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أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. 

 َُك نـَْعب ين * إَّيَّ َك َنْسََ بْسِم هللا الرَّْْحَن الرَّحيم * اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّْْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِ  عنُي * ُد َوإَّيَّ
 . )آمني(.اْهدََن الصِ رَاَط اْلُمْسََقيَم * ِصرَاط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْْي اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم َوال الضَّالِ نيَ 

كندا امَدت إىل سَة أسابيع، وكانت هذه اجلولة مباركة من   يف جولة يفيعرف اجلميع أنين يف األَّيم املاضية كنت 
 مجيع النواحي بفضل هللا تعاىل، من حيث برامج اجلماعة األْحدية ومن حيث الربامج مع غْيَن أيضا. 

بعد اجللسة السنوية يف كندا كنُت قد ذكرُت انطباعات الناس عن اجللسة واألمور اإلدارية وأفضال هللا تعاىل يف 
اجللسة السنوية، واليوم سأتناول األعمال والربامج املَبقية، وبفضل هللا تعاىل إن مجاعة كندا أيضا تلت ة اليت اخلطب

مَقدمة يف اإلخالص والوفاء مثل كثْي من الفروع األخرى للجماعة األْحدية يف العامل، وبفضل هللا تعاىل ميلك 
اصة يف قسم اإلعالم والصحافة بذل الشباب جهودا ملموسة الشباب والفَيات ْحاسا للَقدم يف أعمال اجلماعة، وخ

وسعوا لَبليغ الرسالة على نطاق واسع، وجعل هللا تعاىل جهودهم مثمرة. ال شك أن رجال السياسة ورجال اْلكومة  
وكانت للجماعة عالقات جيدة معهم ولكنهم وس عوا هذه العالقات وطو روها، وظهر مسبقا كانوا يعرفون اجلماعة 

يف العالقة مع وسائل اإلعالم يف هذه املرة، ولكن اْلقيقة أنه كان حمض فضل هللا تعاىل، إمنا هؤالء اخلدام واضح ق فر 
بركة ال مَناهية، بل يعرتف بذلك هؤالء الشباب أنفسهم أن االسَجابة  يف ذلك حركوا أصبعهم فقط وجعل هللا تعاىل 

إلسالم، ولكن أصحاب والَعريف ابجلماعة اب للَعريف اإلعالم كانت تفوق تقديراهتم. كنا نسعى لنشر خرب عنا يف
اإلعالم والصحافة كانوا يرفضون أحياَن، ولكن يف هذه املرة كانوا يالحقوننا ويطلبون الوقت قائلني أننا نريد أن جنري 

َا للَواصل وقنعطيهم  أنمقابلة مع إمام اجلماعة ونريد أن نَحدث إليه، ولكن كنا مضطرين بسبب ضيق الوقت، 
مع الذين للَواصل واملقابالت حبسب سعَنا واعَذرَن من اآلخرين، واآلن جيب على فريقنا اإلعالمي أن يسعى 

 . للَواصل مسَقباليعَذروا منهم شفهيا وخطيا أيضا، وهذا األمر ضروري أن اعَذرَن منهم وقابلوهم و 
حَفاالت. بفضل هللا تعاىل شيدت هناك ثالثة ابخَصار، أقدم ملخص بعض االنطباعات عن بعض املناسبات واال

يف الربملان أيضا، وألقيت خطااب يف حفل منهما فقط، وعقد اثنني مساجد جديدة، ولكن دعي اآلخرون يف افََاح 



ويف كالغري أيضا وقد قدمت تعاليم اإلسالم أمام اآلخرين، تورونَو جامعة يورك أيضا، وُعقد مؤمتر السالم يف 
، تورونَومال تعاليم اإلسالم، أذكر أوال ابخَصار الَغطية اإلعالمية يف جبىل قد اعرتف اجلميع وبفضل هللا تعا

ثالث معي ، قد أجريت ةوسأحتدث فيما بعد عن األعمال اخلاصة وبرَنمج اجلامعة إضافة إىل املقابالت الثالث
وهي شبكة إعالمية معروفة يف كندا وقد ُنشرت هذه املقابلة تورونَو "غلوبل نيوز"   ا من قبلمقابالت إحداه

وشاهدها ثالث مئة ألف شخص تقريبا وقد شاهدها مئة ألف على االنرتنت أيضا حىت وصول هذا الَقرير. كذلك 
املقابلة الثانية أجراها "بيرتزمني برج" الصحفي الشهْي واإلعالمي ورئيس املراسلني لقناة "سي يب سي" وهي قناة 

يف برَنجمه بعد أسبوعني وكان هذا الربَنمج لنصف ساعة تقريبا مث نشرها أوال سجلها إعالمية وطنية هناك، كان قد 
ُبث يف الَلفاز الوطين، وكما قلُت هذا الصحفي كان أكربهم هناك ويُعد مهما جدا، وقد جرى النقاش معه وقد 

وعما يقوم به املَطرفون من اإلساءة إىل اإلسالم وقد  حول اإلسالم وعن ظروف العامل وعن بعثة املسيح املوعود 
بث بعضه ومل يبث البعض، ولكن كانت الَغطية جيدة على أية حال، وكذلك هناك جريدة وطنية ابسم "غلوب أيند 

عن طريق املقابلة األوىل اليت حتدثت عنها آنفا واليت كندي ميل" وحبسب تقديرها وصلت الرسالة إىل عشرة ماليني  
رهتا "سي يب سي"، مث عن طريق اجلريدة اليت نشرت فيها األخبار املفصلة وعن طريق يوتيوب وصل اخلرب إىل أج

 مليون شخصا،  مث نشرت اجلرائد واجملالت خربا عن حماضريت يف اجلامعة وصل إىل مخسمئة ألف شخصا. 
اليت هي عاصمَهم، أواتوا ة وُعقد يف برملان واآلن أحتدث عن الربَنمج الَايل الذي كان أول برَنمج بعد اجللسة السنوي

