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في مسجد بيت الفتوح بلندن 

 
أما بعد . أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لػو، وأشهد أف حممًدا عبده ورسولو

اْلَْْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمَُت * بْسِم اهلل الرَّْْحَن الرَّحيم . فأعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم
اْىدنَا الصَِّراَط * إيَّاَؾ نَػْعُبُد َوإيَّاَؾ َنْسَتعُُت * َمالك يَػْوـ الدِّين * الرَّْْحَن الرَّحيم * 

. ، آمُتِ َراط الَِّ يَن أَنْػَعْمَ  َعَ ْيِهْم َ َْت اْلَمْ ُلوب َعَ ْيهْم َوال اللَّالُِّتَ * اْلُمْسَتقيَم 
 

كيف أؤدي حق شكرؾ وْحدؾ : " باألردية معناهىناؾ بي  يف شعر املسيح املوعود 
". يا ريب ذي املنن، ومن أين آيت ب ساف ديكنو أف يؤدي ى ا اْلق؟

فكل سفرة أقـو هبا حتمل يف طياهتا . اْلق أف أداء حق شكر أفلاؿ اهلل ومننو ليس دمكنا
ففي األياـ األخَتة ُعقدت اجل سة السنوية يف مجاعة أملانيا وسافرُت . أفلاؿ اهلل ومننو

شاىدُت مشاىَد فلل اهلل تعاىل - إضافة إىل اجل سة-لالشًتاؾ فيها، وشاىدت ىنالك 
 يف كل يـو اليت تقّوي اإلدياف واليقُت بأف اهلل تعاىل حيقق وعوده ل مسيح املوعود 

لقد . فقاؿ يل أمَت اجلماعة يف أملانيا أف ما نراه يفوؽ تصوري وتصور رفقائي. بشأف جديد
لقد أُقيم . أظهر األملاف ووسائل اإلعالـ األملانية ى ه املرة اىتماما بال ا مل يالَحظ من قبل

افتتاٌح ملساجد ووضعُ  حجر األساس لبعلها والحظنا اىتماـ الناس احمل يُت أكثر من 
مث . ذي قبل دبا فيهم املسئولوف والشرحية املثقفة، بل رأينا اىتماما عند القساوسة أيلا

ُعقدت اجل سة السنوية يف مجاعة أملانيا وشاىدنا مشاىد فلل اهلل تعاىل أكثر من ذي 
ال شك أف مجاعة أملانيا . ع ى أية حاؿ ال ديكن لإلنساف أف حييط بأفلاؿ اهلل تعاىل. قبل

كان  تتوقع ترتيبا وتنسيقا أفلل واىتماـ الناس أيلا أكرب من ذي قبل ولكنهم مل 
.  يتصوروا أف اهلل تعاىل سُيكرمهم بأفلالو وإنعاماتو الواسعة والكبَتة إىل ى ه الدرجة



وإضافة . اآلف أريد أف أذكر لكم بعلا من أفلاؿ اهلل كعاديت بعد جواليت ل بالد األجنبية
. إىل ذكر أفلاؿ اهلل أشكر عادًة العام ُت يف ترتيبات اجل سة فسأعرّب عن شكري هلم أيلا

- ع ما أف السفرة كان  قصَتة، فهي لعشرة أياـ فقط - عندما انط قُ  ل سفر من ىنا 
وضعُ  يف أثنائو حجر األساس ملسجديِن وافتح  مسجديِن وكاف االفتتاح ك و دمتازا 

وىك ا كان  ىناؾ فر ة لتب يغ دعوة اإلسالـ وك لك زال  الشبهات . بفلل اهلل تعاىل
مور "يف مدينة " سبحاف"لقد وضع  حجر األساس ملسجد . أيلا من ق وب الناس

، وى ا املسجد كاف بنايًة أ ال "ف ورا سائن"وافتتحُ  مسجدا آخر يف مدينة " ف دف
 ساعة 7000لقد قاـ أبناء اجلماعة بعمل تطوعي إىل . فاشًتيناىا وحّولناىا إىل املسجد

" بي  الرحيم"مث افتتحُ  مسجدا آخر امسو . يف ى ا املشروع لتحويل البناية إىل مسجد
". فُ دا" يف مدينة "  بي  اْلميد"ووضعُ  حجر األساس ملسجد " نوائي وي "يف مدينة 

لقد اشًتؾ يف كل ى ه املناسبات الليوؼ احمل يوف دبن فيهم رؤساء ب ديات املدف 
الدكتور "  يسن"قاؿ وزير اْلكومة يف إق يم . واملسئولوف اْلكوميوف ودمث و األدياف

كن  قد اشًتكُ  يف حفل افتتاح اجلامعة األْحدية : يف خطابو بعد تقدمي التهنئة" أودالف
ـ، 1959ال ي كاف يف عاـ " نور"مث ذكر افتتاح مسجد . ديسمرب/أيلا يف كانوف األوؿ

مث ذكر تع يم اإلسالـ وس وؾ األْحديُت، مث قاؿ بأنو حيًـت اجلماعة من األعماؽ وَشَكرىا 
أشكركم أيلا ع ى أنكم نّظمتم برامج تقدـ  ورة اإلسالـ : مث قاؿ. ع ى العمل معها

وذَكر املْشَي التطوعي وتنظيَف أفراِد اجلماعة األزقَة واألعماَؿ . الصحيحة أماـ الناس
لقد . لقد انتقيُ  عددا ق يال جدا من انطباعاتو الكثَتة اليت ذكرىا. التطوعية األخرى

