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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 يوم مالك * الرحيم الرحمن * عالَمنيالْ رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان

 الْمغضوب غَير علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين
هملَيال عو الِّنيآمني. (�الض  (  
 فروع بعض أحيانا تنسق حني. وقدرته تأييده آياِت يري رحلة كل يف أنه ومنته � اهللا فضل من

 أال من وأخشى القلق يصيبين أيضا، اآلخرين تشمل بل اجلماعة، أفراد على تقتصر ال اليت الربامج اجلماعة
 من يكون اآلخرين مع عقدها يزمع اليت الربامج أن ومعلوم. الربامج هذه مثل دعقْ يف خربةٌ عندها تكون

 القلق يظهر املنطلق هذا ومن ويستخدموا، الناس هؤالء اعتادها اليت الوسائل عرب عنها اإلعالن الضروري
 هناك وكذلك فيه، اخللل وإحداث الربنامج إلفشال وتسعى الفنت املفسدين املعارضني طبقة تثري أن أيضا

 خماوف هناك تكون باختصار. املطلوب املستوى إىل يرتِق مل إن األعداء مشاتة إىل الربنامج يؤدي أن خوف
 حتير وهي ونصرته، تأييده مشاهدمن  يرينا ام على اهللا شكرؤدي حق ن أن نستطيع ال لكننا كثرية،

 إعجابا األغيار يبدي أحيانا بل جديدة، بصورة تتحقق � املوعود سيحامل مع � اهللا وعود إن. اإلنسان
 الضيوف عليه يثين حىت عظيما برناجما عقدنا قد فعال كنا هل نفكرجتعلنا  لدرجة رائعة انطباعات ويطلقون

 تصدر بل فقط، سطحيا كوني ال األغيار من هذا الضيوف ومدح. الربنامج حضروا الذين األغيار من
 هذه ومبشاهدة فعال، قلوم صوت هلو به يتفوهون ما أن تفصح وجوههم وإن القلب، من عواطفهم

  . الربنامج وأجنح سترنا اهللا أن اإلهلي احلمد مبشاعر اإلنسان قلب يفيض األمور
 اهللا، بفضل جدا ومنظَّمة كبرية أملانيا يف مجاعتنا إن. وأملانيا هولندا إىل رحلة يف األخرية اآلونة يف كنت
 هو إذ جيدا، اجلماعة برامج يغطي أيضا واإلعالم السكان، من طبقة بكل عالقات هناك اجلماعة وألفراد
 عن سلبية أخبارا األخرى اإلعالم ووسائل اجلرائد بعض تنشر نفسه الوقت ويف. واسع نطاق على يعرفهم



 آسيوي أصل من هم الذين السياسة رجال بعض أنّ كما دهارها،واز تقدمها مشاهدة إثر أيضا اجلماعة
 أو سياسة رجال كانوا سواء األملان لكن. زائف صيت لكسب وآخر حني بني اجلماعة ضد محلة يقودون
 على يتعرفون وبذلك طيبة، مشاعر للجماعة ويكنون بأخرى أو بطريقة اجلماعة يعرفون عامة بصفة مثقفني
 غري الضيوف مع أحيانا أملانيا يف األمحديون يعقدها اليت الربامج فشىت. أيضا ملإلسال احلقيقي الوجه

 فعدد هولندا أما. األمحدية أي باإلسالم للتعريف وسيلة تشكِّل األخرى هي املسلمني وغري األمحديني
 الصحيح اإلسالم يأ األمحدية تعريف ا يتم حىت الفعالة املساعي يبذلوا مل اآلن وإىل قليل فيها األمحديني

 وغريهم والدبلوماسيني واملثقفني الربملان بأعضاء عالقات هناك لألمحديني ليست كما واسع، نطاق على
 الربنامج هذا عقد دبر � اهللا لكن. لإلسالم ممثلة ذلك على بناًء ويعدوها باجلماعة معرفة هلم تكون حىت

 كان والذي اجلماعة، مركز يوجد حيث" سبيت نن "منطقة من الربملان عضو بواسطة اهلولندي انالربمل يف
 كان العضو وهذا. هولندا جلسة يف أيضا قابلين قد وكان سنوات، ثالث أو سنتني قبل اجلماعة إىل تعرف
 قد حال كل على. نفسه املنصب يشغل زال ما ولعله الربملان يف اخلارجية الشئون جلنة رئيس بأعمال القائم

 أنه اجلماعة أمري إيلَّ وكتب. قاعاته إحدى يف الربملان يف الربنامج بواسطته اخلارجية الشئون جلنة نسقت
 بكثرة يأتوا لن الناس أن أعتقد وكنت هناك إىل فذهبت. آيت أن إيلّ والتمس الربنامج هذا مثل يدبر

 هناك اجلماعة أن كما واسع، نطاق على عالقات نداهول جلماعة ليست إذ قليال الضيوف عدد وسيكون
 إن أقول أن أستطيع هولندا يف اجلماعة ألوضاع نظرا لكنين. األمور هذه مثل يف خربة متلك ال أيضا

 مبن املستوى رفيعي من حكوميا مسئوال ٨٩ الربنامج حضر فقد. جدا ناجحا كان � اهللا بفضل الربنامج
 وكرواتيا والسويد وإيرلندا إسبانيا من واملمثلون احلكوميون واملسئولون والسفراء الربملان أعضاء بعض فيهم

 وقربص والدامنارك والفلبني واهلند وأملانيا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وألبانيا) األسود اجلبل (نيغرو ومونيت
 باملسئولني طيبة عالقاٍت -سابقا قلت كما -أملانيا جلماعة إن. اهلولندي الربملان أعضاء إىل باإلضافة

