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

اكإي دبعن اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمِصر الَِّذين أَنتمع ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو 
الِّنيآمني ،�الض.   
 عام مئة مرور مبناسبة لندن يف حفال بريطانيا يف األمحدية اإلسالمية اجلماعة أقامت تقريبا أسابيع ثالثة قبل
 دينهم تعاليم يقدموا لكي األديان، خمتلف من علماء أو مندوبون فيه دعي بريطانيا، يف اجلماعة تأسيس على
 اإلسالم متثيل أن واضحا وكان. العشرين القرن يف وأفعاله اهللا إىل احلاجة مدى وعن الدين، وعن � اهللا عن
 والبوذية واملسيحية اليهودية عن ممثلون حضر كما ستمثِّله، كانت اجلماعة وأن منه، بد ال كان الربنامج هذا يف

 والسيخ الزرادشتية عن ممثلون هناك كان كما كلمام، ألقوا وقد يان،األد من وغريها واهلندوسية والدروز
  .أيضا ائيون كان كما املختلفة، الديانات أتباع هناك كان أي أيضا،

 اإلنسان حقوق منظمات وممثلي السياسة رجال لبعض الفرصة أتيحت قد الديانات ممثلي إىل وباإلضافة
  . ِغلدهال وامسها وأقدمها هنا القاعات أعرق يف مأقي االحتفال وهذا املؤمتر، هذا حلضور
 يف مبنيين أقدم أحد إنه أيضا ويقال الروايات، بعض حبسب ذلك من أقدم أو ١٤٢٩ عام منذ قائم املبىن هذا
 شاهدمتوه، ولعلكم ايه، يت امي على بث قد الربنامج وهذا تارخيية، مكانة املبىن هلذا حال كل على. لندن

 فال. أيضا التارخيي املبىن هذه مكانة عن سينشر املستقبل يف الربنامج هذا حول التقرير ينشر دماعن أنه وأعتقد
 هذا عن شيئا أخربكم أن اليوم املتوخاة غاييت وإمنا باختصار، عرفتكم وإمنا التاريخ، هذا بيان إىل اآلن أهدف

 األخرى والكلمات خلطايب األردية الترمجة أن وأتوقع ايه، يت امي على بث قد أخربتكم كما وهو الربنامج،
 أن صاحبها فيها طلب باكستان من رسالة تلقيت لكنين. أشاهدها مل شخصيا أنا كنت وإن نشرت قد أيضا

 يفهم لكي اجلوالت، من العودة عند أتكلم كما اجلمعة، خطبة يف التفصيل من بشيء احلفل هذا بيان أتناول
 ايه؛ يت امي برامج بعض يشاهدون ال الناس بعض إنّ إذ منه، ويستفيدوا أكثر يتهأمه ويقدروا جيدا، املستمعون



 امي على بث قد كان أنه مع جريدة يف الربنامج هذا عن قرأ أنه فيها قال أيضا هنا أحد من رسالة يف قرأت فقد
  . ايه يت

 أن األمحديني على جيب أنه الإ باختصار، أذكره لذا أكرب، باهتمام اجلمعة خطب إىل يستمعون الناس أن ومبا
  .وشامال مجيال الربنامج كان فقد أخرى، مرة يبث عندما ايه يت امي على يشاهدوه

 وأخربكم هناك، أنا بينت ما لكم وأخلص ملخصا، اخلطباء خطب من بإجياز الفقرات بعض لكم أقدم اآلن
 وأفضاله، اهللا تأييدات على يدل ما على الناس يطلع لكي الربنامج عن الضيوف بانطباعات ذلك إىل باإلضافة

  . � للنيب املخلص احملب طريق عن واإلسالم � النيب فضيلة العامل على ينكشف ولكي
 بريطانيا مجاعة من املنظمة اللجنة أن - األخرى التفاصيل أتناول أن قبل- الربنامج هذا عن أقول أن أود فأوال

 وأن العظيم، الربنامج هذا يعقدون بأم فرحوا قد أي جيب، كان كما تنشره مل واملهم الكبري الربنامج هلذا
 وتروجيه لإلسالم اجلميل والتعليم اجلماعة تعريف لنشر ساحنة كانت الفرصة أن مع. سيأتون الضيوف من عددا
 مع االتصاالت وأجروا العالقات أنشأوا فلو. الناس من كبريا عددا عنه خيربوا أن جيب وكان واسع، نطاق على

 أمثل فالصحافة. اآلن لنشرها وأصحابه اجلماعة أمري يسعى اليت األخبار أفضل وبطريقة تلقائيا لنشرت اإلعالم
 فروع معظم يف العمل جيري وال الكافية املساعي تبذل ال اال هذا ويف. الرسالة لتبليغ الراهن العصر يف وسيلة

 أمريكا ففي. اال هذا يف واون ضعف يالحظ بل جيب، كما الكافية اإلجراءات تتخذ وال العامل يف اجلماعة
 اجليد العمل جيري األفريقية البالد ومن جيدا، يعملون اهللا بفضل فهم فترة، منذ التحسن، من نوع يالحظ اآلن

 يةالفرانكوفون األفريقية البالد بعض يف اجلانب هذا إىل االلتفات نشأ كما وسرياليون، غانا يف اال هذا يف
 التعليم على العامل يطلع لكي مستوى، كل على اإلعالم برجال عالقات لنا تكون أن جيب باختصار. أيضا