واسَمر هذا الربَنمج طول النهار تقريبا حيث اسَمرت االنشغاالت واللقاءات مع الناس وقد مت اللقاء مع رئيس 
على تعاوهنم الدائم مع وشكرهتم الوزراء على حدة، مث جلست مع بعض الوزراء أيضا وحتدثت معهم يف جو مجيل 

 11أعضاء الربملان الوطين و 75عقد يف قاعة من برملان حضرها سَة من وزراء كندا والذي َنمج اجلماعة، مث الرب 
نَاريو، و أإقليم ملخَلف البالد والسكرتْي األول يف السفارة األمريكية ومندوبون من سفارة ليبيا وكان بينهم وزير سفْيا 

"أيوجنليكل  هيئة ومدير والوزراء ار الضباطمنهم كبمهمة كان شخصية الربَنمج أكثر من ثالثني  يف وشاركت
الكندية، وَنئب املفوض لـ"آر سي أمي يب"، ودكاترة من جامعة الصليب األْحر فيلوشب" ورئيس الَواصل ملنظمة 

وَنئب الرئيس أيضا، ومندوبون ْلكومة اململكة املَحدة وبعض والعمدات وجامعة كارلن، وبعض الكهنة أواتوا 
ووجدُت هناك فرصة بيان الَعاليم  ،كان اجَماع الذين يعدون أنفسهم مديري أمور الدنياوكأنه  املفكرين الكبار. 

اإلسالمية وكذلك وض حت هلم عملهم وازدواجيَهم وقلت هلم ال تَهموا املسلمني فقط بل جيب أن تنظروا إىل 
 بعض االنطباعات. اآلن دم أعمالكم أيضا، وقد حدث الفساد يف العامل بسببكم يف بعض األحيان. ابخَصار، أق

ابلنصائح عن كيفية جتنب اْلرب مليئا الربملان: كان خطاب إمام اجلماعة هذا  ةعضو اجني دي سيغرو قالت السيدة 
هذا الدمار، تضيف: مثة  لَجنبالعاملية الثالثة، وكان واضحا جدا أننا حنَاج إىل الَعاون مع بعضنا وإىل بذل اجلهود 

 حاجة إىل تبليغ هذه الرسالة إىل العامل كله. 



قد أتثرُت وان": مت إلقاء الضوء على مواضيع عديدة يف وقت قصْي، وإنين كيفني مث قال عضو آخر للربملان السيد "
مدعاة للسعادة  بوجه خاص من أن إمام اجلماعة قدم كثْيا من االسَشهادات من القرآن الكرمي، وهذا األمر كان

 لشخص مثلي الذي علمه يف الدين قليل جدا، وهذا قد زادين علما. 
سفْي الكل واحد أخرج نكات من اخلطاب حبسب تفكْيه وقام بَعليقات عليه، وقد مت حفظ بعضها. كان هناك 

َّين أن حيرتموا سرائيلي أيضا، وهو قال: كانت هذه رسالة مهمة إلرساء األمن، أنه جيب على أتباع مجيع األداإل
قد تغْي اليوم تفكْيي عن اإلسالم وقد زدُت احرتاما له أيضا، ال بد من نشر هذا اخلطاب  :بعضهم البعض، يقول

وإيصاله إىل أكرب قدر من الناس، وإذا تبع الناس هذه الرسالة فيمكن أن تنحل املشاكل اليت هي أكثر تعقيدا، 
وأنه جيب إعطاء حقوق مجيع الناس سواء كانوا مسلمني أو يهودا  سامحابلَوأعجبين جدا يف هذا اخلطاب ما يَعلق 

 ال بد من إعطاء اجلميع حقوقهم. ف
يف قسم اهلجرة وهي َنلت جائزة السْي ظفر هللا خان يف  ةانطباعاهتا وهي قاضية كبْي ربر هامث أبدت السيدة لويس 

بلغة واضحة جدا ومع ذلك ألقى الضوء على مشاكل هذه السنة: لقد وج هنا إمام اجلماعة إىل تقصْياتنا وعيوبنا 
 اجملَمع الغريب وأشار إىل النفاق الذي يظهر يف أعماهلم يف بعض األحيان فال يؤدون حقوق األقليات. 

السيد راج سيين: أخرب أبن اإلسالم دين السالم والذين ال يَبعون رسالة السالم فإهنم ليسوا عضو الربملان مث قال 
 مسلمني. 

لك قال ماجد جواهري عضو الربملان يف أحد البالد العربية غالبا: كيف ميكن إرساء األمن يف الدنيا؟ إنه حتد  وكذ
كبْي مسعنا عنه يف اخلطاب اليوم وسنواجه هذا الَحدي مع بعضنا، وهناك حتدَّيت أخرى أيضا مثل األزمة املالية 

 املَبادل. واإلرهاب وغْيها، ومثة حاجة إىل اجلهد الكبْي والَعاون 
: ما أخذ جمامع قليب هو أن الذي يصبح صديقا مرة الَعليمتقول السيدة كرسيت دنكن عضو الربملان وهي وزيرة 

يصبح صديقا لألبد، وردت يف اخلطاب عدة زواَّي، مثال: العدل واإلنصاف واألمن والسالم والشباب واألمم املَحدة 
 والسعي معا خلْي اإلنسانية، تضيف: إن اجلماعة األْحدية مبنزلة أسرة كرمية. 

الدي أوريو وهي تبدي انطباعاهتا: كان اخلطاب مجيال جدا، قدم فيه مشاكل السيدة نكو عضوة الربملان كذلك تقول 
الدنيا كلها إبجياز، وقد ألقى حضرته ضوءا على مشاكل العامل مبنظور ديين، إن اجلماعة األْحدية مجاعة عظيمة وهي 

ال ينَج إال مزيدا من يف أمور الدين وأن االعَداء  الَسامحمنوذج للَنظيمات الدينية، وقد وجَّهنا حضرته إىل 
 السَطعنا إحداث تغيْي كبْي(.فإن حتل ينا بصفة الَسامح )أقول: االعَداء. 