 هناك املسئولني كبار أن صحيح. املستوى ذا برنامج عقد تستطع مل ذلك ومع املدن معظم يف احلكوميني
 الصورة على إطالعهم إثر كلمتهم يف اإلعجاب ويبدون اجلماعة خبدمات ويشيدون براجمنا حيضرون
 أن ذلك وراء السبب يكون وقد القبيل هذا من كبري برنامج أي يعقد مل اآلن إىل أنه إال لإلسالم، احلقيقية

 حيث هولندا يف اجلماعةُ خطتها اليت اخلطوة إن حال كل على. صغري بلد مقابلها وهولندا كبري بلد أملانيا
 تسعى أن آمل  والصحافة، اإلعالم وسائل مع الروابط وعقدوا اجلرائد بأصحاب العالقات أنشأوا

 يف عقد الذي الربنامج يف تكلمت لقد. النهائية املتوخاة غايتها الربنامج هذا تعد وأال أكثر، لتحسينها
 حيثما أنين ومعلوم. تقريبا ساعة ثلث ملدة بإجياز الراهنة األوضاع يف والقضايا اإلسالم تعليم حول الربملان
 كلمتهم يف ويصرحون الناس يفهمه عادة، الكرمي لقرآنا يف ورد ما ضوء يف اإلسالم تعليم عن شيئا أقول

 أعضاء من أربعة أو ثالثة قال فقد الربنامج هذا يف أما أسئلتهم، على مقنعة ردودا وجدوا أم انطباعام أو



 تقتنعوا مل إذا حسنا هلم فقلت. أيضا األسئلة بعض يطرحوا أن يريدون إم املختلفة األحزاب من الربملان
 يستصدروا أن يريدون كانوا أم يل وبدا. نفسها لألمور تكرارا كانت اليت األسئلة بعض فأثاروا وين،فاسأل
 على اعتراٍض فرصة هلم يتيح شيٌء فمي من خيرج أن أو باهللا والعياذ خاطئ اإلسالم تعليم بأن القول مين

 بعض موقف أن الحقا صرحوا إذ ضا،أي أخرى بالد من القادمني الربملانيني بعض به شعر ما وهذا اإلسالم،
 على هلؤالء العتاب أيضا اهلولنديني الضيوف بعض أبدى قد بل فحسب ذلك وليس مناسبا، يكن مل هؤالء

 كأن شعروا الضيوف هؤالء. مطلقًا سلبيا األمور هذه فينا تؤثر فال حنن أما. أسفَهم وأبدوا التصرف، هذا
 النفس وضبط التحمل يل وهب قد بفضله � اهللا لكن أيضا، غضيب ثارةإ يريدون كانوا الربملانيني أولئك
 كانت إذا: يل قال معي الصورة اللتقاط جاءوا حني ألم األمر ذا أيضا شخصيا أحدهم شعر فقد كثريا،
  . فأعتذر مناسبة غري أسئليت

 فال التقرير، يف ستقرأوا أو ايه يت أم يف ومسعتم شاهدمت ورمبا يلةطو تفاصيلُ الربنامج هلذا باختصار،
 جدا تأثروا قد املسلمني غري من الضيوف من الربنامج حضروا الذين إن أقول وإمنا هنا، كلّها بيانها يسعين
 اهللا فضل من لكنه أفضل، لكان بكذا الفالين السؤال على أجبت لو أين ببايل خيطر أحيانا. اإلسالم بتعاليم
 على الردود بأن الحقًا صرحوا وقد الضيوف يف جيدا أثَّر قد اإلسالم تعليم من هنا بينته ما كلَّ أنّ �

 أما. اهليبة فيها ويلقي القلوب على السيطرة يفرض فهو لذا هللا فعل هذا باختصار. مقنعة كانت األسئلة
 مجاعة زعمت فلو وإال اهللا من خاص فضل ذاته حبد الربنامج هذا فعقْد شيء، على تقْدر فال البشر مساعي
 أفراد معظم أن أعتقد إنين بل. باطل خيال فهذا اجلماعة مبساعي أو إنسان أي جبهود عقد أنه هولندا

 الربملاين كذل قال العظيم الربنامج هذا روعة فعن. ذلك حدث كيف يعرفون ال إم سيقولون اجلماعة
 على اإلعالم وسائل تغطيه أن جيب كان: اجلماعة أفراد ألحد الربنامج، هذا ونسق نظَّم الذي اهلولندي

 من أكثر يكون أن جيب كان أنه فريى هذا أما الكفاية، فيه مبا حصل ذلك أن نظن أننا مع. وسعأ نطاق
 لكي للجرائد، األوىل الصفحة على رزابا ينشر أن جيب كان الربنامج هذا عن اخلرب أن يرى وكان ذلك،
 أن يرى وكان التغطية ذه يرض مل إنه قال قد حال كل على. لإلسالم الصحيح التعليم على الناس يطلع

 من كثري سأله قد إنه نفسه قال مث. فعال حدث مما بكثري أكثر رأيه حد على يغطَّى أن ينبغي كان الربنامج
 جدا صعبا كان صغرية ماعةجل برنامج الربملان يف يعقَد فأن الربنامج؟ هذا دعق من متكنت كيف الربملانيني

 أكثر ناجحا كان الربنامج إن: نفسه الربملاين قال وقد. فقط األمحديني عند وليس أيضا األغيار نظر يف حىت
 بعيدة نتائج هل تظهر سوف واآلن. ذُكر الذي املوضوع ناحية ومن احلضور عدد ناحية من توقعت مما

