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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
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 جيب وثانيا وظرف، حني كل يف بالدعاء يقوم أن اإلنسان على أن اعلموا: � املوعود املسيح يقول
  . لطاعته وحيمسه تعاىل هللا حبا يزيده فهذا ،)فحدثْ ربك بنعمة وأما (تعاىل اهللا بأمر يعمل أن

 له حبا وتزيدنا عليها، اهللا حبمد تذكّرنا أن وجيب يوم، كل تعاىل اهللا فضل مشاهد نرى أننا احلق
 حيث مضاعفة، أضعافا ترتل اهللا أفضال فإن البالد لبعض جولة يف أخرج عندما ولكن. وتعاىل سبحانه
 يف. منها فيتأثرون كبرية، أعداد إىل ةياحلقيق اإلسالم ورسالة الدعوة وتصل املختلفة براجمنا يف اهللا يبارك
 تعاىل اهللا ولكن هنالك، السنوية لسةاجل يف االشتراك األساس هديف وكان أملانيا، إىل سافرت املاضية األيام
. واسع نطاق على الناس بني احلقة تعاليمه ونشر باإلسالم التعريف شأا من برامج ترتيب من بفضله مكّننا
 أنه شك وال حني، كل تعاىل اهللا يدعو أن اإلنسان واجب من إن السالم عليه املوعود املسيح قال وكما
 يوفقنا لكي له خملصني تعاىل اهللا ندعو أن علينا لذا واحدة، خطوة ذنتخ أن علينا يستحيل ذلك بدون
  . دائما لذلك
 ودعائنا جهودنا من أكثر ويعطينا تعاىل اهللا أفضال تنـزل عندما: السالم عليه املوعود املسيح قال مث
 املؤمنني يزيد ما وهذا. أكثر ا وحندث نعمه نتذكر أن علينا فيجب ،احلسىن بصفاته علينا متجليا بكثري
  .ونعمة فضال اهللا يزيدهم وبالتايل أحكامه، واتباع لطاعته وحيمسهم تعاىل هللا حبا



 األيام هذه يف بلِّغت وقد بأملانيا، الربامج من وغريها السنوية جلستنا يف بكثرة اهللا أفضال نزلت لقد 
 وينبه اهللا بنعم التحديث إىل أنظارنا يوجه مما جدا، واسع نطاق على أملانيا يف واألمحدية اإلسالم رسالةُ

. فضل على فضال اهللا يزيدنا لكي ذلك قبل، ذي من أكثر إليه واإلنابة اهللا شكر إىل خاصة أملانيا يف مجاعتنا
. ذلك اهللا يشأ مل إذا أحد قلب تحف يستطيع ال اإلنسان. تعاىل اهللا فضل بدون مستحيل القلوب تحف إن

 يف املثرية اخلطباء خطب تؤثر ال أحيانا. اهللا مشيئة بدون القلوب يف رسالته رتؤث أن ميكن فال سعى فمهما
 وضيوف اجللسة، يف املشاهد هذه مثل رأينا لقد. وسهل بسيط عادي خطاب فيها يؤثر بينما القلوب،
  . باختصار اآلن عنها أحتدث وسوف االنطباعات، هذه مثل عن عربوا قد اجللسة

. ألملانيا ااورة والبالد الشرقية أوروبا من بكثرة ضيوف بأملانيا جلستنا حضر قد تعاىل، اهللا بفضل
 اجللسة حيضرون أيضا مسلمني غري وكذلك األخرى الفرق من مسلمون بينهم يكون الضيوف هؤالء
 أم لدرجة اجللسة يف الزمان هذا إمام خدام برؤية يتأثرون وبعضهم األمحديني، بعض مع صداقتهم بسبب
  . أيضا نيبايعو
 واجلبل وكوسوفو، والبوسنة، مقدونيا، من وفود بأملانيا السنوية اجللسة إىل جاءت أيضا السنة هذه يف

 من ضيوف جاء كذلك. وسلوفينيا وكرواتيا ولتوانيا، وروسيا، والتفيا، وألبانيا، وبلغاريا، ،األسود
 بلجيكا مثل ااورة األوروبية دالبال من اجلدد املبايعني بعض حضر وكذلك األمحديني، غري املسلمني
 أمحديون فيهم مبن أملانيا يف املقيمني الروس من ضيوف وحضر. وإيطاليا سبانياإو والسويد وفرنسا وهولندا
 أسئلة معهم وجرت مجيعا قابلتهم وقد. وغريهم األمحديني من كبري عدد تركيا من جاء كما. وغريهم
  .انطباعام بعض اآلن مسامعكم على وأقرأ. وأجوبة

 امسه ضيف بينهم. اجللسة فعاليات متابعة بعد منهم اثنان بايع شخصا، ١٦ يضم وفد ألبانيا من حضر
 زوجته ولكن أمحدي الزوج. القانون سلك يف يعمل وكالمها زوجته، مع حضر الذي احملترم جيبا ايرفني

