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

دبعن اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمِصر الَِّذين تمعأَن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيالض�، 
   .آمني

  : �يقول املسيح املوعود 
اإلسالم حبسب التعليم اإلسالمي ينقسم إىل قسمني اثنني فقط، أو قولوا بتعبري آخر أن هلذا التعليم هدفني "

. به وطاعته طاعة صادقة كما هو شرط الطاعة واحلب وح-  الذي هو موجود يف الواقع-عظيمني، األول معرفة اهللا
 بدءا من كل حمسنالشكر واإلحسان إىل و ومواسام، �واهلدف الثاين هو بذل القوى كلها يف خدمة عباده 

  ". املِلك إىل أدىن إنسان
ملراد من حق اهللا ا. لقد قسم اإلسالم التعليم إىل قسمني، األول حقوق اهللا والثاين حقوق العباد: "�مث يقول 

ليس من املناسب أن .  واجبة عليه، واملراد من حقوق العباد هو أن يواسي خلق اهللا�أن حيسب املرء طاعة اهللا 
  ."يؤذي املرء أحدا بناء على اختالف ديين

 يف كتبه وملفوظاته وهي توجه أنظارنا إىل �هناك تعليمات كثرية من هذا القبيل بينها املسيح املوعود 
وهذا هو التعليم الذي عندما .  إلقامة حقوق اهللا وحقوق العبادهذا هو التعليم الذي حيتاج إليه العامل اليوم. باتناواج

مث عندما نقدم إليهم تفاصيل دقيقة أخرى هلذا التعليم اإلسالمي .  أميا استغرابمنهنقدمه أمام العامل يستغربون 
 دين اإلرهاب وغصب أنه بلسان معارضيه  إالمل يسمعوا عن اإلسالميستغرب املستمعون أكثر ألن غري املسلمني 

ولكن، كما . احلقوق، ويدعمون دليلهم هذا بتصرفات عملية يقوم ا لسوء احلظ بعض املسلمني أحزابا وأفرادا
الصحابة  احلسنة ويف ضوء سرية �قدم هلم تعليم اإلسالم يف ضوء القرآن الكرمي وأسوة النيب يقلت من قبل، حني 

 هذا لتطبيق يف هذا العصر �وعندما خنربهم أن اهللا تعاىل قد بعث املسيح املوعود .  تنكشف هلم احلقيقة�
  . التعليم، وأن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تنشر هذا التعليم نفسه وتعمل به، يتوجه العامل إىل اجلماعة األمحدية



 عادي أحسن وجه أمام أكثر الناس عداوة ونفِّذ عمليا ترك تأثريا غري لقد الحظت أنه كلما قدم هذا التعليم على
قة ولكن بدال من أن أخوض يف تفاصيل ماهية هذا التعليم هنا أريد أن أذكر بعض األمور املتعل. على الناس دائما

جلمعة اليت ألقيتها  اجلميع قد مسعوا مباشرة خطبة العل. يف األسبوع املاضيإيرلندا بافتتاح أول مسجد للجماعة يف 
 ، ألنه بثَّذي عقد مع الضيوف غري األمحدينيهنالك، وكذلك شاهدوا وقائع حفل االستقبال مساء اليوم نفسه ال

يهم تأثريا فأحتدث عادة أمام غري املسلمني حول هذا املوضوع، فيترك . وقد حتدثت فيه حول تعليم اإلسالم. مباشرةً
كذلك عقدت مقابالت مع . نا الذين اشتركوا يف احلفل املذكور يف مدينة غالويفقد تأثر أيضا ضيوف. غري عادي

تعليم اإلسالم، وتأثروا بشدة ممثلي وسائل اإلعالم، وحتدثت مع رجال السياسة والشرحية املثقفة من اتمع حول 
علنا، سلبية كانت أم إجيابية، أم يظهرون انطباعتهم إيرلندا من ميزات سكان . منهم أظهر تأثره وانطباعاته وكلٌّ

  .  سبباأو إذا مل يعجبهم شيء يسكتون وال يكيلون املديح دومن
وإن قراءا أو مساعها . دث باختصار عن جوليت املذكورة وسأسرد بعض انطباعات هؤالء الناسحتفاليوم سأ

 اجلماعة اإلسالمية �عرف اهللا تبعثنا تلقائيا على أن حنمد اهللا فيتوجه املرء إىل محده تعاىل حني يرى كيف ي
وكانت اجلماعة احمللية قد دبرت يف اليوم إيرلندا إذًا، وصلت إىل . األمحدية ويوفّقها لنشر تعليم اإلسالم احلقيقي

 قدت هذه املقابلة يف جوالتايل من وصويل مقابلة يف الربملان مع املتحدث باسم الربملان وبعض أعضاء الربملان، وقد ع
داملتحدث باسم الربو ه دمثَ. لندييرملان اإلي حيث قابلتاألووجدت لعدل ل اخالق وذا قلب رحيب ومواسيا وحمب

اجلماعة هنا قليلة العدد ولكنها . اجلماعة اإلسالمية األمحدية ويقدر مساعيها أميا تقديرعن قال بأنه يعلم . واإلنصاف
فريقيا، إ يف إطار بعض املشاكل الدائرة يف ،إفريقيةدولة وهي " رواندا "وقال بأنه سافر إىل. نشيطة بفضل اهللا تعاىل

  . وشاهد ذلك هنالك أيضا
وكيف تدير فريقية اإلبالد العلى أية حال، جتاذبنا أذيال األحاديث، وأخربته عما تقوم به اجلماعة باخلدمة يف 

وأخربته أيضا أننا نقوم بكل ذلك دون متييز بني .  املاء النقي للفقراء وتقوم بأعمال خريية أخرىئاملستشفيات وي
 أي دونما كانت دهشته حني أخربته أن يف مدارسنا يعلَّم الدين أيضا ولكن بكل حرية وبلشد. املذاهب وامللل

وقد أظهر املتحدث باسم . ، ويدرس الكتاب املقدس أيضاه أن ينال التعليم حبسب دينيستطيعوكل طالب . إكراه
ن حريته الكبرية بسماع ذلك ألن يف مدارس املسيحيني تدرس املسيحية فقط جربا، ويدرس الكتاب املقدس، الربملا