 أن هولندا أهل حق فمن. جدا مؤثرة بصورة رسالته قدم األمحدية اإلسالمية اجلماعة إمام ألن املدى
 خليفة مع الربملان لقاء وعقْد. الرسالة هذه إىل حباجة فهم للسالم، احملب اإلسالم وجه عليهم يكشف
 اية يف ذا صرح وقد. النوع هذا من يضاأ أخرى برامج نعقد سوف املستقبل ويف أوىل، خطوةٌ املسيح



 ظهارإ على اجلماعة وشكروا الربنامج بروعة أيضا اآلخرين الكرام الضيوف من كثري أشاد قد كما الربنامج
  . لإلسالم احلقيقي الوجه

لقد اشترك يف هذا احلفل وزير الدفاع األسبق هلولندا، وظل جالسا يتكلم معي إىل وقت طويل بعد 
لقد كانت هذه فرصة رائعة لرؤية الوجه احلقيقي لإلسالم الذي : قال يل معبرا عن انطباعاته. ء احلفلانتها

واآلن أمتىن أن تكرر هذه الزيارات إىل هولندا لكي يزول من : مث قال يل. اتضح لنا من خالل رسالتك
انية كانت كافية لفتح العيون إن ردودك على أسئلة اللجنة الربمل: مث قال. قلوب الناس اخلوف من اإلسالم

  . لكل من كان له فكر سليم
كانت ردود إمام اجلماعة مناسبة جدا وال سيما ردوده : وكان سفري إسبانيا أيضا قد حضر احلفل، فقال

على األسئلة احلساسة عن حرية التعبري واحترام األديان األخرى وتوقريها، كما أخذ مبجامع فؤادي ما 
ة يف خطابه من التعليم اإلسالمي املتعلق باحلرية الدينية واألخوة، وإنين أؤيده بشدة ألنه ال ذكره إمام اجلماع

  .بد من مراعاة هذه القيم من أجل التقارب بني األديان وإلرساء األمن يف العامل
رية لقد سررت جدا باستماعي إىل رسالة جذّابة لألمن والسالم واحل: ويقول عضو يف الربملان اإلسباين

واحملبة مع اهللا اخلالق للمخلوقات كلها، وال سيما يف عامل يزداد فيه ارتكاب املظامل باسم الدين ومن خالل 
واآلن . شن احلروب يوما بعد يوم، وينبغي أن نكون شاكرين لكم على مثل هذه الرسالة لألمن والسالم

.  التكاتف واالحتاد أكثر من أي زمن مضىأصبح الذين يريدون األمن ويعملون بالتعاليم الدينية حباجة إىل
  .وينبغي أن نركّز على األمور املشتركة فيما بيننا بدال من إثارة األمور اخلالفية

هذا : وقد اشترك من اجلبل األسود أيضا ثالثة أشخاص أحدهم كان عضوا يف الربملان الوطين، وقال
 إذ أن إمامها قد قدم التعليم اإلسالمي يف األوساط احلفل يعد جناحا كبريا للجماعة اإلسالمية األمحدية

 معززة باألدلةكانت أسئلة الربملانيني اهلولنديني جارحة جدا إال أن إمام اجلماعة قد أعطى ردودا . العليا
ومبنية على احلقائق، وهذا يدل على أن إمام اجلماعة األمحدية يتحلى بشجاعة وثقة بالنفس ويتكلم بالدليل 

  .ربهانوال
  .والعامل احملفوف باملخاطر أصبح اليوم أحوج ما يكون إىل مثل هذه املناسبات: مث قال

ينبغي أن تصل : وكانت قد اشتركت عضوتان من مؤسسة الدفاع عن حقوق اإلنسان أيضا، تقوالن
  . العاملالسياسات يف اليوم يف الربملان إىل مجيع الذين يضعون تلقيناهاهذه الرسالة اليت 

إن إمام اجلماعة قد قدم : ان عضو برملاين من احلزب احلكومي لكرواتيا أيضا موجودا هناك، وقالوك
إن التعاليم اإلسالمية مؤثرة جدا من أجل إرساء دعائم . التعاليم اإلسالمية بصورة واضحة ومؤثرة جدا

لقلب لتحول العامل إىل مهد األمن لو عمل املسلمون مجيعا ذه التعاليم بصدق ا. األمن والسالم يف العامل



إن املوقف القاطع الذي ذكره إمام اجلماعة األمحدية عن حرية التعبري كان مؤثرا للغاية، : مث يقول. والسالم
  .  حادثة احملرقة اليهودية بعد بعض البلدانتفرضهولقد قَوى موقفه أكثر احلظر الذي 

ديون يف باكستان جتنب إمام اجلماعة األمحدية النقد ورغم االضطهاد الذي يتعرض له األمح: مث يقول
  . املباشر لباكستان وأوصى املسلمني بالعمل بالتعاليم اإلسالمية احلقيقية، وكان ذلك مؤثّرا جدا

كان موقف اإلمام مبنيا على احلقيقة خبصوص احلظر على األسلحة وقطع الدعم املايل : مث يقول
  .ملت به البالد القوية جبدية ونية صاحلة ألمكن العامل أن يعود إىل األمن والسالمللمنظمات اإلرهابية، لو ع

كان حضرته بوصفه زعيما دينيا . كان خطابا رائعا ومؤثرا تأثريا طيبا: ويقول عضو يف الربملان السويدي
صلحة شخصية أصحاب احلل والعقد، وكان اخلطاب يترشح منه الصدق ومل تكن فيه أية م ضمريقد هز .

