
م7/8/0202 ة اجلمع   خطبة  
 

و اِهِهمْ  اّللَِ  نُور   لُِيْطِفُئوا يُرِيُدون  استهل حضرته اخلطبة بتالوة: " اِفُرون   ه  ك رِ   و ل وْ  نُورِهِ  ُمِتم   و اّللَُ  ِبِ ف ْ  و ِدينِ  ِِبْْلُد ى ر ُسول هُ  أ ْرس ل   اَلِذي ُهو   * اْلك 
ينِ  ع ل ى لُِيْظِهر هُ  اْلْ ق ِ   (10-9 الصف) اْلُمْشرُِكون   ك رِه    و ل وْ  ُكلِ هِ   الدِ 

أول يوم من اجللسة السنوية، لكنه بسبب هذا الوِبء املتفشي يف العامل مل تُعق د  ومن املفرتض أن يكوناليوم هو السابع من أغسطس، 
 اهااليت ألق ضرتهح الربامج، حيث تُبث  ُخطبالقناة األمحدية سَد هذا النقص ْلد ما إبعداد بعض حاولت اجللسة السنوية يف هذا العام. 

تقرير  يقدمأن  ضرتهح يف شىت اجللسات السنوية يف السنة املاضية، إضافة إىل بعض الربامج اجلديدة أيضا. وإضافة إىل ذلك خطر ببال
 السنة.  هذه على اجلماعة على مدار نزول أفضال هللا 

مجاعته، وال تقدر أي قوة يف العامل على و ونْصره حيالفه هو  أتييد هللا  وجند فيهما أن مث قدم حضرته تفسري لآلايت اليت سبق وتالها
 منع هذا التقدم واالزدهار. 

يِن ُكلِ ِه، قبل عشرين عاما تقريبا أُِْلمُت آية قرآنية: ُهو  اَلِذي أ ْرس ل  ر ُسول هُ ِِبْْلُد ى و ِديِن اْلْ قِ  لُِيْظِهر ُه ع ل ى الد ِ : يقول املسيح املوعود 
أن هناك نبوءة  ليكن معلوما هنا اإلسالم  غالبا بيدي على األداين كلها. وأُفِهمُت معىن اإلْلام أين أُرِسلت من هللا تعاىل ليجعل هللُا 

اإلسالم وحده هو الدين : مث يقول عظيمة يف القرآن الكرمي يتفق العلماء والباحثون كلهم على أهنا ستتحقق على يد املسيح املوعود. 
كون شاهدة تاْلي الذي حيل  به الربيع دائما فتخضر  أشجارُه وحتمل مثارا لذيذة. ففي هذا الزمن أيضا أسس هللا تعاىل هذه اجلماعة بفضله ل

  على كون اإلسالم دينا حيا، ولكي تزداد معرفة هللا تعاىل، وينشأ عليه يقني يقضي على جناسة الذنب، وينشر اْلسنة والطهارة.
 وقد مشل التقرير الذي قدمه حضرته عن أفضال هللا تعاىل اليت تتنزل على مجاعتنا عدة جماالت:

 
 إقامة فروع جديدة للجماعة:

، وإضافة إىل هذه الفروع فرعا بفضل هللا  288إن عدد الفروع اجلديدة للجماعة اليت أقيمت يف العامل كله ما عدا ِبكستان هذا العام 
فرعا جديدا للجماعة،  40أُقيم  حتتل سرياليون املركز األول حيث  ومكان جديد.  1040اجلديدة قد ُغرس غراس األمحدية أول مرة يف 

فرعا جديدا، وإضافة إليها هناك بالد كثرية أخرى،  23أُقيم  فيها فرعا جديدا، وتتلوه غاان حيث  31فيها أُقيم  كنشاسا اليت وبعده كونغو  
اؤ وتنزانيا واثين عشر فرعا، ومنها غامبيا وليبرياي وبنني وساحل العاج والنيجر والسنغال وغينيا بسفرعنْي حيث يرتاوح عدد فروع جديدة بني 

