1

ٍ
مسوات أبدية من السالم
الوصول إىل
يوم السبت  ،2019/07/06ألقى إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية ،اخلليفة
اخلامس لإلمام املهدي واملسيح املوعود عليه السالم ،حضرة مريزا مسرور أمحد ،خط ااًب
أمام أكثر من  1000ضيف من كبار الشخصيات ،يف اليوم الثاين من اجللسة
السنوية الرابعة واألربعني للجماعة اإلسالمية األمحدية يف أملانيا.
فيما يلي الرتمجة العربية للخطاب الذي ألقاه حضرته هبذه املناسبة...
بعد التشهد والتعوذ والبسملة قال أمري املؤمنني (أيده هللا تعاىل بنصره العزيز):
الضيوف الكرام ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
بدايةا ،أود أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر مجيع ضيوفنا الذين جاءوا حلضور اجللسة
السنوية.
جتمع ديين حبت ،جيتمع فيه املسلمون األمحديون من أجل تعزيز
اجللسة السنوية ٌ
روحانياهتم وأخالقهم ،وزايدة معرفتهم الدينية .أصبح من عاداتنا ،يف جلستنا هنا يف
أملانيا ،عقد برانمج خاص مع ضيوفنا املسلمني وغري املسلمني ،وجنتمع هنا هلذا
الغرض اآلن.
رمبا قد حضر بعضكم أحد براجمنا ساب اقا ،وهم مطّلعون ًبلتايل على معتقدات اجلماعة
اإلسالمية األمحدية ،ولكن ،ال بد أن هناك ضيوفاا آخرين انضموا إلينا للمرة األوىل
للتعرف على مجاعتنا ومعتقداتنا وممارساتنا..
يدرك اآلن مثل هؤالء الضيوف أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية مجاعة إسالمية
أتسست من أجل إصالح الروحي للبشرية مصداقاا لنبوءة مؤسس اإلسالم ،الرسول
الكرمي ﷺ املتعلقة آبخر الزمان.
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إهنا ظاهرة طبيعية ال تنطبق فقط على املنظمات الدنيوية وإمنا على اجملتمعات الدينية
ٍ
معتقد معني يبدأون مع مرور الوقت ًبالحنراف عن تعاليمه األصلية
أيضا أن أتباع
ا
واالبتعاد عن معتقداته األساسية ،ونتيجة لذلك ،أييت زمان على اجلماعات الدينية
حتتاج فيه إىل اإلحياء .وإال ،فسوف متوت يف النهاية أو تتحول إىل شيء ال يشبه
حالتها األصلية.
حنن نؤمن أنه عندما يتعلق األمر ًبجلماعات الدينية ،فمن أجل احلفاظ على تعاليمها
األصلية حية ،فإن من سنة هللا تعاىل أن يرسل مبعوثيه إلصالح الناس وتوجيههم حنو
معتقداهتم وممارساهتم األصلية.
وفيما يتعلق ًبإلسالم ،نؤمن أن الرسول حممد ﷺ هو آخر نيب تشريعي أرسل من هللا
تعاىل .مث يف أواخر القرن التاسع عشر ،ومن أجل إحياء اإلسالم الذي علمه ومارسه
مصلحا يف شخص مؤسس اجلماعة اإلسالمية
ﷺ واستعادته ،أرسل سبحانه وتعاىل
ا
األمحدية .وهكذا ،نؤمن أن مؤسس مجاعتنا هو املسيح املوعود واإلمام املهدي ،وكان
هدفه األساسي جتديد تعاليم اإلسالم احلقيقية وإعادة البشرية إىل هللا تعاىل.
بعد هذه املقدمة املوجزة عن مجاعتنا ،أود اآلن التحدث عن حالة العامل الراهنة .إن
من الطبيعة اإلنسانية أن يرغب املرء يف العيش حبرية واستقالل وراحة .ومن الطبيعي
أن نتوق إىل حياة يسودها السالم والرضا وتكون خالية من مجيع أشكال الصراعات.