واإلنسانية واحلب واُألخوة ووجه والتسامح لقد نبه إمام اجلماعة بكلمات سهلة مفهومة إىل األمن والعدل 
  .رسالة هامة إىل العامل

 معززة باألدلةإن الردود كانت : وقال معلّقًا على أسئلة أعضاء جلنة األمور اخلارجية حول حرية التعبري
 مل يفهموا األمر رغم إشارة إمام اجلماعة إىل اليهود، وجدير بالذكر أنه يف بلدنا إال أم. ومفعمة بالفراسة

  .السويد حيظر استخدام شارة النازيني مبوجب قانون، ويغرم من يستخدمها ويعاقَب
 األعلى لرئيس بلدية تريانا عاصمة ألبانيا، وسبق له أن كان رئيسا للجنة احلكومية املستشاروكان 

ما خطر ببايل قط أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تبلغ اإلسالم مبثل هذا : ية، يقول هذا األستاذللشئون الدين
  .لقد قدم إمام اجلماعة األمحدية تعاليم اإلسالم بأسلوب راٍق وجذاب. األسلوب الرائع والعظيم

م واألديان وهو خبري يف البوذية واإلسال- وقد عبر عن انطباعاته بروفيسور يف جامعة أمستردام 
إن األسلوب النـزيه والواضح الذي ذكر به إمام اجلماعة تعليم اإلسالم املتعلق باألمن :  وقال-األخرى

والسالم جعلين أدرك وأقول بأنه أصبح ضروريا اآلن حضور اجلماعة يف براجمنا حول حوار األديان، وال بد 
  .سالم احلقيقيللجماعة أن تشترك اآلن يف براجمنا حىت نتعرف على وجه اإل

إضافة إىل ذلك، فيما يتعلق بالربامج األخرى يف هولندا فقد ظل مندوبو اإلذاعة أو اجلرائد أو التلفزة 
يتوافدون طيلة أربعة أو مخسة أيام ويسجلون املقابالت، وأخذ احلديث معهم وقتا طويال حبيت استمرت 

خربم يف هذه املقابالت عن مقام املسيح  دقيقة، ولقد أ٤٠ أو ٣٥كل مقابلة ما بني نصف ساعة إىل 
املوعود عليه السالم ودعواه والتعاليم اإلسالمية وحتدثت عن أمن العامل وعن اخلالفة وغريها، وستقرأون 
تفاصيلها أو تشاهدوا، على أية حال لقد مت التعريف باجلماعة على نطاق واسع، وكما قال الربوفيسور 

 يف هذا البلد اآلن أن تعرف عن التعاليم احلقيقية عن اإلسالم فأصبح لزاما عليهم بأنه إذا أرادت فئة املثقفني
  .أن يطلبوا من اجلماعة األمحدية املشاركة يف براجمهم



 أكتوبر يف ننسبيت صحفي من إذاعة  ٥أما بالنسبة إىل املقابالت اليت ذكرا فاملقابلة األوىل سجلها يف 
اهلواء مباشرة من مسجد بيت النور وكان هلا بث إلكتروين مباشر  على بثت وقد RTVحملية تسمى 

  .أيضا ينقل إىل العامل كله
، ومن خالل هذه "غلدر ليند" أكتوبر أيضا سجل املقابلة صحفي من قناة تلفزيونية إقليمية تسمى ٥ويف 

قة، وقد أخربين ذلك القناة التلفزيونية أيضا وصلت هذه الرسالة إىل مليوين نسمة تقريبا من تلك املنط
  .إن قناتنا حتتل يف هذه املنطقة املركز نفسه الذي حتتله يب يب سي عندكم: الصحفي بنفسه قائال

ال تطبع هذه اجلريدة بأعداد .  لقاًء صحفيا أكتوبر سجل صحفي من اجلريدة الوطنية هلولندا٦ويف 
  .ئات األلوف ألفا، إال أن عدد قرائها على شبكة اإلنترنيت يبلغ م٥٠تتجاوزكثرية إذ ال 

 أكتوبر جاء صحفي من اجلريدة اإلقليمية وسجل املقابلة معي، تصدر من هذه اجلريدة مئة ألف ٧ويف 
  .نسخة كل مرة

.  أكتوبر، وهذه اجلريدة أيضا واسعة االنتشار٩مث سجل صحفي من جريدة هولندية أخرى مقابلة يف 
على أية حال، من خالل هذه املقابالت . وقد نشرت هذه األخبار بعض وسائل اإلعالم الدينية أيضا

وكما ذكرت سابقًا أنه للمرة األوىل قد قامت . ووسائل اإلعالم كانت التغطية بفضل اهللا تعاىل جيدة جدا
لقد نشرت ثالث . مجاعة هولندا مبثل هذه العالقات الواسعة، ومن هذه الناحية كان برناجمهم جيدا جدا

 جرائد نشرت أخبارا عنها ٩و. ة أخبارا متعلقة ذه اجلولة ونشرت تقاريرها جرائد إقليمي٩جرائد وطنية و
 ماليني تقريبا عن طريق ٣يف أعدادها املتوفرة على شبكة اإلنترنت، ولقد وصلت الدعوة إىل أزيد من 

  .اجلرائد
، PNTVاملذكورة آنفًا، أيضا نشرت يف البلد كله بواسطة شبكة RTV املقابلة اليت سجلتها إذاعة 

  . ومن خالل البث املباشر اإللكتروين نشرت يف العامل كله
  . أكتوبر٧لقد نشرت القناة الوطنية برناجما خلمس دقائق حول جوليت يف الساعة التاسعة ليال من يوم 

والقناة التلفزيونية .  فحسباإلذاعةوهكذا فقد وصلت رسالتنا إىل نصف مليون نسمة عن طريق 
خربا خلمس دقائق عن اجلولة تناولت يف هذا اخلرب احلفل الذي أقيم يف الربملان ووضع املذكورة اليت نشرت 
إضافة إىل ذلك نشرت أخبار على القناة الوطنية، ويرى اإلخوة أنه من خالل هاتني . حجر أساس للمسجد