مث قال أن بعض . فاستغرب كثريا حني مسع بأننا نعطيهم هذا القدر من احلرية. فيدرسه الطالب املسلمون مضطرين
هذا : فقلت. م اإلرهاب ولكن ال يتهم املسيحيةَ أحداملسيحيني أيضا يرتكبون املظامل يف بعض األماكن مستغلني اس

أما إذا  ،أحدهو العناد الذي يصب على اإلسالم يف العامل، حبيث إذا صدر خطأ من املسيحيني ال يتهم املسيحية 
. نفسه متاما ألنه كان أيضا يرى الرأي ينفوافق. يحاولون اإلساءة إىل تعليم اإلسالمفأخطأ مسلم أو ارتكب ظلما 

األستاذ امين كني  وامسه هناك عضو يف الربملان االيرلندي. هذا، وقابلت عشرين عضوا تقريبا من أعضاء الربملان
 بعض األسئلة يف الربنامج طُرحت علي. الذي عرفين وأشاد بروعة إجنازات اجلماعة، فهو يعرف اجلماعة قدميا

وتطرقنا إىل مواضيع أخرى .  بالتفصيل�حبسب نبوءة النيب  �ورددت عليها، وشرحت هلم بعثة املسيح املوعود 
 املسلمني اآلخرين وأنه إذا تسىن لنا االجتماع مع اآلخرين تعتزليظن رجال السياسة هؤالء أن اجلماعة رمبا . أيضا



ئ  هل حدث ذلك مرة يف املاضي؟ أو إذا هي: أحد الضيوف هناك هذا السؤالفقد طرح علي. فال منيل إىل احلوار
؟ فقلت له أما حنن فجاهزون دوما وإذا هيأمت أنتم مثل تقبلون ذا احلواراملنرب للحوار بني اجلماعة ومعارضيها فهل 

يف اآلونة األخرية أرادت اإلذاعة . هذا املنرب فنحن مستعدون للذهاب إىل هناك أيضا، لكننا نعرف أم لن يأتوا
جلماعة، وقالوا له سنسمع إىل موقفكم وموقف من الناطقني باسم اديا الربيطانية أن تسجل برناجما فدعت شابا أمح

غري األمحديني، لكنه حني علم أنه سيأيت يف الربنامج أمحدي أيضا رفض رسلت الدعوة إىل أحِد وأُ. اآلخرين أيضا
مث تكلمت عن . ألم يعرفون أم ال ميلكون احلقيقة، وأن كل ما لديهم أساسه الكذب. احلضور، فهذا هو حاهلم

 مث طرحوا األسئلة عن افتراق املسلمني يف ِفرق.  أيضا، فشرحت هلم تعليم اإلسالم فاقتنعوا حلد كبرياملرأةحرية 
إال . ملاذا السنة والشيعة؟ فأخربم أنه كما توجد فرق خمتلفة يف اليهود والنصارى، فكذلك يف اإلسالم أيضاشتى، و

ألن القادم كان . ت سلفا، وهذا هو سبب إنشاء اجلماعة اإلسالمية األمحديةأن النبوءة ذا االفتراق قد صدر
لقد أثرت فيهم كل هذه األمور . سيجمع كل هذه الِفرق، واجلماعة اإلسالمية األمحدية بفضل اهللا تنجز هذه املهمة

جلمعة يف املسجد، وكان من هؤالء الضيوف حضر البعض يف حفل االستقبال املنعقد مساء يوم ا. تأثريا إجيابيا جيدا
وكان مخسة منهم من أعضاء الربملان الوطين وسيناتوران، . ضيف تقريبامئة عدد احلضور يف هذا احلفل أكثر من 

، ورئيس شرطة غالويه، وممثل أسقف غالويه، وهو نفسه أحد األساقفة، ورجال البلدية جملس املدينة وأعضاء من
يقول أحد الضيوف وهو . باختصار كان حفل االستقبال أيضا جيدا. همن وغريحمامون ومهندسو ووأطباءوأساتذة 

، لقد تأثرت كثريا من برنامج اليوم؟ لقد تأثرت جدا من خطاب خليفة "جان ريبت"من رجال السياسة وامسه 
 بها أخربين  متاما عمةخمتلفأمورا لقد مسعت اليوم هنا عن اإلسالم . املسيح، فقد تغري انطباعي عن اإلسالم ائيا

  . فقد عرفت بعد االستماع إىل خطابكم أن اإلسالم فعال دين يعلّم املواساة والتسامح. صديق يل مقيم يف السعودية
إن رؤية : -  بعض اجلمل فقطاملختلفةنطباعات االوله تصريح طويل وأقرأ من - ،  غالويه مقاطعةقال نائب عمدة

وال سيما مدينة غالوية ترحب إيرلندا وهذا يثبت أن .  سارة جدااجتماع أصحاب معتقدات خمتلفة يف مكان واحد
  .  األخرى أيضاالدياناتفهذا تعليم مجيل لإلسالم، حيث يرحب به املعارضون وأتباع . باإلسالم األمحدي

 مث قال عن. كان الربنامج رائعا جدا": يكل بيك اتما"سم الربملان الوطين، األستاذ مث يقول نائب املتحدث با
  !احلبقوة رسالة ن هذا اخلطاب ستشف ِمإن هذا اخلطاب عن احلب والسالم شجعين كثريا، وي: خطايب

إين فِرح جدا، وتأثرت كثريا من رسالتك للحب والسالم، فسوف أبلِّغ هذه الرسالة : مث قال يل أحد الضيوف
  . أصحايب اآلخرين أيضا

ت كثريا برؤية أناس من شىت اخللفيات جمتمعني يف مكان لقد سرر" ديدري مكينا"مث يقول أحد الضيوف وامسه 
كلهم إيرلندا ويكون سكان . تقاليد رحابة الصدر يف جمتمعناليوم فاحتة لنسأل اهللا تعاىل أن يكون برنامج ا. واحد

مسامهني يف ذلك، لكي نتعلم كيف نعيش باحلفاظ على عالقات إجيابية، وبذلك يوضع أساس مستقبل رائع يف 
  . ايرلندإ