 من أيضا فهذا. التبشريية األنشطة وتتحسن األمحدية، اإلسالمية اجلماعة تعريف إىل باإلضافة اجلميل اإلسالمي
 هذا فعاليات بيان أتناول اآلن. اال هذا يف نشاطال إىل حباجة العامل يف اجلماعة ففروع للتبليغ، الوسائل أكرب

 يعملوا وأن قلوم صوت قالوه ما يكون أن تعاىل اهللا ونسأل جيدا تكلموا اخلطباء فبعض باختصار، الربنامج
  . حبسبه أيضا

 ية،أمه يكتسب اليوم عنوان إن: احملترم شرما تشندر مهيش األستاذ رئيسها يقول هندوسية مجعية هناك فأوال
 تنجح مل األخرى واألنظمة السياسة رجال أن الثاين واألمر. إهلا الكون هلذا أن على متفقون مجيعا أننا يثبت فبه
 آن ولذا بالسياسيني، يثق يعد مل الشعب وأن مكان، كل يف سائد والنـزاع فالفساد العامل، يف األمن إقامة يف

. حياتنا على ديننا تعاليم نطبق أن جيب ولذلك. اإلنسانية لحةملص الدين إىل أخرى مرة نعود أن رأيي يف األوان
 هلم، قدوة أنفسنا نقدم أن جيب بل فقط الناس يف الوعظ إلقاء يف نستمر ال أن املوضوع يف األهم: قال مث

  . قال مبا عامال أيضا اخلطيب هذا يكون أن � اهللا نسأل. احلقيقة هي وهذه



 والتسامح التحاب أتباعها تعلِّم األديان مجيع إن فقال" الما دالي "رسالة لندن يف هنا البوذية مرشد قرأ مث
 أكرم صادق دين فكل. املعتقدات يف معنا خيتلفون كانوا لو حىت حنترمهم أن جيب لذا واهلدوء، والصرب

 يف وتساحما اووئام حبا للتعايش نرباسا ستكون نفسها الدينية القيم هذه إن. العليا باملثل زمنه يف اإلنسانيةَ
. ديننا يعلِّمناها اليت النبيلة باألخالق اليومية حياتنا يف النية بصدق نتمسك أن مجيعا علينا جيب املستقبل،
  .     متاما صحيح هذا وكالمه

كنت أفكر منذ فترة أن . حيدث الفساد باسم الدين حني ال يدرك الناس اهلدف والغاية من الدين: مث قال
الوحدة علينا أن نتخذ مع من مجع األديان العاملية من أجل التفاهم املتبادل ليسود جوا بعض اخلطوات اليت تض

إنين أشيد خبطوة اجلماعة اإلسالمية األمحدية اجلريئة لعقد مؤمتر األديان العاملية يف . ويعم األمن العالـم كله
 مثمرة وذات تأثريات بعيدة املدى إنين متأكد بأن االجتماعات مثلها تكون. م١١/٢/٢٠١٤لندن بتاريخ 

  . لقد حتدث معظم احملاضرين عما حيتاج إليه العصر الراهن. دائما
إن عالقاتنا متينة مع مجيع األديان : وقال ما مفاده" موفق"كما حضر زعيم الطائفة الدرزية، وامسه السيد 

  )..  سورية أيضاتوجد هذه الفرقة يف فلسطني وإسرائيل، ويف(املوجودة يف األرض املقدسة 
. لقد نشأت أديان كثرية يف األرض املقدسة، ومن هنا بدأ السفر الروحاين لكثري من األنبياء: مث تابع قائال

رمكُم ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ أَكْ�: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي
ِبريخ ِليمع ِإنَّ اللَّه قَاكُماللَِّه أَت د١٤: احلجرات (�ِعن(  

إنين ممنت إلمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية الذي دعاين لالشتراك يف هذا املؤمتر، وأهنئ اجلماعة على عقد 
 عالقات طائفتنا الدرزية يف إن. هذا املؤمتر الفريد مبناسبة مرور مئة سنة على تأسيس اجلماعة يف بريطانيا

فتعالوا . حنن سعداء على تلقينا الدعوة للحضور يف هذا املؤمتر. األرض املقدسة جيدة جدا مع اجلماعة األمحدية
نشجب الظلم واالضطهاد معا ونزرع بذور احلب والوئام اليت ال تتفجر نتيجتها ينابيع احلب يف الشرق 

  . والغرب فقط بل يف مجيع أحناء العامل
إنين سعيد جدا الشتراكي يف املؤمتر وإلقائي : مث قال األسقف كيمن ميكدونالد من الكنيسة الكاثوليكية

  .العامل اليوم حباجة ماسة إىل مثل هذه املؤمترات. اخلطاب ممثال عن الكنيسة الكاثوليكية
لعدل جاء فيه إنين مسرور مث قرأ الرسالة من الكاردينال بيترتكسن وهو رئيس برملان البابا ورئيس منظمة ا

الالفت . على أنين أخاطبكم يف هذا املؤمتر مبناسبة مرور مئة سنة على تأسيس اجلماعة اإلسالمية األمحدية هنا
  . يف هذا املؤمتر أن ممثلي األديان العاملية من خمتلف بالد العامل جمتمعون هنا ويتحدثون عن أمن العامل

اتمع الذي نعيشه يعد بالغا ذروةَ التقدم من الناحية املادية، ولكن : ابههناك حاخام من إسرائيل قال يف خط
إننا نبدد الِنعم الدنيوية إىل حد اإلسراف باسم . الشقّة بني الغين والفقري يف اتساع مستمر وبشكل خميف