إلعالم املرئية  ماليني تقريبا، وهكذا قد وصلت رسالتنا من خالل وسائل ا٥القناتني قد وصلت رسالتنا إىل 
  . ماليني نسمة تقريبا يف هولندا٨واملسموعة واملكتوبة إىل 

ادعو اهللا تعاىل أن يوفقنا إلكمال بنائه يف . لقد وفقت لوضع حجر أساس ملسجدنا الثاين يف هولندا
أنه مل  عاما، لقد اشترينا هناك مركزا أو مركزين سابقًا إال ٦٠ينشأ املسجد هناك بعد . القريب العاجل

 ضيف يف احلفل الذي أقيم مبناسبة ١٠٢لقد اشترك . يكن هناك مسجد، وكان إنشاء املسجد حاجة ملحة



أي املدينة اليت ينشأ فيها هذا املسجد، كما " املري"وضع حجر أساس للمسجد، كان من بينهم رئيس بلدية 
  .ت شىتاشترك فيه أساتذة وأطباء ومهندسون وزعماء دينيون، وشخصيات من جماال

 سبانياإو والسويد وكرواتيا األسود واجلبل ألبانيا من ضيوف املناسبة هذه حضر ذلك، إىل باإلضافة
 حديثكم: مشاعره عن معربا املري عمدة وقال.  بيوم قبلها أقيم الذي احلفل حضروا قد وكانوا وسويسرا،

 أجل من جدا ناجعة آتيتموها ليتا الرسالةو. قليب على عظيما وقعا ترك قد له استمعت الذي املسجد عن
 سوف هذه السالم رسالة أن أمل وكلي. عمليا لتطبيقها للسعي نتكاتف أن واجبنا ومن آمن، جو خلق

  . حتما املسجد خالل من تنتشر
  . املختلفة الفكرية املدارس ألهل نرباس الرسالة هذه إن: احمللي الس أعضاء أحد وقال
  . املستقبل يف العامل سالم تضمن وحدها مجاعتكم أن يل يبدو: ايلالليرب احلزب زعماء أحد وقال

 تقريرا املسجد أساس حجر إرساء يوم أذاعت وقد الوطنية، اإلسالمية اإلذاعة تسمى إذاعية حمطة وهناك
 اخلليفة أين عين وأخربت الثانية املسيح بعثة عن فيه وأخربت ونصف، دقائق أربعة ملدة املريا يف بنائه عن
 التقرير هذا وكان. املريا يف املسجد أساس حجر إلرساء جاء وقد السالم عليه املوعود للمسيح امساخل

  . املناسبة ذه ألقيته الذي خطايب من مقتطفات على أيضا اشتمل
  . املناسبة هذه عن كثرية أخبارا املختلفة اإلعالم وسائل نشرت قد ذلك، إىل إضافة

 كانت. واملثقفني احمللية الشخصيات كبار حضرمها أملانيا، يف مسجدين أساِس حجر أُرسي ذلك بعد مث
 نوردهان يف مسجد أساس حجر أرسيت فأوالً. أكثر باجلماعة التعريف على ساعدت رائعة مناسبات

 خرب ونشر معي حوارا تلفزيونية قناة ممثل أجرى وقد. أملانيا إىل هولندا من سفري خالل وذلك بأملانيا
 ال أن ألصحايب قلت لقد: بعدها وقال املناسبة هذه حضر أيضا األسبق املدينة عمدة وكان. أيضا احلدث
  . لنا ضروري هو ما قال قد اخلليفة ألن اليوم الكنيسة إىل للذهاب بكم حاجة

 تعاليم فيستوعبوا صدورهم يشرح أن تعاىل اهللا نسأل. أيضا النحو هذا على أفكارهم عن يعربون فالناس
  . ا ويؤمنوا حقًا صيلةاأل اإلسالم

 شرحه أن بعد ولكن كثريا، اإلسالم عن أعرف ال إنين. حقًا رائعة املناسبة هذه إن: أملانية سيدة وقالت
 . باإلسالم الصحيحة املعرفة يل تيسرت قد اخلليفة يل

 أعين مجيل، آخر دين عن اليوم تعلمت وقد كاثوليكي، مسيحي إين: األملان الضيوف أحد وقال
. اإلسالم حقيقة عن أخربنا لقد. اإلسالم عن أكثر بتحقيق القيام يف رغّبين قد اخلليفة خطاب إن. سالماإل
 اإلسالم أن هو أعجبين ما أكرب إن. والسالم واحلرية احلب أساس على قائم اإلسالم أن اليوم عرفت لقد

  . كثريا اجلريان حقوق على حيث



 بعد ولكن خليفة، العامل يف أن أعرف ال بل بدين، أؤمن ال بل متدينة لست إين: أملانية سيدة وقالت
 للعبادة ليس املسجد أن علمت لقد. اإلسالم عن جدا جيد برأي سأعود اليوم إليه واالستماع اخلليفة رؤية

 لقد. أيضا اجلريان حقوق ألداء مكان هو املسجد أن علمت لقد. أيضا الناس خلدمة هو بل فحسب،
 عن اإلنسان قلب يف ختتلج قد اليت واملخاوف األسئلة كل إن. السالم لنشر نمكا املسجد أن علمت

 . تلقائيا اخلليفة خبطاب تزول اإلسالم
 إىل االستماع بعد ولكن احلفل، انتهاء بعد اخلليفة أحاور أن أنوي كنت: الضيوف من صحفية وقالت

 األسئلة كل على خطابه يف أجاب قد املسيح خليفة ألن معه، حوار أي إلدارة حاجة يب تبق مل خطابه
  .اإلسالم عن احملتملة واملخاوف
 يدخل أن رفض املبىن داخل إىل دعوته ملا ولكنين هنا، إىل معي جاء قد أيضا زوجي كان: سيدة وقالت