  . فهذا هو التعليم اجلميل لإلسالم الذي تقدمه اجلماعة، والذي يدفع اآلخرين أيضا إىل االهتمام بتبنيه



ال شك أن الناس خيافون اإلسالم كثريا يف العصر الراهن، لكن هذا احلفل قد علَّمنا : مث قال أحد الضيوف
لقرآن يف احلب والسالم، مما هيأ لنا حنن اجلميع طمأنينةً فقد أطْلعنا اخلليفة على تعليم اإلسالم وا. التسامح الديين

  .لقد تعلمنا الكثري من برنامج اليوم. كبرية
إنه قد ذكر بعض األمور املهمة جدا، كل من كان يسمع : عن خطايب" جيين مكلني"يقول أحد الضيوف وامسه 

هناك انطباعات . ت يف العامل اإلسالمي أيضاومن املهم أيضا أن اخلليفة تناول يف خطابه التناقضا. بدا متأثرا جدا
ومما ورد يف االنطباعات أن اخلطاب كان مليئا . أخرى كثرية تفيد بأن الناس اطَّلعوا على التعاليم الصحيحة لإلسالم

  . باحلكمة وخالبا
ج لقد تأثرت جدا من رسالة السالم وشرح اجلهاد، كما أن اسم املسجد نفسه يرو: قالت إحدى الضيفات

  . لقد اطلعت على إسالم جديد هنا. الوئام يف اتمع
نسأل اهللا أن تدوي رسالتكم يف العامل كله وأن ": تام هيلي" غالويه وامسه  مقاطعةمث يقول أحد رجال بلدية

  . تكونوا سفراء حقيقيني للنيب الكرمي
  . ويدعون لنشر رسالتهانظروا كيف أن النصارى أصبحوا يعظّمون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 "مرمي"لقد أُعجبت بإطالقكم اسم : كانت بني الضيوف سيدة هي نائبة العميد ملؤسسة التعليم يف دبلن، فقالت

 هذا اخلطاب مكانة مرمي عليها السالم يف اإلسالم وكيف أن القرآن الكرمي قد أثىن خاللعلى املسجد، وعرفت من 
كانت معلومايت . ب أن نطْلع عليه مجيع املسيحيني الذين يتكلمون ضد اإلسالموإنه أمر رائع جي. عليها ثناء كبريا

  . عن اإلسالم بسيطة جدا، ولكن بعد االستماع إىل خطاب اخلليفة صار عندي انطباع طيب جدا عن اإلسالم
لنهار كله كنت أجهل اإلسالم متاما قبل اليوم، ولكين قضيت ا:  برثا، فقالتةوكانت هناك صحفية امسها السيد

يف مسجد مرمي، واستمعت إىل خطبة اخلليفة وخطابه مبناسبة افتتاح هذا املسجد، فتوصلت إىل أن اإلسالم دين 
  . لقد رأيت بأم عيين مدى ما عند األمحديني من طيب نفس. السالم

  . فالنماذج العملية هي اليت تترك وقعا عظيما يف الناس، لذا علينا تقدمي أسوتنا احلسنة
مل يكن يل إملام كاف باإلسالم، وكان مبلغ علمي عنه ما أمسعه وأشاهده يف : رت سيدة إيرلندية فقالتوحض

األخبار من تفجريات انتحارية وعمليات إرهابية، ولكن اإلسالم الذي أخربنا عنه اخلليفة اليوم خمتلف متاما عن ذلك 
  . منإن هذا اإلسالم إمنا هو رسالة رائعة للسالم واأل. اإلسالم

قبل احلضور هنا كنت أظن أن مجيع املسلمني على شاكلة واحدة، أي : وقال ضيف وهو ممثل منطقته يف البلدية
إرهابيون ظاملون كما تقدمهم وسائل اإلعالم عندنا، ولكن أعجبين خطاب اخلليفة جدا، وال سيما رسالة السالم 

 شك أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تعمل مبا تدعو ال: وأضاف وقال. احلب للجميع وال كراهية ألحد: وشعاركم
هناك حاجة ملحة ألن يخبر العامل أن هناك مجاعة يف اإلسالم ال تنشر . إليه، والعالَم بأمس حاجة إىل هذه الرسالة

  .  إال رسالة احلب
  .جيب أال نغتر بسماع هذا التعليقات، بل علينا أن نزداد إدراكًا ملسؤولياتنا باستمرار



أرى أننا حني حضرنا هذه املناسبة كان كل واحد منا متوترا بعض : وقالت سيدة هي ممثلة منطقتها يف البلدية
الشيء، ولكن ملا ذكر اخلليفة يف خطابه أن بعض املوجودين هنا حيملون خماوف عن اإلسالم، زال التوتر عن كل 

ى اهلدوءمع اخلطاب يف منتهواحد منا وحلت به نوع من الطمأنينة، وس .  
لقد وضح اخلليفة يف خطابه اإلسالم واألمحدية، مبينا . إن هذا اخلطاب يدفعنا إىل التفكري: وقال أحد الصحفيني

لقد قدم اخلليفة مبنتهى الروعة تعاليم اإلسالم الداعية إىل السالم واحملبة . أن بعض املتطرفني قد شوهوا وجه اإلسالم
إين أعرف اجلماعة اإلسالمية . لقد زادنا خطابه علما وثقافة. األدلة وواضحاوالتسامح، وكان خطابه مدعوما ب

 عاما، وهي تقيم مؤمترات يدعى إليها ممثلو شىت األديان، وكنت أظن أا ذه الربامج والنشاطات ١١األمحدية منذ 
رأيت كل  شيء ارحتت إىل تتظاهر أمام الناس، وأن التعاليم األصلية هي خالف ذلك، ولكين ملا قابلت اخلليفة و

  .هذه اجلماعة واطمأننت أكثر
. أوال وقبل كل شيء، أقدم لكم شكري: وكانت من بني الضيوف سيدة هي عضوة الربملان اإليرلندي، قالت

إم نشيطون جدا على الصعيد احمللي، ويلعبون دورا كبريا يف . يت كثريين من أبناء مجاعتكم يف منطقأعرفإين 
  .  ويعطيناالتربعاتلتنظيم النسائي يف مجاعتكم جيمع إن ا. جمتمعنا