ين والسياسي والفساد متفشيا الفترة اليت نعيشها جند العراك الدي. الرفاهية، ونكدر املياه النقية ونبيد الفلوات



فيها، ويوطأ اسم اهللا وهديه حتت األقدام، ويطلق على كل هذه التصرفات اسم التعقّل واملصلحة واالضطرار 
  . فتعالوا نعمل معا ضد هذه الظاهرة. السياسي

  . ندعو اهللا تعاىل أن يتمكن اخلطباء من إيصال أفكارهم إىل حكامهم ويوفق اهللا احلكام ليفهموها
 علما أن -فقد قرأ رسالة رئيس غانا القنصلُ الغاين. كذلك قرئت بعض الرسائل من الشخصيات السياسية

لقد أُكد لنا مرة أخرى أن اهللا تعاىل أرسل يف العامل رسال : جاء فيها-ممثل الرئيس أيضا كان موجودا يف املؤمتر 
دون متييز أن على اإلنسان أن يعيش بكل عزمية نصحوا مجيع الناس يف العامل بغض النظر عن لوم وعرقهم وب

قد عقد مؤمتر األمن يف غانا أيضا حيث يوجد التسامح وتتسىن احلرية لكل : مث قال. ونظام وتسامح متبادل
  . واحد لتمثيل دينه

 إن بيان أفكاري أمام: لقد حضرت املؤمتر عضوة الربملان الربيطاين السيدة سعيدة وارثي وقالت يف خطاا
إن هذا املؤمتر يدل على . الضيوف الكرام اتمعني يف هذه القاعة العظيمة ملؤمتر األديان العاملية شرف كبري يل

رحابة صدر اجلماعة اإلسالمية األمحدية وسعة صدرها وبعد نظرها وسعة آفاقها إذ مل تقدموا أفكاركم فقط 
إننا نرى يف طول بريطانيا العظمى وعرضها . أفكارهميف هذا املؤمتر بل دعومت ممثلي مجيع األديان ليدلوا ب
لقد أثبت انعقاد هذا املؤمتر بنجاح أن مجيع األديان . األعمال اخلريية اليت تقوم ا اجلماعة لصاحل البشرية

  . إن اشتراكي يف هذا املؤمتر شرف كبري يل. جاهزة للجلوس معا واخلطو إىل التسامح بني األديان
وإن عالقتها مع اجلماعة (ترينا وهي نائبة رئيس املنظمة األمريكية العاملية للحرية الدينية، مث جاءت السيدة ك

إن سنوح الفرصة يل لالشتراك يف هذا املؤمتر واجللوس معكم شرف كبري : قالت يف خطاا) قدمية ومتينة
  . اعة هنالقد جئت لالشتراك معكم مبناسبة مرور مئة سنة على تأسيس اجلم. وسعادة كبرية يل

لقد عقد مؤمتر اليوم : لقد جاءت هذه السيدة من أمريكا هلذا الغرض بوجه خاص، فقالت مواصلةً حديثها
وهذه القيم هي املبادئ اجلميلة واألساسية . لالطالع على ِقيم مثلى للتسامح واألخوة واحلرية الدينية

ن والتسامح الديين واحلرية جزء من الدين ال أي أن وجود اجلماعة األمحدية دليل حي على أن األم. جلماعتكم
عندما نلقي نظرة على القرن السابق نرى مشهدا مجيال إذ تتراءى لنا قرى فيها رجال أشعلوا مشاعل . يتجزأ

نرى أن : مث قالت يف األخري. مث ضربت بعض األمثلة األخرى من هذا القبيل. النور والطهارة وبددوا ا الظالم
  . ا يف القرن الراهن ضد املظامل اليت يواجهها الناس يف العاملمجاعتكم ترفع صو

هي خمطئة يف هذا الكالم ألن اجلماعة مل تفعل ذلك يف القرن العشرين بل تقوم به منذ بعثة سيدنا : أقول
 فهي ترفع صوا ضد املظامل واالضطهاد منذ ذلك الوقت، وذلك بناء على تعليم سيدنا �املسيح املوعود 

  . فكان عليها أن تقول القرن التاسع عشر وليس القرن العشرون. يح املوعوداملس
نرى أن مجاعتكم ترفع صوا يف القرن الراهن ضد املظامل اليت يواجهها الناس يف : على أية حال، قالت

. بعضهموحنن أيضا حنمل راية التسامح والعدل، ونريد أن نؤسس جمتمعا يعيش فيه الناس معا ويسمعوا ل. العامل



إنين أقدر من األعماق أن اجلماعة . وال نستطيع أن نستمع لبعضنا  ما مل تكن لدينا عواطف االحترام لآلخرين
كذلك عندما . جيب أن تكون لدينا مجيعا حرية العمل مبا نعتقده. اإلسالمية األمحدية تعلِّم التسامح املتبادل

أمتىن أن نسعى جاهدين ومن . اة والعدل والقيم اإلنسانيةنتبادل احلديث جيب أن يكون ذلك على أساس املساو
  . األعماق للحصول على هذا اهلدف النبيل

  . أدعو اهللا تعاىل أن يوفق القوى العظمى لفهم هذا األمر: أقول
ولكنه قال قبل " رائيت آنريبل دامنيك كريو"مث هناك رسالة من رئيس الوزاء الربيطاين قرأها النائب العام 