لفروع يتسىن ومن خالل هذه اوانكري ونيجرياي وتوغو وساؤتوميه وكيمرون وتركيا وكونغو وبرازيل وأوغندا وغريها من البالد. وغينيا ك
األمحديني  قدمهيوقدم حضرته األمثلة كيف يتأثر الناس بتعاليم اإلسالم اْلقيقي، وِبلنموذج اْلسن الذي لألمحديني نشر تعاليم اإلسالم، 

ن هاجروا من أجل من خالل جهود املبلغني الذي ملتفاين يف تبليغ رسالة اإلسالم وإحياء سنة النيب صلى هللا عليه وسلمللمسلم الصادق ا
نشر رسالة اإلسالم أو من خالل إذاعات اجلماعة أو قنوات اإلم يت إيه املخلفة، أو حىت من خالل أولئك األمحديني اجلدد الذين وجدوا 

 الم وبدؤوا هم أنفسهم بتبليغ هذه الدعوة ونشر هذه الرسالة.صدق دعوى املسيح عليه الس



حيث توجد قبور إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأزواجهم  وهي مدينة إبراهيم كما وقد أقيم رمسيا فرع للجماعة يف مدينة اخلليل يف فلسطني 
أمحداي وأقيم فرع رمسي للجماعة وخصص أحد األمحديني جزءا من بيته ليكون  27املطهرات، وهي مدينة اترخيية ويسكن فيها ويف ريفها 

 مسجدا ُتصلى فيها الصلوات. 
 بناء املساجد: أما عن بناء املساجد اجلديدة واملساجد اليت حازهتا اجلماعة نتيجة التبليغ: عددها الكلي هو 217 بفضل هللا ومنها 

وفقنا هللا تعاىل للبناء أو اْلصول على املساجد يف كثري من الدول يف ثالث قارات بل . قدمية حازهتا اجلماعة 93جديدة ُشيدت و 124
لوب األمحديني تقدمي التضحيات من أجل نشر ي هللا بنفسه يف ققيل فكما ذكر حضرته بعض الوقائع اليت توضح كييف أربع قارات.  

يهيئ هللا األسباب من أجل زايدة إميان الناس. وكتب معلمنا من منطقة سيميو يف وكيف  الدعوة وبناء املساجد وتبليغ رسالة اإلسالم.
يحي األمحديني: ملن تبنون هذا تنزانيا: يف فرع للجماعة أنشئ يف العام املاضي بنينا مسجدا ومركز دعوة. ويف أايم البناء سأل قس مس

البيت؟ قالوا: إلقامة معل م مجاعتنا. فاستغرب القس من ذلك وقال ال جرم أنكم تكرمون وحترتمون زعماء دينكم، وتعملون بشعاركم 
حيتذي به غريكم.  أن القائل: اْلب للجميع وال كراهية ألحد، وهذا مثال جيب  

م يتمن أجل بناء املساجد ومراكز الدعوة وغري ذلك،  -وال سيما يف إفريقيا–بلدا  114من ومن خالل العمل التطوعي ألفراد مجاعتنا 
 هكذا جيعل هللا تعاىل الربكة يف أموالنا. توفري مبالغ كثرية تستغل لبناء املزيد من املزيد من املساجد و 

 
ابع عديدة يف اململكة املتحدة يف مدينة "فارهنام"، منها أن مطوهناك أعمال كثرية تقوم هبا مطبعة الرقيم املركزية املوجودة  مطبعة الرقيم:

. ستني ألفاً ومئتني وأربعني نسخةثالمثئة و  تعمل يف أفريقيا حتت إشراف مطبعة الرقيم. والكتب اليت طبعت يف مطبعة الرقيم يبلغ عدد نسخها
 مساعيل" الصادرتني من قبل مكتب "وقف نو". كما تطبع يفِبإلضافة إىل طباعة جمالت "موازنة مذاهب"، و"النصرة"، وجمليت"مرمي" و"إ