 أنه خيربين وقليب املسلمني، حفل هذا: يل قائال السيارات موقف يف لينتظرين وذهب السيارة من وأنزلين
 وتقول. متويت أن تريدين كنت إن أنت فاذهيب هنا، أدخل ولن احلياة أحب وأنا انفجار، هنا اليوم سيقع

 إذ جدا، رائع برنامج إىل االستماع فرصة اليوم عليك فوت قد أنك وأخربه اآلن إليه أرجع سوف: السيدة
  . ضاأي النحو هذا على يفكرون الناس أن فترون. والوئام واحلب السالم إال هنا يكن مل

 كل عند اخلطاب أثناء تقول وظلت اخلطاب إىل فاستمعت املناسبة، هذه حضرت أخرى أملانية وسيدة
 الربنامج هذا مثل حضرت لقد: قائلة مشاعرها عن عربت اخلطاب انتهاء وبعد. حق هذا حق، هذا: نقطة
  . مهذَّبا امنظم واحد كل يبدو نظامكم يف. نظام من عندكم رأيت مبا وانبهرت اليوم، مرة أول

 ولكن ،ومهذَّبون نظاميون أناس أننا على تدل بسلوكيات نتحلى بأن تذكّرنا هذه الناس انطباعات إن
  . فقط العابرة املناسبات هذه مثل يف مؤقتا وليس دوما هكذا سلوكياتنا تكون أن جيب

 املُثل إن. األخالق هذه عن ختلينا قد األملان حنن بأننا أمل بكل أقول إنين: وتقول السيدة هذه وتتابع
 التكرمي هنا رأيت لقد. املدارس يف خالفها يعلّموم البيت يف أوالدي أعلّمها أن أريد اليت ألخالقيةا

  . لإلنسان احلقيقي
 قلقون أنفسهم البالد هذه أهل ولكن جدا، جيد احلرية باسم األوالد يعلّمونه ما أن الغرب هؤالء يظن
 كل ليس أن البيوت يف أيضا ألوالدنا نشرح أن حنن واجبنا فمن ولذا املدارس، يف األوالد يعلَّم ما بسبب

  .ومراعاا اإلسالمية باملُثل االهتمام من لكم البد بل صحيحا، املدارس يف يعلّمونكم ما
 فارغا، كالما يتكلمون. ميت دين املسيحية إن. هنا بايء اليوم جدا مسرور إين: الضيوف أحد وقال

  . حيا دينا هنا رأيت قد ولكين فيهم، روح وال
 حتدثت كما للشرب، املاء جيدون ال إم حىت هنالك املاء شح وعن فريقياإ عن اخلطاب يف حتدثت وقد

 البالغ ابنها مع جتلس سيدة وكانت البالد، تلك ألهل املاء جلب أجل من جهود من مجاعتنا تبذله عما



 أوالد أربعة أو ثالثة جبنبها وكان. أبدا املاء نضيع أال جيب: لتوقا أذنه يف فهمست سنوات، مثاين حوايل
  .لتعوه الرجل هذا كالم إىل أصغوا: بأصبعها مشرية هلم فقالت آخرون

 ملاذا: فسأال احلجاب عن هنالك أمحدي مسلم وبني بينهما احلديث وجرى زوجان، احلضور بني وكان
 خلطايب استمعا وملا منفصلة؟ خيمة يف السيدات وملاذا ،فقط الرجال هنا نرى وملاذا هنا، نساء يوجد ال

 حرية ليست وهي فقط، سطحية الغرب يف املرأة حرية إن: قاال وِحكمه وأسبابه احلجاب روح عن وأُخِبرا
  . احلجاب يف تكمن املرأة عظمة أن احلجاب حكمة من لنا بينتموه مبا أدركت لقد :وقالت. سليمة

 بشأن الدونية بعقدة نساؤنا تصاب أال جيب لذا اإلسالم، تعاليم يفهمون بدأوا األغيار أن فترون
  .التردد أو باخلوف يصنب أن من بدالً ثقة يزددن أن جيب. األحيان بعض يف حيدث كما احلجاب

 على احلرص شديدة كنت. احلفل هذا يف شيء بكل أُعجبت لقد: زوجها مع جاءت سيدة وقالت
 اجلماعة إمام قول أعجبين لقد. للخري آخر امسا إال ليس اإلسالم أن اليوم عرفت وقد اإلسالم، حقيقة معرفة

 وقال. يفّ عظيما وقعا األمور هذه تركت لقد. واحد رب خملوقات ألننا مساملني، التعايش مجيعا علينا بأن
 ال طابهخل االستماع وبعد اليوم، خليفتكم سيقول ماذا أعرف أن يف بشدة أرغب أيضا أنا كنت: زوجها
 ما إن. السالم بيوت هي إمنا املساجد أن اليوم عرفت لقد. قال ما كل يف معه أتفق بأين القول إال أملك
 اخلوف استشعار من بدالً ببعض بعضهم يثق أن الناس فعلى. السالم أجل من هو إمنا خطابه يف اخلليفة قاله
  . ملسجدا من خوف أي عندي يبق مل الكالم هذا مساع بعد. اآلخرين من

 يتحلى أنه اليوم أثبت قد خليفتكم ولكن الدين، وأخالف ملحد إنين: اآلخرين الضيوف أحد وقال
 رسالة كانت. التسامح دين اإلسالم أن عمله خالل من ثبت وقد إنسان، أي مواجهة يف والصرب بالتسامح

 العامل أن أنكر أن تطيعأس ال وإنين وخصومات، حروب من بيننا يوجد ما على القضاء علينا أن اخلليفة
  .اخلليفة قاله ما كل إىل اليوم ماسة حباجة