كنت أظن أن إمام اجلماعة األْحدية سيأيت إىل هنا ويَحدث يف بعض األمور العادية ويَلفظ تقول هذه السيدة:   
قاه حضرته ههنا، فقد ألقى الضوء على ببعض كلمات الشكر وجيلس، ولكن لعل ي مل أمسع خطااب أفضل من الذي أل

البيئية، واملشكلة االقَصادية، واْلروب الداخلية؛ كما ذكر أن سببها كالَغْيات مجيع القضاَّي اليت يواجهها العامل،  
األساس هو عدم إقامة العدل. لقد ذكر حلوال أيضا ملسائل تواجهنا يف الوقت الراهن. كما قال أبنه ينبغي عدم 



تنَهي جتارة األسلحة اليت تقوم هبا البالد الغربية. يقول: لقد سررت أن الدينية للناس، وينبغي لشئون االَدخل يف 
ابْلضور يف هذا الربَنمج الذي مسعت فيه شخًصا يَكلم حول األمن والسالم. والطريق الذي يَبعه اإلمام للَعريف 

 ابإلسالم للعامل كله هلو الطريق الصحيح األصيل.
لنا إمام اجلماعة األْحدية صورة رسم : لقد (Werner Wnedt)وقال السفْي األملاين السيد ورنر وينت 

املسَقبل، وحنن مجيًعا نريد مثل هذا املسَقبل اآلمن. ولقد علمنا من خالل خطابه أن اإلسالم دين األمن والسالم 
خطابه هي أنه ينبغي علينا مجيًعا بذل السعي من حَواها اوأنه ميكننا العيش مًعا مع الوافدين إىل أورواب. وأهم رسالة 

 أجل خْي الدنيا وينبغي أن جنعل هذا األمر مؤك ًدا يقينًيا أن ُيسَمح للناس أن يعيشوا حياهتم الفردية كما حيبون. 
أورواب مثل لقد قلت يف خطايب هذا إنه ينبغي للحكومات عدم الَدخل يف األمور الدينية، فقد تُثار بعض القضاَّي يف 

 إىل إحداث الفَنة.سَؤدي قضية اْلجاب وبناء املساجد، وإن إاثرة السؤال حول هذه األمور 
وإنه إمام أحد املساجد هناك،  -ولعله من إحدى الدول العربية –وهناك رئيس األئمة وعامل الدين السيد حممد جبار 

، وال أتردد يف هذا القول أبن هذا اخلط اب قد وضع يف العامل أساًسا إلقامة األمن والسالم. وإن يقول: إنين إمام سين 
العامل ألحوج ما يكون إىل مثل هذا اخلطاب. إن خطاب إمام اجلماعة كان مليًئا ابْلكمة، مل يَهم اإلمام فريًقا معيًنا 

نا وننَبه إىل بل قال إن تقصْي مجيع األحزاب أدى إىل إحداث حالة االضطراب يف العامل، وينبغي أن نعرتف بَقصْيات
نقاط ضعفنا مث علينا الَقدم حنو األفضل، ولقد أشار يف قوله هذا إىل الَعليم اإلسالمي القائل أنه ليس من إنسان 

 مربأ من األخطاء. 
: لقد كان اخلطاب رائًعا إذ ذُكرْت فيه مجيع األمور اليت تعد  حاجة الوقت، وُأخرب فيه أيضا لواضعي القوانني عن وقال

النظرية اإلسالمية يف اخلطاب بشكل رائع ومجيل، وذكر  تالعالقة. مث يقول أبنه قد ُقد مللمشاكل املَبادلة اْللول 
 املشكلة أبسلوب مجيل ومن دون جرح مشاعر اآلخرين.جوانب اإلمام كثْيًا من 

زعماء الدينيني إقامة مث يقول أحد الضيوف السيد غارنيد جينس: كانت الرسالة مجيلة جدًّا تبني كيف ميكن للدين ولل
األمن يف اجملَمع وحل  قضاَّي العصر اْلاضر. كما سلط اخلطاب الضوء على أننا نسَطيع أن نعيش مع اآلخرين 
ابألمن والسالم بعد الَحكم يف جتارة األسلحة. إننا نَبادل الَهم بشكل عام ولكن إمام اجلماعة وض ح أن الغرب 

 العامل إذا لعبت دورها يف هذا اجملال. والبالد األخرى تسَطيع أن حتسن حالة
وقال أحد الضيوف السيخ: لقد قال اخلليفة يف أحد الربملاَنت الغربية أن البالد الغربية هي وراء اضطراابت العامل، 

البالد الغربية. كما تبيعها وهي: كيف تصل إىل يد اإلرهابيني تلك األسلحة اليت  ىوألقى الضوء على قضية أخر 
% ، وعليه فإهنن 02إىل تصل بة النساء من الكنديني الذاهبني لالنضمام إىل اجلماعات اإلرهابية وضح أن نس

 سوف يصب غن األجيال القادمة أيضا بصبغة اإلرهاب. 



يقول: ما فكرت يف هذا املوضوع قط. وأعجبُت أبنه ذكر من خالل القرآن أنه ينبغي علينا أن نفي بعهودَن ونؤدي 
عهودهم كما جيب ألداء يؤدوا وعة مَناهية أن اْلكومة أيضا أمانة وينبغي على أعضاء اْلكومة أن أماَنتنا، وقال بر 

 هذه األمانة.
ولقد قال اإلمام أبن العلماء املسلمني قد أضلوا عامة املسلمني وألجل ذلك يزداد الفساد يف العامل، كما وج ه أنظار 

وأال يَدخلوا يف دعاويهم ْلقوق أيضا واآلن عليهم أن يعملوا وفق الدول الغربية أيضا أهنم يد عون حبرية الرأي واب
الدينية للناس كوضع اْلظر على اْلجاب وعلى دور العبادة. ولقد نب ه اإلمام الغرب إىل هذه األمور بطريق الشئون 

 راٍق للغاية.
الربملان خرون حول الربَنمج يف لقد ذكرت بعض األمثلة للَعليقات واالنطباعات اليت عرب  عنها الوزراء والناس اآل