 ضيفا يف حفل افتتاح املسجد دبن فيهم أربع رؤساء ب ديات من 270اشًتؾ حوايل 
مناطق خمت فة، ووزير الدولة وزعيم أحد األحزاب السياسية، وأعلاء الربملاف الوطٍت، 

والقسس من كنائس خمت فة أو دمث وىم، واملسئوؿ األع ى يف الشرطة احمل ية ودمثل سكرتَت 
بي  "مث ُعقد حفٌل يف مسجد . أي اشًتؾ فيو أناس من شرائح خمت فة من اجملتمع. الب دية
وقاؿ الرئيس األوؿ ل ب دية يف املدينة يف خطابو بأف اجلماعة اإلسالمية األْحدية " اْلميد

ألنكم مقيموف ىناؾ من  عقود طوي ة، وأنا مطّ ع جيدا ع ى " فُ دا"جزء من ماضي املدينة 



وإف تشييدكم املسجد يدؿ ع ى أنكم تريدوف االندماج يف . نشاطات مجاعتكم اإلجيابية
جيب تقدير اإلنساف بأعمالو وليس : ىناؾ َمثل يف ل تنا يقوؿ: مث قاؿ. حميط املدينة

وفيما يتع ق بكم فال أعًتؼ جبماؿ كالمكم فقط بل قد جرّبنا ورأينا أف . بكالمو
واْلق أف مجاعتكم ال تكتفي بقبوؿ قوانُت الدولة فقط بل . أعمالكم أيلا حسنة وبارزة

.  تطيعها أيلا، ل ا ع ينا أف منارس التسامح والتعاوف يف كل اجملاالت
بعد أف مسع -  عاما 81وىو يب غ من العمر - ك لك عّ ق أحد الليوؼ احمل يُت 

األشياء اليت ذكرىا خ يفتكم يف خطابو قد ال أدتكن من مشاىدهتا يف حيايت : خطايب
ولكنكم سًتوهنا، وسًتوف أف العامل سيقبل دعوة مؤسس  (ويقصد هبا انتصار اإلسالـ)

مث جاء ى ا . مجاعتكم ال ي قرأُت عنو يف االنًتني ، وسينتشر اإلسالـ اْلقيقي بواسطتو
أنا مقتنع بصدؽ دينكم من األعماؽ، فأرجوكم أف : الليف الكرمي يف اليـو التايل وقاؿ

ك لك حلر اْلفل رئيس الب دية وقابل رئيس اجلماعة . تع موين الصالة ألستطيع الدعاء
لقد مسعنا خطابو وأشاد بو كثٌَت من . أدتٌت أف يزور خ يفتكم مكتب ب ديتنا: احمل ية وقاؿ

.  وأضاؼ وقاؿ بأف خطابو نّور عقولنا وترؾ يف ق وبنا تأثَتا ب ي ا. رجاؿ السياسة
يقوؿ رئيس اجلماعة ىناؾ إف الناس يأتوف لزيارة املسجد بانتظاـ، فحيثما تبٌت املساجد 

وقد أرسل ى ا التقرير –تنفتح أبوب جديدة ل تب يغ وينشأ مزيد من التعارؼ، فهو يقوؿ 
 زائر، وكثَتوف أبَدوا ر بة 500إنو إىل اآلف قد جاء أكثر من - بعد يومُت من االفتتاح

بل قد بدا لنا من بعض األفراد أهنم ليسوا ضيوفا . كبَتة يف االطالع ع ى تع يم اإلسالـ
.  من اخلارج بل ىم أعلاء مجاعتنا

لقد فرحُ  جدا بزيارة إمامكم واالستماع إىل : لقد كتب  إحدى السيدات يف انطباعاهتا
اْلب ل جميع وال كراىية "خطابو، فعنده  در رحب ل مسيحية، وقد مسعنا مرارا شعاركم 

جيب ع ى املرء أف يفكر يف الدين . وىناؾ أمور كثَتة تربطنا مع بعض وال تَفصل" ألحد
. حىت يتبُت أنو ليس ىناؾ اختالؼ وتباين كثَت

إف اخل يفة أعطانا رسالة أف اإلسالـ دين التسامح، وى ه الرسالة اليت : أحد الليوؼ قاؿ
مث . (ولقد شارؾ يف برنامج سابق أيلا)يوضحها إماُمكم مرة بعد أخرى مهمة جدا، 



لقد أعجبٍت استعماؿ تكرار ك مة اْلب واملودة، فأنا مسيحي : كتب أحد الليوؼ
بروتستانيت نشيط، وك مة اْلب ى ه حائزة ع ى أمهية كبَتة يف العهد اجلديد، لكنٍت ال 

قبل جميئي إىل ىنا مل أكن . أت كر أين مسعُتها يف الكنسية هب ه الكثرة، فأنا متأثر جدا هب ا
: مث قاؿ. أعرؼ الكثَت عن األْحدية لكنٍت ت قيُ  ىنا حبا يندر وجوُده يف مكاف آخر

اجلميع يعرفوف وال داعي لإلخفاء أف يف أملانيا تعصبا كبَتا ضد اإلسالـ ألف وسائل 
اإلعالـ تقدـ  ورة مشوىة لإلسالـ، أ  بية الناس ال يعرفوف املس مُت شخصيا، وأعتقد 

.  أف يف كل مكاف تنشأ فيو عالقة شخصية باملس مُت تتبُت اْلقائق
وك لك سجل مندوبو الت فزة واجلرائد مقابالٍت معي حيث طُرح  األسئ ة عن التع يم 