من اجلماعة ومن كل التنظيمات الفرعية فيها، فهذا يزيدنا التربعات  اخلريية منظمامجيب أن نعطي : أقول
  . تعارفًا بني القوم، وبازدياد التعارف تسنح فرص التبليغ والدعوة

ملناسبة مدعاة شرف يل، وإين أعلم جيدا أن اجلماعة حضوري هذه ا: غالويهوقال رئيس الشرطة يف منطقة 
 يدعو أهل األديان والطوائف -  وهو اإلسالم احلقيقي- إن إسالم األمحدية. اإلسالمية األمحدية ال تؤمن بالتطرف

وإين . املختلفة إىل التسامح، ومن أجل ذلك قد أطلقت اجلماعة اإلسالمية األمحدية على هذا املسجد اسم مرمي
 الشرطة أننا سنقدم لكم رئيسوإين أوكد لكم بصفيت : وأضاف وقال. لبنائهغالويه  مدينة اخترمتأنكم مسرور 

  . وللتعاليم اليت تنشروا محاية تامة
إن القوم يف باكستان وغريها من البالد يلحقون األضرار مبساجدنا، ويفعلون كل هذا باسم اإلسالم، أما العامل 

كل واحد منكم له حق :  مدينتهم لبناء هذا املسجد، ويقولون لنااخترنايفتخرون بأننا م املسيحي فانظروا كيف أ
يا وباكستان وبعض الدول األخرى يصبون علينا الظلم حتت رقابة الشرطة، أما يف هذه سيف إندوني. العبادة حبرية

هذه األخالق إسالمية . ة الكاملةالبالد املسيحية فإن كبار رجال الشرطة يقولون إننا سوف نسعى لنهيئ لكم احلماي
  . يف األساس، وقد ختلّق ا هؤالء بينما أكثرية املسلمني بدأت تنساها

 يف جملس النواب، وقد عمل ١٩٨٩وكان هناك ضيف امسه أمحد، وهو سياسي حمنك وقد انتخب أول مرة عام 
، مث توىل وزارة احلماية ٢٠١٠ و٢٠٠٢وزيرا للدولة أوال، مث عمل وزيرا ملصاحل اجلاليات املختلفة ما بني 

، وإين فرح بأنه قد اكتمل بناؤه ٢٠١٠لقد حضرت مناسبة وضع حجر أساس هذا املسجد عام : قال. االجتماعية
لقد أثبتت مجاعتكم دائما أا . إين معجب جدا بتعاليم مجاعتكم الداعية إىل احلب والوئام. اليوم وحضرت افتتاحه

  .  لقد أعجبين أن هذه اجلماعة مجعت شىت ممثلي األديان على منصة واحدة يف مؤمتر لألديان.تعمل ألهدافها النبيلة



امسه السيد فنتون وهو الذي توىل تركيب نظام مكرب الصوت يف املسجد، وحضر افتتاح املسجد أحد املسيحيني 
إين مسيحي : قالوقد . وكان يأيت هنالك قبل جوليت أيضا، وقد رآين أصلي اخلمس وصالة اجلمعة خاصة

كاثوليكي، وأذهب إىل الكنيسة، ولكين قد شعرت حبضوري هنا أن حيايت أخذت تتغري وأشعر بسكينة حبضور هذا 
مل أجد اإلله يف الكنيسة، ولكين منذ أن رأيت خليفة املسيح يصلي بالناس فإين أرى اهللا تعاىل هنا، وقد . املسجد

 إين ال أعرف الصالة .)علما أنه كان يصلي معنا مجاعة ( لقد سجدت مع اخلليفة ودعوت اهللا.وجدته هنا
  .اإلسالمية، إال أين كنت أقوم حبركات الصالة معكم، وقد دعوت لكم يف السجود كثريا

فهناك حمطة تلفازية . لقد متت أعمال كثرية من خالل وسائل اإلعالم اليت هي وسيلة كبرية لنشر دعوة اإلسالم
يشاهد هذه احملطة أهل .  خرب افتتاح املسجد، وبثت صورا يل وأنا أخطب اجلمعة، نشرتTG4إيرلندية باسم 

  .  أهل البلد كلهمى ماليني شخص، وبكلمات أخر٥البلد كلهم، وقد شاهد هذا البث حوايل 
ويبلغ عدد )  واليت تشاهد عندنا أيضاRTوهي غري القناة الفضائية املسماة  (RTمث هناك حمطة إذاعية امسها 

لقد سجل ممثلو هذه احملطة خطبيت للجمعة، وأذاعوا بعض .  اإلذاعية حوايل مليون شخصRT حملطة معنياملست
  . مث أجروا حوارا معي وأذاعوه كله كما هو بدون أي تعديالت فيه. فقراا

: ا، فممثلوها أيضا أجروا معي حوارا وجهوا إيلّ فيه أسئلة عن اإلسالم منهRT1مث هناك حمطة تلفازية باسم 
: احلب للجميع وال كراهية ألحد، ولكن أال يقلقكم ما حيدث يف باقي العامل اإلسالمي؟ فقلت: أنتم ترفعون هتاف

وا حق أحد، وال تأكلوا مال اآلخرين، وال تظلموا أحدا، وحنن عاملون بتعاليم اإلسالم مال ض: إن اإلسالم يعلّم
لقد علّمنا اهللا يف اإلسالم إن اهللا أحد، وأنه . وال كراهية ألحدع احلب للجمي: ، وعمالً ا نعلّم وننادي هذهاحلقة

رب العاملني إذ يريب مجيع املخلوقات، وأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم رسوله ورمحة للعاملني، وما دام ربنا رب 
فكل .  وظلمهمالعاملني وما دام نبينا واحدا ورمحة للعاملني، فكيف ميكن أن يدعو اإلسالم إىل هضم حقوق اآلخرين

مث ظلّوا . فأُعجبَ هؤالء من قويل جدا. خربمت به هو التعليم اإلسالمي األساسيما يفعله هؤالء خطأ وباطل، وما أُ
  . يوجهون إيل أسئلة عن اعتداءات أخرى وعما يفعله الطالبان، فأخربم أن كل هذا خطأ وباطل