 ولكن اليوم، وخصام خالف يف الدنيا إن. اليوم اخلليفة قاله ما إىل احلاجة بأمس إننا: سيدة وقالت
 يطيعوا أن فحسب املسلمني واجب من ليس. اجلميع توحيد على قادرة اجلماعة إمام قدمها اليت الرسالة
 هذا بسماع. صاغية أذنا كالمه يعريوا أن الناس وسائر واليهود املسيحيني على بل قال، فيما سيحامل خليفة

 .إجيابية وصارت اإلسالم عن السلبية نظريت زالت قد اخلطاب
نشرت خربا مفصال عن " نوردورن"وأما اجلرائد اليت نشرت أخبارا عن ذلك فمنها جريدة حملية يف 

ملسلمني احلقيقيني يروجون األمن والسالم واحلب والوئام ويقولون بأن من تأسيس املسجد وكتبت بأن ا
 تنشر هذه اجلريدة بعدد . وكتبت أشياء أخرى من خطايب،واجب كل مسلم أن يحسن سلوكه مع جريانه

  . كبري، ووصلت الرسالة من خالل هذه اجلرائد كلها إىل قرابة ثالمثئة وعشرين ألف نسمة



، ويشاهد هذه القناة عدة "نوردورن"يف " صادق"زيونية حملية خربا عن مسجد مث نشرت قناة تلف
.  مئة وسبعني ألف نسخة-اليت نشرت األخبار عن املسجد–ويبلغ جمموع نسخ اجلرائد احمللية . ماليني

خربا ، وقد نشر يف اجلريدة نفسها "بلد"وكذلك نشر هذا اخلرب يف نشرتني إقليميتني ألكرب جريدة يومية 
نفسه، نشرت خربه " نوردورن" ال بل مسجد ، مث املسجد الثاين،عن تأسيس املسجد مرتني من قبل أيضا

اللذَين وضع حجر -فمن حيث جمموع اجلرائد اليت نشرت األخبار عن املسجدين . اإلذاعةُ أيضا
جد كما بشر ووصل من خالهلا خرب تأسيس املسا.  يبلغ عدد نسخها أربعمئة وتسعني ألفا-أساسهما

  . ملالينيباوباإلضافة إىل ذلك عدد املشاهدين واملستمعني للقنوات التلفزيونية واإلذاعية . برسالة اإلسالم
 ١٦ج خترحيث . أول صف للجامعة األمحدية يف أملانيا بعد إكمال املنهج يف سبع سنواتخترج وقد 

. املشاركة فيهسي من ذهايب إىل أملانيا هو مبشرا، وكانت هناك حفل خترجهم أيضا، وكان اهلدف األسا
م يف بناء صغري من بضعة غرف يف بيت السبوح، واآلن بفضل اهللا ٢٠٠٨كانت هذه اجلامعة قد بدأت يف 

تعاىل قد شيدت مجاعة أملانيا حرم اجلامعة املنفصل الذي يتضمن مجيع التسهيالت كالصفوف والقاعة 
. جيدا أيضا كان و بنايات مجيلة، فكان هناك حفل التخرج وهواملكتبة وسكن الطالب وغريها، وكلها

  .  احلياةوقفوفّق اهللا تعاىل هؤالء املبشرين املتخرجني ليخدموا اجلماعة على أحسن وجه ويوفوا بعهدهم ب
ا، ال ميكن أن يوصلنا هناك وعود عظيمة من اهللا تعاىل عن مجاعتن: " يف موضع�يقول املسيح املوعود 

 نفسه سيهيئ األسباب، حينها �إىل هذه الوعود أي عقل إنساين أو دهاء أو أسباب دنيوية، بل اهللا 
  ." ستنجز هذه املهمة

احلق أنه ال ميكن أن .  هي تنمو وتزدهر� إنين أعرف أن اهللا أقام هذه اجلماعة وبفضله: "�مث قال 
، ولكن إذا شاء اهللا تعاىل ذلك ألمة فهي تصبح كبذرة، �ترتقي أمة وال تزدهر ما مل تكن مشيئة اهللا 

ارها قبل األوان كذلك يظن الناس أن رقي تلك وكما ال يستطيع أحد أن يفهم شيئا عن منو البذرة وعن آث
أي كما ال يعلم قبل األوان أن البذرة ستنبت أم ال وحني تنبت ال يعرف ما إذا ."  وغري ممكناألمة حمال

ولكن عندما . كانت ستثمر أم ال، كذلك يظن الناس بالنسبة الزدهار األمم يف البداية أا قد ال تزدهر
 وهذا قدر اهللا تعاىل � وعد املسيح املوعود � أمرا فيبدأ يتحقق ذلك األمر، وإن اهللا �يقرر قدر اهللا 

وكل ما .  مع اجلماعة يف كل مكان�بأن اجلماعة ستزدهر وترتقي، وهذا ما نالحظه من سلوك اهللا 
، وإذا القى هذا الربنامج من جناح فال فضل فيه �حيدث وكل ما ذكرته يف التقرير هو كله من أفعال اهللا 

 ونبذل كل ما يف وسعنا لكي �ألي شخص أو لبضعة أفراد من اإلدارة، إال أنه جيب أن نفهم قدر اهللا 
  . وفّقنا اهللا تعاىل لذلك. � من ذلك القدر وننال أفضال اهللا انصبح جزء

سأصلي بعد صالة اجلمعة صالة الغائب على السيد مرزا أظهر أمحد، كان املرحوم ابن املصلح املوعود 
  . م، إنا هللا وإنا إليه راجعون٢٠١٥تشرين األول / أكتوبر١٤، وتويف يف �



