of the Holy Qur’an:

٢٢٩
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‘…. And let not the enmity of a people, that they hindered you from the Sacred Mosque, incite you to 
transgress. And help one another in righteousness and piety; but help not one another in sin and 
transgression. And fear Allah; surely, Allah is severe in punishment.’

This is the guiding principle that we should keep in view so that we can fulfil our duty to 
present the beautiful image of Islam to the world. It is with sentiments of heartfelt love and 
deep compassion for all Muslims worldwide that I am requesting you to play your role in this 
regard. 

We find in the world today that some politicians and so-called scholars are planting seeds of 
hatred against Islam in an attempt to defame the Holy Prophet (peace and blessing of Allah be 
upon him). They try to present completely distorted interpretations of the teachings of the Holy 
Qur’an to achieve their aims. Further, the conflict between Palestine and Israel is worsening 
every day and hostilities between Israel and Iran have heightened to such an extent that their 
relationship has severely broken down. Such circumstances require that as an extremely 
important leader in the Muslim Ummah you should make every effort to resolve these disputes 
with justice and equality. The Ahmadiyya Muslim Jama’at does everything it possibly can to 
dispel the hatred against Islam, wherever and whenever it surfaces. Until the entire Muslim 
Ummah unites as one and makes efforts towards this, peace can never be established. 

Thus, it is my request to you to do your utmost in this regard. If World War III is indeed destined 
to occur, at least we should strive to ensure that it does not originate from any Muslim country. 
No Muslim country or any Muslim individual anywhere in the world, today or in the future, will 
want to shoulder the blame for being the spark for a global catastrophe, the long-term effects of 
which will lead to future generations being born with defects or deformities, for if a World War 
breaks out now, it will surely be fought with nuclear weapons. We have already experienced 
just a glimpse of the utter devastation caused by atomic warfare when nuclear bombs were 
dropped on two cities in Japan during World War II. 

Thus, O King of Saudi Arabia! Expend all your energy and influence to save the world from 
annihilation! May Allah the Almighty provide you with His Help and Succour, Amin. With 
prayers for you and for the entire Muslim Ummah of: 

Wassalam,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide 
Ahmadiyya Muslim Community

٢٣٠
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٢٣١
  

 حنمده ونصلى على رسوله الكرمي بسم اهللا الرمحن الرحيم          

  وعلى عبده املسيح املوعود
    هو الناصر- بفضل اهللا ورمحته

        لندن يف
 ٢٨/٠٣/٢٠١٢  

  حفظه اهللاخادم احلرمني الشريفني جاللة امللك عبد اهللا بن عبد العزيز 

   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
يسرين أن أتوجه إىل جاللتكم خبطايب هذا الذي يتضمن أمرا يف غاية 

إنكم تتمتعون بفضل اهللا مبقام عظيم بني الشعوب اإلسالمية ملا . األمهية
ولم ال، ففي أرض . من اهللا تعاىل به عليكم من هذا اللقبني العظيمني

ن مها أقدس بقعة بالدكم املقدسة تقع مكة املكرمة واملدينة املنورة اللتا
يف العامل عند املسلمني وأحبها وأعزها عليهم، واللتان حبهما جزء من 
إميام، كما أما مركزان لتطورهم الروحاين، وبسببهما تتمتعون يف 

وهذه املكانة العظيمة تقتضي . العامل اإلسالمي كله مبكانة ال مثيل هلا
سالمية إىل الصواب، كما تفرض من جاللتكم القيام بتوجيه األمة اإل

عليكم خلْق جو من السالم بني البلدان اإلسالمية وجو من احلب 
: والوئام بني مسلمي العامل وإرشادهم إىل العمل بقول اهللا تعاىل فيهم
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�مهنياُء بمحكما تفرض هذه املكانة العظيمة عليكم . )٣٠الفتح  (�ر

  .  لعامل ملا فيه خري اإلنسانية مجعاءبذل جهودكم إلحالل السالم يف ا
إنين بصفيت إماما للجماعة اإلسالمية األمحدية وخليفةً إلمام هذا 

 -عليه الصالة والسالم–العصر سيدنا املسيح املوعود واملهدي املعهود 
بغض النظر عما يوجد بني اجلماعة اإلسالمية األمحدية -ألتمس منكم 

 أن نتكاتف - بعض االختالفات العقائديةوبني باقي الفرق اإلسالمية من
لبذل اجلهود إلرساء السالم يف العامل وإلطْالعه على تعاليم اإلسالم 
السمحة الداعية إىل احلب والوئام أكثر فأكثر، ولكي نزيل بذلك 
التصورات اخلاطئة عن اإلسالم اليت هي منتشرة يف البالد الغربية وسائر 

ا يوجد بني األمم واألديان أو الفرق من عداء وجيب أال مينعنا م. العامل
وال �: وخالفات عن التمسك بالعدل واإلنصاف عمالً بقوله تعاىل

يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَنْ تعتدوا 
ى الْإِثْمِ والْعدوان واتقُوا اللَّه إِنَّ وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى وال تعاونوا علَ

  )٣املائدة  (�اللَّه شديد الْعقَابِ
إن هذا املبدأ الذهيب هو الذي علينا أن نضعه يف احلسبان دائما لكي 

  .نؤدي واجبنا لتقدمي مجال اإلسالم للعامل
  إنين أقول ذلك معبرا عن بالغ مشاعر األمل والـحرقة لألمة
اإلسالمية، ملتسما من جاللتكم أداء دوركم اهلام ذا الشأن نظرا إىل 

  . مكانتكم العالية اليت بوأكم اهللا إياها
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إن القوى الغربية يف هذا العصر تبذر بذور الكراهية ضد اإلسالم للنيل 
من مكانة نبينا صلى اهللا عليه وسلم العظيمة، وتشويها لتعاليم اإلسالم 

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين يتفاقم يوما فيوما، كما أن إن . اجلميلة
بوادر الصراع بني إسرائيل وإيران تزداد وتريا بسرعة، وهذا يقتضي أن 
تلعبوا دوركم بسرعة لرتع فتيل هذه الرتاعات بصفتكم قائدا عظيما 

أما فيما يتعلق باجلماعة اإلسالمية األمحدية فإا تسعى . لألمة اإلسالمية
ئما للحيلولة دون اجلهود اليت تبذل لنشر الكراهية ضد اإلسالم دا

وتأجيج الصراعات كلما وجدت فرصة لذلك يف أي مكان يف العامل، 
ولكن السالم ال ميكن أن حيلّ إال إذا بذلت األمةُ اإلسالمية كلها 

لذا فإين ألتمس منكم أن تبذلوا كل ما أوتيم من قوة . جهودها متكاتفة
دد، وذلك أنه إذا كان نشوب احلرب العاملية الثالثة هو القَدر ذا الص

املقدور من عند اهللا تعاىل فال نريد أن تبدأ شرارا من البلدان اإلسالمية، 
لكي ال تتهم األجيالُ القادمة األمةَ اإلسالمية أو أي بلد إسالمي بأم 

سوف تعاين منه كانوا هم السبب يف نزول هذا الدمار يف العامل، والذي 
وال شك أن احلرب العاملية القادمة ستكون . اإلنسانية لعشرات العقود

نووية، وقد رأينا منوذجا بسيطًا من الدمار النووي يف احلرب العاملية 
  .الثانية من خالل ما حل مبدينتني يف اليابان

فأرجو من جاللتكم أن تستغلّوا نفوذكم وتأثريكم إلنقاذ العامل من 
  آمني. أيدكم اهللا ونصركم. لدمارهذا ا
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مع أطيب األماين لكم وألمتنا اإلسالمية، داعيا اهللا تعاىل أحر الدعاء 

  . لألمة كلها باالهتداء إىل الصراط املستقيم
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  املخلص                                 
  أمحد مسرور مرزا

  � املهدي واإلمام املوعود للمسيح اخلامس اخلليفة
  العاملية األمحدية اإلسالمية اجلماعة إمام
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His Excellency, 

Premier of the State Council of the People’s Republic of China 

Mr Wen Jiabao 

Zhongnanhai, China

9 April 20l2
Dear Premier,

I am sending this letter to you through one of our representatives of the Ahmadiyya Muslim 

Community. He is the President of our Community in Kababir, Israel and was invited by the 

Minister for Minorities in China. Our representative was introduced to Chinese officials during 

a visit by a delegation from China, which included the Deputy Minister for Minorities, to our 

Mission House in Kababir.

The Ahmadiyya Muslim Community is that sect in Islam which firmly believes that the Messiah 

and Reformer, who was destined to appear in this age as the Mahdi for the guidance of Muslims, 

as the Messiah for the guidance of Christians and as a guide for the reformation of all mankind, 

has indeed arrived in accordance with the prophecies of the Holy Prophet Muhammad (peace 

be upon him), and thus we have accepted him. His name was Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad 

(peace be upon him) from Qadian, India. In accordance with God Almighty’s command, he laid 

the foundation for the Ahmadiyya Muslim Community in 1889. By the time he passed away in 

1908, hundreds of thousands of people had joined the fold of the Community. After his demise, 

the institution of Khilafat was established. Currently, we are in the era of the 5th Khilafat, and I 

am the 5th Khalifa of the Promised Messiah (peace be upon him).

An extremely important and fundamental aspect of our teaching is that in this era religious 

wars should come to an end. Further, we believe that anyone who desires to convey or spread 

٢٣٧
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any teaching should only do so in a spirit and atmosphere of love, compassion and brotherhood 

so that he can become the source of establishing peace, reconciliation and harmony. This 

important aspect, which is based on the true teachings of Islam, is being promoted and 

propagated by the Ahmadiyya Muslim Community all over the world. The Community is now 

spread over 200 countries of the world, and consists of millions of followers.

I wish to convey the following message to you: that the world is currently passing through a 

most harrowing and perilous period. Indeed, it would appear that we are rapidly drawing closer 

to a world war. You are the leader of a great superpower. In addition, an enormous proportion 

of the world’s population live under your governance. You also possess the right to use the 

power to veto when required in the United Nations. Hence, in this context, it is my request to 

you to play your role to save the world from the destruction that looms before us. Irrespective 

of nationality, religion, caste or creed, we should strive to our utmost to save humanity.