 إن يل وقالت اجللسة، يف ابليتمق خالل هللا واحلمد بايعت وقد اجللسة، هذه حضور قبل أمحدية تكن مل
 قليب يف أثر مما اهللا، لوجه واخلدمة واإلخالص احلب مظاهر هنا رأيت لقد. عادية غري اجللسة هذه جتارب

 فترة، منذ قليب يف وقع قد األمحدية مجال وكان كثريا، األمحدية يبلّغين) أيضا حمام وهو (زوجي كان. جدا
 املقابلة خالل تبكي السيدة هذه وظلّت. كامل بيقني األمحدية سالميةاإل اجلماعة إىل اآلن أنضم أين إال

 اإلسالم معرفة إىل كبريا توجها الشباب بني أن يعين مما عمرها، مقتبل يف تزال ال إا. الوقت طول
  . احلقيقي

 لقد وقال. األمحدية إىل وانضمامه بيعته املقابلة خالل أعلن وقد ترشال، إبراهيم امسه أخ هناك مث
  . متاما صحيح هذا وقراري كامل، بيقني اجلماعة هذه اآلن أدخل ولكين القرار، هذا اختاذ يف كثريا تأخرت



 ولكين أيضا، املاضية السنة اجللسة حضرت لقد: قال اغرون، امسه كوسوفو، من آخر ضيف وجاء
  . والسعة التنظيم حيث من بكثري أفضل السنة هذه جلسة أن شعرت

 يزيد أن جيب األمر وهذا تعاىل، اهللا فضل إىل راجع والتنظيم السعة يف لتحسنا هذا أن شك ال
  . تعاىل هللا ومحدا شكرا املسئولني

 غري املسلمني من منهم ٢٧و املسيحيني، من منهم ١٤ وكان ضيفا، ٦٢ ضم وفد مقدونيا من جاء لقد
 صحفيان الوفد هذا يف وكان. رمتكليو ٢٠٠٠ حنو فيها قطعوا ساعة ٣٦ سفرهم استغرق لقد. األمحديني

 حمطتهم يف ببثّهما ووعدا الناس، مع حوارات أجريا وقد اجللسة فعاليات بتصوير وقاما تلفازية، حمطة من
  .العودة بعد التلفازية
 إن. احللوة ذكرياا معي وأمحل اجللسة هذه يف اشتركت لقد: املقدوين الوفد ضمن جاء ضيف وقال

 على أيضا كبرية دولة تقدر ال أقول بل جدا، بالغة بصعوبة إال مؤسسة أية به ومتق ال اجللسة هذه تنظيم
  . املستوى ذا جلسة تنظيم

 ما أكثر إن. حيايت يف مرة أول الطيبني األناس هؤالء قابلت لقد: املقدوين الوفد من آخر ضيف وقال
 كلمات جمرد ليست القاعة جدران لىع كتبتموها اليت الرسالة. هنا مسعتها اليت اإلسالم رسالة هو أعجبين

 . قليب يف عميقا أثرا األمور هذه تركت لقد. أيضا ا تعملون أنكم احلق بل ترددوا
 العامل، يف خمتلفة برامج يف اشتركت قد صحفيا بصفيت: مقدونيا من" توين "األستاذ الضيف يقول مث

يفَّ أثر ما إن النظام، حبسب ومرتبا منظما شيء كل كان حيث مجيعا، منها أفضل الربنامج هذا ووجدت 
 فيهم وليست والتحمل بالصرب يتحلى منهم واحد وكل سواسية، اهللا نظر يف كلهم الناس أن هو أكثر

  . مسلم كغري عندي أهم األمر وهذا واللسان، وامللة الدين بسبب اختالفات
 مل يل، بالنسبة جديدا شيء كل انوك مرة أول اجللسة حضرت لقد: نفسها مقدونيا من ضيف قال مث
 ذي من أفضل نفسي أشعر اجللسة يف احلضور فبعد. أيضا اجلماعة هذه مثل املسلمني يف أن أعرف أكن
 اجلماعة، هذه يف عضو كأنين أشعر. أيضا جتارب يل وحصلت أكثر األمحدية عن عرفت ولقد علميا، قبل

 وقال معي مقابلة له كانت مث. عظيم عملٌ واحد كل حتياجا بسد واالعتناء هائلة بأعداد الناس فاجتماع
 الفرق هو ما سؤاله كان. األمحديني وبني بيننا الفرق هو ما أي منك مسعته ما يف أتدبر سوف ذلك بعد يل

 إىل الدعاة ترسل أن للجماعة رساليت إن. منك مسعته ما جدا أعجبين لقد: قال مث. وغريهم األمحديني بني
 ليست الطلبات هذه. (األمحدية هي ما الناس خيربوا لكي اجلماعة فيها توجد ال اليت البالد ئرسا ويف بلدي
  ) .أماكن عدة من نتلقاها بل نادرة