يتطلع اجلميع للعيش يف مكان يسوده السالم واألمن ..ويرغب كل إنسان يف أن
تكون قريته أو بلدته أو مدينته متآلفة وآمنة ..يريد اجلميع أن تنعم بالدهم ًبلسالم،
وأن تزدهر وتصبح جمهزة بكل ما من شأنه جعل احلياة رغيدة.
ويف النهاية ،يرغب الناس بطبيعتهم يف أن يكون العامل كأكمله آمناا ،ومع ذلك ،وعلى
الرغم من هذه الرغبة الغريزية يف السالم ،فاحلقيقة هي أن االنقسام واالضطراب
والصراع امتد إىل كل ٍ
دول متزقها احلروب
جزء من أجزاء العامل .على سبيل املثال ،هناك ٌ
بعضا ،أو يتم فيها استهداف الدولة.
األهلية ،وتقاتل اجلماعات املتمردة فيها بعضها ا
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تقوض اخلصومات املريرة واألعمال العدائية بني سكان خمتلف
ويف بعض البلدانّ ،
املقاطعات أو املناطق السالم يف جمتمعاهتا .عالوة على ذلك ،ظهر يف البلدان اليت
اسعا للهجرة ،التوتر واحلقد بني املواطنني األصليني واملهاجرين.
شهدت
انتشارا و ا
ا
لقد أصبحت اجملتمعات املمزقة متقطّبة أكثر فأكثر وتنحدر بسرعة حنو نقطة االهنيار،
حيث هتدد التوترات ًبالنفجار يف أي وقت.
بعضا يف حماولة لكسب
وعلى املستوى الدويل ،تتنافس خمتلف الدول مع بعضها ا
السلطة واهليمنة .ومن أجل نيل القوة االقتصادية أو زايدة رقعة اجلغرافية السياسية ،أو
من أجل إجبار من لديهم قيم أو معتقدات خمتلفة على االنصياع إلرادة اآلخرين،
تقع احلروب اجلائرة.
على سبيل املثال ،بدأت احلروب االقتصادية والتجارية من أجل أتكيد اهليمنة وإعاقة
منو الدول املتنافسة .وعالوة على ذلك ،فإن العامل ملطخ بوصمة عار من احلرب
التقليدية اليت تستخدم فيها أسلحة الدمار الشامل املدمرة لسحق األمم وإلطفاء
اآلفاق املستقبلية لألجيال القادمة.
يف سعينا األانين للثروة والسلطة ،ندمر بال هوادة آفاق شباب اليوم من خالل تيار
ال ينتهي من الظلم الدائم والقسوة الوحشية.
جدا وهو ما ميكن يف أي حلظة أن
ما نشهده اليوم هو ٌ
خوف ايئس ولكنه ملموس ا
يتحول إىل كارثة عاملية حقيقية تفوق عواقبها الوخيمة تصوراتنا بكثري.
ًبختصار ،من الصعب حتديد أي جزء من العامل ميكن تصنيفه على أنه آمن ٍ
وخال
من الشقاق واخلالف .يف كثري من األحيان ،تستخدم بعض القوى الكربى قوهتا
وثروهتا إلجبار الدول األضعف على االمتثال إلرادهتا .حىت بعض الدول األقل قوة،
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ٍ
حلفاء أقوايءً ،بستخدام وسائل جمحفة ضد البلدان اجملاورة هلا من
تقوم مدعومة من
أجل أتكيد هيمنتها اإلقليمية.
ًبإلضافة إىل ذلك ،تواصل اجلماعات اإلرهابية ممارسة العنف وسفك الدماء من أجل
زورا اسم الدين لتربير
حتقيق مصاحلها اخلاصة .كما تستخدم بعض املنظمات "الدينية" ا
تطرفها ،بينما يكون هدفها احلقيقي اكتساب الثروة والسلطة.
وشنيعا لسالم ورفاهية أوروًب
وعلى حن ٍو متزايد ،يشكل اليمني املتطرف ا
خطريا ا
هتديدا ا
وأجزاء أخرى من العامل .ينادي أعضاء اليمني املتطرفً ،بسم القومية ،بوضع ٍ
حد
جملتمعات التعددية الثقافية املعاصرة ،ويسعون بدالا من ذلك إىل فرض أيديولوجياهتم
العنصرية واملتحيزة على اجملتمع.