 يف ى ا العصر ودوِر املساجد، اْلقيقي لإلسالـ وضرورة سيدنا املسيح املوعود 
 جريدة وثالث حمطات إذاعة ومخس قنوات ت فزيونية ى ه 30وىك ا قد  ط  قرابة 

الربامَج بشكل إمجايل، كما نشر الت فزيوف الوطٍت األملاين خرب اجلماعة أوؿ مرة يف تاريخ 
 نشرت خرب مناسبة وضع ZTF و ZFالقنوات الت فزيونية األخرى يف أملانيا مثل . أملانيا

يونيو لثالث دقائق تقريبا وبَث  / حزيراف27يف " فُ دا"حجر األساس ل مسجد يف مدينة 
أما بواسطة اإلعالـ .  وريت أثناء وضع حجر األساس، ونشرْت نب ة عن اجلماعة أيلا

املطبوع أي اجلرائد فقد و  ْ  رسالة اجلماعة إىل م يوف ومائيت إنساف تقريبا، كما و ل 
تعريف اجلماعة مع  وريت عرب الت فزيوف الوطٍت األملاين يف أملانيا ك ها، كما نشرت القناة 
العاملية الثالثية خرب اجل سة وىي ألملانيا والنمسا وسويسرا، وب لك و  ْ  رسالة اجلماعة 

.  إىل ثالثة بالد، وى ا مل تكن تتوقعو مجاعُة أملانيا
كاف ىناؾ سوؽ حولناه : أف خ يفة املسيح قاؿ يف خطابو" مينػز برتش"لقد كتب  جريدة 

إىل مسجد وكان  األ راض يف ى ه السوؽ تباع وتشًتى مقابل النقود، وإف ما حيدث يف 
املسجد يكوف أيلا  فقة، لكن األشياء تُناؿ ىنا جمانا وىي روحانية، وى ا اخلرب أوردْتو 

ىناؾ يف أملانيا قد أعطي  ل جماعة مكانٌة رمسيا أي . مث تك م عن التربعات. اجلريدة
حكوميا، حبيث ديكن أف تفتح اجلماعة دبوجبها مدارس خا ة، وتقيم برامج أخرى أيلا 

بل تستطيع أف تأخ  من اْلكومة مساعدة مالية ل مشاريع املخت فة ع ى شاك ة الكنيسة، 



فق   لو إف اجلماعة تقدِّـ التربعات عن طيب خاطر ورضا، وى ا املسجد أيلا بنْتو 
اجلماعة بالتلحيات، ف سنا حباجة إىل أي مساعدة من اْلكومة كما ليس  اجلماعة 

 ينفقوف من أجل اجلماعة حباجة إىل إكراه الناس ع ى الدفع، فاألْحديوف بفلل اهلل 
.  ملحُت ابت اء مرضاة اهلل تعاىل لبناء املساجد

مث كتب ضيف آخر أف حب األْحديُت خل يفتهم يعّز نظَته يف العالقات املادية، فوَلُع 
فاملالَحظ أف اآلخرين أيلا يشاىدوف عالقة . األْحديُت لزيارة اخل يفة عن قريب ال يو ف

اْلب والتعظيم ى ه من أبناء اجلماعة ل خ يفة، فكثَت من الليوؼ كتبوا ذلك يف 
.  انطباعاهتم، ىناؾ أمور مشًتكة ذَكرىا الكثَتوف وىي إظهار العواطف، ل ا أتركها

وق   ل صحفي إف اإلسالـ يع ِّمنا احًتاـ مجيع األدياف وأف اجلماعة أيلا تعمل هب ا 
كما . التع يم وأف مسجدنا ى ا سيحقق ى ا اهلدؼ، وقد أبرزت الصحف ى ا القوؿ كثَتا

فه ه ىي تفا يل انتشار رسالتنا . نشروا عشرات الصور ل مساجد ع ى مواقعهم اخلا ة
.  يف أماكن كثَتة عن طريق املساجد

وال ين يبشرىم -أما اجل سة السنوية جلماعة أملانيا فقد حلر اجل سَة مبايعوف جدد 
من مالطا واستونيا -من فرنسا وب جيكا، وباإلضافة إليهم قد جاءت وفود - األْحديوف

وآيس ندا والتفيا وىن اريا ولْتوانيا وروسيا وطاجكستاف وقر يزستاف وكوسوفو وألبانيا 
وب  ارية ومقدونيا، وكان  ى ه الوفود تلم الليوؼ  َت املس مُت ال ين يتعاطفوف مع 

.  اجلماعة باإلضافة إىل األْحديُت وال ين يبشِّرىم األْحديوف أيلا
 53 شخصا، بينما الوفد من مقدونيا كاف يلم 80جاء وفد كبَت من ب  اريا يلم 

 مس ما أْحديا، وىؤالء 22 من عامة املس مُت و10 منهم كانوا مسيحيُت و15شخصا 
حلروا اجل سة بقطع مسافة آالؼ األمياؿ، وكل واحد منهم أبدى انطباعو أنو تأثر جدا 

من األجواء الروحانية ل ج سة، أما األْحديوف فقالوا  راحة إف اجل سة أحدث  فيهم ت يَتا 
إف . م حوظا، كما قاؿ الليوُؼ إهنم مل يشاىدوا ى ه املشاىد الرائعة يف أي مكاف آخر

 ج سة أملانيا أيلا قد كسب   ب ة مركزية لبالد أوروبا الشرقية خا ة، ومن فلل اهلل 
. أّف سكاف ى ه البالد يستطيعوف اْللوَر ىناؾ بسهولة، وب لك يتسع نطاؽ التب يغ أيلا