 قرب عن املسلمني إىل تعرفت لقد: مقدونيا من القادم الوفد من احملترم دراغان األستاذ الضيف يقول مث
 يعرفوننا كأم هنا املسلمون استقبلَنا ولقد اإلسالمية، مالتعالي عن اخلطب إىل استمعت ولقد مرة، أول
  . مالقد منذ

 إمام مع اللقاء بعد لكنه قبل من قوية تكن مل باجلماعة عالقته إن البوسنة من الضيوف أحد يقول
 وخاصة للجماعة كبري احترام قلبه يف نشأ ولقد عادي، غري تغري فيه ظهر قد األمحدية اإلسالمية اجلماعة

  . املسيح ليفةخل
 يف بايع قد كان العائلة، مع توري آئي السيد صديقُهم اجللسةَ وحضر السويد، من روسية عائلة جاءت

 إنه مرارا يقول وظل اللقاء بعد رقيقة عواطف أبدى قد اجللسة هذه يف واآلن زياريت، له يتسن ومل ٢٠١٣
 لقد. كبريا محاسا يبدي وكان للقاء، رصةف وجد لكنه الكثرية، أعمايل بسبب معي اللقاء يتوقع يكن مل

 ساعتني كل بعد السيارة إيقاف يطلب كان اجللسة إىل السفر أثناء إنه معه جاء الذي احملترم الداعية كتب
 بعد سألته وحني. توقف دون ساعة ١٧ مسافة قطع اجللسة من العودة عند لكنه ويرحيها رجله ميدد لكي

 كانت رجلي بأن أشعر مل أين اجللسة بركات من: قال بالعودة الوقوف بتطل مل ملاذا: البيت إىل الوصول
  . تؤملين
 كنت السنوية اجللسة إىل جميئي قبل: ياسيبا السيدة عضواته إحدى فقالت كرواتيا من وفد هناك كان مث

 مؤمتر يف رتيهحماض قرأت قد كما ،"السالم إىل والطريق العاملية األزمة "احلايل اجلماعة إماِم كتاب قرأت قد
 بعض يف قاسيا موقفا يتخذ اجلماعة إمام أن انطباع عندي وكان كلتيهما، ٢٠١٥و ٢٠١٤ يف السالم

 اجلماعة يف تبحث بدأت ذلك وبعد. اللقاء بعد زال االنطباع هذا لكن الطبع، حاد وسيكون الشئون،
  . أكثر

 الشرطة، يف خمتلفة مناصب يف عمل ولقد اي، زي مي امسه هنغاريا من مسيحي ضيف اجللسةَ حضر
: انطباعاته ضمن وقال اإلنسانية، خيدم وبواسطته هنغاريا يف الوزراء رئيس باسم صندوقا أقام قد وحاليا

 يبدو كان لكنه لغتهم أفهم أكن مل وحب، بلطف ويقابله غريه، على السالم يلقي وصغري كبري كل كان
 وال الشرق يف املشهد هذا مثل أشاهد ومل العامل يف جتولت دلق احلب، يوزعون أم وجوههم مالمح من
 اإلسالمية اجلماعة جلسة عن وأصدقائي معاريف أخرب وسوف عظيم، يفَّ اجللسة تأثري إن. الغرب يف

  . األمحدية
 اجللسة حضور قبل أنه الداعيةُ عنه وقال بيتر، غابور امسه هنغاريا من يهودي ضيف اجللسة حضر مث
 باللسان تعلنون ال إنكم: قال قابلين حني لكنه. واليهودية اإلسالم عن احلديث عند مياحك أحيانا كان
. أيضا هذا شعاركم متارسون أنكم شخصيا شاهدت قد بل" ألحد كراهية وال للجميع احلب "بأن فقط



 خيلقها التغيريات فهذه. مساعدته يقدم فسوف جمال أي يف شيء أي إىل حباجة اجلماعة كانت إذا: وقال
  . � اهللا

 ومتزوج هنغاريا يف مقيم لكنه بوركينافاسو من وهو إمساعيل، امسه ضيفا يضم هنغاريا من الوفد كان
 إا زوجته له فقالت ابنتيه، مع اجللسة حضور يريد وكان قصرية، مدة منذ مبايع وهو هنغارية سيدة من
 فأرسلت. جلستهم يف احلضور يريد الذين املسلمون هؤالء من تعرف ال إذ دمهاوح ابنتيها ترسل لن

. كثريا تأثرت أيضا االبنتني جدة لكنو ،اتأثرت أن الطبيعي من كان هنا إىل الوصول وبعد. جدتهما معهما
: قالت اجللسة خيمة دخول وقبل كثريا، فيها فأثَّر" واحد إمام واحدة، مجاعة "فلم مشاهدة هلا هيئت فقد
 أثناء ويف رأسها، وسترت وشاحا أو حجابا املرافقات النساء من فطلبت الرأس، لستر شيئا تحضر مل إا