. أما ابلنسبة إىل الَغطية اإلعالمية هلذا الربَنمج فأوال كَب رئيس الوزراء على حسابه على الَويرت: لقد الكندي
، وابإلضافة إىل ذلك نشر الصورة أيضا. كما أن أواتواخليفة اجلماعة األْحدية مرزا مسرور أْحد يف  بلقاءسررت 

 شخص.مليون  5.7وسائل األخرى هلذا الربَنمج أوصلت هذه الرسالة إىل تغطية اجلرائد وال
ضيًفا من غْي املسلمني وكان من بينهم  415واشرتك فيه تورونَو طاهر" يف إيوان كذلك انقعد مؤمتر السالم يف "

خمَلف من وحمامون وأَنس آخرون ، وأساتذةبروفيسورات، و أطباء، و صحفيون، و قناصل، و مناطق خمَلفة، عمدات 
 جماالت اْلياة.
(: لقد أتثرت كثْيًا خبطاب إمام اجلماعة األْحدية presbyterian church) الكنيسة املشيخيةيقول قمص 

يف مؤمتر السالم اليوم ألنه رسالة األمن واحملبة واألمل اليت ال ختص لوًَن وال عرقًا وال شرقًا وال غراًب، وال وقًَا أو مكاًَن 
يف أنه قد جاء يف وقت انَشر فيه كثْي من سوء الفهم واخلوف واهللع تَجلى  كله. وأيمية اخلطاب معيًنا بل هي للعامل

يف العامل، ويَضح من رسالة اليوم أن األمور املشرتكة فيما بيننا كثْية، أما ما خنَلف عليه فقليل. إهنا لبشارة عظيمة 
 حيَاج الناس إىل االسَماع إليها.

كندي" الذي أسلمت أخَه يف الفرتة األخْية فقال: لقد أتيت إىل هنا مع غريغ  َنمج السيد "ولقد اشرتك يف هذا الرب 
أخيت ألهنا اعَنقت اإلسالم يف الفرتة األخْية، وكنا نريد أن نطلع على تعاليم اجلماعة األْحدية. وبعد مساعي لرسالة 

واملساعدين واخلادمني. وإنين احملبني هؤالء  إمام اجلماعة أشعر بفرحة ال حدود هلا ألن أخيت قد انضمت إىل أمثال
 مسرور ملا تعلمت ههنا من أمور رائعة.

 األمن يف العامل. إرساء ولقد تناولت يف خطايب يف مؤمتر السالم خدمات األْحدية من أجل
وكان قد حضر الربَنمج يف الربملان أيضا: كانت رسالة  ،السيد حممد اْلالوجي رئيس "مؤسسة َنيل" قالكذلك 

اليوم واضحة وهي أن نعيش ابحملبة والوائم وال حاجة لنا أن نكره أحًدا ألننا إن بقينا نكره بعضنا البعض ملا اسَطعنا 
أن يلقي  إقامة األمن. يقول: عندما مسعت خطاب إمام اجلماعة يف الربملان ما صدقت أذين  أنه إبمكان زعيم مسلم

مثل هذا اخلطاب يف برملان مثل هذا البلد وهبذا األسلوب. مل أر عليه مالمح اخلوف على اإلطالق بل ألقى اإلمام 



خطابه بكل شجاعة وأيقن الناس أهنا الرسالة الصحيحة والصادقة لإلسالم. هناك بعض الناس وراء حروب العامل وهم 
 األوضاع. من هذه يسَفيدون 

هذه خطة كون ترد يف خطاب اليوم أيضا كالم عن "اْلب للجميع وال كراهية ألحد"، وينبغي أن مث يقول: لقد و 
 عملنا، وهذا هو اْلق.

 ( السيد أبو بكر يوسف: لقد أتثرت كثْيًا مبا مسعت وما رأيت.Zumitaمث قال عضو طائفة زميَا )
 هنا إىل ضرورة العمل هبا. ونب   لقد قد م إمام اجلماعة يف خطابه أمثلة كثْية من حياة النيب 

أنه مل يُدخل أحد يف اإلسالم إكراًها، وألقى الضوء على كيفية  ولقد أثبت إمام اجلماعة من خالل أسوة النيب 
 ِإْكرَاهَ  اَل : مثل آيةللعامل كله. كما ألقى الضوء على الَعاليم اإلسالمية من خالل اآلَّيت القرآنية،  خدمة النيب 

ينِ  يف  للمسيحيني واليهود واهلندوس بل ألتباع مجيع األدَّين حقوقهم،  ، وكيف أعطى النيب (075 البقرة) الدِ 
 ونب ه إىل أننا كبشر سواسية.

كلية. يدرس يف حرم هذه اجلامعة   11وكان الربَنمج الثالث يف جامعة يورك اليت تعَرب أكرب جامعات كندا وتضم 
آالف أسَاذ. ولقد ختر ج من هذه  5اتذة يف هذه اجلامعة قرابة ألف طالب. وعدد األس 75من أكثر األساسي 

أكرب جامعات كندا. لقد سألت رئيس اجلامعة فأخربين أهنا اثلث ألف طالب، وإهنا  522اجلامعة إىل اآلن قرابة 
 اثلث أكرب جامعات كندا.