In China, after the revolution took place, there was great progress and change. Honourable 

Mao Zedong, who was a great leader of your nation, established the foundation for high moral 

standards, which can also be described in other words as the most excellent standard of human 

values. Although you do not believe in the existence of God and your principles are based on 

morality, I would like to make it clear that our God, Who is the God as portrayed by Islam, 

revealed the Qur’an as guidance for all mankind, and the Qur’an inculcates all such morals 

that you act upon, but it is also filled with even further moral guidance. It contains beautiful 

teachings expounding the means of sustenance for humanity and establishing human values. If 

the world—the Muslim world in particular—adopt these Qur’anic teachings, all problems and 

conflicts will be resolved and an atmosphere of peace and harmony will be fostered.

Today, the Ahmadiyya Muslim Community endeavours to further this very purpose and 

objective in every part of the world. Through our peace symposiums and through numerous 

meetings that I hold with various categories of people and groups from all walks of life, I 

remind the world of this vital goal. It is my prayer that the leaders of the world act with wisdom 

and do not allow mutual enmities between nations and peopleon a small-scale to erupt into a 

global conflict. It is also my request to you that, as a great superpower of the world, play your 

role to establish world peace. Save the world from the horrifying consequences of a world war, 

for if such a war breaks out, it will come to an end with the use of atomic weapons. It is quite 

٢٣٨
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possible that as a result, parts of certain countries and areas of the world will be obliterated 

off the face of the earth. The effects and aftermath of an atomic war will not be limited to just 

the immediate devastation, rather, the long-term effects will result in future generations being 

born disabled or with defects. Thus, expend all your energy, capabilities and resources in the 

effort to save humanity from such dreadful consequences. It will ultimately be to the benefit 

of your nation to act upon this. It is my prayer that all countries of the world, large and small, 

come to understand this message.

With best wishes and prayers, 

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD

Khalifatul Masih V 

Head of the worldwide 

Ahmadiyya Muslim Community

٢٣٩
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٢٤١
  

 حنمده ونصلى على رسوله الكرمي          بسم اهللا الرمحن الرحيم    

  وعلى عبده املسيح املوعود
    هو الناصر- بفضل اهللا ورمحته

  يف    لندن 
 ٠٤/٠٤/٢٠١٢  

 الدولة جملس رئيس الصني زهونغناي، جيابو ون السيد معايل

  الشعبية الصني جلمهورية

  الرئيس السيد عزيزي
 اإلسالمية ماعةاجل ممثلي أحد بواسطة الرسالة هذه لكم أرسل

 وقد إسرائيل، -الكبابري يف األمحدية اإلسالمية اجلماعة أمري إنه األمحدية،
 مت وقد. الصني يف األقليات وزير قبل من بالدكم لزيارة دعوته متت

 من وفد ا قام اليت الزيارة خالل الصينيني واملسئولني ممثلنا بني التعرف
  .الكبابري يف كزنامر إىل األقليات، وزير تضمن الصني،

 كامال إميانا تؤمن إسالمية فرقة هي األمحدية اإلسالمية اجلماعة إن
 مهدي كإمام العصر هذا يف الظهور له قُدر الذي وادد، املسيح بأن

 إصالح أجل من ومرشد وكهاد النصارى هلداية وكمسيح للمسلمني
 وهلذا ،� الكرمي النيب ا أنبأ اليت للنبوءات وفقًا جاء قد البشرية، أحوال

 من وكان � القادياين أمحد غالم مرزا امسه. به وآمنا قبلناه فقد
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 اإلسالمية اجلماعة أنشا فقد تعاىل، اهللا به أمر ملا ووفقًا.  اهلند قاديان،
 كان ،١٩٠٨ عام يف وفاته تاريخ وحبلول. ١٨٨٩ عام يف األمحدية

 قامت وفاته وبعد. مجاعته إىل انضموا قد الناس من اآلالف مئات
 املوعود للمسيح اخلامس اخلليفة عهد يف اليوم وحنن اخلالفة، مؤسسة
  .� املهدي واإلمام

 العصر هذه يف أنه هي تعاليمنا من واألساسية اهلامة املبادئ أهم من إن
 شخص أي أن نؤمن فإننا كذلك،. الدينية احلروب تنتهي أن ينبغي

 بروح بذلك يقوم أن عليه ينبغي إنهف رسالة أو تعاليم أي نشر يف يرغب
 إلقامة مصدرا يصبح أن ميكِّنه مما واألخوة التعاطف وأجواء احلب

 على يرتكز والذي اهلام، املبدأ هذا إن. واالنسجام والصلح السالم
 اجلماعة قبل من ونشره له الترويج مت قد لإلسالم، احلقيقية التعاليم

 من أكثر يف اآلن اجلماعة تنتشرو. العامل كل يف األمحدية اإلسالمية
  .األتباع ماليني من تتشكل كما العامل، يف بلد ٢٠٠
 يف مير احلايل الوقت يف العامل إن: التالية الرسالة أبلغكم أن أود إنين
 يبدو فإنه احلقيقة، ويف. درجة أقصى إىل باملخاطر حمفوفة مروعة مرحلة

 إىل إضافة. عظمى دولة قائد إنكم. عاملية حرب حنو بسرعة نسري أننا
. حكومتكم حتت يعيشون العامل سكان من كبريا قسما فإن ذلك،

 ذلك األمر يتطلب عندما الفيتو استخدام يف احلق متتلكون فإنكم كذلك
 تلعبوا أن أناشدكم فإنين السياق، هذا ويف وهكذا،. املتحدة األمم يف
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 النظر وبغض. حولنا األفق يف يلوح الذي الدمار من العامل محاية يف دورا
 أقصى إىل نكافح أن جيب فإننا العقيدة، أو العرق أو والدين القومية عن

  .البشرية على احلفاظ أجل من درجة
 وقد. وتغيري كبري تقدم هنالك كان الثورة، قامت أن وبعد الصني، يف

 ملعايري األسس ألمتكم، عظيما قائدا كان الذي تونغ، ماوتسي أرسى
 القيم يف املعايري أعلى من أا نصفها أن ميكن واليت عالية، أخالقية

 وتقوم اإلله بوجود تؤمنون ال أنكم من وبالرغم. متيزا وأكثرها اإلنسانية
 اهللا هو الذي اإلله أن أوضح أن أود فإنين األخالقية، القيم على مبادئكم

 مجعاء، للبشرية هديا الكرمي القرآن أنزل قد اإلسالم، يقدمه كما
 ولكنه حبسبها، تعملون اليت كتلك األخالقية القيم كل القرآن تضمنوي

 مجيلة تعاليم يتضمن إنه. األخالقي اهلدي من أكرب مبقدار مليئ أيضا
 – العامل تبىن وإذا. اإلنسانية القيم وترسي للبشرية البقاء وسائل تشرح
 املشاكل كل فإن القرآنية، التعاليم – خاصة اإلسالمي والعامل
  .واالنسجام السالم من جو العاملَ وسيسود ستحل راعاتوالص

 للتأكيد حثيثا سعيا تسعي األمحدية اإلسالمية اجلماعة فإن واليوم،
 السالم منتديات خالل ومن. العامل أحناء كل يف اهلام اهلدف هذا على

 الناس من القطاعات من عدد مع أقيمها اليت اللقاءات من والعديد
 إنين. اهلدف ذا العامل أذكِّر فإنين اخللفيات، خمتلف من واجلماعات

 للعداوات يسمحوا وأال باحلكمة العامل قادة يعمل أن تعاىل اهللا أدعو
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 إىل تنفجر أن ضيق نطاق على جتري اليت والشعوب األمم بني املتبادلة
 تلعبوا أن العامل، يف عظمى كقوة أناشدكم، فإنين كذلك. عاملي صراع
 املرعبة العواقب من العامل تنقذوا أن أرجو. العاملي سالمال إرساء يف دورا

 إىل ستؤدي فإا كهذه، حرب نشبت لو إنه حيث العاملية؛ للحرب
 النتيجة، هذه إىل نصل أن جدا املمكن من. النووية األسلحة استخدام
 وجه على من ستنقرض العامل يف واملناطق الدول من عددا فإن وعندها
 تكون لن النووية احلرب على املترتبة والعواقب اآلثار إن. األرض
 طويلة آثار هلا سيكون بل سيحدث، الذي الفوري بالدمار حمدودة
 وهلذا،. مشوهة أو معاقة ستولد اليت املستقبلية األجيال على املدى

 جهود يف ومواردكم وإمكانياتكم طاقتكم كل تبذلوا أن فواجبكم
 يف سيكون ذلك إن. املروعة جالنتائ تلك من اإلنسانية على احلفاظ
 الدول كل يوفق أن تعاىل اهللا أدعو إنين. أيضا أمتكم مصلحة يف النهاية

  .الرسالة هذه لتعي والكبرية، منها الصغرية العامل، يف
  .ودعوايت أمنيايت خالص مع

  املخلص
  أمحد مسرور مرزا

  � املهدي واإلمام املوعود للمسيح اخلامس اخلليفة
  العاملية األمحدية سالميةاإل اجلماعة إمام
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Prime Minister of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland
Rt. Hon. David Cameron
10 Downing Street, London
SW1A 2AA
United Kingdom

15 April 2012

Dear Prime Minister,

In light of the perilous and precarious circumstances that the world is currently passing through, 
I felt it necessary to write to you. As the Prime Minister of the United Kingdom, you have the 
authority to make decisions that will affect the future of your country, and the world at large. 
Today, the world stands in dire need of peace because the sparks of war can be seen all around 
the world. Conflicts between countries on a small-scale are threatening to erupt into a global 
conflict. We observe that the situation of the world today is similar to the situation in 1932, 
both economically and politically. There are many other similarities and parallels, which when 
combined together, form the same image today that was witnessed just prior to the outbreak of 
the Second World War. If these sparks ever truly ignite, we will witness the terrifying scenario 
of a Third World War. With numerous countries, large and small, possessing nuclear weapons, 
such a war would undoubtedly involve atomic warfare. The weapons available today are so 
destructive that they could lead to generation after generation of children being born with 
severe genetic or physical defects. Japan is the one country to have experienced the abhorrent 
consequences of atomic warfare, when it was attacked by nuclear bombs during the Second 
World War, annihilating two of its cities. Yet the nuclear bombs that were used at that time and 
which caused widespread devastation, were much less powerful than the atomic weapons that 
are possessed by even certain small nations today. Therefore, it is the duty of the superpowers 
to sit down together to find a solution to save humanity from the brink of disaster.