  . ائيا خماوفها مجيع زالت لقد: قالت مث. متاما آخر عالـم تراه ما إن وقالت عواطف، أبدت أيضا اللقاء
 اجللسة حلضور الدعوة تلقيت: يقول أفريقيا وسط وريةمجه من احملترم سليمان السيد هناك أملانيا يف مث

 األكل ويكون قليال الدعوة عن احلديث فيها جيري شخص مائة أو خلمسني جلسةً ستكون أا فظننت
 اجتمع حيث جذريا، تغري هنا إىل الوصول بعد رأيي لكن. بيوم إىل الناس سينصرف وبعده والشرب،

 دعوتكم أسلوب إن خالب، هنا شيء كل. الساحرة اجللسة مشاهد من اخلروج أستطع فلم الناس، آالف
 الذي شابتايف راغب السيد يقول.  الشقي إال يرفضها فلن األسلوب ذا الدعوة نشرت فإذا نادر، أيضا
 شيء كل ووجدت والتنظيم، اإلعدادات على واطلعت اخلطابات إىل تمعاست لقد: األسود اجلبل من جاء
  . يرام ما أحسن على

 تؤمن ال األمحدية اجلماعة أن عموما األسود اجلبل يف املسلمني بني اشتهر: قائال راغب السيد وأضاف
 بعض روجها كاذبة الدعاية تلك أن الفور على له ينكشف كثب عن اجلماعة يرى الذي ولكن � بالنيب

  .املشايخ
 أعماق يف أثّر عظيم روحاين ملشهد إنه مشاعري، وصف أستطيع ال: بلجيكا يف يعيش مغريب أخ قال مث

 خطاباته إىل واستمعت اخلليفة رأيت فلما: يقول مث. لإلسالم الصحيحة الصورة هنا رأيت لقد. روحي
 وأمتكن لدينل خادما ألصبح للبيعة يوفقين أن تعاىل اهللا أدعو. األمحدية اجلماعة جتاه نظري وجهة تغريت

  .العامل يف � املوعود املسيح دعوة نشر من
 على لالطالع يل بالنسبة األوىل الفرصة هذه كانت": فرينكل هيكو "السيد األملان اإلخوة أحد يقول
 العامل يف والسالم األمن دلسا مجيعا الناس به عمل لو. احلق هو اخلليفة قاله ما كل: عين قال مث. األمحدية

  .جدا متتعت ولقد أتوقع، كنت مما أكثر اإلسالم عن هنا تعلمت لقد. كله



 ثالثة قبل بايع وقد - أصال القمر جزر من وهو- فرنسا من اجلدد املبايعني أحد" أنفان يل هان "السيد
. والثبات باالستقامة أحظى أكن مل أنين إال أيضا السابق يف مسلما كنت: األخ هذا يقول فقط، أسابيع
 يف بكيت حيايت يف األوىل وللمرة كثريا، فيها ومتتعت املسيح خليفة خلف اجلمعة صالة باألمس صليت
 أعمايل مجيع تيسرت بايعت أن منذ ولكنين األمحدية يف دخويل قبل عالقة كلها أعمايل كانت. الصالة

  .يوم كل اهللا من آيات وأرى وسهلت،
 بناء اإلسالم عن جدا سيئة صورة عندي كانت هنا إىل جميئي قبل": غروس دإ "السيد الطلبة أحد يقول

 اجللسة برامج على واطالعي للخطابات مساعي بعد ولكن اإللكتروين، اإلعالم وسائل تقدمه ما على
  .مجاعتكم صورة يف الصحيح اإلسالم أرى إنين. جدا إجيابيا الناس تعامل كان. خمتلفا شيئا وجدت

. اجللسة يف باشتراكي جدا تأثرت: ليتوانيا من احملامني أحد قال للناس، أخرى كثرية انطباعات وهناك
 بعد عرفت لقد. اإلسالم عن نوعها من فريدة جتربة يل وكانت خليفتكم، خطابات إىل استمعت لقد

 يف قانونيا مجاعتكم اتنشاط سأدعم بأنين وأعدكم أشكركم، إنين. لإلسالم احلقيقي التعليم هنا إىل جميئي
  .كامل بشكل وأساعدكم لتوانيا
 العامل يف ليست بأنه وأقول احلي، اإلله عن تصورا املسيح خليفة قدم لقد: البوسنة من اإلخوة أحد قال

 بأسلوب األمر هذا اخلليفة أبلغنا وقد حي، تعاىل اهللا أن أيضا وتري بذلك تدعي اليت األمحدية اجلماعة إال
  .سهلة بسيطة بكلمات ولكن رائع
 الدين أمر آخذ أكن مل: مسلم وهو وبلجيكا، أملانيا بني احلدود عند يسكن الذي اإلخوة أحد يقول مث

 ألن وذلك اجللسة، يف اشتراكي بعد عقب على رأسا تغريت مشاعري ولكن جبدية، األمحدية واجلماعة
 ذكر مث. اجللسة هذه صورة يف حيايت يف أيام أمجل يل أرت قد قط أمرها يف جادا أكن مل اليت اجلماعة