. أوال أريد أن أقول عن اختيار املكان هلذا املؤمتر بأن اختيار هذه القاعة مناسب جدا هلذا احلدث: الرسالةقراءة 
إن فضل اجتماعنا . من هذا املكان نشأت سعة اآلفاق عند اإلجنليز من حيث القوم فبدأوا ينظرون إىل العامل

إن خربيت الطويلة كوين مسيحيا هو أن الذي . إن جلسة اليوم فريدة من نوعها. اليوم هنا أيضا يعود إىل ذلك
  . يتبع دينا يستطيع أن يشعر بأحاسيس أصحاب األديان األخرى بشكل أفضل مقارنة مع امللحد

  . ندعو أن يثبت كالمه هذا صحيحا ويفهم الناس هذا األمر
مجعها ممثلي األديان املختلفة أهنئ اجلماعة اإلسالمية األمحدية على : مث قرأ رسالة رئيس الوزراء اليت جاء فيها

إنين أشيد خبدمة اخللق عدمية النظري اليت تؤديها اجلماعة . من أحناء العامل على منصة واحدة إلقامة األمن والسالم
فمن ناحية تعقدون مؤمترات األديان يف طول بريطانيا وعرضها ومن ناحية ثانية تساعدون . األمحدية يف إجنلترا
فيما : مث قال) علما أن جملس خدام األمحدية قدم خدمة كبرية يف هذا اال. (ات احلاليةاملتضررين بالفيضان

يتعلق خبلق العالقات الطيبة بني األديان املختلفة فإن املؤمتر املنعقد اليوم يشهد على جديتكم يف مهمتكم أال 
إنين سعيد أن احلكومة . وئاموهي أن جيلس الناس من أديان خمتلفة مع بعض ليصبح العامل بؤرة األمن وال

سوف نتشاور مع إمام اجلماعة وممثلي األديان والضيوف اآلخرين كيف . الربيطانية أيضا ممثلة يف هذا املؤمتر
  . ميكن لألديان املختلفة أن تلعب دورها يف إقامة األمن يف العامل

املعظمة سعيدة بإرساهلا رسالة  إن امللكة - وهي رئيسة الكنيسة الربيطانية - كذلك كتب سكرتري امللكة 
لقد سرت امللكة . مبناسة حفل يوبيل اجلماعة األمحدية يف بريطانيا إىل املؤمتر اجلليل لألديان املنعقد يف جيلدهال

امللكة املعظمة تتمىن أن . باالطالع على أهداف هذا املؤمتر وهي ممتنة على طلبكم إرسال الرسالة ذه املناسبة
  . اجحة وتذكاريةتكون اجللسة ن

واآلن سأخلص لكم ما قلته أنا ألنه يبدو أن كثريا من اإلخوة مل يسمعوا . هذه كانت انطباعات اآلخرين
فما قلته يتلخص يف أن اهللا يريد أن ينصلح الناس ويؤدوا . وقائع املؤمتر ومل تنشر يف اجلريدة أيضا بالتفصيل

والذين يصغون لألنبياء يفوزون، . رسل اهللا تعاىل أنبياءه يف العاملحقوق اهللا وحقوق عباده أيضا، وهلذا الغرض أ
كل قوم عارضوا األنبياء والدين وأنكروا املبعوثني من اهللا وأنكروا . والذين ينكروم يواجهون عاقبة وخيمة

 انقرضوا -وزعموا أنه ال يوجد إله وليس هناك عذاب وال عقاب -وجود اهللا تعاىل واستخفوا مبا قال األنبياء 



كذلك كُتب األديان . القرآن الكرمي زاخر بتاريخ تلك األقوام وقد بينه يف مواضع خمتلفة. يف اية املطاف
 أن تلزمنا -على األقل-التفكري أو جيب ب تلزمناهذه األمور . األخرى أيضا تبني هالك منكري األنبياء

مث قلت بأن .  أن تلك األحداث حقيقة واقعية أا ليست قصصا وحكايات بل يشهد تاريخ كل قومباالعتراف
الكتاب السماوي الذي أومن به هو القرآن الكرمي وهو خيربنا أن اهللا تعاىل يريد من إرسال األنبياء أن خيلق 
اإلنسانُ عالقة متينة مع اهللا تعاىل ويبلغ مستوى أعلى من الروحانية، ويؤدي حقوق اهللا وكذلك جيب أن يؤدي 

 إلصالح العامل كله، �عندما أرسل اهللا تعاىل النيب : مث قلت. تقدميه أمثلة عليا لألخالق الفاضلةحقوق العباد ب
محاس ومل يكتِف بالتبليغ فقط بل دعا بكل حرقة و.  مهمة تبليغ الدعوة منتهاها بغية حتقيق هذا اهلدف�أبلغ 

وشدة يف جوف الليايل للحصول على نتائجه الطيبة ولشرح قلوب الناس وصدورهم حىت كان موضع سجوده 
 إلصالح البشرية �تعجز الكلمات عن بيان األمل واحلرقة اليت كانت يف قلب النيب . يبتلّ بدموعه اجلاريات

 ولكن اهللا �ك باِخع نفْسك أَال يكُونوا مؤِمِننيلَعلَّ�: وإنقاذها من الدمار حىت قال اهللا تعاىل نظرا إىل اضطرابه
 أناسا كانوا �فحول . تعاىل مل يتركه على حاله بعد ذلك ومل يرفض أدعيته بل أجاا وهدأ ذلك األمل