بية، ولدنيا مبا فيها البالد اإلسالمية والبالد الغربية واألورإن ا: فقلت. ماذا تقول عن أوضاع العامل: مث قالوا يل
تتوجه إىل أنواع الشرور واملفاسد بسرعة، وقد ازدادت هذه السرعة اآلن، وأخشى أنه إذا مل تتمسك دول العامل 

ستطيع  السالم اجلهود بطريق سليم، فسوف حيل بالدنيا دمار هائل لن تءبأهداب الصرب واألناة، ومل تبذل إلرسا
  .السيطرة عليه، وهذا الدمار هو احلرب العاملية الثالثة

  . ولقد بثوا قويل هذا أيضا يف األخبار
  . اكما أجرى هؤالء حوارا مع رئيس مجاعتنا والداعية املسؤول يف إيرلند

، وهي أيضا نشرت خرب افتتاح املسجد، ويبلغ عدد Gallway FM Radioمث هناك حمطة إذاعية باسم 
  .  شخص١٣٥٠٠٠ني هلا املستمع

 فقد نشرت خرب افتتاح املسجد مع صور كثرية مبا فيها  Irish Timesمث هناك جريدة وطنية أيرلندية امسها
كما .  اكتوبر٢٩صورة كبرية للمسجد وصوريت، وذلك يف ثالثة أرباع الصفحة تقريبا يف عددها الصادر يوم 



 شخص، ويزور موقعها قرابة ١٨١٠٠٠ريدةَ حوايل  ويقرأ هذه اجل. بسات منهتأجرت معي حوارا نشرت مق
  . زائر٤٨٤٠٠٠

ما الفرق بينكم وبني املسلمني اآلخرين؟ وملاذا أُسست اجلماعة :  أثناء املقابلةسألين الصحفيعلى أية حال 
ا  حيث قال بأنه سيأيت على الناس زمان كذا وكذ�األمحدية؟ فأخربته بأن هذا الفرق مذكور يف حديث النيب 

بعث فيه املسيح املوعودتكون مساجد املسلمني عامرة باملصلني ظاهريا ولكنها تكون خالية من اهلدى. وسي . ذكرت
له هذا التعليم كله يف ضوء احلديث الشريف مث قلت بأن هذا ليس كالما حبتا وال ميكن أن تقوم اخلالفة بسعي 

، منها آية )ذلك الزمن واملصلح( تعاىل كان قد أخرب بعالمات الناس أو يأيت مصلح جزافا ويدعي، بل احلق أن اهللا
فهكذا ذكرت له كل هذه األمور، وقد سجلها عنده ولعله ذكر بعضها فيما . مساوية وهي آية الكسوف واخلسوف

وقد غطّت وسائل اإلعالم مبا فيها اإلذاعة واجلرائد . كذلك حتدثنا طويال حول حرية املساجد ومحايتها. بعد
  . لتلفاز، تغطية واسعة النطاق، وقد انتشرت األخبار يف البلد كله وانتشرت دعوة اجلماعة أي اإلسالم احلقيقيوا

فحيثما نبين مسجدا يهيئ اهللا تعاىل أسبابا غري عادية النتشار تعليم اإلسالم احلقيقي، ويظهر تأييد اهللا تعاىل 
فكل هذه الربكات والتأييدات . ك يف جواليت بركات غري عاديةومن فضل اهللا تعاىل ومنته أنه يبار. ونصرته للعيان

ال شك . �والسبل اجلديدة لتبليغ الدعوة والتعريف باجلماعة إمنا هي حبسب وعد اهللا تعاىل مع املسيح املوعود 
وهكذا جيب . أن مساعينا تكون ضئيلة ولكن حتالفها أفضال اهللا اليت ال حصر هلا فيزداد ا كل أمحدي إميانا وإيقانا

  . أن يكون األمر
من الالفت حقا كيف يركّز اهللا على تبيان احلق وتأييد مجاعتنا بشدة وقوة، ومع : �يقول املسيح املوعود 

  . من سنة اهللا أن تكذيب املكذّبني أيضا جيلب آيات اهللا. ذلك ال تفتح عيون هؤالء الناس
 رسالة قال فيها بأن عدد معارضيكم ليس قليال، لقد بعث إيل ذات مرة أحد املعارضني:  ويقول�يتابع 

 وال نفهم كيف موطن على الرغم من كل هذه املعارضةكل ولكن ما ال جند له جوابا هو أنكم تنالون النجاح يف 
  . حيالفكم النجاح يف كل خطوة رغم معارضتنا لكم

لقد حجب .  ولكنهم ال يروا�د إن تأييدات اهللا حتالف املسيح املوعو. هذا ما يتساءله الناس اليوم أيضا
يشاهدون مظاهر سخط اهللا مرة بعد أخرى ومع ذلك ال . مشاخيُهم عقولَهم فيتحرون الظلمات بدال من النور

 إىل  ال تدعوهم الكوارث الطبيعية، وحالة املسلمني املزرية بوجه عام، والقتل وسفك الدماءإن. يكادون ينتبهون
جيذبون  إنعامات اهللا أم ال؟ وهل يرثون بتعليم اإلسالم؟ وهل  إىل التساؤل إن كانوا يعملونوالالتفكري مبا حيلّ م، 

م إىل اإلسالم أم مالعامل بتصرفامنه؟ ينفرو   
 من براثن املشايخ املزعومني والزعماء املغرضني يتخلصواعلى أية حال، ندعو اهللا تعاىل أن يوفق املسلمني أن 

إم يقتلون أعضاء مجاعتنا، . م اجلميل وينشروه، ويؤمنوا باإلمام الذي أرسله اهللا هلذا الغرضويعملوا بتعليم اإلسال
خذوا باكستان مثال، ترون . ولكن ماذا جينون من ذلك؟ يقتل مئات منهم يف أسبوع واحد إن مل يكن كل يوم

فِّقنا أيضا ألداء واجباتنا على أحسن ندعو اهللا تعاىل أن يو. الفساد واالضطراب سائدا ومنتشرا فيه يف كل مكان
  . وجه