ومن أجل محاية ما يعتربونه هوية ونصاعة أمتهم ،يستهدف املتعصبون بشراسة
ووحشية املهاجرين الذين عاش الكثريون منهم بسالم يف بلداهنم اجلديدة لعقود،
وسامهوا يف جناحها كمواطنني منوذجيني.
ًبإلضافة إىل ذلك ،وبغض النظر عن املبادئ األساسية لألخالق والعدالة ،ال تدخر
بعض الدول أو اجملموعات أي ٍ
جهد يف سعيها للسيطرة على األسواق املالية واملصاحل
التجارية يف العامل من أجل ثرائها الشخصي على حساب اآلخرين.
ًبختصار ،كما قلت آن افا ،فإن الصراع م ٍ
ظاهر للعيان
تفش يف مجيع أحناء العامل ،وهو ٌ
يف كل مستوى من مستوايت اجملتمع .وًبلتايل ،وعلى الرغم من رغبتنا الفطرية يف أن
يسود السالم ،إال أننا نرى عكس ذلك.
لقد أعربت عن قلقي بشأن احلالة املتدهورة يف العامل منذ عدة سنوات ،واآلن ،يرفع
آخرون على حنو متز ٍ
ايد أصواهتم للتعبري عن خماوفهم بشأن افتقار العامل إىل السالم
ٍ
تصرحيات حديثة أدىل هبا بعض اخلرباء السياسيني والساسة
واألمن .وسأذكر اآلن
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واحملللني الذين يؤكدون علناا خماوفهم ويدعون إىل ضبط النفس واإلصالح العاجل من
أجل محاية السالم واألمن يف العامل.
على سبيل املثال ،يف مقال نشرته حديثاا صحيفة نيويورك اتميز ،كتب السفري الفرنسي
لدى األمم املتحدة ،فرانسوا ديالتر ،ما يلي:
"أدت جتربيت يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة خالل السنوات اخلمس املاضية إىل
املرة :أصبح العامل أكثر خطورة ويصعب مع مرور الوقت التنبؤ مبا سيجري
رؤية احلقيقة ّ
فيه ،يف حني أن الصفائح التكتونية تتزعزع حتت أقدامنا ،مدفوعة بتأثري كل من الثورة
أيضا عودة املنافسة املتزايدة بني القوى الكربى،
التقنية وهنوض الصني ،فإننا نشهد ا
حنن اآلن يف اضطراب عاملي جديد".
تدعي القوى الكربى أهنا تتصرف إبحسان من أجل احلفاظ على الوضع الراهن أو
وحمسن ،ولكن هنا ،دبلوماسي غريب كبري ،شهد كواليس
إقامة نظام عاملي جديد ّ
العالقات والسياسة الدولية ،يعرتف عالنية ًبلعكس وأن كل ما يقومون به هو قيادة
العامل حنو "اضطراب عاملي جديد".
أيضا:
وقال السفري الفرنسي ا
"ميكن لكل أزمة دولية جادة أن خترج عن نطاق السيطرة ،وهذا ما رأيناه حيدث يف
سوراي وما حنتاج إىل منع حدوثه يف إيران وكوراي الشمالية ،وحبر الصني اجلنويب".
بينما صحيح أن سوراي وإيران دولتان مسلمتان ،فليس لكوراي الشمالية وال البلدان
املتورطة يف نزاع حبر الصني اجلنويب أية صلة ًبإلسالم ،وًبلتايل ال ميكن القول إن
اضطراب العامل قائم فقط حول املسلمني أو الدول اإلسالمية ،كما ينظر إىل األمر
أيضا عن دور أوروًب احلاسم
غالبا .يف املقال املذكور أعاله ،حتدث السفري الفرنسي ا
أيضا:
يف احلفاظ على سالم العامل .وقال ا
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"قناعيت هي أن أوروًب تتحمل املسؤولية التارخيية والوسائل الالزمة لتصبح واحدة من
مراكز العمل والتأثري الرئيسية يف عامل متعدد األقطاب ،من واجب أوروًب أن تعمل
كحلقة وصل ،وكقوة موازنة للعامل"
التقيت قبل فرتة بسياسي أملاين يعمل يف منظمة أنشأهتا احلكومة األملانية مل ّد اجلسور
بني السكان املهاجرين والشعب األملاين احمللي ،ونصحته أن حل القضااي املطروحة
ليست مسؤولية أملانيا وحدها أو أية دولة أخرى بعينها ،بل يتعني على مجيع الدول
معا وبروح الوحدة إذا أرادوا حتقيق السالم الدائم.