هذا . متورطني يف كل نوع من السيئات إىل إناس ذوي أخالق فاضلة وقادرين على إنشاء العالقة باهللا تعاىل
حدثه أية قوة دنيويةالتغيبل كان ذلك فعل اهللا اخلالص الذي هو جميب الدعوات واملتصرف . ر ال ميكن أن ت

  . بالقلوب
أمثلة على املعاملة احلسنة مع األعداء مبا ال نظري له يف املعامالت الدنيوية �لقد ضرب رسول اهللا : مث قلت 

روة قد عفا عنهم عند فتح مكة وكأم مل يفعلوا شيئا هم له يف مكة الذء الذين بلّغوا عدا�إن أعداءه . قط
فبالنظر إىل . فقد عفا عن الكفار أيضا بشرط أن يلتزموا بالقوانني وال يفسدوا األمن. ومل خيطئوا يف حقه قط

هذه املعاملة احلسنة قال عفويا ألد أعدائه الذين كانوا قد ازدادوا كفرا أن هذه العواطف ال ميكن أن يتحلى ا 
  . إال نيب اهللا، وأعلن أن اإلسالم حق ال حمالة، فآمن

هناك .  رمحة للعاملني وال شك أنه كان بلغ من الرمحة ذروا�إن القرآن الكرمي قد وصف النيب : مث قلت
 نيبمث قلت بأن ال. آالف األمثلة اليت تدل على صدق كالم اهللا دون شك وميكن تقدميها دليال على كونه رمحة

 ،يف هذه اتمعاتولإلسالم  � إليه جهوة للعاملني، أما مة القسوة واخلوض يف احلروب اليت ت كان رمح�
 باحلرب قط بل حتمل املظامل يف مكة، وعندما جتاوزت �مل يبدأ النيب . فهي نتيجة قلة العلم باحلقائق التارخيية

ولكن عندما هاجم أهلُ مكة املسلمني يف .  أبدااملظامل حد احتماله هاجر إىل املدينة ولكن مل ينتقم من أحد
 م بإذن من اهللا كما هو مذكور يف القرآن الكرمي�املدينة ردوقرأت آيتني من سورة احلج.  على عدوا :

� لَقَِدير ِرِهمصلَى نع ِإنَّ اللَّهوا وظُِلم مهلُونَ ِبأَنقَاتي أُِذنَ ِللَِّذين *ِرجأُخ ِإلَّا أَنْ الَِّذين قِر حيِبغ اِرِهمِدي وا ِمن
يقُولُوا ربنا اُهللا ولَولَا دفْع اِهللا الناس بعضهم ِببعٍض لَهدمت صواِمع وِبيع وصلَوات ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم اِهللا 

  )٤١-٤٠: احلج (�نَّ اَهللا لَقَِوي عِزيزكَِثريا ولَينصرنَّ اُهللا من ينصره ِإ



قد أُكِّد فيها على محاية األديان كلها : وقلت بأن املظلومني أُِذن هلم يف هذه اآلية بالدفاع عن أنفسهم، وثانيا
وقيل فيها أيضا أن اهللا ميلك القدرات والقوى كلها وهو قادر على نصرة املسلمني الضعفاء على الكفار وأن 

فأثبت اهللا تعاىل وجوده ورزق املسلمني الضعفاء فتحا . سينهزمون كلهم مع أسلحتهم وعدم وعتادهمالكفار 
 أو خلفاؤه �فاحلروب اليت حارا رسول اهللا . على الكفار، وهزم جيشهم اجلرار واملدجج باألسلحة

م تأييد اهللا تعاىل ونصرته الراشدون كانت دفاعية أو إلقامة األمن ومل تكن للحصول على حكومة لذلك حالفه
  . دائما كما وعد اهللا

عدهم عن اإلسالم أيضا�لقد أنبأ رسول اهللا : مث قلتفإذا كان املسلمون يرتكبون .  بضعف املسلمني وب
 أن هذه ليست احلالة األخرية �مث قال . الظلم يف أي مكان أو نرى حالتهم فاسدة فهو حبسب النبوءة متاما

املسلمون دائما وال تظنوا أم سينقرضون قريبا بل إنين أؤمن وأنا ثابت عليه بقوة أنه كما اليت سيبقى عليها 
  . �حتققت نبوءة فسادهم سوف تتحقق النبوءة بتحسن حالتهم أيضا وذلك على يد اإلمام املهدي 

ماعة وقد مث قلت بأن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تؤمن بأن املسيح املوعود قد جاء يف شخص مؤسس اجل
لقد قلت . نفّذ تعليم اإلسالم احلقيقي يف أتباعه وأقام مجاعة تعمل باإلسالم احلقيقي وتسعى هلذا الغرض جاهدة

أيضا أن املسيح املوعود جاء إلحياء اإلسالم من جديد وحتالفه تأييدات اهللا تعاىل وبينت على سبيل املثال ثالث 
 أنبأ عن كثرة الزالزل والطوافني، وقد حتقق ذلك � املوعود ؛ منها أن املسيح�نبوءات تدل على صدقه 

 عن زوال حكومة قيصر روسيا �مث أنبأ . إذ نرى أا حدثت يف هذا القرن أكثر بكثري من القرون السابقة
والنبوءة الثالثة كانت عن اندالع احلروب، فأخربم بأننا شاهدنا حربِني عامليتِني، . وحتققت تلك النبوءة أيضا