What causes great fear is the knowledge that the nuclear weapons in smaller countries could 
end up in the hands of trigger-happy people who either do not have the ability, or who choose 
not to think about the consequences of their actions. If the major powers do not act with justice, 
do not eliminate the frustrations of smaller nations and do not adopt great and wise policies, 
then the situation will spiral out of all control and the destruction that will follow is beyond our 
comprehension and imagination. Even the majority of the world’s population who do desire 
peace will also become engulfed by this devastation. 

٢٤٧
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Thus, it is my ardent wish and prayer that you and the leaders of all major nations come to 
understand this dreadful reality, and so instead of adopting aggressive policies and utilising 
force to achieve your aims and objectives, you should strive to adopt policies that promote and 
secure justice. 

If we look at the recent past, Britain ruled over many countries and left behind a high standard 
of justice and religious freedom, especially in the Sub-Continent of India and Pakistan. When 
the Founder of the Ahmadiyya Muslim Community congratulated Her Majesty, Queen Victoria, 
on her Diamond Jubilee and conveyed to her the message of Islam, he especially prayed for God 
to generously reward the British Government due to the manner in which it governed justly 
and with equity. He greatly praised the British Government for its just policies and for granting 
religious freedom. In today’s world, the British Government no longer rules over the Sub-
Continent, but still principles of freedom of religion are deeply entrenched in British society 
and its laws, through which every person is granted religious freedom and equal rights. This 
year the Diamond Jubilee of Her Majesty, Queen Elizabeth II, is being celebrated, which gives 
Britain an opportunity to demonstrate its standards of justice and honesty to the world. The 
history of the Ahmadiyya Muslim Community demonstrates that we have always acknowledged 
this justice whenever displayed by Britain and we hope that in future also, justice will remain 
a defining characteristic of the British Government, not only in religious matters, but in every 
respect that you will never forget the good qualities of your nation from the past and that in the 
current world situation, Britain will play its role in establishing peace worldwide. 

It is my request that at every level and in every direction we must try our level best to extinguish 
the flames of hatred. Only if we are successful in this effort, will we be enabled to guarantee 
brighter futures for our generations to come. However, if we fail in this task, there should be no 
doubt in our minds that as result of nuclear warfare, our future generations everywhere will 
have to bear the horrific consequences of our actions and they will never forgive their elders for 
leading the world into a global catastrophe. I again remind you that Britain is also one of those 
countries that can and does exert influence in the developed world as well as in developing 
countries. You can guide this world, if you so desire, by fulfilling the requirements of equity and 
justice. Thus, Britain and other major powers should play their role towards establishing world 
peace. May God the Almighty enable you and other world leaders to understand this message. 

With best wishes and with prayers,

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide
Ahmadiyya Muslim Community

٢٤٨



����� �� 	
���� ������� �����  

  

٢٤٩
  

 حنمده ونصلى على رسوله الكرمي بسم اهللا الرمحن الرحيم                

  وعلى عبده املسيح املوعود
    هو الناصر- بفضل اهللا ورمحته

       لندن يف
 ١٥/٠٤/٢٠١٢  

 املتحدة اململكة وزراء كامريون رئيس ديفيد. هون. RT   فخامة 

  لندن ستريت، داوننغ ١٠الشمالية،  وأيرلندا العظمى لربيطانيا
  الوزراء رئيس   عزيزي
 أن الـضروري  من وجدت بالعامل، حتيط احلالية اليت  للمخاطر نظرا
 السلطة فإنه لديكم  املتحدة، ملكةامل وزراء رئيس وألنكم. إليكم أكتب
 بل والعامل  بلدكم، مستقبل على تؤثر أن شأا من اليت القرارات الختاذ
 احلـرب  شـرر  ألن السالم إىل أمس احلاجة  اليوم يف  إن العامل . بأسره

 حمدود بني  نطاق اليت هي على   والصراعات العامل، أحناء مجيع تتطاير يف 
 العـامل  حالة أن من املالحظ . عاملي اعصر إىل بأن تتحول  دد الدول
 أوجـه  وهنـاك  وسياسيا، اقتصاديا ،١٩٣٢ عام يف الوضع تشبه اليوم
 اليت شهدها العـامل    الصورة نفس تشكّل معا وهي كثرية أخرى تشابه
 أي يف انطلقت تلـك الـشرر     وإذا. الثانية العاملية احلرب اندالع قبيل

وحيـث إن   . ثالثـة  امليةع حلرب مرعبا سيناريو نشهد فسوف وقت،
 مثل فإن النووية، البلدان، الكبرية أو الصغرية، متتلك األسلحة      من العديد
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 املتاحة إن األسلحة. شك نووية بال سوف تكون حرب احلرب هذه
 األطفال من جيل بعد والدة جيل إىل تؤدي أن ميكن حبيث مدمرة اليوم

 ربتلك احل عواقب تشهد على واليابان وصحية شديدة، وراثية بعيوب
 احلرب خالل النووية بالقنابل للهجوم تعرضت عندما البغيضة الذرية
 . مدا من اثنني أبادت الثانية اليت العاملية
 واليت الوقت ذلك يف استخدمت اليت النووية القنابل فإن تلك ذلك ومع
 اليت الذرية األسلحة هي أضعف بكثري من النطاق، واسع دمار يف تسببت
 القوى واجب من فإنه ولذلك،. اليوم الصغرية الدول حىت بعض متتلكها
  . الكارثة هذه من البشرية إلنقاذ حل إلجياد معا اجللوس العظمى
واليت متتلكها  النووية تلك األسلحة أن هو الكبري اخلوف يسبب إن ما
 النريان بإشعال من هم مولعون أيدي يف تقع أن ميكن الصغرية البلدان

 القوى مل تلتزم فإذا. أفعاهلم و ال يفكّرون يف عواقبأ والذين ال يقدرون
 يف الدول اإلحباط مشاعر على تقضِ ومل العدالة، الكربى مبعايري

 عن خيرج سوف الوضع فإن ونبيلة، حكيمة سياسات تتنب ومل الصغرية،
سيتبع ذلك سوف يكون فوق توقعاتنا  الذي والدمار السيطرة،

 سوف السالم يف يرغبون الذين العامل سكان غالبية وحىت وتصوراتنا،
  . الدمار هذا م يعصف

 الدول مجيع ودعوايت احلارة أن يتفهم قادة لذا فإن أمنييت العارمة
 عدوانية انتهاج سياسات من وبدالً املخيف، الواقع هذا الكربى
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 لتبني جاهدين تسعوا أن جيب أهدافكم، لتحقيق القوة واستخدام
ز سياساتالعدالةوتضمن  تعز.  

 من كثريا فإن بريطانيا قد حكمت القريب، املاضي إىل نظرنا إذا
 وخاصة الدينية، واحلرية العدالة من عاليا مستوى وراءها وتركت البلدان

اإلسالمية  اجلماعة هنأ مؤسس وعندما. وباكستان اهلندية القارة شبه يف
 وبلَّغها رسالة اسيامل فيكتوريا مبناسبة يوبيلها امللكة جاللةَ األمحدية
 بسبب الربيطانية فإنه قد دعا اهللا تعاىل أن يكافئ احلكومة اإلسالم،

 باحلكومة ولقد أشاد حضرته كثريا. العدل واإلنصاف الذي حكمت به
 إن احلكومة .الدينية للحريات ومنحها العادلة على سياساا الربيطانية

 مبادئ تزال ال ولكن ندية،القارة اهل حتكم شبه تعد الربيطانية اليوم مل
 خالهلا من مترسخة واليت وقوانينها الربيطاين اتمع لدى الدينية احلرية
العام  هذا وجيري. احلقوق يف واملساواة الدينية حريته شخص كل يمنح

 يعطي والذي الثانية، إليزابيث امللكة جلاللة املاسي باليوبيل االحتفال
 .أمام العامل والصدق للعدل هامعايري إلظهار الفرصة بريطانيا

كنا نعرب عن  دائما يبني أننا اإلسالمية األمحدية اجلماعة إن تاريخ
 املستقبل يف تستمر أن ونأمل اليت تتحلى ا بريطانيا العدالة شكرنا لتلك

 يف فقط ليس الربيطانية، للحكومة املميزة السمة وأن تظل العدالة أيضا،
   أمتكموأال تنسوا ما كانت عليه  أمركل يف بل الدينية، املسائل
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وأن تقوم بريطانيا يف ظل الظروف العامليـة         جيدة، صفات السابقة من 
  .العامل أحناء مجيع يف السالم إرساء يف احلالية بدورها

 حناول أن اجتاه كل ويف املستويات كل علينا على  جيب هو أنه  مطليب
 اجلهـد،  هـذا  يف فإن جنحنا . يةالكراه هليب ما نستطيع إلطفاء   أفضل

 يف فـشلْنا  أما إذا  إشراقًا، أكثر القادمة مستقبالً  ألجيالنا نضمن فسوف
النووية سوف   احلرب نتيجة أنه شك أدىن هناك يكون فلن املهمة، هذه

 يغفروا ولن املروعة عواقب أعمالنا  مكان كل يف القادمة تتحمل أجيالنا 
 .  العاملية ك الكارثةتل إىل دفْع العامل آلبائهم
 تلك من واحدة أيضا هي بريطانيا أن أخرى مرة أذكّركم أن وأود
 البلدان يف وكذلك املتقدم، العامل يف هلا تأثريها ونفوذها اليت لبلدان
 خالل من ذلك، يف ترغبون كنتم إذا العامل، هذا توجيه وميكنكم النامية،
 والقوى على بريطانيا بغيين لذا،. والعدالة اإلنصاف مبتطلبات الوفاء

 عسى اهللا. العامل يف السالم إقامة حنو دورها أن تلعب األخرى الكربى
  .الرسالة هذه لفهم العامل أن يوفقكم وقادة وتعاىل سبحانه

  .االحترام فائق بقبول والدعوات، تفضلوا التمنيات أطيب مع
  املخلص

  أمحد مسرور مريزا
  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود

 العاملية اإلسالمية األمحدية اجلماعة مامإ
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Her Excellency 
Chancellor of Germany
Angela Merkel
Bundeskanzleramt 
Willy-Brandt-Str.1 
10557 Berlin

15 April 2012

Dear Chancellor,

In light of the alarming and extremely worrying state of affairs in the world today, I considered 
it necessary to write to you. As the Chancellor of Germany, a country which has significant 
power and influence in the world, you have the authority to make decisions that will affect 
your country and the entire world. Today, when the world is becoming divided into blocs, 
extremism is escalating and the financial, political and economic situation is worsening, there 
is an urgent need to extinguish all kinds of hatred and to lay the foundation for peace. This can 
only be achieved by respecting all of the sentiments of each and every person. However, as this 
is not being implemented properly, honestly and with virtue, the world situation is rapidly 
spiralling out of control. We observe that the requirements of justice are not being fulfilled 
by most nations, and as a result, the foundation for another World War has already been laid. 
Numerous countries, both large and small, now possess nuclear weapons. Thus, if a World War 
now breaks out, it is likely that it will not be fought with conventional weapons; rather, it will 
be fought with atomic weapons. The destruction that will result from a nuclear conflict will be 
utterly devastating. Its effects will not be limited to only the immediate aftermath; rather future 
generations will suffer from the long-term effects and will be born with serious medical and 
genetic defects. 