األوروبية العمل ا
ٍ
مؤخرا األستاذ نورييل روبيين ،الذي كان كبري خرباء االقتصاد يف
ويف مقال كتبه ا
الشؤون الدولية يف البيت األبيض أثناء إدارة كلينتون ،عن العالقة بني الوالايت املتحدة
والصني .قال الربوفيسور روبيين:
"إن العواقب العاملية للحرب الباردة الصينية األمريكية ستكون أشد من عواقب احلرب
الباردة بني الوالايت املتحدة واالحتاد السوفييت".
ويقول األستاذ روبيين كذلك:
"وًبلتايل ،ميكن أن تؤدي احلرب الباردة الواسعة النطاق إىل مرحلة جديدة من إزالة
العوملة ،أو على األقل إىل تقسيم االقتصاد العاملي إىل كتلتني اقتصاديتني غري
متوافقتني .ويف كلتا احلالتني ،ستكون التجارة يف السلع واخلدمات ورأس املال والعمالة
والتكنولوجيا والبياانت مقيدة بشدة"
يقدم هذا املقال نظرة فاحصة على بعض اآلاثر الضارة للحرب التجارية واالقتصادية
مؤخرا بني الصني
بني القوى العظمى يف العامل .على الرغم من أن اتفاقاا مت التوصل إليه ا
مثمرا.
والوالايت املتحدة ،دعوان نرى إىل أي مدى يكون ذلك ا
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ويف حني أن مثل هذه احلروب التجارية متهورة وغري عقالنية ،فإن خويف األكرب يظل
احتمال اندالع حرب نووية .إن العواقب الوخيمة واملوجعة هلذه احلرب ال حتتمل
التفكري وستمتد ًبلتأكيد إىل األجيال القادمة .يسلط اآلخرون اآلن أكثر
فأكثر الضوء أيضا على هذا اخلطر .ففي مقال يف بلومبريغ ،كتب الربوفيسور اتيلر
كاوين ،أستاذ االقتصاد جبامعة جورج ميسون:
"واحدة من أكثر احلقائق إاثرة للدهشة يف عامل اليوم هي أن الشباب ال يبدون قلقني
كفايةا بشأن احلرب النووية .وشاغلهم األكرب هو تغري املناخ ،يف حني ينظر إىل احلرب
النووية على أهنا هتدي ٌد من املاضي ...وعلى النقيض من ذلك ،أان أميل إىل االعتقاد
كأن خطر احلرب النووية ال يزال ميثل املشكلة األوىل يف العامل ،حىت لو مل يبد هذا
اخلطر وشي اكا يف يوم معني"
مث مضى إىل قول إن بعض الدول األصغر قد حصلت على أسلحة نووية ،بينما
تسعى دول أخرى للحصول عليها وًبلتايل فإن خطر احلرب النووية يف تصاعد
اروخا
مستمر .وذكر جبدية أن األمر يتطلب فقط أن تطلق دولة أو كتلة واحدة ص ا
نوواي ليتغري العامل إىل األبد.
ا
توصلت دراسة استقصائية حديثة نشرهتا دويتشه فيله إىل أن القضية اليت يهتم هبا
األملان أكثر من غريها هي تغري املناخ ،لكنين شخصياا أتفق مع رأي األكادميي املذكور
إحلاحا يف عصران.