ونرى العامل يتحرك إىل احلرب العاملية الثالثة إذ إن ميزانيات الدفاع يف العامل تسبق كل ميزانية أخرى وهناك 
لذا . تركيز خاص يف العامل كله على زيادة عدد اجليوش واقتناء األسلحة وحيازة قوة عسكرية أكثر مما سبق

بب اختالل األمن يف العامل ال يعود إىل الدين بل إن س. جيب على العامل أن يعيد النظر يف هذا املوقف اخلطري
  . من أسبابه اجلشع والسياسة

 نائية بلدة يف مقيم استطاع ملا تكن مل فلو. إن تأييدات اهللا تعاىل حتالف من أرسله اهللا يف هذا العصر: مث قلت
 النظام هذا ظل ويف � وعودامل املسيح وفاة بعد اخلالفة نظام تأسس مث. كله العامل يف اهللا رسالة نشر هندية

 نفسه الوقت ففي الزمن، هذا يف موجود اهللا أن يثبت ناحية من كان إذا وهذا. وتنتشر تزدهر دعوته تزال ال
 إدراكا فينا خلق األمحدية اإلسالمية اجلماعة مؤسس أن أخربت لقد. األمحدية اإلسالمية اجلماعة يؤيد أنه يثبت

 الصاحلني، عباده يكلِّم وهو أيضا، اليوم حيا زال ما � اهللا بل ساطريواأل القصص من ليس اهللا وجود أن
 يفحص أن جيب بل واهللا، الدين على أخطائه مسئولية يلقي وال بذلك، يهتم أن العامل فعلى اآليات، ويظهر
  . لذلك العامل يوفِّق أن اهللا نسأل. نفسه



 بعض اآلن لكم وأقدم تقريبا، قةدقي ٣٥و ٣٠ بني خطايب مدة وكانت هلم، قلت ما ملخص فهذا
 أن أيضا بألسنتهم مشاعرهم عن بعضهم أعرب قد كما املستمعني وجوه أسارير من يترشح كان. االنطباعات

 لس العام األمني وهو) Stein Villumstad (قال فقد. فيهم أثَّر قد ازبإجي قُدم الذي اإلسالم تعليم
 إىل املختلفة األديان أتباع مجيع واستماع بعض، مع النحو هذا لىع اجللوس إن األورويب الدينيني الزعماء
  . عظيم لَنجاح السالم، يريدون بأم مجيعا تسليمهم مث الصدر برحابة غريه حديث

 جدا، وعظيما رائعا الربنامج كان: لغرناطة) HE Joselyn Whiteman (األعلى املفوض قال مث
 به أنه إضافية فائدة الربنامج وهلذا إميانا، زادتنا قد واحد، سقف تحت األديان هذه اجتماع ميكن أنه فالفكرة

  . العامل مشاكل حلل اليوم الناس مجع ميكن كيف عرفنا
 أن هو اليوم الربنامج هذا يف أعجبين ما: لندن العاصمة شرطة رئيسة وهي) Mak Chishty (قالت مث
  .والتضامن باالحتاد اإلحساس فينا يتولد فبهذا ى،األخر األديان ينتقد أن دون دينه حماسن بين واحد كل

  . إلجنازه وتسعى إليه تلتفت أن بريطانيا ملكة إىل كتبه قد � املوعود املسيح كان الذي األمر هو وهذا
 الطريق هذا اختاذ من لنا مناص ال) Dr. Charles Tannock (لندن يف األورويب االحتاد ممثل قال مث

 النحو، هذا على الدين باسم القتال يف نستمر أن يريد اهللا بأن اإلميان يسعنا وال باهللا، ننؤم فكلنا املستقبل، يف
 احلب: "تعاليمهم حمور أن هو األمحديني يف أحترم ما إن السالم، إلرساء الرسالة هذه جدا وأشجع أؤيد لذا

 مكان يف املختلفة الديانات بأصحا جيتمع ما فقدر عاملية، رأيي يف الرسالة فهذه ،"ألحد كراهية وال للجميع
  . أفضل واحد

 رئاسة شرف يل :"الدينية احلرية أجل من كافة الربملانية األحزاب "جمموعة رئيسة وهي بريدج البارونة تقول
 اإلسالمية اجلماعة تستمر كيف أعرف وأنا عامليا، الدين حلرية وتعمل األحزاب مجيع من أعضاؤها جلنٍة

 حنن خطابه، يف أيضا اجلماعة إمام عنه تكلم ما وهذا لآلخرين، أفضل حلياة اتاخلدم تقدمي يف األمحدية
 باحلرية يتمتعون البلد هذا يف األمحديني أن نفرح كما. األعمال هذه يف اجلماعة مع بالتعاون جدا مسرورون

  . الكاملة
 قامسا هناك أن ةاجلماع إمام قاله ما إن: آنفا املذكورة اللجنة هذه عضو وهو Kay Carter يقول مث

 كأنه الدين قَدمت اإلعالم وسائل أن والواقع. صحيح والسالم والتسامح احلب وهو األديان مجيع يف مشتركا
  . املناسبة هذه يف اليوم رأينا كما متاما ذلك عكس على احلقيقة لكن يتقاتلوا، أن اتمع ألفراد جييز
 جيب وأنه والتفاهم، األمن عن هي األمحدية اإلسالمية عةاجلما إمام رسالة إن: فيها قال له رسالة هناك مث
 حنترم أن جيب. اهللا وخلق آدم، بنو مجيعا ألننا األفكار، ويتبادلوا يتحاوروا أن كلهم العامل ديانات أتباع على