، قال هذا العضو: إن تورونَوامعة ولقد اشرتك يف هذا الربَنمج السيد كات كوريئر الذي هو العضو األكرب سن ا يف ج
ومنها أنه علينا مجيًعا أن نعمل من أجل أمن  ،هذا اليوم حتفة. ولقد اسَمَعت كثْيًا بسماعي هذه األمور الرائعة

 العامل. 
حقوقهم أيضا ُهضمت، ويرى هذا العضو أنه كان على اْلكومة أن تؤدي حقوق السكان األصليني ويرى أيضا  لعل

 داء حقوقهم. أنه مل يَم  أ
يقول هذا الشخص: إمام اجلماعة يعمل من أجل أمن العامل. واألمر الذي أعجبُت به هو أن كل ما قاله إمام 

. إن اإلمام أييت من رمزاجلماعة إمنا قاله من صميم فؤاده، وكلما تكلم أحد من صميم قلبه كالًما صادقًا يَحول إىل 
 يت حنبها. طرف آخر من العامل ويقدم تلك الرسالة ال

قد طالبة "شْيل كريس": كانت هذه مناسبة رائعة علمنا فيها عن بعض الَعاليم اْلقيقية لإلسالم، و الوهكذا قالت 
 من أجلعلى بعض من تعاليم اإلسالم، ومل أعد أت بع الظن بل قال إمام اجلماعة األْحدية كالما مجيال اآلن  اطلعتُ 

سررُت  مشرتكة بيننا. وقد  الَعاليمابملديح بوجه خاص إذ وض ح إمام اجلماعة أن كثْيا من  اإقامة األمن. وكان جدير 
أن ِقيمنا وِقيمكم األساسية هي هي. كان هناك أسَاذ يف فرع الصحافة من جامعة أخرى وقد أرسل مجيع على كثْيا 

: لقد أعجبين كثْيا أن إمام اجلماعة تفقال يسر الرباينطالبه لالسَماع إىل خطايب. كانت هناك سيدة صحفية امسها 
أَن بصفيت صحفية أكَب عادة عن األمن وحقوق النساء، ولكن إذا حتدث عن العيش املَبادل ابلصلح والوائم. 



حتدث عن هذا املوضوع زعيم ديين يكسب الكالم أيمية خارقة. لقد بني  إمام اجلماعة اإلسالمية األْحدية بكل 
ى هي السبب وراءها. لقد أعجبين أن إمام ها العامَل اإلسالمي وقال أبن اْلكومات األخر اليت يواجه وضوح املشاكلَ 

 عن الظروف السائدة يف العامل.  أحني يقر  يشعر ابألملاجلماعة 
احملاضر مسَمدا من القرآن الكرمي كانت بلغة سلسة ومفهومة جدا. وقد  اوقال أحد القساوسة: األمور اليت قد مه

ص أن اْلروب املخَلفة اجلارية يف العامل إمنا جتري مبساعدة قوة أخرى أو حتت إشرافها. وإذا توقفت أعجبين بوجه خا
 اْلروب كلها.  النَهت األطراف احملاربة القوى الكربى عن مساعدة

على مسَوى اجلماعة. مل  األخرى الربامجو إىل سسكاتون، وُعقدت هنالك أيضا بعض املؤمترات الصحفية  مث سافرتُ 
إىل واحملطة اإلذاعية  املخَلفة بلغت الرسالة بواسطة اجلرائد ومع ذلكاجلماعة خارجة عن نطاق تُعَقد هنالك برامج 

 مليون شخص تقريبا.  1.51
 على هامشل االسَقبال ُعقد يف فندق حف، ويف يوم اجلمعة نفسه رجياينامث افََحُت "مسجد حممود" يف مدينة 

، رجياينامدينة  ضيف مبن فيهم الوزير األعلى إلقليم سسكاتون وَنئبه وعمدةُ  022اح املسجد، وقد حضر اْلفل افََ
رئيس جامعة سسكاتون وَنئبه، و السابقون للمدن اجملاورة، والعمدات ووزير السالمة العامة، وَنئب زعيم املعارضة، 

والقساوسة ورئيس الشرطة، وغْيهم من الضيوف ، رجيايناة الدينية يف جامعالدراسات على فرع  القائمونواألساتذة 
من خمَلف جماالت اْلياة. وقال أحد األساتذة املشرفني على فرع الدراسات الدينية بعد مساعه خطايب مبناسبة افََاح 

فرع  : كان اخلطاب رائعا وجذااب وفريدا من نوعه من اخلطاابت اليت مسعَها بصفيت أسَاذا يفرجياينااملسجد يف 
"دراسات أدَّين العامل". ما أعجبين من كالم إمام اجلماعة هو أن رسالَه كانت واضحة وقابلة للعمل هبا أي إذا كان 

نت . هذه الرسالة كامَنوعةون األمن يف العامل فليعلموا أنه لن يَأتى إبيمال الفقراء الذين يواجهون معاَنة اجلميع يَوخَّ 
واقعني يف سوء  مهمة جدا نظرا إىل الظروف السائدة يف العامل حني ترى الناسَ واضحة متاما حبسب رأيي. وأراها 

على عاتقه أخذ اخلطيب الفهم من عدة أنواع حول حلول يقد مها اإلسالم ملشاكل العامَل. مث أضاف وقال: لقد 
االحرتام املَبادل يف اجملَمع إزالة مثل هذه الظنون واملزاعم، ورسالَه كانت مهمة جدا لرتويج الوحدة والَعاون و مسئولية 

حمافل يف سسكاتون: تُعقد عادة  اجمللس املقن نعضو  "بول َمْيي َمني"املعاصر مَعدد الثقافات واألدَّين. وقال السيد 
مثله  شيئاسياسية ودنيوية خمَلفة حيث يُبني الناس أفكارهم بكل قوة وشدة وحياولون ليؤثروا يف اآلخرين ولكين مل أر 

. إنين أرى أن حب اجلميع حب على ومسَعد عارم حبب نفسه إىل يدعو جلماعة األْحدية، وشعرت أنهيف إمام ا
 . هو أصل الدين والروحانية اجلْيان ومساعدة اآلخرين

اجلْيان، فأشار املعلق إىل ذلك، مث قال: من الضروري جدا أن تشي د  أقول: كنت قد تناولت يف ذلك اخلطاب حبَّ 
خمَلفة، فيجب على اجلميع أن  أدَّيَنيَبن ون مثلها مسجدا ينشر تعليم اإلسالم ألن سكان سسكاتون  اجلماعةُ 

 يعاملوا اآلخرين ابالحرتام والَسامح. 