آن افا كأن خطر احلرب ،وخاصة احلرب النووية ،هو القضية األكثر ا
ويف وقت سابق من هذا العام ،أعرب وزير اخلارجية األملاين السابق ،سيجمار غابرييل،
عن قلقه من انتشار األسلحة النووية ،وذكر أن الوالايت املتحدة وروسيا والصني
تشارك اآلن يف سباق تسلح نووي جديد وأن من احملتمل أن تتمركز الصواريخ النووية
يف أوروًب من قبل الوالايت املتحدة وروسيا وأنه يف مثل هذا السيناريو ،سيتم النظر
إىل تضرر الدول األوروبية إىل أهنا جمرد "أضرار جانبية" يف السعي لتحقيق التفوق
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النووي.
عالوة على ذلك ،تتصاعد حدة التوتر بني الوالايت املتحدة وإيران وهناك تكهنات
قوية حول إمكانية نشوب حرب بينهما .ال أحد يستطيع االدعاء حقيقةا أن احلرب
احملتملة بني الوالايت املتحدة وإيران هي حرب دينية .على العكس من ذلك ،إهنا
يعرض
مثال ساطع على التلويح ًبلقوة غري املسؤولة والعداء غري الضروري والذي ّ
حياة ماليني البشر للخطر.
الحظ احملللون السياسيون أنه إذا نشبت حرب بني الوالايت املتحدة وإيران ،فلن
يقتصر أتثريها على البلدين ،بل سينتشر يف أماكن أبعد من ذلك بكثريً .بلتأكيد،
سوف تتأثر أملانيا ودول أوروبية أخرى ًبلتداعيات املدمرة هلذه احلرب .وًبلتايل ،جيب
على حكومة أملانيا والدول األوروبية األخرى أن أتخذ زمام املبادرة يف احلث على
ضبط النفس ووقف التصعيد.
عالوة على ذلك ،بعد ٍ
عقد من األزمة املالية العاملية ،ينبغي على الدول األوروبية أال
تعتقد أن اقتصاداهتا الوطنية آمنة أو أن النظام الرأمسايل يزدهر ،فحىت اخلرباء
واالقتصاديون الغربيون يقبلون أوجه القصور يف نظامهم املايل.
مؤخرا يف
على سبيل املثال ،كتب اخلبري االقتصادي الشهري بول كرينز يف مقال نشر ا
جملة "إيكونوميا" ،ما يلي:
مجيعا من الرأمسالية ،لكنه نظام جيب إعادة تصميمه اآلن لشفاء نفسه.
"لقد استفدان ا
مدفوعا بشكل صريح ًبلقيم اجملتمعية وليس ًبلربح"
جيب أن يكون
ا
وظلما
وًبلتايل يفقد النظام الرأمسايل مكانته ببطء ،ويدرك الناس أن هناك خماطر ا
متأصلة فيه .جيب أال تفرتض الدول األوروبية والقوى الكربى األخرى أن نظامها
االقتصادي سيظل حيتل مكانة ًبرزة إىل األبد ،بل عليها العمل على ضمان أن تدعم
العدالة واملساواة النظام املايل العاملي.
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وهناك قضية أخرى تضاف إىل حالة القلق يف أوروًب وهي خروج بريطانيا من االحتاد
األورويب وتداعياهتا احملتملة.
يف اآلونة األخرية ،استشهدت دويتشه فيله بدراسة توضح اآلاثر الضارة يف مجيع أحناء
االحتاد األورويب ألزمة الربيكسيت .ذكر التقرير أن أملانيا سوف تتأثر بشكل خاص
بـ "خروج بريطانيا من االحتاد األورويب الثابت" وميكن أن تتسبب بسهولة يف أضرار
واسعة النطاق لصناعات السيارات والتكنولوجيا يف أملانيا وأنه يف أملانيا وحدها ،ميكن
فقدان  100000وظيفة.
هناك مشكلة أخرى كانت سبب اإلحباط ومت استخدامها مر اارا وتكر اارا للتحريض
على الفتنة يف العديد من أحناء العامل ،مبا يف ذلك هنا يف أملانيا ،وهي اهلجرة .على
الرغم من كوهنا قضية خالفية ،فإن احلقيقة هي أن اهلجرة يف الواقع ضرورة ال غىن
عنها لالقتصادات املزدهرة.
على سبيل املثال ،وجدت دراسة حديثة أجرهتا مؤسسة برتلسمان أنه من أجل تلبية
الطلب األساسي على العمالة يف أملانيا ،كان هناك حاجة إىل  260000مهاجر
سنواي لالنتقال إىل هذا البلد ملنع نقص العمالة.