 وغريها من األعمال.  لشىت مكاتب اجلماعة "املطبوع عليها ديباجة خاصة"  واألوراق الرتويسية واملنشوراتكثري من الكتيبات الرقيم   ةمطبع
ما أن أخاان على املشروع جبهد جهيد. ك عملتإن نظارة اإلشاعة يف مجاعتنا بقاداين اْلند قد كما قد طبعت القرآن الكرمي برسم "منظور" 

 مد احملرتم قد ساعد مطبعة الرقيم كثريا يف سبيل طبع هذا املصحف.حماألمحدي من تركيا السيد 
 هذه املطابع أكثر  من د نسخ الكتب املطبوعة يفويبلغ عددول خمتلفة، حتت إشراف مطبعة الرقيم املتواجدة يف إجنلرتا تعمل مطابع اجلماعة 

ست مئة واثين عشر ألف نسخة. ِبإلضافة إىل ذلك تطبع فيها اجملالت واجلرائد واملطبوعات الدعوية واملناشري وغريها، ويبلغ عدد نسخها 
 .نسخة ومثانني ألف ومخس  تسعة ماليني وأربع مئة 

طبعت يف هذا العام أعماال خاصة للناس، كما طبعت من أجل وزارة الصحة كتيبات ومناشري عالوة على ذلك، فإن مطبعتنا يف غامبيا قد 
اتصلت فوالفتات ِبعداد كبرية، حتتوي على بيان التدابري الوقائية من وِبء الكوروان لتوعية الناس. كانت املطابع األخرى مغلقة بسبب الوِبء، 

 ، فساعدانها.اْلكومة جبماعتنا طالبة منها طبع هذه املناشري
 

لغة، وكان عدد نسخ الطبع أربعة ماليني ومئيت وستة  42كتاِب وكتيبا ومنشورا ب  407قد طبعت هذا العام )قسم الطبع(  وكالة اإلشاعة
عددها ف . أما شىت اجملالت اليت تطبعها وتنشرها فروع اجلماعة حمليا يف خمتلف بالد العامل يف هذا الوقت،نسخة وتسعة ومخسني اً ومخسني ألف

 لغة. 29جريدة وجملة حيث تنشر فيها مقاالت ومواد تربوية وتعليمية وثقافية ب   94



لغة.  24أُرسلْت إىل خمتلف مجاعات البالد أكثر من مئة وتسعني ألف نسخة من خمتلف الكتب ب  فقد : )قسم التوزيع( وكالة اإلشاعة
موضوع  709وكما وزعت يف خمتلف الدول ستة ماليني وثالث مئة وستة ومثانني ألف نسخة من خمتلف الكتب والكتيبات واملناشري ب  

 وعنوان، وهكذا وصلت الدعوة إىل ماليني الناس يف العامل. 
 

ت يف بريطانيا ترمجة وشرح متمراجعة ترمجة معاين القرآن الكرمي ِبللغة اإليطالية، وأُرسلت للطباعة. ويف السنة اْلالية  متت وكالة التصنيف
كتاب ني "إعجاز أمحدي"، كما متت ترمجة إجنليزية ل جملدا لصحيح البخاري. وطُبعت ترمجة إجنليزية لكتاب املسيح املوعود  أحد عشر
تب املسيح سلسلة كإبذن هللا. واثنان وعشرون جملدا من  ومها: إمتام اْلجة، واْلرب املقدسة، وسرُيسالن للطباعة قريبا  آخرين له

"اخلزائن الروحانية" )ما عدا اجمللد العاشر( يف طور الطباعة يف بريطانيا، وسيبدأ العمل على اجمللد العاشر أيضا سريعا إبذن هللا  املوعود 
مكاتب  8بلدا و 36م من 2020-2019قريبا. وحبسب التقارير الواردة خالل العام  عشرون كلها النور  التوقع أن ترى اجمللدات الثالثة و ون