معظم الليوؼ أبدوا يف انطباعاهتم إعجاهبم بتقدمي األوالد الص ار املياَه ل حلور وخدمِة 
معروؼ عندنا، بل قد و ف  املسنُت وسَِت كل شيء وفق نظاـ معُت منسق كما ىو

.  البعض ى ه األمور باملعجزة
لقد كتبْ  السيدة اديي يجا راجا الليفة املسيحية من مقدونيا وىي أستاذة حماِضرة ل  ة 

لقد حلرُت اجل سة أوؿ مرة ووجدُت كل شيء يسَت ع ى ما : اإلذم يزية، يف انطباعاهتا
يراـ وفق نظاـ منسق، واجلميع من الص ار إىل املسنُت يتعاونوف فيما بينهم دما أكد يل أف 
مجاعتكم حائزة ع ى مكانة عالية، ولقد أدركُ  بعد االستماع إىل خطب إماـ مجاعتكم 

إف اجل سة أحدثْ  . ما ىو اإلسالـ وأف اإلسالـ يعٍت اْلب واالحًتاـ والسالـ ل جميع
. فينا انقالبا، وشعْرنا يف نفوسنا بت َتر كبَت

.  ف يس األْحديوف وحدىم يتأثروف باجل سة بل يتأثر املسيحيوف أيلا كثَتا بفلل اهلل 
إين طبيب وُوفق  لعالج : جاء الدكتور أوىاف ل ج سة مع الوفد من مقدونيا، فقاؿ

اجلرحى يف اْلروب الثالثة املاضية يف الب قاف ومقدونيا، وأين خدم  الناس دوف دتييز بُت 
األعراؽ، ولقد رأي  يف اجل سة أناسا من شعوب خمت فة حيث مل يكن أي دتييز من أي 

وحُت مسعُ  خطب اخل يفة ىنا أيقن  أين فزت ب اييت وأنو ال بد يل من الت َت . نوع
لقد ُوفق  ل حجِّ أيلا، والحظ  : قاؿ. واختاذ قرار البيعة، فبايع يف آخر أياـ اجل سة

ىناؾ أوضاَع املس مُت، إمنا رأي  أعماؿ املس مُت وأقواهلم ع ى عكس اإلسالـ، أي كاف 
أما اإل الح ال ي تُقدِّمو . تناقٌض كبَت يف األقواؿ واألعماؿ، وكاف الق ب ال يطمئن إليهم

قد قب ُ  : مث قاؿ. اجلماعة فممتاٌز، فاجلماعة ال تطرد أحدا من اإلسالـ بل تقوي إسالمو
األْحدية وىي اليت تشكل يل الصراط املستقيم، فامل ىل عدـُ وجود أي شرطي يف اجتماع 

. كبَت جدا، وى ا يعٍت أف اْلكومة أيلا مقتنعة بأنو لن حيدث أي شجار أو خصاـ
األمور اليت بيَّنها اخل يفة مل أمسع عنها من لساف أي شيخ، فكاف كل شيء واضحا، وإيّن 

فحُت ع م  أف ىناؾ خ يفة أدرك  أين وجدت . أفتخر بانلمامي إىل مجاعٍة هلا خ يفةٌ 
.  الطريق، ألننا حباجة إىل اخل يفة والتوجيو



إين كن  مس ما س فا بل كن  من عائ ة : مث ىناؾ شاب امسو بائـر من مقدونيا، قاؿ
إف جدي شيخ  َت أْحدي، وت قي  معارضة كبَتة منو إثر : وقاؿ. واآلف قد بايع. متطرفة

. قبويل األْحدية، إذ قد طُردت من البي  لستة أشهر
لكنو استقاـ وبعد ذلك بايعْ  زوجتو أيلا، وحلر اجل سة ىناؾ، واستأذف يف إنشاد 

قصيدة نظمها األْحديوف املقدونيوف فأذنُ  لو، فأنشد القصيدة برفقة بعض األوالد أيلا 
فأوال كاف .  سوؼ تبّثها، إف شاء اهلل(MTA)بأس وب خَ ق جوا رائعا، وأعتقد أف 

 وعن  وتو رخيما وجيدا مث انلم إليو األوالد أيلا، وكان  القصيدة يف مدح النيب 
فقاؿ يل إنو كاف يريد أف ينشد ع ى اهلواء أثناء برامج اجل سة . بعثة املسيح املوعود 

ىنا أود أف أقوؿ ل مسئولُت يف أملانيا أنو إذا . باختصار أنشد القصيدة. لكن مل ُيسمح لو
استأذف أمثاؿ ىؤالء يف إنشاد القصيدة ف يأذنوا هلم يف ذلك بعد اجل سة، بدال من 

القصائد األردية فقط، فالليوؼ من خمت ف الشعوب وشىت اجلنسيات، ينب ي أف ُيسمح 
ى ه املرة اشتك  السيدات أيلا أف الوق  إلنشاد القصائد األملانية كاف قصَتا . هلم

.  فيجب االعتناء هب ا أيلا. جدا، وقُرئ  القصائد األردية كثَتا يف هناية اجل سة
إين متأثر جدا بأخّوة األْحديُت وأْلفتهم وحبهم : قاؿ ضيٌف حلر اجل سة من ب جيكا

لقد حبثُ  يف تعاليم اجلماعة لسنتُت، : وأضاؼ قائال. فيما بينهم وخدمتهم لإلنسانية
ذات يـو مسعُ  األذاف يف الرؤيا فق   . وكن  أنا أيلا مس ما دوف أف يعرؼ ذلك أحدٌ 