ا
وميضي التقرير إىل القول إنه بسبب شيخوخة السكان ،من املرجح أن تتقلص قوة
العمل يف أملانيا مبقدار الثلث  -أو  16مليون شخص  -حبلول عام  2060دون
أمر غري عادل
اهلجرة .وًبلتايل ،إن إلقاء اللوم يف مجيع مشاكل البلد على املهاجرين ٌ
على اإلطالق ،واحلقيقة هي أن العديد من الدول الغربية الغنية ستتعرض خلطر كبري
دون اهلجرة .واحلقيقة هي أن مجيع الدول تعتمد على بعضها بعضا وأننا نعيش اآلن
يف عامل متزايد الرتابط والعوملة .بدالا من السعي لبناء احلواجز أو عزل أنفسنا ،من
الضروري أن تتعاون الشعوب والدول من خلفيات خمتلفة وأن يعملوا من أجل الصاحل
العام ،وينبغي للحكومات أن تضع خططاا مناسبة لضمان عمل الدول يف وائم مع
بعضها بعضا ،وأن يتم على املستوى احمللي مساعدة املهاجرين على االندماج.
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على مدى عقود ،كان الوضع يف الشرق األوسط متقلباا وهائجا .لقد جاءت خطط
السالم اليت ال حصر هلا واليت تسعى إىل تسوية تفاوضية بني إسرائيل وفلسطني دون
جناح .يف اآلونة األخرية ،كانت هناك تكهنات شديدة حول خطة سالم جديدة يقال
إهنا وضعت من قبل الوالايت املتحدة وحلفائها .ومع ذلك ،حىت قبل الكشف عنها
رمسياا ،يقول السياسيون واخلرباء إن اخلطة اجلديدة متجذرة يف الظلم وًبلتايل لن حتقق
أي نتائج إجيابية .يف الواقع ،قبل تقاعده األخري كسفري فرنسي لدى الوالايت املتحدة،
"حمكوم عليها ًبلفشل".
صرح جريارد آراور أن اخلطة
ٌ
وًبلتايل ،يتم تقويض السالم يف العامل من خالل جمموعة متنوعة من العوامل مثل
السياسات العوراء للزعماء السياسيني واحلكومات الذين يضعون مصاحلهم الشخصية
والوطنية فوق العدالة واإلنصاف .مثل هذا الظلم ال ميكن أن يؤدي إىل السالم
واالزدهار.
إن الدراسات واملقاالت املختلفة اليت نقلت عنها توضح أن اللوم حول افتقار العامل
إىل السالم واألمن ال ميكن وضعه على عاتق أي دين ،سواء كان اإلسالم أو غريه،
بل هناك عدد ال حيصى من القضااي االقتصادية واجلغرافية والسياسية واالجتماعية
دورا يف تقويض سالم العامل.
واليت تلعب مجيعها ا
يف هذه اللحظة احلرجة من التاريخ ،أعتقد من كل قليب أن هناك طريقا واحدا فقط
لوضع ٍ
حد للتحدايت الكربى يف عصران .هناك طريق واحد ميكن أن يقودان إىل
اخلالص وخيلصنا من عامل احلرب والصراع وهذا هو طريق هللا تعاىل.
ال يكمن السالم يف السلطة أو الثروة ،بل ًبلتمسك كأهداب هللا عز وجل،
وًبلتايل فإن حاجة الوقت هي أن يعرتف اإلنسان خبالقه ويعرفه ،إن هللا تعاىل يريد
من عباده ،الذين هم أفضل خلقه ،أن يعيشوا بسالم وأن يؤدوا حقوق بعضهم بعضا.
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إن القرآن الكرمي ،هو كتاب املسلمني املقدس واملصدر األول للشريعة اإلسالمية،
والذي أنزله هللا تعاىل ،حسب معتقداتنا ،على النيب حممد ﷺ ،وحنن نعتربه الشريعة
األخرية واليت ستدوم حىت يوم القيامة .ويف القرآن الكرمي ،يقول هللا عز وجل إنه عندما
ينتشر االنقسام واالضطراب يف مجيع أحناء العامل ،فإن السبب اجلذري هو التباعد
املتزايد بني البشرية وخالقها.