هناك جنازتان أخريان . يف باكستان" مري بور خاص"صالة الغائب على شهيد استشهد يف مدينة اليوم سأصلي 
اجلنازة األوىل هي . اجلنازات كلها معاعلى فهناك جنازة حاضرة ولكننا سنصلي . إضافة إىل جنازة الشهيد

م، إنا هللا وإنا إليه ٢٧/٩/٢٠١٤يرلندا، وقد توفِّيت بتاريخ إ زوجة الدكتور عبد املنعم من "روبينة كرمي"الدكتورة 
  .راجعون

كانت املرحومة ابنة حممد كرمي قريشي احملترم وكانت حفيدة حضرة احلافظ حممد أمني احملترم وهو أحد صحابة 
ووفقت خلدمة اجلماعة هنا ملدة طويلة ، ٢٠٠٠  عامبعد زواجها يفإيرلندا لقد جاءت إىل . �املسيح املوعود 

 إىل ٢٠٠٩وكذلك ظلت تؤدي واجباا برحابة صدر من عام . كسكرترية عامة وسكرترية املال يف جلنة إماء اهللا
عندما مل يكن هناك أي مسجد وال مركز للصالة، ظلت . شرقيةاللمنطقة لالوفاة بصفة نائبة رئيسة جلنة إماء اهللا 

كثرية الدعاء وحماِفظة على كانت وكانت تكرم الضيوف بكل سرور، و.  بيتها لسنني عدةصالة اجلمعة تقام يف
كانت .  اجلميع بعاطفة خدمة اخلَلق وحسن اخلُلقوتعامللفقراء بة اخللق وكرمية ومضيافة ومحبة لالصلوات وطي

كانت مصابة بالسرطان . ارةصابرة وشاكرة، وكانت تدفع التربعات بانتظام وسباقة يف التضحية باملال وخملصة وب
فلم تتفوه قط بكلمة كفْر، كانت قد جاءت للقائي أيضا . منذ مدة لكنها قضت أيام املرض مبنتهى اهلمة والصرب

فطلبت مين الدعاء أن . مة، وهلا أوالد صغار ويف اللقاء أبدت مها وحيدا هو أن ال تسوء أخالقهم يف هذا اتمع
تركت كما قلت . ع احلضور يف برنامج االفتتاح جراء املرض، ولبت نداء را يف يوم السبتمل تستط. حيميهم اهللا

  . زوجا وابنني كالمها موقوف يف نظام وقف نو
أما الشهيد الذي ذكرته فهو مبشر أمحد كهوسه احملترم ابن حممد جالل احملترم من حي ستاليت تاون يف مدينة 

ة إطالق النار من ِقبل شخص جمهول اهلوية يف الساعة السابعة والنصف مساَء ، فقد استشهد نتيج"مري بور"
  . إنا هللا وإنا إليه راجعون.  يف عيادته حيث كان ميارس الطب التقليدي واهلوميوباثي معا٢٢/٩/٢٠١٤

 يف "مشروع مايل"حبسب التقرير الوارد كان الدكتور مبشر الشهيد يفحص املرضى كاملعتاد يف عيادته يف حي 
وحني أى فحص املريضات وجاء إىل قسم املرضى الرجال اندفع إليه جمرمان بالدراجة النارية وأحدمها . مري بور

إنا هللا . على الفور شهيدا وسقط الرأس والصدر يفأطلق عليه النار قبل أن جيلس على كرسيه، فأصابته ست طلقات 
  .وإنا إليه راجعون

 انتقل والده حممد جالل من هناك إىل ١٩٥٤ويف " ديره غازي خانْ"مدينة كانت أسرة الدكتور الشهيد من 
كان أول مبايع يف عائلة الشهيد والده الذي بايع على يد اخلليفة الثاين . السند" عمركوت"التابعة حملافظة " نور نغر"

وزوجه ابنته مرمي " ادد آبحمم"وحني بايع والد الدكتور الشهيد طرده أهل بيته فآواه غالم رسول من . ١٩٥٤يف 
يف عام . ، وهناك ركَّب الطاحونة"كُنري"بعد الزواج انتقل حممد جالل إىل . ، ألنه رآه شابا خملصا وجمتهداصديقة
باختصار قد واجه والد الشهيد أيضا .  أشعل املعارضون النار يف طاحونته، وبوا أثاث بيته، ورشقوا بيته١٩٧٤

  . االضطهاد
كتور يف كنري، ودرس حىت الثانوية يف حممد آباد حيث مزارع اجلماعة يف عمر كوت،  ولد الد١٩٦٧يف 

 الصيدلة، مث بعد الزواج اوبعده DHMSوبعده نال شهادة . لوريااوبعده أقام عند جدته يف كراتشي، ودرس البك



 قد قدر �ان اهللا ك. ، حيث فتح العيادة بعد فترة قصرية١٩٩٥انتقل إىل مري بور من أجل دراسة األوالد يف 
كان . كان طبيبا عائليا لبعض اإلقطاعيني واآلخرين، وكان ميارس كال نوعي الطب. الشفاء للمرضى كثريا بعالجه

الناس كلهم يعرفون أنه أمحدي، ومل يعارضه أحد قط، حىت هناك مسجد غري أمحديني قريبا من عيادته، ومل يتكلم 
فبعض املشايخ هناك يتحلون . عة، بل كانت له عالقات طيبة بالدكتورالشيخ يف ذلك املسجد أيضا قط ضد اجلما

             .   بالنبل بفضل اهللا، هداهم اهللا أكثر
كرتريا لتربية املبايعني اجلدد، كما وفق خلدمة اجلماعة يف مناصب إدارية كان الشهيد خيدم اجلماعة بوصفه س

وكلما جاءه .  الصديقيرة الدكتور عبد املنانماإللمقاطعة يف زمن كان عضو اهليئة اإلدارية .  أيضاأخرىتربوية و
كان تواقًا إىل خدمة اخللق، فلما حدث .  السفر ملن ال ميلكها من جيبه أجرةَوأعطى هلم الطعام هيأمبايعون جدد 