 .لغة خمتلفة 33نشرة يف  154قد أُِعد ت  ،مركزية
 ليفة أن يقرأ كتابفطلب منه اخل يكن أمحداي حينذاك يف العام املاضي حضر اجللسة ضيف من أوكرانيا امسه السيد "سرغئي دميرتو"، ومل

س زعيما بعد قراءة هذا الكتاب علمُت أن املرزا غالم أمحد القادايين ليعل ق عليه. فقال بعد عودته إىل وطنه: وي"فلسفة تعاليم اإلسالم" 
إىل حد كبري. مل  زادت يف علميفقد قراءة كتاب "فلسفة تعاليم اإلسالم"  أما..علم األداين.يف أيضا دينيا فحسب بل كان ِبحثا كبريا 

على  يح املوعود لقد أكد املس..... ووجداين العقل فقط بل كتبته بكل قليب وروحي اسيمبقأكتب تعليقي هذا على الكتاب املذكور 
خاص  بوجه توقد أُعجب...مهم جدا دين أمر   جتديد اإلسالم وعلى إصالح األمة املسلمة بوجه خاص، ومما ال شك فيه أن جتديد أي  

 ومن الضروري جدا لنا أن ندرك اْلدف من خلقنا وندرك أمهية خلق هللاجبزء الكتاب الذي فيه شرحُ اْلاالت الطبيعية ومفهوم األخالق. 
أصلح الفكرة اخلاطئة السائدة  املسيح املوعود  إن ...نسعى جاهدين لفهم األخالق وأساسها.جيب أن ، وكذلك اتقدير  تعاىل ونقدره

 ه، سيصبحوبلد   هب بيته واألجواء احمليطة يصلح كل واحد منا أهل   اعن اإلسالم يف العامل اإلسالمي، مث توجه إىل إصالح مجاعته، فعندم
حالة العامل اإلميانية. لقد فتح املرزا غالم أمحد القادايين ِبِب جديدا للعلم يف علم األداين بشرحه اْلاالت  إصالحلذلك قادرا على  نتيجةً 

 . واألخالقيةالطبعية 
إن هذا الكتاب جيد جدا نظرا إىل الظروف "األزمة العاملية وطريق السالم" فقال:  كتابكان هناك برفسور من نيبال، وقد أُهِدي  

 )وكان قد عل م على فقرات وسطور كثرية يف الكتاب( وقال أيضا أنه كان يريد إبراز هذه الفقرات ألن هناك حاجة كبرية لرتويج الراهنة.
  هذه األمور يف العامل. وقد ذُكرت فيها مبادئ ذهبية للعامل. لقد أُعجبُت ِبلكتاب كثريا جدا، وسأعطيه أصدقائي أيضا ليقرأوه.

عرفة رسالة األزمة العاملية وطريق السالم" ستفيد غري املسلمني كثريا مل"إن قراءة الكتاب: ر امسه "الدكتور غِوِوند"آخنيبايل قال برفسور و 
اإلسالم عن األمن. اجلماعة األمحدية تقدم موقفها أمام العامل بطريق ِسلمي مقارنة مع ِفرق املسلمني األخرى. وحبسب قول اجلماعة 

 وال شك أن إنكار ذلك مستحيل متاما.  .لعمل بتعاليم القرآن الكرمي فحسبِب إالممكن  غري العامل األمحدية إن قيام األمن يف
 

فمن خالْلا يطلع الناس على أدبيات اجلماعة ويتعرفون على حقيقة تعاليم اإلسالم وخاصة فيما يتعلق ببعض  معارض الكتب:املنشورات و 
 كما تطلعهم على ضرورة اإلميان ِبهلل.  لمني.األمور اليت أسئ فهمها كاجلهاد وقتل غري املس



 22700000بلدا، وبواسطتها وصلت دعوة اجلماعة إىل  111يف  منشور 9357000عام قيد البحث أكثر من  الوقد ُوز عت أثناء 
جبمال  وإن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تُقنع األعداء، حيث بتوزيع هذه املناشري يتصل الناس للحصول على مزيد من املعلوماتشخص. 