يف مثل هذه األوقات ،عندما يتجه العامل حنو حافة الكارثة ،فإن هللا بفضله ورمحته،
يرسل مرسليه ومأموريه إلعادة البشرية إىل الدين.
يف العصور القدمية ،بعث األنبياء يف أجز ٍاء خمتلفة من العامل لتوجيه وهداية أقوامهم .مث
أرسل هللا سبحانه وتعاىل ،وف اقا إلمياننا ،النيب حممد ﷺ بتعلي ٍم ش ٍ
امل ودائم من أجل
اإلصالح الروحي واألخالقي للبشرية مجعاء.
كما ذكرت يف البداية ،حنن املسلمني األمحديني نؤمن أنه يف هذه احلقبة ،أرسل هللا
سبحانه وتعاىل مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية كمصلح لتوجيه البشرية وإللقاء
الضوء على تعاليم اإلسالم احلقيقية اليت مت حتريفها والتخلي عنها منذ فرتة طويلة .لقد
أرسل ليظهر للمسلمني وغري املسلمني على حد سواء أن اإلسالم دين السالم
واملصاحلة واإلخاء والصداقة وأن هللا عز وجل يرغب يف أن تعيش البشرية يف سالم
وأن يفي مجيع الناس حبقوق خالقهم وحقوق بعضهم بعضا.
شدد املسيح املوعود  مر اارا وتكر اارا ،على أنه ال ميكن أداء حقوق هللا دون أداء
حقوق خلقه .يف الواقع ،فإن القرآن الكرمي يذهب إىل حد القول إن صلوات وعبادة
أولئك الذين ال يوفون حبقوق خلق هللا ال قيمة هلا وسوف يرفضها هللا تعاىل.
دعا املسيح املوعود ( )البشرية إىل البحث عن ملجأ حتت ظالل هللا تعاىل ،لكي
أيضا من أنه إذا فشلت البشرية
تنقذ من كافة أشكال احلرب واخلطر .ولكنه حذر ا
يف أداء واجباهتا يف معرفة خالقها ،فإهنا ستكون يف خطر كبري .وقال إنه على الرغم
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من قوهتا وثروهتا ،لن تكون أوروًب وأمريكا يف مأمن من الدمار ،وكذلك آسيا أو
أسرتاليا أو اجلزر أو أي جزء آخر من العامل.
يف ضوء ذلك ،فإنين أدعو هللا تعاىل من كل قليب أن تعرتف البشرية خبالقها وتعرفه
وتتجه حنوه ،بدالا من االستمرار يف النظر إىل هذا العامل املادي وملذاته ووسائل الراحة
على أهنا اهلدف األمسى للوجود.
وإنين آمل وأدعو هللا أن تتفهم شعوب العامل واجباهتا جتاه خالقها وحنو إخواهنا من
مجيعا ونرغب فيه بشكل طبيعي.
البشر حىت يصبح العامل مال اذا للسالم الذي نتوق إليه ا
أدعو هللا أن نكون مثاالا إجيابياا ألولئك الذين سيأتون بعدان ،حىت تسعى األجيال
القادمة للعيش بسالم ،بدالا من العمل على إشعال املزيد من الصراعات واالنقسامات
اليت تغلق يف وجه هذه األجيال مجيع الطرق املؤدية إىل الرخاء والنجاح.
أدعو هللا أن تنقشع الغيوم السوداء املظلمة للحرب والعداوة واليت ختيم فوق كل مكان
حولنا وأن يتم استبداهلا بسماء زرقاء أبدية من السالم واالزدهار يف مجيع أحناء العامل.
أدعو هللا أن يوفق البشرية إلنقاذ نفسها من الكارثة الوشيكة عن طريق اإلانبة هلل
تعاىل قبل فوات األوان ،آمني.
شكرا جز ايال
يف اخلتام ،أود أن أشكركم مرة أخرى على انضمامكم إلينا هذا املساء ،ا
لكم.