  .أيضا الطويلة رؤياه
 وكان اليوم بالبيعة تشرفت لقد: األملان من اجلدد املبايعني أحد وهو" كيتراب "السيد يقول كذلك

 حبا األمحدية اإلسالمية اجلماعة يف أرى. اإلجنليزية باللغة األملان الضيوف يف املسيح خليفة خطاب سببها
  .ونورا حمبة امتأل قليب وإن اخلالفة، بسبب صادقًا

 إال سابقا روسيا يف والده مع يسكن وكان كثرية، سنوات منذ أمحدي أبوه سوري، هو اهللا عبد السيد
 قد يكن مل أنه إال والده طريق عن األمحدية الدعوة بلغته لقد. دراسته أجل من هولندا يف يقيم اآلن أنه

 املسيح صدق حول اجلماعة داعية على األسئلة بعض طرح األول اليوم ويف اجللسة يف اشترك لقد. بايع
 إىل يلجأ أن إال أخرى طريقة هناك ليست أنه الداعية له فقال يقتنع، مل أنه إال ردودا وتلقّى ،� املوعود
  .اهللا فسريشدك وإحلاح حرقة بكل يدعو بأن له فقيل. دعوت بأنين قال. اآلن الدعاء



 الذين الضيوف مع لقاء هناك كان ذلك وبعد أيضا خطايب فيه كان الذي اجللسة من التايل اليوم يف
 أثناء موجودا كان إذا أعرف وال- اللقاء هذا عِقد بعده الذي املذكور اخلطاب وهو. التبليغ قسم دعاهم

 الكرمي القرآن من واحدا دليال يعطيه أن اليوم ذلك يف عيتنالدا قال حال، أية على -ال؟ أم اخلطاب هذا
 اجلماعة رقي عن وتكلم النبوءات بعض له وذكر دليال داعيتنا فأعطاه ،� املوعود املسيح صدق على

 تضرع بكل الليلة تعاىل اهللا عوتد لقد: قال مث. اآلية أراين قد تعاىل اهللا ألن البيعة أريد: فقال وازدهارها
. املبهرة األنوار منها وتشع كبري جدار على مكتوبة" األمحدية "كلمة الرؤيا يف رأيت منت فلما وإحلاح،
 قد كنت بأنين ذلك أثناء ببايل خطر: األخ هذا عنه يقول األملان الضيوف يف خطايب ألقي كنت ملا كذلك
 قليل وبعد. املسيح خليفة جنب إىل الوقوف يف عارمة رغبة قليب يف نشأت ذلك وفور آية اهللا من طلبت

 قد وبذلك: يقول. املنصة على املسيح خليفة جانب إىل واقفًا فرأيتين واحدة للحظة غفوت وكأنين شعرت
 فاحلق وإال االنشراح من ملزيد فكان الكرمي القرآن من دليل من سألت ما أما: يقول مث. احلق علي انكشف

  .فبايع والرؤيا، الدعاء بعد أننتاطم أنين
 غري بشكل إميانا يزيدين مرة كل اجللسة يف االشتراك: يقول اجلزائر من اإلخوة أحد هناك كذلك

 إن إذ اجلنة يف وكأنين اجللسة يف شعرت لقد. تعاىل اهللا لنصرة حتصى ال مشاهد أرى مرة وكل عادي،
 اهللا بقول ويذكّرنا جانب كل من يسمع واألقوام والطبائع اللغات اختالف رغم" عليكم السالم "صوت

  .�سلَام ِفيها تِحيتهم�: اجلنة أهل عن
" السالم أجل من الدين "إيطالية ملنظمة العام السكرتري وهو إيطاليا من املسيحيني الضيوف أحد قال

 الالهوت حول بالكت من للعديد مؤلف هو ذلك إىل وإضافة الفاتيكان، يف كبري بنفوذ يتمتع وهو
عاد إىل بالده بانطباع جيد جدا، وبعد عودته إىل إيطاليا كتب مقاال يف جملة يصدرها  لقد. الكاثوليكي

. ال بد يل من االعتراف بأن مشهد هذه اجللسة كان مذهال حقا: ويقرأها آالف الناس، فقال يف مقاله
، "احلب للجميع وال كراهية ألحد: "لعندما يقع نظر اإلنسان على إعالنات مكتوبة بكلمات عريضة مث

كان . هل هؤالء الناس مسلمون فعال؟ وال شك أم مسلمون يف احلقيقة: فأول سؤال ينشأ يف الذهن هو
لقد رأيت بأم عيين أن آالف الناس والعائالت من أقوام . اجلو احمليط مشحونا حبب غريب ووحدة عجيبة