زلزال عنيف يف كشمري رافق الوفديوما٢٢ق للخدمة هناك لـ فِّ الطيب وو  .على أية حال كان يعالصف من د 
كان يتسم بطبع . كان مضيافًا وكثريا ما كان يقيم مأدبة لزمالئه وللمسؤولني يف اجلماعة. األول يف جمال اخلدمة

كان مواظبا . كان مفعما بروح الطاعةأواصر احملبة واإلخالص الكبريين؛ كما  وكان يرتبط باخلالفة ب،بسيط جدا
لينة ويتخذ العفو والصفح هادئة وكان دائما يتكلم بنربة . � على النيب على الصلوات املفروضة والنوافل والصالِة

  .  عاما٤٧عمر يناهز عن تويف . شخصية وقورة ومهيبةيتمتع بكان يتحلى باألخالق العليا و. ديدنا له
حقاته من  يقول سكرتري املال وسكرتري الوصية أيضا أنه كان سباقًا يف أداء مست.كان منضما إىل نظام الوصية

  .  ويؤدي تربع الوصية يف وقته احملددالواجب عليه أكثر من  دائما، وكان يدفعاتالتربع
  .تدرس بنتاه يف كلية الطب، وابناه أيضا يدرسان. كان يهتم بتعليم أوالده

ا على أكل . �الصالة على النيب من  أنه كان يكثر لقد ذكرتا ، ولكنه ترك هذه العادة "البان"كان معتادأل
  . � على النيب الصالةكانت حتول دون إكثاره من 

ه أخوه الصغري حممد بالل يف الرؤيا قبل استشهاده أنه واقف مع الشهيد الدكتور عبد املنان الصديقي يف لقد رآ
  .زاوية من سطح أحد البيوت، والناس اآلخرون يقفون يف زاوية أخرى

  .  يقف على مكان أعلى من مجيع إخوتهورأت والدة الشهيد أيضا يف الرؤيا أن الشهيد
ه السيد جالل أمحد ووالدته السيدة مرمي صديقة وزوجته السيدة حممود بيغم وبنتنيلقد ترك الشهيد خلفه والد :

 "غارناجية ِن" تدرس الطب يف كراتشي، ووهي زوجة أسد اهللا رند داعية إسالمي يف كراتشي، "مدحية بلوش"
 عاما وهو أى دراسة ١٨ أحد ابنيه عمر.  تدرس الطب يف كلية الطب يف حيدر آباد عاما وهي أيضا٢١وعمرها 

رفع اهللا تعاىل .  عاما١٥، وعمر االبن اآلخر جمال دراسي متقدمالبكالوريا ويعد نفسه المتحان الدخول إىل 
 رغباته اليت حقق مجيع ونصرهمأوالده وومحى اهللا ،  الصرب والسلواندرجات الشهيد وأهلم زوجته وأوالده ووالديه

  آمني. كان يتمىن حتققها فيهم
 إىل  أيضاأنتمي: عن السيد مبشر الشهيد - أستاذ يف اجلامعة األمحدية بربوة  وهو - يقول عطاء الوحيد باجوه 

كان الدكتور خلوقًا يتكلم .  عن كثبورأيتهقرب من بيت الدكتور الشهيد، ال، وبيتنا يقع ب"مري بورخاص"مدينة 
ح كان ، وبسبب أسلوب الكالم الرائع واملفِرله  جزء هامإىلحتول  جلميع بوجه بشوش، كلما جلس يف جملٍسمع ا



وكلما .  احلياة وال سيما الدعاة منهمفقَن وكان حيترم كل م.  والسعادةباالبتهاج يفيض  إىل جملسحيول الس
مري بور خاص "زرت "كان يق.ه يف املسجديف الصيف القيت احلياة، فمع أنه كان ابلين بكل تواضع لكوين واقف 

قط مل أر على وجهه عالئم الغضب والضيق . احتراما خيجلين دائما أكرب مين سنا إال أنه كان حيترمين لكوين داعيةً
 قُتل ذنٍبأي ب:  وتساءلوا أيضا عند استشهادهوقد اندهش أهل منطقته. بل كان يقابلين بوجه مبتسم وناضر

  . د؟ ألنه كان إنسانا مواسيا ومفعما خبدمة البشرية، وقد شهد له بذلك بعض الناس بعد استشهادهالشهي
كنت أظن بأنه . يتحلى أوالده بالصرب والسلوان بفضل اهللا، والحظت ذلك عند تقدمي التعزية إىل أحد ابنيه

لقد أصبح اآلن :  بل قال يل،ا غلبته العواطفومبِك  ولكنه مل يعند حتدثي إليه،تغلبه سيعرفين جيدا فلعل العواطف 
  ".مري بو خاص"شهيدان استشهدا من مدينة 

جاء كثري من غري األمحديني أيضا لتقدمي التعازي ومن بينهم امرأتان أتتا من املنطقة : تقول رئيسة اللجنة السابقة
 فقرية  مرة أن جاءت امرأةٌ ذات فحدث،اليت تقع فيها عيادة الشهيد، وقالتا بأننا أيضا كنا نتعاجل عند الدكتور

، ولكنه كان باديا  انعم سأعمل:  بعض احلمية فقالت بكل عفويةا مث وصف هل الدكتور الدواَءاأعطاهللتداوي، و
أدرك الشهيد مبشر أمحد هذا األمر فرد عليها الكشفية وأعطاها من ف، لفقرهاطيع ذلك تمن نربة صوا أا لن تس

 مث قال هلا ميكنك اآلن شراء األشياء اليت وصفتها لك، فينبغي أن تكملي العالج وتمي ،ود أيضاعنده بعض النق
  .  البشريةونن خيدمممن األمحديني وقالتا بأن معارضي األمحدية خيتارون للقتل . بغذائك

 تلقيت ، ولكين سيتمكنون من إضعاف إميانناالوحشيةعلى أية حال، يظن هؤالء بأم ذه األفعال الظاملة 
إن اهللا تعاىل .  على إمياننا فال داعي ألي قلقثابتون أصحاا بأننا حيث قالرسائل عديدة بعد هذا االستشهاد 
ولكن علينا أن نركز على الدعاء بأن . وهذا هو تعامل اهللا تعاىل معنا.  واحديعطينا آالف األمحديني بدل شهيٍد