، وإن رسالة إمام اجلماعة  رائعا، زعيم املعارضة يف سسكاتون: إن اجَماع اليوم كان ويذرسبورن ترنتوقال السيد 
البشرية.  إيثارعقيدة يَبن ون وأخربتنا أن األْحديني يف كندا  ،إىل ِقيم مشرتكة بني أدَّينناكانت قوية وضرورية وأشارت 

رسالة السالم إهنا إن رسالة إمام اجلماعة القائلة أبن "علينا أن حنب لآلخرين ما حنب ألنفسنا" هامة لنا مجيعا، 
َبن اها مجيعا. فهذه الِقيم ال هتدف إىل تقوية مدينَنا والَسامح وإقامة األمن. لقد أشار إمام اجلماعة إىل ِقيم جيب أن ن

 أو إقليمنا سسكاتون فقط بل هتدف إىل تقوية بلدَن وعاَلمنا. رجياينا 
ه قنوات بعد رجياينا كذلك غط ت وسائل اإلعالم حفل االسَقبال الذي ُعقد يف مدينة  افََاح املسجد، وقد غطَ 

ائد وقنوات تلفزيونية. وقد ر ، إضافة إىل لقاءات خاصة مع اجلاجلرائدمع  تلفزيونية خمَلفة وُعقدت مؤمترات صحفية
حضر اْلدث ممثلون من ست أو سبع جرائد وحمطات إذاعية وتلفزيونية خمَلفة. فاألخبار اليت ُنشرت يف وسائل 

 مليون شخص.  5..1رسالة اإلسالم إىل بسببها مبناسبة افََاح املسجد وصلت رجياينا اإلعالم احمللية يف مدينة 
يسكنها الَجار يف رجياينا يف مدينة "الئد مسنرت". هذه مدينة صغْية نسبيا بعد  "بيت األمان"كذلك افََُح مسجد 

ضيفا من غْي األْحديني وكان منهم أعضاء اجمللس املقن ن  .5جمال النفط عادة. وقد حضر اْلفَل الذي ُعقد هنالك 
، والقناصلاملناطق اجملاورة ونواهبم، وعمدات أعضاء الربملان السابقون، وعمدة املدينة اجلديد يف سسكاتون، و 

وهو وزير اهلجرة جيسون كيين جماالت اْلياة، وكان منهم السيد شىت األساتذة والصحفيون وغْيهم من املنَمني إىل و 
عي شخصيا أيضا، فقال: اجلماعة األْحدية مع اجلماعة ومجيدة وقدمية عالقة على هو األسبق و العامة والسالمة 

. اجلماعة اإلسالمية مبنـزلة ترَّيق يف الصحيحاإلسالم  مجاعة صغْية ولكنها تقوم أبعمال ابرزة وتقدم أمام العامل وجهَ 
خضم الظروف العاملية واألفكار اخلاطئة السائدة عن الَطرف إذ يقال أبن اإلسالم جييزه. اإلسالم الذي تقدمه 

لذي يَوافق متاما مع حضارة كندا ويضمن األمن والسالم. أرى أن افََاح املسجد وجولة إمام ة هو اإلسالم ااجلماع
اجلماعة هلذه املنطقة سَكون مدعاة الزدَّيد العلم ألهل املنطقة كلهم وسُيقدَّم أمام الناس وجُه اإلسالم اجلميُل. لقد 

ار السلبية اليت قد ختطر ببال الناس عن اإلسالم واملسجد. إن افََاح رد  إمام اجلماعة يف خطابه اليوم على كافة األفك
 دينية. الرية ْلاملَعلقة ابَوافق مع ِقيمنا وت املسجد خطوة إجيابية جدا

 جيسون السيد كان " يف الهور بباكسَان  اتونأقول: عندما اسَُشهد األْحديون يف مسجد "دار الذكر" ويف "مادل 
عائالت الشهداء  عى إلحضارسقدم الَعازي ووعد بعد ذلك أنه سيوزيرا يف تلك األَّيم وكان أول وزير اتصل يب و 

 إىل كندا، وقد أوىف بوعده إذ قد وصلت عائالت الشهداء كلهم تقريبا إىل كندا بفضل هللا تعاىل. 
قال: لقد قدم احملاضر عدة نقاط ف إذاعيمج َنبر يف وقد حضر اْلفل ضيف آخر امسه "جون غورمي" وهو مضيف 

لبين البشر. واجلماعة أيضا هامة عن دور املسجد، وقال أبن املسجد ليس للعبادة فقط بل هو مكان االجَماع 
 جلماعة األْحدية قبل غْيها لَوطيداألْحدية تقوم مبساعي ابرزة هبذا الشأن. كلما حيدث حادث إرهاب حتاول ا

من اإلميان، وهذا اخلطيب رسالة أن حب الوطن جزء  وج ه إليناخَلفة. وقد املدَّين األ العالقات املَبادلة واجلمع بني



اإلسالم. إن أفراد اجلماعة األْحدية مندجمون يف اجملَمع كليا وخمَلطون ابلناس متاما حيثما كانوا. وحيثما ما يعل مه 
 يوجد أفراد اجلماعة األْحدية يسعون لَقوية اجملَمع احمللي دائما. 

بعد فرع اجلماعة يف سسكاتون هناك فرع كبْي آخر للجماعة يف كالغري. هذه مدينة كبْية ومسجدَن هناك أيضا 
ضيفا تقريبا  455وقد حضره  /نوفمربلثاينتشرين ا 11واسع ومجيل جدا، وقد ُعقد مؤمتر هنالك بعد اجلمعة بَاريخ 

قبل بضعة أشهر، ووزير "الربات" للخدمات  انَهت واليَهالذي  سَيفن هاربر مبن فيهم رئيس الوزراء الكندي األسبق
الذي سبق ذكره قبل قليل،  Jason Kenneyاإلنسانية، وعمدة مدينة كالغري اْلايل والسابق، والوزير األسبق 

غْيهم "ريدئْي" وأعضاء اجمللس املقنِ ن و كلية من املدن اجملاورة ونواهبم، وعميد  والعمدات ، هوعميد جامعة كالغري وَنئب
كان فباخَصار،  ضيف.  422من الضيوف املنَمني إىل جماالت اْلياة املخَلفة وكان عددهم اإلمجايل يربو على 