يف نفسي إنٍت أُدَعى إىل الصالة، أي اإلسالـ، واليـو حُت مسعُ  خطاب اخل يفة يف 
، فقد (وكاف ى ا اخلطاب بال  ة اإلذم يزية وكاف موجها إىل الليوؼ األملاف)الليوؼ 

.  أحدث يفَّ ت يَتا وقررت أف أنلم إىل اجلماعة مبايعا، فبايع
يقوؿ السيد إياد عودة إف رئيس اجلماعة يف أحد الفروع جاء بليف  اينٍّ مساء أوؿ أياـ 

أْحدي، لكنو عند االستفسار قاؿ إنو ال  اجل سة فعرفُ  أنو مقتنع بأفكار اجلماعة بل ىو
وقاؿ إنو سيخربنا بعد تفكَت، وحُت جاء ليال ل مبي  . يستطيع البيعة ألف ىناؾ مشاكل

قاؿ يل حبماس إنو استمع إىل خطاب اخل يفة يف الليوؼ األملاف ف م يبق لو أي ع ر يف 
.  فبايع. التأخر عن البيعة



قاؿ أحد الليوؼ املسيحيُت يف بياف انطباعاتو إنو مسرور جدا باالستماع إىل خطاب 
اخل يفة، ألنو بإجياز شديد ودبنتهى الوضوح بُتَّ نظرية اإلسالـ وتع يم اإلسالـ، أريد أف 
أمسع نفس املوقف الواضح من املسيحيُت أيلا لكن ذلك ال حيدث عادة، والق يل جدا 

.  َمن يقولوف قوال سديدا وواضحا دتاما
تع مُ  ىنا أمورا جديدة كثَتة، كما أف األشياء الكثَتة اليت كن  : إحدى السيدات قال 

إين تأثرت من خطاب اخل يفة كثَتا، : أظن أين أُدركها ع مُتها بأس وب جديد، مث قال 
فقد تناوؿ مواضيع  عبة ومعقدة، وتك م عن مواضيع يكتب عنها املفكروف كتبا عدة 

لبياهنا، أما اخل يفة فقد بُتَّ كل ى ه األمور بأس وب س س ج اب وكاف خلطابو مستوى 
 وتع يم اإلسالـ حبيث يفهمو اجلميع، فقد تك م اخل يفة عن اهلل . موحد ليفهمو اجلميع

.  ومل حيدث أي سوء فهم، مث قال  إف اجلماعة خمت فة دتاما عن اآلخرين
جاءين شخص أملاين برفقة أ دقائو األْحديُت وقاؿ إنو مسيحي، : يقوؿ أحد األْحديُت

 دبنتهى لكنو حُت بدأ اْلديث معو بدأ يتك م كاملس مُت، حيث كاف ي كر النيب 
تكاد الصالة تقاـ وأنا قد : مث قاؿ. : التعظيم واالحًتاـ باإلضافة إىل الصالة ع يو قائال

.   توضأُت وأحب أف أ  ي خ ف اخل يفة
فق   لو، لع ك ق َ  يف البداية أنك مسيحي، ولكنك تتحدث كمس م؟قاؿ لقد تعرفُ  

، مث "حياة حممد "ع ى اجلماعة اإلسالمية األْحدية قبل ستة أشهر، وقرأُت كتاب 
ناقشُ  قسيسنا ولكنو مل يقدر ع ى الرد ع ى أسئ يت، فت ََت ق يب، وكنُ  ترك  املسيحية 

 بقراءة ى ا لقد اطّ عُ  ع ى عظمة حممد . س ًفا، واآلف أنا مائل اإلسالـ بكل قوة
.  الكتاب إىل حد ما، فادُع اهلل تعاىل أف يزيل العوائق الباقية
قاؿ لقد تأثرت جًدا من . وقد حلر اجل سَة  بروفيسور من ليتوانيا امسو كارؿ ىائنس

اجل سة، وإين مسرور جًدا بأين قد تعرف  ع ى ى ه اجلماعة هب ا التفصيل والعمق ألوؿ 
. كن  أْحل عن اإلسالـ أفكارا س بية قبل ى ه اجل سة، ولكنها قد زال  اآلف دتاما. مرة

التصور عن اإللو ورْحتو و َت : لقد الحظ  أف ىناؾ أمورًا كثَتة مشًتكة بُت األدياف مثل
ملاذا يرفعوف اهلتافات بداًل من : كان  يف ذىٍت معل ة حيث ق   يف نفسي. ذلك



التصفيق تعبَتًا عن فرحتهم، ولكن إماـ اجلماعة قد أجاب ع ى ى ا السؤاؿ إجابة رائعة 
ال شك أف التصفيق أس وب ل تعبَت عن الفرحة، ولكن يف ى ه : ومقنعة جدا حيث قاؿ

.  اهلتافات تعبَت عن الفرحة كما فيها ْحد وثناء هلل تعاىل
.  وكاف ى ا الليف قد حتدث معي أيًلا

، وىو يعّ م الف سفة يف جامعة مالطا، كما "مارؾ ماؤنيت بي و"وكاف ىناؾ قسيس باسم 
يكتب املقاالت يف اجلرائد احمل ية، وىو معروؼ كقسيس ناقد، حيث يعرب عن رأيو حبرية 

حوؿ بعض اسًتاتيجيات الكنيسة، كما خيت ف معها رأيًا، ويستخدـ وسائل اإلعالـ أيًلا 
" املسيح النا ري يف اهلند"و " ف سفة تعاليم اإلسالـ"وكاف قد قرأ  كتاب . ل تعبَت عن رأيو