واألمر اآلخر . الصغار كانوا ميثّلون مجاعة منسقة بتنسيق حمكَموأعراق خمتلفة مبن فيهم الشباب والشيوخ و
بل الشخص الذي . الذي ترك يف نفسي تأثريا كبريا هو أن مئات الناس كانوا يعملون طوعا دون مقابل

كان يوصلين من الفندق إىل مكان اجللسة أخربين أنه أخذ يف أيام اجللسة عطلة أسبوعني من وظيفته بغري 
  .راتب



ووجدت . لقد تأثرت جدا خبطابه إذ كانت خطاباته دي إىل الصراط املستقيم: قال عين ما مفادهمث 
  . فهذا جزء من مقاله املفصل الذي نشره يف بلده. يف كالمه احلب واألخوة والوحدة

حنن ال نستطيع . مل أر مجاعة منسقة مثلها يف حيايت قط: كذلك اشترك يف اجللسة طبيب سوري فقال
. عتين ببضعة أشخاص، أما هنا فقد اجتمع قرابة أربعني ألف شخص ومل نالحظ أي تدافع أو ما شاهأن ن

كله " الرباهني األمحدية"لقد قرأت كتاب : يقول. إنين أحترم حضرة املرزا احملترم وخليفتكم من األعماق
ياض اإلسالم، ال يف بالد وأقول حلفا باهللا أنه مل يؤلَّف كتاب مثله يف القرن التاسع عشر للذود عن ح

  . العرب وال يف غريها
  . ندعو اهللا تعاىل أن يشرح صدره ويوفقه لقبول الصدق واحلق

هناك تأثريات كثرية وغري عادية بفضل اهللا تعاىل ولكين اكتفيت بذكر نزر يسري منها فقط، وما ذكرته 
  . أيضا فقد خلّصته كثريا، إال أن بركات اجللسة كثرية جدا

الضيوف يذكرون احملاسن عادة ويستحيون من .  بعض الضيوف خماوفهم أيضا حبذر شديدوقد ذكر
الشك . ذكر نقاط الضعف، ولكن كانت هناك سيدتان من ألبانيا وجهتا األنظار إىل تضييع اخلبز والطبيخ

وخاصة جيب أن هناك مزايا كثرية يف ترتيبات اجللسة ولكن ال بد جلماعة أملانيا من سد هذا النقص أيضا، 
  . الطعام يف خيمة النساء أال يضيعنه تقدميبتوجيه العامالت املكلفات 

 عن السكن أنه كان بعيدا جدا وكانت تضطر لقطع مسافة طويلة - جاءت من مقدونيا-قالت سيدة
فأقول جلماعة أملانيا أن يئ ألمثاهلا سكنا . للحضور إىل مكان اجللسة وكانت تتعب بسبب بعد املسافة

لقد سجل املشرف األعلى على ترتيبات اجللسة أيضا بعض التقصريات بنفسه، واحلق أن . ريبا من اجللسةق
فمنها أن بعض الناس طرحوا املهمالت على . انتباه املرء إىل تقصرياته هو ما يقوده إىل إزالتها يف املستقبل

ذا األمر يف املستقبل وجيب أن يوجهوا فعلى اجلميع أن ينتبهوا إىل ه. األرض ومل يهتموا بالنظافة كما جيب
  . بعضهم بعضا إىل النظافة

من املعلوم أن هناك نوعا واحدا من الطعام يطبخ يف كافة فروع دار الضيافة، ولكن بعض الناس 
ولكن احلق أن . يتوقعون أن جيدوا أطعمة خمتلفة مثل املعكرونة وعندما ال جيدوا يبدأون بتوجيه االعتراض

 حيضرون اجللسة لتناول الطعام الروحاين، لذا يتوقع منهم أال يثريوا مثل هذه االعتراضات بل األمحديني
  . إذًا، سوف يطبخ الطعام من نوع واحد. جيب أن يأكلوا ما يقدم هلم

فعلى . مث هناك بعض العاملني الذين ميارسون القسوة أحيانا يف بعض األمور، فيتأذى منها بعض الناس
أن يدرسوا املوقف حبذر، وإذا كان أحد حباجة حقيقية فعليهم أن يسدوها إن استطاعوا وإن العاملني 

  . فعلى العاملني أن يعاملوا الضيوف بالرفق واللطف دائما. اضطروا لفعل ذلك خارج نطاق املعمول به



تيبات باختصار، كانت ترتيبات اجللسة هذا العام جيدة بشكل عام، وقد عمل املشرف األعلى على تر
من املمكن أن تكون بعض الثغرات قد بقيت، . اجللسة والفريق معه بشكل أحسن من األعوام السابقة

ندعو اهللا تعاىل أن جيزي العاملني مجيعا الذين عملوا . ونتوقع أن تتحسن األمور أكثر يف املستقبل بإذن اهللا
  . جبهد كبري

كانت هناك . هيئت املفروشات هلم مجيعامع أن الضيوف جاءوا بعدد أكرب من املتوقع ومع ذلك 
كذلك كانت . مشكلة إىل حد ما يف اليوم األول، ولكن استوت األمور يف اليوم الثاين على خري ما يرام