خطاابت إمام اجلماعة  معلقا على هذه املناسبة: لقد مسعتُ  Stephen Harper. فقال السيد امَميز  ااجَماع
، مث قال بعد مساع خطايب األمنسالة اإلسالم املبنية على ر  دائما وج ه إىل العاملياألْحدية يف عدة أماكن ووجدت أنه 

فهي رسالة عظيمة وتعكس سْية أفراد هذه اجلماعة كلهم. اليوم، أبن حضرته وج ه الرسالة نفسها مساء اليوم أيضا، 
عصر مث قال: إن تعليقات إمام اجلماعة قيمة ومهمة جدا وكل واحد حباجة إىل االسَماع إليها. فاملَطرفون يف ال

الراهن عقدوا العزم على تشويه مسعة اإلسالم. وعامة الناس يظنون أن ما يقوم به هؤالء هو عني اإلسالم وهو 
اإلسالم الصحيح. مث قال: إن كلمة اإلسالم تعين األمن، وقال خليفة املسيح إمنا يعين اإلسالم السالم، إن اإلسالم 

مام اجلماعة سلط الضوء مبنَهى اْلكمة على مجيع القضاَّي يف العامل يعين أن حيب املرُء هللا وخْلَقه. مث قال: إن إ
لكنه حتدث عن ذلك مبنَهى اْلكمة. إنين أنصح  للغايةاألوسط. وكان ذلك صعبا الشرق وخاصة على موضوع 

 مجيع الذين مل يسَمعوا إىل خطاب إمام اجلماعة أن يسَمعوا إليه يف كل حال.

َنهيد نينشي: إن اخلطاب كان رائعا، حيث قدم اخلليفة تعليم اإلسالم عن السالم مثل ذلك يقول عمدة كالغري 
بشجاعة كبْية. وقال: ليس يف اإلسالم أي جمال للَطرف، فسماع مثل هذا الكالم من شخص ميثِ ل املسلمني يبعث 

 على الطمأنينة، فهذا العمدة من الشيعة اإلمساعيلية.

جامعة كالغري، فقد جاء مع زوجَه، وقال: إن هذه الرسالة رسالة أمن وسالم  مث كان من بني الضيوف بروفيسور من
وهي مهمة جدا، مث قال حنن ننحدر من أصول هولندية وعندَن َمثل: اجملهول ال حُيَب. أي كيف ميكن أن حتب ما 

. اليوم سنحت لنا ال تعرف عنه شيئا. وهذا ينطبق على اإلسالم، إذ حني اطَّلعنا على حقيقة اإلسالم بدأَن حنبه
أفضل من ذي قبل وحنبه  -من اليوم -فرصة االسَماع إىل إمام اجلماعة اإلسالمية األْحدية، وسوف نعد  اإلسالم

 أكثر من ذي قبل.

مث قال غرين كالرك وهو قائد حزب "اَْلربات" وعضو اللجنة املقننة "إيلبو" يف كالغري: كانت الرسالة مؤثرة جدًّا، 
. لقد اطلع سكان كالغري وكندا على أن اإلسالم دين مسامل العاملوحبسب األوضاع السائدة يف وكانت يف حملها 

 وجيب أن نبلِ غ اآلخرين أيضا أن اإلسالم ديُن سالٍم وهذه هي اْلقيقة.



مث يقول براين لَل شيف ضمن انطباعاته: إن إمام اجلماعة ركز يف خطابه على إقامة السالم حصرا، وهذا األسلوب 
يف وسائل عن اإلسالم ئع جدا، كنت أعلم عن اإلسالم قليال جدا، وكنت خائفا ومرتددا بسبب الدعاية السلبية را

اإلعالم، وكنت أفكر هل القرآن فعال يعلِ م الفساد. اليوم وجدت أخْيا الرد على تساؤاليت، لقد قدم إمام اجلماعة 
الم. يف املاضي كلما قابلُت يف سفر شخصا من الشرق نصوصا من القرآن الكرمي، وبذلك أثبت أن اإلسالم دين س

األوسط عددته إرهابيا وخشيت أن يهامجين، أما اليوم فعرفت أنه ال داعي للخوف من تعليم اإلسالم. حنن أبمس 
ن حاجة إىل الرسالة اليت أعطاها إمام اجلماعة، ألن الفساد مسَشٍر يف العامل، وإمام اجلماعة األْحدية أخرب اجلميع أ

 علينا أن نواجه الكراهية ابْلب واملواساة.

مث تقول السيدة كيليه وهي سيدة مثقفة جدا: مل أكن أتصور أيمية الربَنمج الذي أذهب ْلضوره، إمنا أتيت إلفراح 
فقط.  أفكار إجيابيةفيه تكون صديقيت اليت دعَين بكل إصرار. لكنين مسرورة جدا حبضوري، فلم أر أي برَنمج قط 

شخص قليل العلم مثلي أيضا أن اإلسالم دين يسَقبل   جيدا ة إمام اجلماعة األْحدية رائعة جدا، إذ قد أدركإن رسال
كل قوم وجيل ودين. لذا ال حاجة للخوف من اإلسالم أبدا، وإمنا اْلاجة أن نفهم املسلمني بشكل أفضل. كنت 

أنه كيف أقام   ي بول وغْيه عن النيبقد تناولت يف اخلطاب بعض املقَبسات من كَب املسَشرقني مثل سَنل
األمن والسالم وأنه كيف كانت يف ذلك العصر رحابة صدر، فقالت هذه الضيفة عن ذلك: أعجبَْين هذه املقَبسات  

 كثْيا، كيف أثبت هؤالء ضمن بيان موقفهم أن نيب اإلسالم كان حمبَّ السالم.