 قدر السالم إلرساء املساعي نبذل أن جيب بل. اآلخر بعضنا يقتل أن ال بالسالم، ونعيش بعضنا، عواطف
  . سابقا قلت كما أيضا، حكومته بذلك خيرب أن إسرائيل من احلاخام هذا فعلى. طاعاملست



  : قال الذي سنغ، سنتوخ املستشار هنالك مث
 تعلِّمنا العامل أديان مجيع الديانات، مجيع يف كثرية مشتركة تعاليم هناك أن لنا يشرح اجلماعة إمام أن أعتقد

  . اآلخرين لننفع ونسعى ابينن فيما نتعاون أن جيب اإلنسانيةَ،
 اجلماعة إمام إن: النرويج يف السياسي" املسيحية اجلمهورية "حزب عضو وهو Billy Tranger يقول مث

 هو هذا أن وأعتقد. السالم إلرساء معا مجيعا نعمل أن جيب أنه وهو خطابه، اية يف جدا مهمة رسالة أعطانا
  . الرسالة هذه إىل حباجة أيضا النرويج يف فنحن. الراهن رالعص يف إليه حاجة بأمس العامل الذي األمر
 أثبت قد األمحدية اإلسالمية اجلماعة إمام إن امستردام، جامعة من سوِنري يت الدكتور الربوفيسور قال مث

 العنف من بدال واألمن السالم قيام على تركز الكرمي والقرآن اإلسالم تعاليم أن جدا، واضحة صرحية بكلمات
  . شددوالت
 خمتلفة برامج يف شاركت لقد: األورثودوكس اليونان بطرياركية من) Ethel wine (األب قال مث

 فكان قليب، أعماق من رسالته وروعة اجلماعة إمام شخصية بعظمة أشيد فأنا األمحدية، اإلسالمية للجماعة
 إىل واالستماع املختلفة، الديانات أتباع مجع أن شك وال. كاملعتاد املؤمتر يف خطاب أفضل هو اخلليفة خطاب
  . عظيم جناح فهذا باإلكرام، وجديرة جريئة خلطوة دينهم عن كلمتهم
 كياين، هزت قد هنا أخذا اليت والرسالة املؤمتر، هذا حضور يل تسىن لقد إيرلندا، من الضيوف أحد قال
 اجلماعة إن الصعوبة، يف غاية واإلعالن يةالدعا بدون العصر هذا يف العامل يف الرسالة نشر إن لألمحديني أقول

 الذين ألن أفضل، بشكل األعمال هذه نشر استطعتم إذا سأفرح لكنين كثرية، إجنازات حترز األمحدية اإلسالمية
  . جدا قليلون العامل يف عنكم يعرفون

 جدا تأثرت ولقد الدين، زرادشيت أنا األديان لزعماء األورويب الس من وهو احملترم سارو جهانغري يقول مث
 جدا رائعا كان النهاية يف اجلماعة إمام خطاب أن إال جيدة، خطابات اخلطباء مجيع ألقى فقد الربنامج، ذا

  . وشامال
 بالروحانية فائضا سيكون الربنامج أن أقدر أكن مل: الدينية الثقافة أستاذ وهو هسي، رابن األستاذ قال مث
 أن وأتوقع البيت، إىل الرجوع بعد أتدبرها وسوف كثرية، أديان رسائل إىل ناه استمعت لقد. الدرجة هلذه
  . قريبا سينشر اجلماعة إمام خطاب نص
 إىل هلم حاجة ال أنه يفكرون بدأوا الناس كان فترة قبل: بكاتدرائية عالقة أيضا وله  كني الدكتور قال مث

  . الصحة من له أساس ال اخليال هذا أن وبالتأكيد حتميا ثبت قد أنه أرى لكنين الدين،
 اجلماعة إمام خبطاب جدا جدا تأثرنا إنا فقاال، البلجيكية أنوربن جامعة من دكتوران الضيوف من كان مث

 أنا اخلطاب هذا إىل االستماع بعد قررنا ولقد ،� والنيب لإلسالم احلقيقية التعاليم عن األمحدية اإلسالمية
 احلقيقية التعاليم على االطالع يستطيعوا لكي الفالمانية باللغة الكرمي القرآن ترمجة للطالب نقدم سوف



 وهم الترمجة هذه من نسخا هلما قُدمت قد بلدمها إىل وصوهلما فعند. شخصيا الكرمي القرآن قراءة بعد لإلسالم
  . الدعوة لنشر جديدة آفاق تفتح بذلكو. اجلامعة يف يوزعوا
 قـد  وكان مدريد، جامعة يف األديان أستاذ وهو سبانيا،إ من حضر قد وروبي كاتاال سانتاغو السيد وكان

 التعبري حاولت لو: قال لقد. األورويب الربملان يف بروكسل يف اجلماعة عقدته الذي االجتماع يف وقابلين حضر
 رسـالة  وأمهية املؤمتر هذا أمهية بيان يف صفحات ملألت هذا العاملي األديان مؤمتر عن ومشاعري أفكاري عن