ل خ يفة " اإلسالـ والتحديات املعا رة"ل مسيح املوعود ع يو الصالة والسالـ،  وكتاب 
بعد االشًتاؾ يف اجل سة السنوية قد ازدادت انطباعايت عن : لقد قاؿ. الرابع رْحو اهلل

. اجلماعة إجيابًا، وإين موقن اآلف دتاـ اليقُت أف ى ه اجلماعة حتب السالـ
خالؿ اجل سة، وسأؿ عن معٌت " أليس اهلل بكاؼ عبده" لقد اشًتى ى ا الربوفيسور خامت 

. ى ه عبارة جيب أف حيتفظ هبا املرء معو دوًما: ى ه اآلية، ف ما عرؼ ذلك قاؿ
ملا ال تتص وف بو؟ :  لقد قاب   ى ا األستاذ، فظل يوجو إيل األسئ ة عن البابا، وقاؿ

لقد حاولُ  االتصاؿ بو، وباألحرى كتبُ  لو رسالة خبصوص سالـ العامل، ومع أهنا : ق  
ُس م  ليده شخصًيا من قبل أحد األْحديُت، إال أنو مل يكّ ف نفسو عناء إخباري بأهنا 

.  فتبسَم ى ا األستاذ املسكُت ابتسامة يائسة. قد و  تو
عندما سافر املص ح املوعود رضي اهلل . وباملناسبة ىناؾ واقعة قددية هب ا الشأف أخربكم هبا

، ذىب إىل إيطاليا أيًلا، "فلل"عنو أوؿ مرة ع ى ما أظن لوضع حجر أساس مسجد 
يف ى ه األياـ يقوموف بًتميم قصري، ل ا : وحاوؿ ال قاء بالبابا، ف ما اتص وا بو قاؿ البابا

.  فال قاء  عب
: ىل ستقابل البابا؟ فقاؿ: ، فسألوهوكاف الصحفيوف قد اجتمعوا ل قاء اخل يفة الثاين 

فنشر الصحفيوف يف جرائدىم . نعم، لقد ر بُ  يف لقائو ولكٍت ت قي  منو ى ا اجلواب
ـَ اجلماعة اإلسالمية األْحدية بأف قصره خاضع ل ًتميم : اخلرب وكتبوا لقد أجاب البابا إما



نأمل أف ال يكتمل بناء قصر البابا وال ترميمو أبًدا، : مث كتبوا مع قُت. ل ا فال قاء  عب
.  ليظل يتفادى لقاَء األْحديُت وخ يفِتهم

.  أما رمن املس مُت األْحديُت فسوؼ نظل نقـو بواجبنا بفلل اهلل تعاىل
، ولكن 2007لقد بايع  عاـ : وجاء أخ أْحدي من قر يزستاف امسو أشَت ع ي، فقاؿ

ليس عندنا مسجد أْحدي، وكن  أر ب ر بة عارمة يف الصالة يف مسجد أْحدي، وقد 
.  حقق اهلل أمنييت ى ه أيًلا

.  ع ًما أف ى ا األخ قد حلر افتتاح بعض املساجد األْحدية ىناؾ
مث كاف ىناؾ أخ يدعى قاراقل إمساعي و، فحلر اجل سة وأعرب عن شكره هلل ع ى قبوؿ 

.  األْحدية وحلور اجل سة السنوية
وحلر اجل سَة أخ مس م من سكاف النيجر، وىو مقيم يف ب جيكا حاليا، وامسو  احل 

لقد مسعُ  خطب كثَت من الع ماء واملشايخ يف أفريقيا، ولكٍت مل أجد فيها : أْحد، فقاؿ
لقد رأي  ى ه اجلماعة عن قريب اآلف، . قط ما وجدت يف خطاب اخل يفة من تأثَت ونفع

. مث إنو بايع فعالً . وقد قررت االنلماـ إليها يف ى ه اجل سة
لقد قرأت التفاسَت التق يدية ل مس مُت : وكاف ىناؾ أخ م ريب امسو مجوعي توفيق، قاؿ

اآلخرين، كما قرأت تفاسَت اجلماعة اإلسالمية األْحدية أيًلا، فوجدت أف التفسَت 
اْلقيقي ىو ما قاـ بو سيدنا املسيح املوعود ع يو الصالة والسالـ وخ فاؤه، فإنو حيل 

وكاف ق يب قد اطمأف وبايع ، واآلف قد حلرت زوجيت وأوالدي ى ه . معلالت كثَتة
. اجل سة السنوية اآلف وبايعوا

كن  أفكر دائًما إذا كاف أي من األنبياء جدير باْلياة، : وىناؾ أخ مس م من النيجر قاؿ
وظ   ى ه الفكرة . ، وليس عيسى ع يو السالـفكاف املفروض أف حييا نبينا حممد 

. مالزمة يل، حىت جئ  إىل ب جيكا واتص   باملس مُت األْحديُت، فارم   معل يت ى ه
مث فهم  . مث حتدث  مع أ دقائي عن األْحدية، فقالوا إهنا مجاعة  ادقة ع ى ما يبدو

مسألة اخلالفة وبركاهتا، وقد فرحُ  جًدا بالعثور ع ى ى ه اجلماعة اليت هلا إماـ وخ يفة، 
إف . ألف كل الرقي ال ي أحرزه اإلسالـ إمنا أحرزه ما دام  اخلالفة قائمة بُت املس مُت



أكرب ما أعجبٍت يف ى ه اجلماعة أهنا تقدِّـ األدلَة والرباىُت من القرآف الكرمي واْلديث 
مل يبايع ى ا األخ يف البداية ولكنو بايع يف اليـو األخَت . الشريف دائًما ع ى كلِّ ما تقولو