Thus, it is my belief that to establish world peace, true justice is required, and the sentiments 
and the religious practices of all people should be honoured. I appreciate that many Western 
countries have generously permitted the people of poor or under-developed nations to settle in 
their respective countries, amongst whom are Muslims as well. Undoubtedly, there is a minority 
of so-called Muslims who act completely inappropriately and create distrust in the hearts of the 
people of the Western nations. However, it should be clear that their acts have no link with Islam 
whatsoever. Such extremists do not truly love the Holy Prophet Muhammad (peace be upon 
him), who brought a message of peace, love and reconciliation to the world. Indeed, the actions 
of just a handful of misguided people should not be used as a basis to raise objections against 
our religion and to hurt the sentiments of the majority of sincere and innocent Muslims. Peace 

٢٥٥
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in society is a two-way process and can only be established if all parties work together towards 
mutual reconciliation. Due to the mistrust in the hearts of the people in the West, instead of 
relationships between nations and people improving, the reaction of some non-Muslims is 
getting worse by the day and is creating a chasm between the Muslim and non-Muslim world.

We observe that on the basis of the misguided acts of certain Muslim groups and nations, the 
vested interests of some of the major powers are given preference to honesty and justice. 
Some of the powerful countries of the world desire to maintain easy access to the wealth and 
resources of certain countries and wish to avoid competing countries from having complete 
access to these same resources. That is why decisions are often made on the basis of helping 
people, or establishing world peace. Further, a major factor underlying the current political 
circumstances in the world is the economic downturn, which is pulling us towards another 
World War. If truth was truly being exhibited then some of these countries would derive benefit 
from each other in a just manner, by forming proper industrial and economic ties, based on fair 
dealings. They would not try to derive illegitimate benefit from the resources of one another, 
but instead would seek to come together and mutually assist one another. In short, the disorder 
prevalent in the world today is based upon one overriding factor, and that is a complete lack of 
justice, which is causing widespread anxiety and restlessness. 

Thus, it is my request that strive to your utmost to prevent a World War from breaking out. 
Utilise all your energy, resources and influence to save the world from the horrific destruction 
that looms before us. According to reports, Germany will be providing three advanced 
submarines to Israel which could be armed with nuclear weapons.  One German Professor has 
stated that such a decision will only serve to flare up the already heightened tensions between 
Israel and Iran. We must remember that nuclear weapons are not possessed by only the major 
powers of the world; rather, even relatively smaller countries now possess nuclear weapons. 
What is worrying is that in some of these small countries the leaders are trigger-happy, and 
appear unconcerned of the consequences of using such weapons. Therefore, once again, it is 
my humble request to you that try your level best to establish world peace. If we fail in this task 
there should be no doubt in our minds that a nuclear conflict will cause devastation that will 
lead to generation after generation being born with defects, and who will never forgive their 
elders for leading us into a global catastrophe. May God the Almighty enable you, and all world 
leaders, to understand this message.

With best wishes and with prayers,

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide 
Ahmadiyya Muslim Community

٢٥٦
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 حنمده ونصلى على رسوله الكرمي بسم اهللا الرمحن الرحيم                

  وعلى عبده املسيح املوعود
  ناصر  هو ال- بفضل اهللا ورمحته

       لندن يف
 ١٥/٠٤/٢٠١٢  

  أملانيا مريكل مستشارة سعادة أجنيال

  املستشارة عزيزيت
 أنه أجد اليوم، العامل اليت مير ا للغاية واملقلقة املرعبة احلالة ضوء يف
 قوة لديه الذي البلد أملانيا، كمستشارة. إليك أكتب أن الضروري من

 شأا من اليت القرارات الختاذ طةالسل فإن لديك العامل، يف وتأثري كبرية
 إىل اليوم منقسما العامل أصبح  لقد.بأسره والعامل بلدك على تؤثر أن

 واالقتصادية والسياسية والتطرف يف تزايد، واألوضاع املالية تكتالت،
 وإرساء الكراهية أنواع نريان مجيع إلطفاء ماسة حاجة وهناك متدهورة،

 اجلميع، مشاعر احترام خالل من الإ يتحقق وهذا لن السالم، أسس
 العاملي فإن الوضع وبصدق، الصحيح ولكن هذا ال جيري على الوجه

  . السيطرة عن وخيرج بسرعة يتصاعد
 ونتيجة الدول، معظم قبل من ال تتحقق العدالة متطلبات أن نالحظ

 من إن العديد. أخرى عاملية حلرب األساس بالفعل وضع فقد لذلك،
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 هلذا إذا نووية، أسلحة اآلن متتلك  الكبرية أو الصغريةسواء البلدان،
  املرجح فمن اآلن عاملية حرب اندلعت

 ولن متاما، مدمرا نووي نزاع نشوب عن الناتج الدمار يكون أن
 من القادمة سوف تعاين بل إن األجيال حدوثه؛ آثاره على زمن تقتصر
وراثية وأمراض  بتشوهات تولد وسوف الطويل، املدى على آثاره

 العدالة ال بد من العاملي السالم لذا فإنين أرى أنه من أجل إقامة. خطرية
  . الناس وال بد من احترام املشاعر واملعتقدات الدينية جلميع احلقيقية،

 الدول لشعوب الغربية الدول من العديد إنين أقدر التعامل الكرمي من
 مسلمون وبينهم ام،بلد والسماح أن يستقروا يف املتخلفة أو الفقرية
 يتصرفون يسمون مسلمني ممن أقلية أن هناك فيه، شك ال ومما. أيضا

 شعوب الغرب، نفوس يف الثقة متاما، وقد خلقوا عدم الئق غري بشكل
 باإلسالم صلة هلا ليست أعماهلم أن واضحا يكون أن ينبغي ذلك، ومع
 صلى حممدا الكرمي النيب حقا حيبون ال املتطرفني إن هؤالء. اإلطالق على
 يف. العامل إىل والوفاق واحملبة السالم برسالة جاء الذي وسلم، عليه اهللا

 املضللني الناس من قليل عدد تستخدم تصرفات أن ينبغي ال الواقع،
  .ديننا على لالعتراض ذريعة

 ينشأ السالم أن وميكن اجتاهني، ذات عملية هو اتمع يف إن السالم
. املتبادل الوفاق حتقيق أجل من معا تعمل األطراف يعمج كانت إذا فقط

 حتسن العالقات من وبدالً الغرب، يف الناس نفوس يف الثقة لعدم ونظرا
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 يوما سوءا يزداد املسلمني غري بعض فعل فإن رد والشعوب، الدول بني
 ونالحظ .اإلسالمي اإلسالمي وغري العامل بني هوة وقد خلق يوم، بعد

واألمم املسلمة، فإن بعض  اجلماعات لبعض اخلاطئة ألفعالأنه بسبب ا
. والعدالة على التمسك بالصدق اخلاصة القوى الكربى تفضل مصاحلها

 وموارد ثروة على احلصول على احملافظة يف ترغب القوية الدول وبعض
 الوصول من املنافسة البلدان ويف نفس الوقت ترغب يف منع معينة، بلدان

يف صناعة قرار  غالبا السبب هو  هذا.نفسها املوارد ههذ إىل الكامل
 فإنه من ذلك، على عالوة. العاملي السالم إقرار أو الشعوب، مساعدة
 هو العامل يف احلالية السياسية الظروف وراء الكامنة الرئيسية العوامل

 كان إذا. أخرى عاملية حنو حرب جير العامل الذي االقتصادي، االنكماش
 البعض بعضهما من حقيقي بني الدول فإا سوف تستفيدهناك صدق 

 على صناعية واقتصادية سليمة عالقات إقامة خالل من عادلة بطريقة
   .العادل من التعامل أساس

شرعية،  غريها بطرق غري موارد على تلك الدول أال تسعى الستغالل
 هذا إن باختصار،. والتعاون املتبادل للعمل بل عليها أن تسعى

 للعدالة، التام االنعدام سببه األساس هو اليوم العامل يف السائد ضطراباال
  . واسع نطاق على انتشار القالقل واالضطرابات يف يتسبب الذي األمر

اندالع  ملنع اجلهد ببذل قصارى جاهدين نسعى لذا فإن مطليب أن
 ونفوذكم ومواردكم كل طاقاتكم تبذلوا  عليكم أن.العاملية احلرب
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 فإن للتقارير، ووفقًا. أمامنا يلوح الذي املروع الدمار من العامل إلنقاذ
 تكون أن ومن املمكن متطورة غواصات سوف متد إسرائيل بثالث أملانيا

 لن القرار هذا مثل أن أملاين بروفيسور ذكر وقد. نووية بأسلحة مزودة
 علينا. وإيران اسرائيل بني القائم بالفعل التوتر نريان إذكاء إىل إال يؤدي

 النووية األسلحة أنه ليست فقط القوى الكربى هي اليت متتلك نتذكر أن
إن ما . نووية أسلحة اآلن متتلك نسبيا الصغرية الدول حىت بل العامل، يف

سوف يضغطون على  قادةً الصغرية البلدان هذه بعض يف يدعو للقلق أن
  . سلحةاأل هذه مثل استخدام مغبة من مبالني الزناد بسعادة غري