على أية حال، أشكر . هناك مشكلة يف نظام الصوت يف العام املاضي، وقد حلّت هذا العام بفضل اهللا تعاىل
   .مجيع العاملني كما أفعل عادة

  . إضافة إىل ذلك قد افتتحت بعض املساجد أيضا خالل جوليت هذه وسأتناول هذا أيضا بإجياز
كنت قد مسعت خطاب : أحد سكان املدينة وقال" آخن"لقد اشترك يف حفل افتتاح املسجد يف مدينة 

تعليم األمن والسالم اخلليفة يف الربملان األورويب قبل عامني تقريبا، وقد جئت اليوم ألرى هل يقدم اخلليفة 
على منابر مهمة وأمام شخصيات مرموقة فقط أم يتحدث عن أمن العامل يف حمافل صغرية أيضا يشترك فيها 

  . أناس ذوو مناصب بسيطة
لقد مسعت خطاب اخلليفة : مث قال. إذًا، فقد جاء هذا الرجل لريى إن كنا نتبع سياسة ذات وجهني

فقد نصح اجلميع باحلب املتبادل . لذي قدمه يف الربملان األورويب من قبلاليوم وقد قدم التعليم نفسه ا
وقد تركت هذه األمور يف شخصي تأثريا إجيابيا . والتسامح ورحابة الصدر واملعاملة املتبادلة باحلسىن

  . كبريا
  . كذلك أبدى عمدة املدينة والناس اآلخرون أيضا انطباعام

، واشترك يف احلفل املسئول األعلى يف مدينة "Hessen"يف إقليم " بيت الواحد"كذلك افتتح مسجد 
لقد . وهو عضو الربملان أيضا، قال يف ذكر انطباعاته أن خطاب اخلليفة ترك فينا تأثريا إجيابيا كبريا" هناو"

ا جيب أن خاطب اخلليفة املواطنني غري املسلمني مباشرة ووجه أنظار الناس مجيعا إىل أم خلق إله واحد لذ
جيب أن ينـزل خطابه على االنترنت أيضا، : مث قال. حيترموا بعضهم بعضا وحيلّوا املسائل بطرق ِسلمية

  . وطلب مسودة اخلطاب فورا
أنا سعيدة جدا على أنين وجدت فرصة لالشتراك يف افتتاح املسجد، علما : قالت عضوة الربملان األملاين

  . أيضا" فلورس هائم"اح املسجد يف مدينة أا كانت قد اشتركت يف حفل افتت



واليوم . اليوم يف حال وجود خماوف عن تعليم اإلسالم صار من الضروري أن نبلّغ مجيعنا رسالة السالم
بناء مسجد اجلماعة هنا يوحي بأننا مجيعنا نريد أن نعيش بسالم وحمبة وأخوة، وكذلك يظهر هذا املسجد 

  . بوضوح أن هذا بلدنا
كان من الصعب جدا يل أن أبين رأيا جيدا : "قال أحد الضيوف. ثري من اآلراء األخرى أيضاوهناك ك

عن اإلسالم ولكن اليوم بعد رؤية اإلسالم الذي قدمه خليفة املسيح أشعر بأن اإلسالم دين يعلّم السالم 
  ." والرمحة، وصورة اإلسالم هذه تتطابق متاما مع مفهوم القرآن

نصره (إنين أوافق متاما على كل ما قاله :  عمل يف بناء املسجد أيضا يقول عينأحد املهندسني الذي
كنت أظن هذا احلفل أيضا سيكون مثل حفل الكنائس الذي يغلب عليه الرياء، ولكنه : وقال أيضا). اهللا

  ." كان حفال بسيطًا ومجيال جدا
نشر يف اجلرائد تقريبا مثانية ومثانون . وقد قامت وسائل اإلعالم اإللكترونية بتغطية جيدة جلميع الربامج

ووصلت الرسالة إىل ما . وكذلك بثت أخبار على مثاين حمطّات إذاعية وأربع قنوات تلفزيونية. خربا
  .  جمموعه مئة وستني أو مئة وسبعني مليون نسمة عرب هذه اجلرائد واحملطات اإلذاعية والتلفزيونية

املتنوعة حول اجللسة السنوية ألملانيا، ويقال إن عدد قرائها يبلغ اثنني نشر ستة وثالثون خربا يف اجلرائد 
. وبثّت ثالث حمطات إذاعية خمتلفة خربا عن اجللسة، وهي إذاعات شهرية جدا هنا. وثالثني مليونا

وإضافة إىل ذلك أجرت صحفية . وكذلك نشرت أربع قنوات تلفزيونية خمتلفة أخبارا عن اجللسة السنوية
إا أكرب جريدة ). وثائقي(ةً معي يف اليوم األخري للجلسة، وهي ستبثّ يف جزئني يف صورة فيلم مقابل