.  من اجل سة
كن  أفكر ىل سأقابل : مث كاف ىناؾ أخ أْحدي من قر يزستاف وىو السيد باماتو، قاؿ

.  إف ما رأيتو قد زادين إديانا ع ى إدياف. اخل يفة يف حيايت
ع ى اإلخوة أف يدعوا كثَتًا إلخواننا يف قر يزستاف ألهنم ديروف بظروؼ  عبة جًدا يف 

ندعو اهلل أف يزيل مصائبهم وعوائقهم، ويهدي املشايخ املزعومُت ال ين قد . اآلونة األخَتة
.  عاثوا ىناؾ الفساد، أو يبطَش هبم

 13ذات يـو قاؿ يل ابٍت ال ي عمره : وكاف ىناؾ مبايع آخر جديد لبناين األ ل، قاؿ
: إنك يا أيب ختّوفنا دائًما من فنت الزمن األخَت، فمىت يأيت الزمن األخَت ى ا؟ ق  : عاًما

ال يا أيب، بل إننا نعيش اآلف يف الزمن األخَت : قاؿ. ال تزاؿ ىناؾ قروف دوف الزمن األخَت
تتحدث دائًما عن الدجاؿ وتقوؿ : مث قاؿ ( عاًما فقط13ى ا ما يقولو ولده ال ي عمره )

إنو إنساف عجيب اخل قة، وقولك ى ا أيلا  َت  ائب، ألف الدجاؿ ليس اسم شخص، 
، وقد ظهروا، وإننا نعيش يف زمن الدجاؿ فأخ تٍت اْلَتة، : يقوؿ ى ا األخ. بل يراد بو قـو

، فوجدت ى ه : من أين عرف  ى ا؟ قاؿ: وق   لو كن  أشاىد القنوات ذات يـو
املع ومات يف برنامج كاف يُػَبّث بال  ة األملانية ع ى قناة امسها امي يت اي، وإين أشاىد ى ه 

حسًنا، : ملا كن  ال أعرؼ األملانية، فكن  أقوؿ البٍت: يقوؿ األب. القناة باستمرار اآلف
: مث ظ    أناقشو، وذات يـو ثرت  لًبا وق   لو. ترِجْم يل ما تشاىده ع ى ى ه القناة
مث إنٍت .  ََت أين وجدت أقواؿ ابٍت معقولة جدا. إياؾ أف تشاىد ى ه القناة بعد اليـو

حبث  عن األْحديُت، وقاب   اثنُت منهم بالصدفة وتبُت يل بعد اْلديث معهما أف ما قالو 
.  مث بايع بفلل اهلل تعاىل. ابٍت كاف  حيحا

وىناؾ أخ آخر من البوسنة قاؿ بأف اجل سة ترك  فيو تأثَتا  َت عادي، وأرجو أف تدعوا 
.  يل أف يبقى ى ا التأثَت قائما بعد عوديت أيلا



مث قاؿ يل . لقد رأي  يف اجل سة مشاىد  ريبة: وقاؿ أحد اإلخوة القادمُت من قر زستاف
كن  قد بايع  من  مدة وقبل سنوات ذىب  ل حج وأتيُ  من ىناؾ دباء : حبب مفرط

فأعطانيو . ، وكن  واضعا يف بايل بأنٍت سأقدـ لكم ماء زمـز عند املقاب ة"زمـز"من بئر 
.  ُمظهرا حبا بالً ا

كاف ىناؾ شخصاف يبشراف املهاجرين، وحُت مسع  : ك لك قاؿ أحد اإلخوة من اجلزائر
منهما عن جميء اإلماـ املهدي  لبُ  بشدة وق   عفويا إف ىؤالء شياطُت ودبجيئهما 

كاف حديثي معهما يف البداية مبنيا ع ى االستهزاء ولكن بدأت أشعر .  ادرت املالئكة
رويدا رويدا أف كل كالمي أمامهما ثب  خطأه، بينما كانا دي كاف حجة قوية ع ى كل ما 

فاتص   بقناة عربية . ق ُ  يف نفسي ملطرا أنو جيب أف أستشَت شيخا يف أمرمها. يقوالف
كن  قد اتص   هبم سابقا أيلا مستفتيا ومستفسرا، ولكن ما كن  أجد جوابا . معروفة

مناسبا إال بعد االتصاؿ مرارا كثَتة، أما ى ه املرة حُت استفسرهتم عن اجلماعة اإلسالمية 
فاتص وا وقالوا بأف األْحديُت . أ ِ ق اهلاتف أن  وسنتصل بكم رمن: األْحدية، فقالوا فورا

مث ظ وا يتص وف كل يـو ثالث أو أربع مرات، وكل مرة سردوا . كفار أشد الكفر فاح رىم
ولكن ك ما مسعُ  شيئا من أفراد . يل فتاوى التكفَت ضد اجلماعة اإلسالمية األْحدية

اجلماعة شعرُت أف ى ه اجلماعة  ادقة، مث عندما مسعُ  فتاوى املشايخ شككُ  يف 
مث بدأت مطالعة كتب اجلماعة بالعربية واملواد األخرى يف موقع اجلماعة حىت تبُت . أمرىا

مث ُدعيُ  لالشًتاؾ يف اجل سة ورأي  فيها أناسا من شىت األعراؽ واجلنسيات . يل اْلق
.  ىل كل ىؤالء كاذبوف وأنا الصادؽ فقط؟ مث اطمأف ق يب وبايع ُ : فق ُ  يف نفسي