تبذلوا  بأن املتواضع مطليب أطلب منكم أخرى، فإنين مرة لذلك،
 هذه يف فشلنا إذا. العامل يف السالم أقصى ما تستطيعون من أجل إقامة 

 سيؤدي الذي الدمار يسبب سوف النووي الصراع املهمة، فال شك أن
ملن  يغفروا لن والذين بعيوب وتشوهات، جيل بعد جيل والدة إىل

 أن يوفقك ومجيع وتعاىل سبحانه اهللا عسى. العاملية الكارثة بتلكتسببوا 
  .الرسالة هذه لفهم العامل، قادة

  .االحترام فائق بقبول والدعوات، تفضلوا التمنيات أطيب مع
  املخلص

  أمحد مسرور مريزا
  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود

 العاملية اإلسالمية األمحدية اجلماعة إمام
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President of the French Republic
His Excellency François Hollande
Palais de l’Elysee 
55, Rue du Faubourg Saint-Honore 
75008 Paris, France

16 May 2012

Dear Mr President,

I would like to first of all take this opportunity to congratulate you on being elected as the new 
President of France. This is certainly a vast responsibility that has been entrusted to you, and 
thus I hope and pray that the people of France, and indeed the entire world, come to benefit 
from your leadership. In light of the rapidly deteriorating state of affairs in the world, I recently 
wrote a letter to your predecessor, President Nicolas Sarkozy. In the letter I reminded President 
Sarkozy about his responsibilities as a world leader to uphold justice and I requested him to 
use all his power and influence to prevent a World War from breaking out. As the newly elected 
President of France, I considered it necessary to write to you also with the same message, 
because you now have the authority to make decisions that will affect your nation, and the world 
at large. It is my belief that the world’s governments ought to be extremely concerned at the 
current circumstances in the world. Injustices and hostilities between nations are threatening 
to boil over into a global conflict. During the last century, two World Wars were fought. After the 
First World War, the League of Nations was established, however, the requirements of justice 
were not fulfilled and consequently, this led to the Second World War, culminating in the use 
of atom bombs. Subsequently, the United Nations was established for the protection of human 
rights and to maintain global peace. Thus, the means for avoiding wars were considered, yet 
today we observe that the foundation for a Third World War has already been laid. Numerous 
countries, both small and large, possess atom bombs. What is worrying is that some of the 
smaller nuclear powers are irresponsible and ignorant about the devastating consequences of 
such weapons. It is not inconceivable that if nuclear weapons are used, the horrific aftermath 
will become immediately manifest and that day will be like Doomsday. The weapons available 
today are so destructive that they could lead to generation after generation of children being 
born with severe genetic or physical defects. It is said that in Japan, the one country to have 
experienced the devastating destruction of atomic warfare, even though seven decades have 
passed, the effects of the atom bombs are still continuing to be manifest on newborn children.

Thus, it is my humble request that strive to your utmost to extinguish the enmities and 
mistrust between the Muslim and non-Muslim world. Some European countries hold 

٢٦٣
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significant reservations regarding the teachings and traditions of Islam and have placed certain 
restrictions on them, whilst others are considering how to do so.

 
The animosity that some 

extremist so-called Muslims already hold towards the West might lead them to reacting in an 
inappropriate manner, which would lead to further religious intolerance and dissention. Islam, 
however, is a peace-loving religion, which does not teach us to do wrong to stop something 
wrong. We, the Ahmadiyya Muslim Community, follow this principle and believe in peaceful 
solutions to all matters. 

Sadly, we find that a small minority of Muslims present a completely distorted image of Islam 
and act upon their misguided beliefs. I say out of love for the Holy Prophet Muhammad (peace 
be upon him), who was the ‘Mercy for all Mankind’, that you should not believe this to be the 
real Islam and thus use such misguided acts as a licence to hurt the sentiments of the peaceful 
majority of Muslims. Recently, a merciless and heartless person shot dead some French soldiers 
in the South of France for no reason, and then some days later, he entered a school and killed 
three innocent Jewish children and one of their teachers. We also see such cruelties regularly 
come to pass in other Muslim countries and so all of these acts are giving the opponents of 
Islam fuel to vent their hatred and a basis upon which to pursue their goals on a large scale. 
As a Muslim, I shall make it absolutely clear that Islam does not permit cruelty or oppression 
in any way, shape or form. The Holy Qur’an has deemed the killing of one innocent person 
without reason akin to killing all mankind. This is an injunction that is absolute and without 
exception. The Qur’an further states that even if any country or people hold enmity towards 
you that must not stop you from acting in a fully just and fair manner when dealing with them. 
Enmities or rivalries should not lead you to taking revenge, or to acting disproportionately. 
If you desire conflicts to be resolved in the best manner, endeavour to search for amicable 
solutions. I appreciate that many Western countries have generously permitted the people of 
poor or under-developed nations to settle in their respective countries, amongst whom are 
Muslims as well. Indeed, many Muslims live in your country and thus are also your citizens. 
The majority are law-abiding and sincere. Moreover, Islam clearly states that love for one’s 
country is part of the faith. The Ahmadiyya Muslim Community acts and promotes this message 
throughout the world. This is my message to you also, that if this true teaching of Islam is 
spread everywhere, then the requirements of showing love to one’s nation and peace, will 
remain established within each country and between countries of the world.

My humble request to you, and indeed to all world leaders, is that instead of using force to 
suppress other nations, use diplomacy, dialogue and wisdom. The major powers of the world, 
such as France, should play their role towards establishing peace. They should not use the acts 
of smaller countries as a basis to disturb world harmony. Thus, I again remind you to strive to 
your utmost to prevent the major and minor powers from erupting into a Third World War. 
There should be no doubt in our minds that if we fail in this task then the effects and aftermath 
of such a war will not be limited to only the poor countries of Asia, Europe and the Americas; 
rather, our future generations will have to bear the horrific consequences of our actions and 
children everywhere in the world will be born with defects. It is my prayer that the leaders 
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of the world act with wisdom and do not allow mutual enmities between nations and people 
on a small-scale to erupt into a global conflict. May God the Exalted enable you, and all world 
leaders, to comprehend this message.

With best wishes and with prayers,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community

٢٦٥
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 حنمده ونصلى على رسوله الكرمي بسم اهللا الرمحن الرحيم                

  وعلى عبده املسيح املوعود
    هو الناصر- بفضل اهللا ورمحته

     لندن يف 
 ١٦/٠٥/٢٠١٢  

  الفرنسية اجلمهورية هوالند رئيس سعادة فرانسوا

  الرئيس السيد عزيزي
الً أودئكم الفرصة هذه أغتنم أن أوا انتخابكم على ألهنا رئيسجديد 

 آمل وإنين إليكم، أوكلت قد كبرية مسئولية بالتأكيد وهي لفرنسا،
. قيادتكم من كله والعامل بل الفرنسي، الشعب وأدعو اهللا تعاىل أن ينتفع

 رسالة مؤخرا كتبت العامل كنت قد لشئون السريع التدهور ضوء يف
 مبسئولياته فيها ساركوزي ذكّرته نيكوال الفرنسي الرئيس لسلفكم،

 ونفوذه قوته كل استخدام منه وطلبت العدالة إلقامة العامل كأحد زعماء
 يف حديثا املنتخب لرئيسوحيث إنكم ا. العاملية اندالع احلرب ملنع

 ألن الرسالة، نفس أن أرسل لكم أيضا الضروري فإنين أجد من فرنسا،
 أمتكم، على تؤثر أن شأا من اليت القرارات اختاذ لديكم اآلن سلطة

يف غاية  تكون أن جيب العامل حكومات أن اعتقادي ويف. بأسره والعامل
 األمم والعداء بني لمإن الظ. العاملية الراهنة الظروف ظل يف القلق
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املاضي اندلعت  القرن ففي خالل .العاملي الصراع حنو باالنزالق يهددان
 ومع األمم، عصبة األوىل نشأت العاملية احلرب وبعد عامليتان، حربان
 العاملية احلرب إىل هذا وبالتايل أدى العدالة، متطلبات تتحقق مل ذلك

 أنشئت ذلك، وبعد .الذرية نابلالق باستخدام ذروا واليت بلغت الثانية،
 العاملي، السالم على واحلفاظ اإلنسان حقوق حلماية املتحدة األمم

 أنه نالحظ اليوم ولكن احلروب، من أجل جتنب وهكذا اختذت الوسائل
 الصغرية البلدان، من إن العديد. ثالثة عاملية التمهيد حلرب بالفعل مت

 بعض أن القلق يثري  ومما.ةذري قنابل متتلك سواء، حد على والكبرية
 املدمرة العواقب وجتهل مسئولة هي غري حجما األصغر النووية القوى

 عواقبها النووية فإن األسلحة استخدت لو األسلحة وال تتصور أنه هلذه
  . مثل يوم القيامة سيكون اليوم وأن ذلك الفور ستتضح على الرهيبة

والدة  إىل تؤدي أن  ميكنلدرجة أا مدمرة اليوم املتاحة إن األسلحة
 إنه يقال. أو جسدية شديدة وراثية بعيوب األطفال من جيل بعد جيل

 النووية، الرهيب للحرب اليت شهدت التدمري الدولة الوحيدة اليابان، يف
 األطفال على وتظهر مستمرة الذرية القنابل على املترتبة تزال اآلثار ال

  .عقود مرور سبعة الوالدة  رغم حديثي
 إلطفاء بأقصى جهدكم جاهدين تسعوا هو أن املتواضع طليب ذا فإنل

 إن بعض. املسلم وغري املسلم العامل بني الثقة وإزالة عدم العداوات
 االسالم وتقاليد تعاليم بشأن كبرية حتفظات تبدي األوروبية الدول
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كيفية األخرى تفكّر يف وبعضها على املسلمني، القيود بعض ووضعت 

  .كبذل القيام
الذي يبديه بعض املتطرفني الذين ينسبون أنفسهم لإلسالم  العداء إن

 صحيح، غري فعل رد بالغرب إىل جتاه الغرب من املمكن أن يؤدي
أما . والرتاع الديين التعصب من مزيد إىل يؤدي أن شأنه من والذي

اخلطأ ويعلّمنا أال مننع األخطاء بارتكاب السالم، اإلسالم فإنه دين حيب .
 احللول يف ونعتقد املبدأ، هذا نتبع -اإلسالمية األمحدية اجلماعة- إنناو