وهذا يعين أنه سيشيع كال اخلربين يف أربعة . إلكترونية يف أملانيا وتصدر بعدد يبلغ سبعة عشر مليونا
يبلغ عدد قراء هذه .  املساجدمث ذاع يف خمتلف اجلرائد قرابة مخسني خربا عن تدشني. وثالثني مليون نسمة

" بيت الواحد"وقد نشرت إذاعتان أيضا خربا عن افتتاح مسجد . اجلرائد الكلي قرابة اثنني وستني مليونا
قد أجرت مقابلة معي " آر يت أيل"وإضافة إىل ذلك كانت القناة التلفزيونية الشهرية يف أملانيا ". هناو"يف 

مث نشر .  ونشرت يف الليلة ذاا خربا لدقيقتني وثالث وعشرين ثانية،املسجديف مناسبة حفل افتتاح هذا 
  . وأما اجلرائد احمللية هناك فعدد قرائها يناهز مئة وستة عشر ألفا. يف ثالث جرائد" آخن"خرب عن مسجد 

واجلرائد اليت نشرت أخبارا عن ذلك يقال إن عدد قرائها يبلغ . مث وضع هناك حجر أساس ملسجد
ونشرت أخباره يف أربع جرائد يبلغ جمموع عدد قراءها " فيستا"وكان هناك افتتاح مسجد . يوناستني مل

وعدد قرائها مليون . نشرت فيها مقابلة يل" داي زت"وهناك جريدة تسمى . مليونني وست مئة ألف
م، وتنشر خبمس مئة ألف نسخة، ويقال ١٩٤٦ونصف، وهي جريدة أسبوعية تصدر كل يوم مخيس منذ 

إن عدد قرائها يصل إىل مليون ونصف، وعدد الذين يتطلّعون إىل إصدارها اإللكتروين على االنترنت 



بدأ األمحديون أيضا بفضل . وهذا الصحفي الذي أجرى معي هذه املقابلة أمحدي. يقارب مخسة ماليني
بارك اهللا تعاىل يف علمه . اهللا تعاىل يعملون يف جمال الصحافة وينشرون رسالة اإلسالم احلقيقية ذه الوسيلة

  . وفراسته أكثر
الذي يعرب عنه الرجال -إذنْ فاجللسة السنوية كما تكون باعثا لرقي أنفسنا الروحي والتـربوي 

وهكذا تكون .  كذلك تكون سببا لعرض صورة حقيقية لإلسالم على اآلخرين-والنساء يف رسائلهم إيل
 اقتنعوا ا بعد -وفقا لإلدارة كانوا مقتنعني بالبيعة يف السابق الذين ما-كثري من الناس . هناك بيعات أيضا

باختصار، كم من فضل وإحسان يستحق الشكر، وكم . لقائهم معي وبعد استفسارهم عن بعض املسائل
وفق اهللا تعاىل اجلماعة لكي تمسك اآلن ذه األفضال، . من إنعامات يغمرنا اهللا تعاىل ا جلديرة بالشكر

ولتنتشر بركات اجللسة هذه على نطاق أوسع، . ؤالء املبايعني اجلدد يف نفسها بأسلوب صحيحوتدمج ه
  . ووفّق اهللا تعاىل مجيع مشتركي اجللسة أيضا ليستفيدوا من هذه الربكات دوما، وجيعلنا شاكرين له حقا

قد توفيت . سأصلي صالة الغائب على السيدة رشيدة بيغم زوجة السيد حممد دين بدر درويش قاديان
كانت . إنا هللا وإنا إليه راجعون.  عاما٧٧م عن عمر يبلغ ٢٠١٥ يونيو/  يف األول من حزيران- بقدر اهللا-

كانت .  درويشا٣١٣وتزوجت من السيد حممد دين بدر الذي كان من ". ديودر كرناتك"من منطقة 
ظلّت متمسكة .  باخلالفةاملرحومة تنصح أوالدها دوما بأن يعيشوا حيام بالصالح والتقوى وأن يتمسكوا

. تركت وراءها أربعة أبناء وأربع بنات. بأهداب الصرب وراضيةً برضى اهللا على ضيق العيش وكثرة العيال
انشغل اثنان من أبناها يف خدمة الدين، يعمل السيد مبشر أمحد بدر كنائب الرئيس العمومي وكمبلّغ 

 لإلنفاق؛ كما يشغل زوج إحدى بناا السيد منري حملي، والسيد طاهر أمحد بدر كنائب ناظر بيت املال
أمحد من حافظ آباد منصب الوكيل األعلى للتحريك اجلديد، وزوج البنت األخرى السيد مشس الدين 

غفر اهللا تعاىل هلا . بقاديان" شيت"كانت الفقيدة موصيةً ودفنت يف مقربة . خيدم اجلماعة كمبشر حملي
   . للصرب وإلحياء حسنااووفّق ذويها. رضوانهورفع درجاا وأدخلها جنات 

  
					 