 وأسوته تعاليم اإلسالم من خالل عرضها ْلم وجتعلهم يدركون عظمة مكانة النيب 
وخالل معرض الكتاب يف "آسام" مت التعريف ِبجلماعة للسيد آفتاب أمحد شودري الذي هو حائز على الدكتوراة وهو حافظ للقرآن الكرمي 

دأ معه النقاش التفصيلي، وأثناء اْلديث أُخرب عن معتقدات اجلماعة املتعلقة بوفاة املسيح الناصري، وقُدمت له الرباهني على أيضا، مث ب
ال شك أنين أحفظ القرآن الكرمي ولكن مل أنتبه إىل هذا املوضوع قط، لقد فتحتم عيين. إنين أكتب وفاة املسيح من القرآن الكرمي. فقال: 

 رائد وسأنشر اآلن هذا املوضوع يف اجلرائد على ضوء هذه اآلايت حىت ولو وقف مجيع املسلمني يف "آسام" ملعارضيت.مقاالت يف اجل
 

اشرتك يف ندوة اجلماعة للسالم يف سويسرا أحد القساوسة السيد "مشل فشل" الذي يرأس إحدى اجلمعيات اخلريية وقد  ندوات السالم:
أشكر اجلماعة األمحدية من صميم فؤادي، إنين متعجب من أن مجاعة مسلمة متنح جائزة جلمعية خريية منحته اجلماعة جائزة، فقال: إنين 

مسيحية وهذا يدل على أنكم ال تتكلمون عن األمن والسالم فقط بل تعملون إلقامة األمن أيضا، وإن الشجرة تعرف بثمارها، ومن مثاركم 
 هذه الندوة للسالم.

 
 ة يف فنلندا أهنم عقدوا هناك ندوة السالم اشرتك فيها دبلوماسي من اخلارجية الفنلندية وسفري أسبق لفنلندا يفكتب الرئيس الوطين للجماع

سررت كثريا حقًّا حبضوري يف هذه املناسبة املوقرة لكم، ولقد عملت رئيسًا للسفارة الفنلندية يف إسالم آِبد بباكستان من ِبكستان، فقال: 
ذكرايت طيبة لتلك الفرتة. لقد كان األمحديون املعروفون هناك من بني أصدقائي املقربني وأصدقاء أسريت.  وأمحل 1998إىل  1995عام 

لقد لعب األمحديون دورًا هامًا يف ذلك البلد ويف الدفاع عن حدوده وإضافة إىل ذلك يف جناح ذلك البلد يف العلوم والفنون واالقتصاد. 
يقول: لقد عملت سفريًا  مث رة اْلندية كان كثري من مواطنيها والعسكريني ينتمون إىل اجلماعة األمحدية.عندما كانت بريطانيا حتكم شبه القا
 الدكتور عبد السالم الذي الذي  أسسه العامل الباكستاينللفيزايء النظرية يف تريستا  الثالث ملركز الدويليف إيطاليا أيضا وهناك تعرفت على ا

إسالمي حاز على جائزة نوبل. يقول: ملا انتشر خرب فوزه جبائزة نوبل فقد أشيد به كثريا يف اجلرائد الوطنية  هو أول عامل مسلم من أي بلد
مث يقول: فلما تويف  .الباكستانية وعلى الراديو والتلفاز وأثين عليه. ولكن عُرف سريعًا أنه أمحدي وفجأة توقف كل الثناء عليه والدعاية له

 مدينة البنجاب الباكستانية، ومن املؤسف أنه قد حميت كلمة مسلم من شاهد قربه.  مت دفنه يف ربوة 1996يف 
ع أمام جتمع صغري يف القاعة على شاكلة اجللسة وسيسممث وعد حضرته ِبن يقدم املزيد من الوقائع و األحداث يوم األحد إن شاء هللا 

 العامل من خالل أم يت أيه عن تلك األفضال اليت من  هبا هللا تعاىل على اجلماعة خالل هذه السنة. 