  .املسائل جلميع السلمية
 متاما مشوهة صورة تقدم املسلمني من صغرية أقلية أن جند لألسف،

 حملمد حبا إنين أقول. الضالة وال يعبرون إال عن معتقدام لإلسالم
 أن جيب "رمحة للعاملني" انك الذي وسلم عليه اهللا صلى الكرمي الرسول

 األفعال وال تتخذوا من تلك احلقيقي، اإلسالم هو هذا أن تظنوا ال
  . املسلمني من املساملة األغلبية مشاعر اليذاء ذريعة اخلاطئة

 على بعض ميت وبقلب رمحة بال أحد األشخاص النار أطلق مؤخرا،
 دخل أيام بضعة بعد مث سبب، بال فرنسا جنوب يف الفرنسيني اجلنود

 أيضا ونرى. معلميهم من اليهود وأحد أبرياء أطفال ثالثة وقتل املدرسة
 املسلمة، األخرى البلدان يف بانتظام حتدث الوحشية األعمال تلك

 عن اإلسالم الذريعة للتنفيس معارضي األعمال وهكذا تعطي هذه
  .أوسع نطاق وحتقيق خمططام على كراهيتهم
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 الظلم أو القسوة يبيح ال اإلسالم اما أنوإنين كمسلم، أوضح لكم مت

 واحد شخص قتل الكرمي القرآن اعترب وقد األشكال، من شكل بأي
 ودون مطلق إن هذا حتذير. مجيعا كأنه قتل للناس ذنب دون بريء

  . استثناء
إن القرآن الكرمي يبني أنه جيب أال مينعكم عداوة قوم أو بلد ضدكم 

تامة الرتيهة معهم، وأنه جيب أال تدفعكم من العمل مبعايري العدالة ال
 وإذا. عادل غري حنو على بالعمل أو العداوة أو اخلصومة إىل االنتقام،

 للبحث فيجب السعي أحسن هي باليت الرتاعات حل يف ترغبون كنتم
  . الودية احللول عن

 كرما منها ألبناء قد مسحت الغربية الدول من العديد أن أقدر إنين
. أيضا مسلمون وبينهم بلدام، يف أن تستقر املتخلفة أو ةالفقري الدول

 أيضا هم وبالتايل بلدكم، يف يعيشون املسلمني من إن الكثري الواقع، ويف
  . بالقانون خملصون ويلتزمون واألغلبية منهم مواطنوكم،
 اإلميان، الوطن من أن حب بوضوح اإلسالم يعلن ذلك، على وعالوة

 يف الرسالة على نشر هذه وتشجع تعمل ألمحديةا واجلماعة اإلسالمية
 التعاليم هذه نشر مت إذا أنه أيضا، لكم رساليت هي هذه. العامل أحناء مجيع
 للوطن احلب التعبري عن فإن متطلبات مكان كل يف لإلسالم احلقة

  .العامل دول وبني بلد كل داخل متوطدة والسالم سوف تبقى
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 من بدالً أنه هو العامل، زعماء عوجلمي بل لكم، املتواضع إن مطليب

 عليكم باستخدام الدبلوماسية األخرى، الدول لقمع القوة استخدام
 فرنسا، مثل العامل، يف الكربى القوى أن تلعب ينبغي. واحلكمة واحلوار
 أال تستخدم القوى الكربى أفعال ينبغي. السالم إحالل يف دورها
 مرة لذا فإنين أذكّركم. العاملي االستقرار لزعزعة ذريعة الصغرية البلدان
 من والصغرى الكربى القوى ملنع جهدكم قصارى بأن تبذلوا أخرى
 فإن املهمة هذه يف فشلنا إذا ندرك أنه أن  ينبغي.ثالثة عاملية حرب إثارة
 آسيا يف فقط الفقرية الدول على لن تقتصر احلرب وتبعات هذه آثار

 املروعة العواقب القادمة يالناتتحمل أج سوف بل واألمريكيتني، وأوروبا
. العامل يف مكان كل وسوف يولد أطفال بعيوب وتشوهات يف ألعمالنا

 املتبادلة وأال يسمحوا للعداوات باحلكمة، العامل يعمل قادة إنين أدعو أن
 الصراع أن تؤدي إىل اندالع والشعوب األمم على نطاق صغري بني

  .الرسالة هذه لفهم العامل قادة يععسى اهللا تعاىل أن يوفقكم ومج. العاملي
  .االحترام فائق بقبول والدعوات، وتفضلوا التمنيات أطيب مع

  املخلص
  أمحد مسرور مريزا

  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود
 العاملية اإلسالمية األمحدية اجلماعة إمام
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Her Majesty, Queen Elizabeth II 
Queen of the United Kingdom and Commonwealth Realms 
Buckingham Palace 
London SW1A 1AA 
United Kingdom

19 April 2012

Your Majesty,

As Head of the Ahmadiyya Muslim Community, and on behalf of the millions of members 
of the Ahmadiyya Muslim Community worldwide, I express my heartfelt congratulations to 
Her Majesty, the Queen, on the joyous occasion of the Diamond Jubilee. We are exceptionally 
grateful to God Almighty for enabling us to partake in this glorious celebration. In particular, 
all Ahmadi Muslims who are citizens of the United Kingdom take great pleasure and pride in 
the occasion of the Diamond Jubilee. Therefore, on their behalf, I convey sincere and heartfelt 
congratulations to Her Majesty. May God the Exalted keep our generous Queen perpetually in 
happiness and contentment.

I beseech the Noble God, Who created the heavens and the earth and filled them with countless 
blessings for our sustenance, that may He always grant our Queen, whose generous rule 
comprises many sovereign states and commonwealth nations, with peace, tranquillity and 
security. Just as Her Majesty is loved and respected by all her subjects, old and young, it is our 
prayer that Her Majesty comes to be loved by the Angels of God. May the All-Powerful and 
Mighty God shower Her Majesty generously with His countless spiritual bounties and blessings, 
just as He has granted her with worldly blessings in abundance. Through these blessings, may 
all citizens of this great nation be enabled to recognise the Supreme Lord and come to live in 
mutual love and affection. Irrespective of colour, creed, nationality or religion may all citizens of 
the United Kingdom show respect and honour to one another, to such a degree, that the positive 
impact and influence of this attitude extends beyond these shores and spreads to the people 
of other countries of the world also. May the world, much of which today is embroiled in wars, 
disorder and enmities instead become a haven of peace, love, brotherhood and friendship. It is 
my strong belief that the vision and efforts of Her Majesty can play a prominent role towards 
achieving this critical and overarching objective.

In the last century, two World Wars were fought in which millions of lives were lost. If today 
grievances between nations continue to increase, it will ultimately lead to the outbreak of 
another World War. The likely use of nuclear weapons in a World War will mean that the world 
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will witness untold and horrifying destruction. May God prevent such a catastrophe from 
occurring and may all people of the world adopt wisdom and sense. It is my humble request 
to Her Majesty to use the joyous celebration of the Diamond Jubilee, as a favour to mankind, to 
remind all people that all nations, whether large or small, should come to live in mutual love, 
peace and harmony.

In this context, on the auspicious occasion of the Diamond Jubilee, I would also humbly request 
Her Majesty to give the world the message that the followers of any religion, and even those 
who do not believe in God, should always respect the sentiments of the people of any other 
faith. Today, misconceptions regarding Islam are prevalent in the world. This on the one hand 
wounds the sentiments of peace-loving Muslims, whilst on the other, develops contempt and 
mistrust against Islam in the hearts of non-Muslims. Thus, it will be an act of great kindness and 
a favour to the followers of all religions, and indeed the entire world, if Her Majesty counsels all 
people to be respectful to religions and their followers. May the Noble Lord provide His Help 
and Succour to our Queen in the fulfilment of this objective.

As I mentioned at the beginning of this letter, I am the Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim 
Community. In this regard, I would like to provide a very brief overview of our Community. The 
Ahmadiyya Muslim Community firmly believes that the Promised Messiah and Reformer who, 
according to the prophecies of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) and past 
Prophets was destined to appear in this age, is none other than Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad 
of Qadian (peace be upon him). In 1889, he founded a pure and righteous community—the 
Ahmadiyya Muslim Community. His purpose for forming this Community was to establish a 
relationship between man and God and to incline people towards fulfilling the rights of one 
another so that they can live in mutual respect, and in goodwill. When Hadhrat Mirza Ghulam 
Ahmad (peace be upon him) passed away in 1908, he had approximately 400,000 followers. 
After his demise, the system of Khilafat was established in accordance with the Divine Will 
and currently, this humble servant of God is the Fifth Khalifa of the Promised Messiah (peace 
be upon him). Thus, the Ahmadiyya Muslim Community endeavours to further the mission of 
its Founder throughout the world. Our message is one of love, reconciliation and brotherhood 
and our motto is ‘Love for All, Hatred for None’. Indeed, this embodies the beautiful teachings 
of Islam in a nutshell.

It would be pertinent to mention here that it is a pleasant coincidence that during the era of 
the Founder of the Ahmadiyya Muslim Community, the Diamond Jubilee of Her Majesty, Queen 
Victoria, was celebrated. At the time, the Founder of the Ahmadiyya Community wrote a book, 
called A Gift for the Queen, in which he wrote a message of congratulations to Queen Victoria. 
In his message, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (peace be upon him) congratulated the Queen 
on her Diamond Jubilee, and for the manner in which all subjects under her rule, including 
the people of the Sub-Continent of India, were provided with justice and religious freedom 
and lived in peace. He presented the beautiful teachings of Islam and elucidated the purpose 
of his advent and claim. Although the people of the Sub-Continent have now been granted 
independence by the British Government, the fact that in Britain the Government has allowed 
people of diverse backgrounds and religions to live here, and has granted them all equal rights, 
freedom of religion and freedom to express and to propagate their beliefs, is ample proof of 
Britain’s very high levels of tolerance.
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Today, there are thousands of Ahmadi Muslims living in the United Kingdom. Many of them 
have fled here to seek refuge from the persecution they faced in their own countries. Under 
the generous rule of Her Majesty, they enjoy a peaceful life in which they receive justice, and 
freedom of religion. For this generosity, I would like to once again express my gratitude from 
my heart to our noble Queen.