  .وال سيما يف باكستانحيفظ اهللا األمحديني من مجيع النواحي 
وكان مجيع أفراد العائلة يستشريونه ،صلح مجيع األمور العائلية بكل حكمةوكتب أخوه أيضا بأن الشهيد كان ي 

كانت إحدى أخواته واجهت بعض املشاكل املالية إذ دخل . كان يهتم بإخوته وأخواته وبتعليمهم. يف أمورهم
  .كان الشهيد ينشغل كثريا يف خدمة املبايعني اجلدد. هيد بأوالدهازوجها السجن يف إحدى القضايا، فاهتم الش

واجلنازة الثالثة هي للحاجة نعيمة لطيف زوجة احلاج جالل الدين لطيف رئيس اجلماعة يف صهيون ونائب 
  ملا كانت تستعد لصالة٢٠١٤ سبتمرب ٢٣ منذ مدة ووافتها املنية يف بشدةكانت مريضة . رئيس أنصار اهللا أمريكا

  .إنا هللا وإنا إليه راجعون. الظهر
رجينيا دراستها يف جامعة فأكملت و  يف بيت مسيحي،١٩٣٩ مايو عام ٢١ لقد ولدت األخت نعيمة لطيف يف

الغربية مث بدأت عملها التطوعي يف القسم الطيب للجيش األمريكي، حيث كانت تعتين باجلنود املصابني باجلروح 
  .أثناء احلرب

 مث ١٩٧٤دخلت األمحدية يف . سانة تعرف مسؤولياا وتتقيد بالقوانني وحتب األمن والسالمكانت املرحومة إن
ا بسرعة فائقة من خالل املطالعة الذاتية لكتب اجلماعةاازدادت إميانفلما قابلت اخلليفة الرابع رمحه اهللا .  وإخالص

مل تترك األخت نعيمة صالة اجلمعة يف حياا، .  قال هلا يبدو وكأنك أمحدية والدة٢٠٠٠ًعند اجللسة السنوية عام 



كما كانت تواظب على احلضور يف برامج اجلماعة كلها، ومل تترك صيام رمضان أيضا، وإضافة إىل ذلك كانت 
كانت سباقة يف أعمال خدمة . فقت لالعتكاف أيضا بكل التزاملسنة النبوية، وو اتباعا لتلتزم بصيام التطوع أسبوعيا

فقت حلج بيت اهللا و. نت مواظبة على توفري املواصالت للضعفاء الذين ال يستطيعون الوصول إىل املسجداخللق، كا
ل أوالدها من املدرسة ليحضروا صالة كانت تعطّ.  مع زوجها ضمن الوفد الكبري من مجاعة أمريكا٢٠٠٢يف عام 
عند أداء صالة املغرب مجاعة يف بيتها كان . عودت أهل بيتها على تالوة القرآن الكرمي بعد صالة الفجر. اجلمعة

 قدمتها يف  حليةًأهدى إليها زوجهاكلما و ،كانت سباقة يف التضحيات املالية. أوالد احلي أيضا ينضمون إليها
قالت لزوجها يف آخر عمرها بأنين أقدم كلّ هدية ديها إيلّ يف تربع املسجد، فاألفضل أن تدفع مث . التربعات

 السيدات أعطى اهللا تعاىل للجماعة مثل هؤالءلقد ! الحظوا. ديةاهل املبلغ يف تربع املسجد بدال من شراء بامسي ذلك
  . باإلخالصاتاملفعم

ضد أخرى كالما سلبيا كانت متواضعة جدا، وكانت تكره الغيبة كراهة شديدة فإذا تكلمت يف حضورها امرأة 
أن آكل حلوم اآلخرين، وألجل ذلك مل يكن أحد جيرؤ على الغيبة  بكل صراحة ال أريد  هلا املرحومة تقولتكان

 كثري من اخلصومات والفساد واألحقاد من  والرجال أيضا ذه اخلصلة لتالشت السيدات حتلتلو. يف حضورها
  .أفراد اجلماعة

  .ى كلها اخلليفة على األمور األخرثر طاعةَؤليفة الوقت حبا عميقًا، وكانت تخلكانت حمبة للخالفة و
ألقى اخلليفة الثالث رمحه اهللا كلمةً يف إحدى اجلامعات حول موضوع احلجاب، فلما خالل جولته يف أمريكا 

ا، وكانت يف ذلك الوقت هي املرأة الوحيدة يف تلك املنطقة كلها مسعت بذلك األخت نعيمة لبستاحلجاب فور 
جاءت هنا أيضا مبناسبة . ء وتبقى على التواصل دائما للدعاكانت تكتب إيلّ. اليت كانت ترتدي حجابا إسالميا

  . وقابلتين عدة مرات، كانت عالقتها باخلالفة متسمة باإلخالص والوفاء العميقالسنويةاجللسات 
على املستوى الوطين، ورئيسة جلنة إماء اهللا يف فرع "وقف جديد"ـ منصب سكرترية ليففقت خلدمة اجلماعة و 

  .، وعضوة يف اللجنة الوطنية يف أمريكا للزواج"جرسينيو"اجلماعة يف مشال 
مجيع . كانت منضمة إىل نظام الوصية، وتركت خلفها زوجها جالل الدين لطيف وثالثة أبناء وبنتا واحدة

 بل العائلة كلها ترتبط باجلماعة بأواصر الوفاء ؛ مناصب خمتلفةيفأوالدها يسامهون يف أعمال اجلماعة وخيدمون 
إن السيد جالل الدين أيضا رجل خدوم وأبناؤه أيضا مثله، أما بنته فهي تفوق اجلميع إخالصا . ضل اهللالعميقة بف

  .وفاًء، إذ تأيت هنا على اجللسة كل سنة
ل عنهم أزا وزوجها وأوالدها الصرب والسلوان،هلم وأ. رفع اهللا تعاىل درجات املرحومة وعاملها باحلب واملغفرة

  . املشاكل دوما
 عليها، أما اإلخوة فسيظلون يف أصليبعد صالة اجلمعة وسأخرج أن هناك جنازة حاضرة أيضا ألجل ذلك مبا 

  . ويصلون اجلنازة هنااملسجد ويسوون الصفوف
  

					  