 أيـضا  اليـوم  جند إننا حىت العامل تاريخ يف الرتاع مثار الديانات شىت ظلت لقد. األمحدية اإلسالمية اجلماعة
 لنشر مربرا يتخذ االختالف وهذا والنامية، املتقدمة والدول واملسيحية واإلسالم والغرب الشرق بني االختالف
 هلـو " ألحـد  كراهية وال للجميع احلب "األمحدية سالميةاإل اجلماعة شعار ولكن العامل، يف والظلم الكراهية
 والظـروف  العقائـد  يف اخـتالفهم  رغم الناس وكل األديان كل يوحد اهلتاف هذا. كلها الديانات خالصة

 نفـسها  وتـدفع  والظلم والكراهية القتال إىل املسلمني من معينة شرحية فيه تدعو الذي الوقت ويف. واألفكار
 يكتسب األمحدية اإلسالمية اجلماعة دور فإن دينها، أهل على اهلجوم تؤيد إا حىت اخلطر إىل اآلخرين وحياة
  . والنظريات األديان شىت أصحاب بني عاملي نطاق على املناسبات هذه مثل تأييد ينبغي لذا جدا، كبرية أمهية

 عام ويف السابق، يف بيدروآباد عمدة وكان. سبانياإب بيدروآباد من غارسيا ميغل السيد املؤمتر هذا حضر وقد
 الرابع اخلليفة قابل قد وكان. الكنيسة معارضة رغم هناك، عمدة بصفته هنالك املسجد ببناء مسح قد ١٩٨٠

. مكتبـه  يف فعلّقه الشهادة، فيه مكتوبة إطارا أهداه قد حضرته وكان البشارة، مسجد افتتاح مبناسبة اهللا رمحه
 األديان شىت وفود األمحدية اإلسالمية اجلماعة مجعت لقد: املؤمتر عن قال لقد. عتناجلما كبريا احتراما يكن إنه

 جييلـوا  لكـي  لندن يف اإلنسانية، املنظمات وممثلي التعليم، ورجال السياسية، والشخصيات الربملان، وأعضاء
 اجلماعـة  أهنـئ  وإين جدا، إجيابية خلطوة إا. والسالم االحتاد إرساء أجل من التحاور ضرورة يف أفكارهم
 باخلليفة اللقاء شرف يل كان لقد. أهدافها يف جناحها قليب من وأمتىن املؤمتر، هذا عقد على األمحدية اإلسالمية

 اخلليفة بلقاء تشرفت مث ،١٩٨١ عام بيدروآباد يف البشارة مسجد أساس حجر وضع مبناسبة للجماعة الثالث
. املؤمتر هذا مبناسبة للجماعة اخلامس اخلليفة بلقاء أتشرف واآلن ،١٩٨٢ عام املسجد هذا افتتاح لدى الرابع

 مـن  خـال  سلمي جمتمع إقامة ضرورة عن حتدث فقد. أمحد مسرور مرزا حضرة بكلمة جدا استمتعت لقد
 ملـن  وإنه. اإلنسانية املثل على األسلحة جتميع الدفاع باسم تفضل اليت احلكومات تلك وذم والقتال، احلرب
 العـدل  على مبين جمتمع إرساء أجل من األديان شىت أبناء جلمع دعا قد أمحد مسرور مرزا أن سروري دواعي

 بينما التقدم، ذورة الدول بعض بلغت فقد بالتناقضات، مليء عامل يف نعيش إننا. املتبادل واالحترام واإلنصاف
 يف الطعـام  مـن  األطنان ينيمال نرمي ناحية، ومن. وفاقة جوعا األخرى الدول سكان من كبري عدد ميوت

 ومن الباليني، أصحاب عدد يزداد جهة ومن. بالكاد إال العيش لقمة املاليني جيد ال أخرى ناحية ومن البحار،
  . فقرا أشد صاروا قد األخرى اتمعات أبناء جند أخرى جهة



 مـشتركا،  تقدما يعاجلم فيه يتقدم حيث السالم، يف راغب احلرب، من خال جمتمع إىل ماسة حاجة فهناك
  . االجتماعي العدل نشر على ويعملون العدل، وانعدام الظلم ضد ويقفون

 فقـط  مبعرفتـه  ألا وتعرفه، خالقها إىل الدنيا تعود أن تعاىل اهللا نسأل. عليكم قرأا التعليقات بعض هذه 
 وكتاباته أقواله يف والسالم الةالص عليه املوعود املسيح سيدنا منه حذر قد والذي ا احملدق الدمار من ستنجو

  . مرارا
 أهـل  شر من البلد هذا حيمي أن تعاىل اهللا فادعوا أخرى، مرة لباكستان الدعاء أسألكم أن اليوم وأود هذا،
 الفتنـة  هـذه  من النجاة ويريدون السالم حيبون الذين أولئك كل وحيفظ األمحديني، املسلمني وحيفظ الشر،

  . هامن جزءا وليسوا والفساد،
 اعتقلوا فقد هنالك، األمحديني املسلمني حيفظ أن تعاىل اهللا فادعوا سورية، أجل من الدعاء منكم أطلب كما
  .األمحديني املسلمني كافة تعاىل اهللا حفظ. مربر بال هناك األمحديني أحد أيضا مؤخرا

 تـدرك  ال. بسرعة احلرب إىل يتوجهون بأم توحي املستجدة األحداث ألن عموما، كله للعامل ادعوا مث 
 حفـرة  شفا على واقف العامل. اهللا قدر ال نشبت لو فظيعة احلرب هذه ستكون كم العظمى احلكومات بعض
  . كثريا هلم ندعو أن واجبنا فمن متاما، الدمار

 