ف ْلضور برَنمج للجماعة بل جيب أن خيربوهم الَعليم اجلميل هنا أود أن أقول لألْحديني إنه ال يكفي دعوة املعار 
لإلسالم فهكذا تنفَح أثناء تبادل اْلديث سبل الَبليغ تدرجيا، فال ينبغي أن يدور اْلديث بينهم حول أمور مادية 

أجل من فقط وال يُذكر هلؤالء اإلسالُم قط. فهذه السيدة كانت صديقة قدمية فخطر بباهلا أن حتضر الربَنمج 
، لكن الصديقة األْحدية مل تكن قد أخربهتا شيئا عن اإلسالم مطلقا، فيجب أن ينَبه إىل ذلك األْحديون صديقَها

 الشباب ذكورا وإَناث.

يقول أحد ضباط شرطة كالغري بوب ريشارد: كان اخلطاب رائعا، فقد أخربَن إمام اجلماعة كيف يروج اإلسالم 
مس حاجة إىل هذا، إن إمام اجلماعة يوحِ د الناس كلهم، ويرو ِج اْلوار بني األدَّين. تعددية الثقافات، إن جمَمعنا أب

إن كالم إمام اجلماعة أعجبين وأقنعين جدا، وخاصة حني تكلم عن العالقات العاملية، وأخرب عن حل هذه القضاَّي، 
لِ موا امليل إىل الصلح يف كل حال، فقد أثبت بذكر نصوص من القرآن الكرمي أن اإلسالم دين السالم وأن املسلمني عُ 

 حىت لو كانت نية الفريق اآلخر فاسدة.

أنيله يل يوان: لقد أخرب إمام اجلماعة العامل الغريب حبضور رئيس الوزراء الكندي السابق أن  ةتقول ضيفة أخرى السيد
أصاب إمام اجلماعة متاما  عليهم الَمسك أبهداب العدل واإلنصاف، والَدبر يف سلوكهم يف حل مشاكل العامل. فقد

 يف قوله إنه ال يصح إلقاء مسئولية املشاكل يف العامل على فريق واحد فقط.



: بروشيلدلكندا الذين عادة يقيمون يف قبائلهم، وأيتون إىل املدن أيضا، قال أحدهم وامسه يل األصليني إن السكان 
اإلسالم يعلِ م اإلرهاب، كما أعجبين أيضا أن إمام أعجبين ردُّ إمام اجلماعة بكل جرأة وإميان على اعرتاض أن 

اجلماعة أثبت من خالل نصوص من صحيفة اإلسالم أي القرآن الكرمي أن هذه االعرتاضات ابطلة. مث قال: إن ما 
هو صواب متاما. أعجبَْين مجلُة إمام اجلماعة  ابألسلحة الشرق األوسط أبهنا تزو د قاله إمام اجلماعة للبالد الغربية 

لالعَداء" اليت نطق هبا يف بيانه ْلكمة اْلروب اإلسالمية، وسوف أتذكرها دوما. أي قد كانت اْلروب حد "وْضع 
اإلسالمية لوضع اْلد لالعَداء. مث قال إن اخلليفة يدرك جيدا معىن الظلم والَشدد، لذا شعرُت أنه ميكن أن 

بنا جيدا. هلؤالء قبائل خمَلفة، فقد حضر عشرٌة من قادهتم، فقابلَُهم أيضا، وسوف نقيم الربامج معهم يسَوعب مصا
أيضا. وسوف تنفَح السبل إن شاء هللا. لقد غطت هذه الربامج يف كالغري وسائل اإلعالم املخَلفة من قنوات 

اجلرائد الوطنية أيضا. فقد وصلت كربى ها  األخبار واإلذاعة، فقد نشرت األخباَر قرابُة عشر جرائد وقنوات ومن
رسالَنا عرب املقابالت واملؤمترات الصحفية إىل مخسة ماليني شخص إمجاال، أما الَغطية اليت حصلت من قبل اإلعالم 

قناة تلفزيونية بثت األخبار يف مخس لغات، وبذلك وصلت رسالة اجلماعة إىل أربعني  23أثناء اجلولة يف كندا فمنها 
ثالثون خربا يف ست لغات، وبذلك وصلت الرسالة إىل مثامنائة ُنشر ، أما بواسطة شىت حمطات اإلذاعة فقد مليون

جريدة األخبار واملقابالت يف اثنيت عشرة لغة، فبذلك وصلت الرسالة  332ألف شخص. كما َنشرت 
فقد وصلت الرسالة إمجاال إىل أما بواسطة اإلعالم االلكرتوين ووسائل الَواصل االجَماعي  مليون شخص. 4.8 إىل

ر اجلماعة هناك أن رسالة اجلماعة وصلت بواسطة كل هذه الوسائل إمجاال إىل مليون شخص 15.4 . وهكذا تقدِ 
وعلينا أن نقدر هذا الفضل وحنافظ عليه.   مليون إنسان، فاْلمد هلل على ذلك. فهذا من فضل هللا 42أكثر من 

اجلانب، لكي تنـزل أفضال هللا أكثر. تذكروا دوما على هذا أن يركزوا االهَمام  جيب على األْحديني يف كندا خاصة
ينبغي أن تكون نيَُنا وراء كل عمل أن نوصل رسالة األْحدية اإلسالم الصحيح، وأن نقيم الَوحيد يف العامل، وأن أنه 

 لذلك.تعاىل النا، وفَّقنا هللا يرفرف يف العامل كله. إذا حصل هذا فسوف يبارك هللا يف أعم  جنعل لواء النيب

% أو أكثر منهم أْحديون أن خيلقوا ..الذي لألْحديني  اآلمن السكين اجملمعوهو أود أن أقول لسكان قرية السالم 
هناك البيئة األْحدية. فابذلوا قصارى جهودكم لَقدموا منوذج املسلم الصحيح، وازدادوا إخالًصا وحبا للخالفة أكثر 

، وال تنسوا هدفكم اْلقيقي، وهو إنشاء العالقة ابهلل. فينبغي أال نَكاسل يف العبادة كخالل إقاميت هنامما أبديَموه 
       أبدا، وفقهم هللا وإَّيكم وإَّيي أيضا لذلك.

  

 