I shall conclude my letter with the following prayer for Her Majesty, which is virtually the same 
prayer that was offered by the Founder of the Ahmadiyya Muslim Community for Her Majesty, 
Queen Victoria:

“O Powerful and Noble God! Through your Grace and Blessings keep our honoured Queen forever 
joyful, in the same way that we are living joyfully under her benevolent and benign rule. Almighty 
God! Be kind and loving to her, in the same way that we are living in peace and prosperity under 
her generous and kind rule.”

Further, it is my prayer that may God the Exalted guide our honoured Queen in a manner 
that pleases Him. May God the Almighty also guide the progeny of Her Majesty to become 
established on the Truth and to guiding others towards it. May the attributes of justice and 
freedom continue to remain the guiding principles of the British Monarchy. I once again 
congratulate Her Majesty from my heart on this occasion of great joy. I present my heartfelt 
and sincere congratulations to our noble Queen.

With best wishes and with prayers,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD 
Khalifatul Masih V 
Head of the worldwide 
Ahmadiyya Muslim Community
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 حنمده ونصلى على رسوله الكرمي بسم اهللا الرمحن الرحيم                

  على عبده املسيح املوعود
    هو الناصر- بفضل اهللا ورمحته

  يف    لندن 
 ١٩/٠٤/٢٠١٢  

  والكومنولث املتحدة اململكة ملكة الثانية إليزابيث كةاملل جاللة

  املتحدة اململكة SW1A 1AA لندن، باكنغهام قصر

  اجلاللة صاحبة
 من املاليني عن وبالنيابة األمحدية، اإلسالمية اجلماعة إمام بصفيت

 اينَّ عن أعرب أن أود العامل، يف األمحدية اإلسالمية اجلماعة أعضاء
 خاص بوجه ممتنون إننا. جلاللتك املاسي لليوبيل السعيدة بةباملناس القلبية

. ايد االحتفال هذا يف املشاركة من مكّننا الذي العزيز تعاىل اهللا إىل
 املتحدة اململكة مواطين من األمحديني املسلمني فإن خاص، وبوجه

 عنهم، وبالنيابة ذلك، وألجل. املناسبة ذه واالعتزاز بالسعادة يشعرون
 على مين أن تعاىل اهللا أسأل. جلاللتك املخلصة القلبية بالتهاين أتقدم نينفإ

  .والطمأنينة السعادة بدوام الكرمية مليكتنا
 والذي واألرض السماوات خلق الذي الكرمي، اهللا إىل أتوجه إنين
 يشمل اليت مليكتنا، على مين أن بقائنا، أجل من تحصى ال بنعم مألمها
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. واألمن والسكينة بالسالم الكمنولث، وأمم الدول نم العديد ملكها
 منهم الصغري مواطنيك، كل من وحمترمة حمبوبة جاللتك أن وكما

 مالئكة قبل من حمبوبة تصبحي أن جلاللتك تعاىل اهللا ندعو فإننا والكبري،
 النعم جزيل جاللتك على يرتل أن العزيز القوي تعاىل اهللا أسأل. اهللا

. بسخاء املادية بالنعم عليك أنعم كما املعدودة، غري الروحانية واملنن
 كلِّهم العظيمة البالد هذه مواطين ميتع أن تعاىل اهللا أسأل النعم، وذه
 النظر وبغض. وتعاطف متبادل حبب يعيشوا وأن العظيم اإلله يعرفوا كي
 مواطين جيعل أن تعاىل اهللا أسأل الدين أو والقومية والعقيدة اللون عن
 حىت بعضا لبعضهم والتقدير االحترام يظهرون مجيعهم املتحدة ملكةامل

 شعوب إىل وينتشر احلدود هذه خارج ممتدا السلوك هذا أثر يصبح
 يتورط الذي العامل، جيعل أن اهللا أسأل. أيضا العامل يف األخرى الدول
 واحلب للسالم مأوى والعداوات، واالضطرابات احلروب يف اليوم

 أن ميكن جلاللتك واجلهود الرؤية بأن يقني على إنين. اقةوالصد واألخوة
  .واحلاسم اهلام الكلي اهلدف هذا حتقيق يف قويا دورا تلعب
 من املاليني ضحيتهما سقط عامليتان حربان نشبت املاضي، القرن يف
 ستؤدي فإا التزايد، يف األمم بني اليوم العداوات استمرت وإذا. البشر

 الذي النووية، األسلحة استخدام إن. أخرى عاملية حرب إىل النهاية يف
 العامل أن سيعين تنشب، قد عاملية حرب أي يف حيدث أن املرجح من

 حدوث مينع أن تعاىل اهللا أسأل. مسبوق غري مرعبا دمارا يشهد سوف
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 جاللتك أناشد إنين. واملنطق احلكمة العامل يتبىن وأن كهذه كارثة

 بتذكري وذلك اإلنسانية؛ مصلحة يف املاسي باليوبيل احتفالك استغالل
 تعيش أن ينبغي كبرية، أم صغرية كانت سواء الدول، كل بأن الشعوب

  .وانسجام وسالم متبادل حبب
 أناشد أن أيضا أود امليمونة، املناسبة هذه ويف السياق، هذا ويف

 ال الذين أولئك وحىت دين، أي أتباع أن رسالة للعامل تعطي أن جاللتك
 عقيدة يتبعون الذين الناس مشاعر دائما حيترموا أن ينبغي باهللا، ونيؤمن

 العامل، يف تتصاعد اإلسالم عن اخلاطئة األفكار أن اليوم ونشهد. مغايرة
 انتهاك من ويزيد ناحية، من للسالم احملبني املسلمني مشاعر جيرح وهذا
 من ماإلسال جتاه املسلمني غري قلوب يف الثقة عدم ومن اإلسالم حرمة
 أتباع جتاه الكبري عطفك دواعي من سيكون فإنه وهلذا،. أخرى ناحية
 مجيعا الناس جاللتك وجهت ما إذا كله، العامل احلقيقة ويف األديان، كل
 مليكتنا ميد أن الكرمي اهللا أسأل. وأتباعها األديان كل حيترموا أن

  .اهلدف هذا لتحقيق والعون باملساعدة
 اإلسالمية اجلماعة إمام فإنين رساليت، ةبداي يف أوضحت وكما
. جبماعتنا موجزا تعريفا أقدم أن أود السياق هذا ويف. العاملية األمحدية

 املوعود املسيح بأن كامال إميانا تؤمن األمحدية اإلسالمية اجلماعة إن
 � الكرمي النيب لنبوءات وفقًا العصر هذا يف ظهوره املقدر الذي وادد،
. � القادياين أمحد غالم مرزا حضرة إال ليس هو لسابقني،ا واألنبياء
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 اجلماعة وهي تقية، طاهرة مجاعة حضرته أنشأ ،١٨٨٩ عام يف

 بني العالقة إنشاء اجلماعة تأسيس من هدفه كان. األمحدية اإلسالمية
 حبيث بعضا بعضهم حقوق حتقيق سلك يف الناس وخرط وربه العبد
 وعندما. احلسنة النيات من جو ويف دلمتبا احترام يف يعيشوا أن ميكن
 ٤٠٠.٠٠٠ من يقرب ما لديه كان ،١٩٠٨ عام يف � حضرته تويف
 الفقري العبد وأنا اإلهلية، للمشيئة وفقًا اخلالفة نظام قام وفاته، وبعد. تابع

 اإلسالمية اجلماعة فإن وهكذا،. � املوعود للمسيح اخلامس اخلليفة
. العامل أحناء مجيع يف مؤسسها رسالة تابعةمل حثيثا سعيا تسعى األمحدية

 واألخوة، واملصاحلة احلب مضموا واحدة رسالة هي رسالتها إن
 جتسيد هذا احلقيقة ويف". ألحد كراهية وال للجميع، احلب "وشعارنا
  .بإجياز لإلسالم اجلميلة للتعاليم
 صادف قد كان أنه الصدف حماسن من أنه هنا ذكره جيدر ومما
 اجلماعة مؤسس عصر يف فيكتوريا امللكة جلاللة املاسي باليوبيل لاالحتفا

 حتفة "مساه كتابا كتب الوقت، ذلك ويف ،� األمحدية اإلسالمية
 الرسالة هذا ويف. فيكتوريا للملكة نئة رسالة فيه كتب حيث ،"قيصرية

 كما املاسي، بيوبيلها فيكتوريا امللكة � أمحد غالم مرزا حضرة هنأ
 فيهم مبا حكمها، حتت هم الذين الشعوب من لرعيتها حكمها ىعل أثىن

 واحلرية بالعدل اتسم الذي احلكم ذلك اهلندية، القارة شبه شعوب
 لإلسالم اجلميلة التعاليم الكتاب هذا يف قدم وقد. بسالم والعيش الدينية
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 قد حاليا اهلندية القارة شعوب أن ورغم. بعثته من والغاية دعواه وبين

 احلكومة أن احلقيقة فإن الربيطانية، احلكومة عن االستقالل لوانا
 العيش من واألديان اخللفيات خمتلف من مواطنيها مكَّنت قد الربيطانية

 والدعوة التعبري وحرية العقيدة، وحرية متساوية، حقوقا ومنحتهم هنا،
 التسامح من جدا العايل املستوى على كبري دليل وهذا معتقدام، إىل

  .بريطانيا به حتظى لذيا
 اململكة يف يعيشون الذين األمحديني املسلمني آالف هنالك واليوم،

 الذي االضطهاد من اللجوء طالبني هنا إىل فروا قد منهم العديد. املتحدة
 آمنة حبياة يتمتعون جلاللتك، الكرمي احلكم وحتت. بلدام يف واجهوه
 أن جمددا أود الكرم، هذا أجل ومن. الدينية واحلرية بالعدل وحيظون

  .الكرمية ملليكتنا قليب صميم من امتناين عن أعرب
 الواقع يف هي واليت جلاللتك، التالية بالدعوات رساليت أي وسوف
 األمحدية اإلسالمية اجلماعة مؤسس حضرة دعاها اليت نفسها الدعوات

  .فيكتوريا امللكة جلاللة السالم عليه
 سعادة يف املعظمة مليكتنا احفظْ فضلكو برمحتك الكرمي، ريب يا"

 ريب يا. واحلميد اخلير حكمها حتت بسعادة نعيش أننا كما أبدية،
 حتت ورخاء سالم يف نعيش أننا كما وحب بلطف عاملْها العزيز،
  ."والكرمي العطوف حكمها
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 إىل مليكتنا يهدي أن العظيم تعاىل اهللا أدعو فإنين ذلك، إىل إضافة