 الذكور، وقد انتهى بوفاته اجليل الثاين من طرف املصلح املوعود �كان آخر أبناء املصلح املوعود 
أمه هي السيدة أم ناصر رضي اهللا . ، ثبت اهللا تعاىل اجليل الثالث والرابع واألجيال القادمة على الدين�

عنها، وحصل على التعليم األساسي من قاديان ونال منها الشهادة الثانوية، وبعد انقسام اهلند وباكستان 
يف اجلامعة عمل يف التحريك اجلديد مسئول التبشري لعام واحد، سجل يف اجلامعة األمحدية وبعد التخرج 

 مرة إنين أريد أن يِعني �قال املصلح املوعود ". صدر أجنمن أمحدية"وبعده عين نائب مدير بيت املال يف 
 يف بيت املال، � السبب عينه املصلح املوعود يقال بأنه رمبا هلذا. أحد أبنائي يف أمور اجلماعة املالية أيضا

  . م، وفّق للخدمة يف كتيبة الفرقان أيضا١٩٩٢وظل خيدم طول احلياة يف املكتب نفسه وتقاعد منه يف 
وىل يف كان خايل ولكن كان حيترمين جدا، يف اجللسة السنوية األ. كانت عالقته باخلالفة قوية جدا

م رأيته واقفا يف احلشد وملا وقع عليه نظري رفع يده بأسلوب مليء بالعواطف وكان ٢٠٠٣عهدي عام 
  . رمحه اهللا تعاىل وغفر له. كان يهتم بالفقراء أيضا. يرشح من وجهه وفاء خالص وحب صادق وإخالص

السيدة قيصرة خامن بنت خان سعيد أمحد خان، ورزق منها بابنتني  نكاحه من �أعلن املصلح املوعود 
وابنني، وزوج إحدى ابنتيه من الواقفني وهو خيدم يف ربوة وزوج ابنته الثانية الدكتور عرفان يقيم هنا يف 

  .لندن
 يف خطبة �وألن جزءا من خطبة نكاح املرحوم يتعلق بالتاريخ فأذكر ذلك، قال املصلح املوعود 

النكاح الذي سأعلنه اليوم هو البين مرزا أظهر أمحد وتقرر عقد قرانه من قيصرة خامن ابنة السيد : نكاحه
  .خان سعيد أمحد خان املرحوم

القرابة . ، أما اآلن فقد صارت قريبة لنا من ثالث جهاتجهتنيكانت السيدة قيصرة خامن قريبة لنا من 
 والذيوىل هي أا حفيدة اللواء أوصاف علي الذي هو زوج أخت السيد نواب حممد علي وابن خالته، األ

 الثانية مع � زوجت ابنة املسيح املوعود �مث يف عهد اخلليفة األول .  ابنته به�زوج املسيح املوعود 
وبيان ذلك أا حفيدة . القرابة من جهة ثانية هي بناء على إهلام من اهللا تعاىل. ابن نواب حممد علي خان

)لوي الذي كان من صحابة املسيح املوعود ) من جهة األميد بن خانْ حممد خانْ الكبورالسيد عبد ا
  .  القدامى�

قد ال يكون . إن مجاعتنا كسولة جدا يف االحتفاظ بتارخيها:  ويقول�يتابع سيدنا املصلح املوعود 
خذوا املسيحيني مثال فإم مل يتوانوا يف االحتفاظ . هناك قوم كساىل يف هذا اال ككسل مجاعتنا

أما املسلمون فقد ذكروا وقائع الصحابة بالتفصيل لدرجة تقع املؤلَّفات حول هذا املوضوع يف . تارخيهمب
ولكن مجاعتنا على الرغم من وجودها يف زمن العلم والثقافة تغفل بشدة عن االحتفاظ . آالف الصفحات

  . بتارخيها



ا، وقد وجهت أنظارهم من قبل أيضا جيب على أفراد اجلماعة أن يتنبهوا إىل هذا املوضوع جيد: أقول(
  )إىل أن يسعوا جاهدين لالحتفاظ بتارخيهم وتاريخ آبائهم

 �لقد قلت بأن السيد حممد خان كان من صحابة املسيح املوعود : �يتابع سيدنا املصلح املوعود 
 لصالة �م جاء املسيح املوعود ١/١/١٩٠٤ وكان حيب اجلماعة لدرجة أنه عندما توفّي يف القدامى،

إن أهل بيتكم خبري وعافية : قال احلضور. لقد تلقيت إهلاما أن فردا من أهل البيت قد توفِّي: الفجر وقال
لقد توفّي البارحة السيد خان حممد خان الكبورلوي : �ل بفضل اهللا تعاىل فإىل من يشري اإلهلام؟ قا

 عنه إهلاما مفاده أن أوالده �مث تلقى . وتلقيت اإلهلام املذكور عنه، وقد عده اهللا تعاىل من أهل البيت
  . سيعاملون معاملة لينة

 عند وفاة السيد حممد خان وإهلامه أن فردا �إن عزاء اهللا للمسيح املوعود : � املصلح املوعود يقول
يصرة فهذه قرابة السيدة ق. من أهل البيت قد توفِّي يوحي جبالء أنه كان عند اهللا  من أهل البيت روحانيا

  ". عده اهللا تعاىل من أهل البيت) من ناحية األم(خامن من الناحية الثانية أا حفيدة شخص 
لقد ذكرت بعض هذه األمور ألمهيتها التارخيية، كذلك بعض األمور ذات األمهية التارخيية ذكرا قبل 

  . بضعة أعوام حني توفِّيت زوجة املرحوم
  .مني آ.ه وجيعل مثواه مع أحبائه اجلنةندعو اهللا تعاىل أن يرمحه ويغفر ل
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