 ويرسخ جاللتك ذرية أيضا يهدي أن العزيز تعاىل اهللا أسأل. رضاه سبل
 صفات تستمر أن عسى. إليه آخرين ويهدي احلق طريق يف أقدامهم

 املناسبة وذه وجمددا،. امللكي للنظام هادية مبادئ لتكون واحلرية العدل
  .الكرمية ملليكتنا املخلصة القلبية اينَّ أقدم العظيمة، السعيدة

  .ودعوايت يتمتنيا خالص مع
  املخلص

  أمحد مسرور مرزا
  � املهدي واإلمام املوعود للمسيح اخلامس اخلليفة

  األمحدية اإلسالمية اجلماعة إمام
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Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran
Ayatollah Syed Ali Hosseini Khamenei
Tehran, Iran

14 May 2012

Respected Ayatollah,

Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu,

Allah the Almighty has enabled you to serve Islam in Iran and presently, the Government of Iran 
also functions under your auspices. This requires that we strive to our utmost to convey the 
correct Islamic teachings to the world. As Muslims, we should endeavour to teach the world to 
live in peace, love and harmony. In particular, Muslim leaders need to urgently pay heed to this. 
For this reason, it is my request to you to draw the attention of your Government towards its 
responsibilities to establishing peace in the world. If Iran is attacked it has the right to defend 
itself to save the country, however it should not instigate aggression and take the first step 
forward into any conflict. Instead, an effort should be made to leave aside religious differences 
and to try and unite upon common values. It is this very approach that we find was adopted in 
the history of Islam. 

I am writing this letter to you for the reason that I am a believer, Successor and the Khalifa 
of the Promised Messiah and Imam Mahdi (peace be upon him), whose advent in this age 
was prophesied by the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him). The Community he 
established is known as the Ahmadiyya Muslim Community. With the Grace of Allah, the 
Community has now spread to 200 countries of the world and has millions of devoted followers 
across the globe. It is our ardent desire to guide the world towards living in mutual love and 
peace. To this end, I constantly draw the attention of people from all walks of life. Hence, I 
recently wrote to the Prime Minister of Israel, the President of the United States of America and 
also other world leaders. I have also written to Pope Benedict XVI in this regard.   
 
As the spiritual leader of a large Islamic nation, I hope that you will come to agree that if the 
entire Muslim Ummah unites and works together, world peace can be established. We should 
not pointlessly add fuel to enmities and grudges, rather, we should search for opportunities to 
establish peace and tranquillity. Further, even enmity or opposition against others should not 
be devoid of justice. This is what we have been taught in the Holy Qur’an:

٢٨٧



                  ������������������������������������������ �� 	
���� ������� �����  

  

 

‘O ye who believe! be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity; and let not a 
people’s enmity incite you to act otherwise than with justice. Be just, that is nearer to 
righteousness. And fear Allah. Surely, Allah is aware of what you do.’ (Surah Al-Ma’idah, Verse 9).

May Allah enable the entire Muslim Ummah and all Muslim governments to understand my 
message so that they prepare themselves to play their respective roles in an effort to establish 
peace in the world. 

It is my love for mankind, developed out of a love for the entire Muslim Ummah, and also 
because of being a member of the Ummah of the ‘Mercy for all mankind’ myself, that has led 
me to writing this letter. May Allah enable the leaders of the world to understand my words 
and may they actively play a role in establishing world peace. Otherwise, if the haste and 
recklessness of any nation leads to a full blown war between two nations, such a conflict will 
not be limited to only those countries; rather the flames of war will engulf the entire world. 
Thus, it is entirely plausible that a World War will break out, which will not be fought with 
conventional weapons, but rather with atomic weapons. A nuclear war will result in such 
horrific and devastating consequences that its aftermath will not only affect those present in 
the world at the time, rather the long-term effects of such a war would provide the terrifying 
‘gift’ to future generations of being born with disabilities and defects. For this reason, no 
country should assume they are safe from the impending destruction. 

Therefore, once again, in the name of Allah and His Messenger and out of compassion and love 
for humanity, I request you to play your role in establishing peace in the world.

With best wishes and with prayers,

Wassalam,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide
Ahmadiyya Muslim Community

 

always

٢٨٨
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٢٨٩
  

 حنمده ونصلى على رسوله الكرمي  الرمحن الرحيم                بسم اهللا

  وعلى عبده املسيح املوعود
    هو الناصر- بفضل اهللا ورمحته

     لندن يف 
١٤/٠٥/٢٠١٢  

  إيران طهران، خامنئي حسيين علي اهللا آية السيد

  احملترم اهللا آية
  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 واحلكومة إيران، يف اإلسالم خدمة على عملوالت تعاىل اهللا مكّنكم لقد
 جهدنا أقصى نبذل أن يتطلب وهذا إشرافكم، حتت اآلن تعمل اإليرانية

 أن جيب فإننا وكمسلمني،. العامل يف الصحيحة اإلسالم تعاليم لنشر
 فإن خاص، وبشكل. وانسجام وحب بسالم العيش العاملَ لنعلِّم نسعى
 وهلذا. عاجل بشكل األمر هذا إىل يصغوا أن يلزمهم املسلمني القادة

 إرساء يف مسئولياا حنو حكومتكم تنبهوا أن أناشدكم فإنين السبب،
 عن تدافع أن حقها من فإن إيران، مهامجة متّت إذا. العامل يف السالم
 القيام أو اهلجوم على التحريض ينبغي ال ولكن البالد، حلماية نفسها

 من اجلهود بذل جيب ذلك، عن وعوضا. عصرا أي يف األوىل باخلطوة
 التوحد على والعمل احملاولة سبيل يف جانبا الدينية اخلالفات ترك أجل
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٢٩٠
 طوال دوما اإلسالم تبناه ما هو املنهج هذا إن. املشتركة القيم حول
  .تارخيه
 للمسيح وخليفة ومتبع مؤمن أنين بسبب لكم الرسالة هذه أكتب إنين
 النيب العصر هذا يف مبجيئه تنبأ والذي ،� املهدي مواإلما املوعود
 اإلسالمية باجلماعة تعرف حضرته أسسها اليت واجلماعة. � الكرمي

 ٢٠٠ يف اآلن منتشرة اجلماعة هذه فإن تعاىل، اهللا وبفضل األمحدية،
 رغبتنا إن. العامل أحناء مجيع يف املخلصني األتباع ماليني ولديها دولة،

 فإنين وهلذا وسالم، متبادل حبب العيش حنو العامل هداية يف هي العارمة
 وباملناسبة،. اهلدف هذا حنو اخللفيات خمتلف من الناس باستمرار أوجه
 رئيس وإىل اإلسرائيلي، الوزراء رئيس إىل رسالة مؤخرا كتبت قد فإنين

 فقد كذلك آخرين، عاملني قادة وإىل األمريكية، املتحدة الواليات
  .األمر هذا حول عشر السادس بندكت البابا إىل أرسلت

 معي تتفق أنك آمل فإنين كبري، إسالمي لبلد روحيا قائدا وبصفتك
 إرساء ميكن فإنه سويا، وعملت بكاملها اإلسالمية األمة توحدت لو أنه

 واألحقاد العداوات على الزيت نصب أال ينبغي. العاملي السالم
 السالم إقامة أجل من الفرص نع نبحث أن ينبغي بل املتأججة،
 ينبغي األطراف بني واملعارضة العداوة فإن ذلك، إىل إضافة. والسكينة

  :الكرمي القرآن إياه علمنا ما وهذا. العدل إىل تفتقر أال
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٢٩١
 يجرِمنكُم ولَا بِالْقسط شهداَء للَّه قَوامني كُونوا آمنوا الَّذين أَيها يا�
نمٍ آنُشلَى قَولُوا أَلَّا عدعلُوا تداع وه بى أَقْرقْولتقُوا لاتو إِنَّ اللَّه اللَّه 

بِريا خلُونَ بِممع٩ املائدة(�ت(  
 املسلمة واحلكومات مجعاء اإلسالمية األمة ميكِّن أن العزيز اهللا أسأل

 جهود يف دوارهمأ ليلعبوا أنفسهم يهيئون حبيث هذه؛ رساليت تعي أن
  .العامل يف السالم إقامة
 مجعاء، اإلسالمية لألمة حيب من نشأ والذي لإلنسانية، حيب إن

 دفعين هذا كل ،�" للعاملني رمحة "هو الذي أمة من فردا كوين وبسبب
 العامل يف القادة ميكّن أن تعاىل اهللا أسأل. الرسالة هذه لكم أكتب أن

 العاملي، السالم إرساء يف دورهم يلعبوا أن اهللا وأسأل كلمايت ليفهموا
 بني كاملة حرب تفجري إىل يؤدي قد ورها أو دولة أي تسرع فإن وإال

 سوف بل فقط، الدولتني بتلك حمدودا يبقى لن كهذا وصراع دولتني،
 احلرب أن متاما احملتمل فمن لذلك. كله العاملَ احلرب هليب ألسنة حتاصر
 فقط، التقليدية األسلحة فيها تستخدم لن واليت تقع، سوف العاملية
 نتائج إىل تؤدي سوف نووية حربا إن. نووية حربا ستكون ولكنها
 يف سيشهدوا من على آثارها تتوقف ولن ومدمرة، وكارثية مروعة
 سارة غري" هدية "ستقدم األمد طويلة آثار هلا يكون سوف بل وقتها،

 فإنه هذا، وألجل. وتشوهات اقاتبإع سيولدون الذي القادمة لألجيال
  .الوشيك الدمار هذا من مأمن يف أنه يظن أن بلد أي على ينبغي ال
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٢٩٢
 واحلب التعاطف وبدافع ،� ورسوله اهللا وباسم جمددا، فإنين وهلذا،

  .العامل يف السالم إرساء يف دوركم تلعبوا أن أناشدكم لإلنسانية،
  .ودعوايت أمنيايت أطيب مع

  .وبركاته اهللا محةور عليكم والسالم
  املخلص 
  أمحد مسرور مرزا

  � املهدي واإلمام املوعود للمسيح اخلامس اخلليفة
  األمحدية اإلسالمية اجلماعة إمام
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