مل أكن أْحديا قبل االشًتاؾ يف : ك لك يقوؿ أحد اإلخوة من نيجَتيا امسو، أبو زيدي
اجل سة ولكن اجل سة  َّتت حاليت رأسا ع ى عقب، واآلف أقوؿ بأنو جيب ع ى اجلميع أف 

، وأنا ينلموا إىل اجلماعة ألهنا تعمل باإلسالـ اْلقيقي ال ي جاء بو سيدنا رسوؿ اهلل 
.  أعتز ببيعيت وانلمامي إىل اجلماعة اإلسالمية األْحدية

كن  قبل االنلماـ إىل اجلماعة اإلسالمية األْحدية متورطا : قاؿ أحد اإلخوة من البوسنة
يف كل إمث وسيئة، ولكن بعد اْللور يف اجل سة شعرُت بطمأنينة كام ة واآلف أريد أف 



وقد شعرُت بت َّت  ريب دبشاىدة اجلو احمليط باجل سة وال . أعيش حبسب تعاليم اإلسالـ
مث ط ب مٍت الدعاء بكل إْلاح أف يثبتو . سيما بسماع خطب اخل يفة وأداء الص وات ىنا

.  اهلل تعاىل ع ى اْلسنات دائما
بأنو " ىامبورغ"لقد اشًتؾ شاب من تركيا يف ى ه اجل سة وقاؿ قبل االنطالؽ من مدينة 

ومل يكن جاىزا ل بيعة إىل  باح اليـو الثالث . لن يبايع ألنو يواجو بعض املشاكل يف البي 
من اجل سة ولكن عندما ُعقدت البيعة العاملية قرر االشًتاؾ فيها، وكان  حالتو أثناء البيعة 

وأضاؼ وقاؿ بأنو مل . وبعدىا أنو كاف يبكي وجيهش بالبكاء حىت تع ر ع يو الكالـ
.  يتمالك نفسو عند رؤية مشهد البيعة العاملية ودفعتو قوة  يبية لالشًتاؾ فيها

مل أفكر باملبايعة قبل حلور اجل سة ولكٍت رأي  : ك لك يقوؿ أحد اإلخوة من نيجَتيا
وى ا األمر أثّر يف ق يب بشدة، وقد . ىنا كم يتمٌت الناس أف يروا خ يفتهم، وكم حيبونو

.  قررت اآلف أف أبايع وأنلم إىل اجلماعة
ع ى أية حاؿ، . إف اهلل تعاىل يهيئ أسبابا ووسائل خمت فة إل الح الناس وىدايتهم: أقوؿ

واآلف أتناوؿ .  امرأة19 رجال و48 قومية عند البيعة العاملية، 16 فردا من 67لقد بايع 
.  بعض األمور اإلدارية باختصار

كان  الشاشات الكبَتة لػ اـ يت ايو تقاـ فيما سبق يف القاعة املركزية ل ج سة يف أملانيا، 
وكان  الشاحنة املزّودة بأدوات الًتمجة أيلا توضع داخل اخليمة الكبَتة، أما يف ى ه املرة 

فع ى . فقد وضعوىا يف اخلارج وبسبب ذلك كاف ىناؾ بعض اللجيج ُيسمع مع الًتمجة
ك لك مل تكن بعض . املسؤولُت أف يسج وا ذلك عندىم وحي وا ى ه املشك ة يف املستقبل

الًتاجم مهيئة يف خيمة النساء ل ا كان  السيدات يلطررف ل ج وس يف خيمة الرجاؿ 
لسماع الًتمجة، مع أف التسهيالت يف ى ا اجملاؿ موجودة بوجو عاـ ل ا جيب أف تكوف 

وى ه السهولة تكوف . الًتمجة متوفرة يف كل مكاف حىت إذا كاف املرء ديشي خارج اخليمة
موجودة يف أثناء الًتمجة يف ج سة بريطانيا حيث يقدر املرء أف يأخ  أداة الًتمجة معو 

أما الصوت فكاف نظامو أفلل من ذي قبل ولكن مع ذلك كاف ىناؾ ق يل . حيثما شاء
من الصدى ل لك اضطررت ألسأؿ اْللور يـو اجلمعة فيما إذا كاف الصوت يص هم 



فه ه كان  بعض نقاط اللعف يف جماؿ الصوت . جيدا ألين كن  أمسع  دى  ويت
لقد اشًتؾ يف العمل ع ى . والًتاجم وجيب ع ى مجاعة أملانيا أف تعّدهلا يف املستقبل

 امرأة، وقبل ذلك قاـ اإلخوة بعمل تطوعي أيلا 3700 رجال و 3100ترتيبات اجل سة 
 ساعة يوميا 14 من أعلاء جم س خداـ األْحدية إىل 150 إىل 100وعمل فيها من 

وكتب إيلَّ كثَت منهم بأهنم شعروا باملتعة وال  ة يف العمل التطوعي بعد . يف ترتيبات اجل سة
.  اشًتاكهم فيو ألوؿ مرة، وقالوا بأهنم سوؼ يشًتكوف فيو يف املستقبل دائما

. كاف نظاـ الطعاـ ى ه املرة أفلل من السنة املاضية إذ كاف املاء مهيأ يف مكاف الطعاـ
ولقد ق   هلم بأف املاء جيب أف يكوف متوفرا ع ى طاوالت الطعاـ حىت ال يلطر اإلخوة 

إف .  أف يكوف املاء متوفرا عند الطعاـجل ب املاء من بعيد، وى ا ما أمرنا بو رسوؿ اهلل 
نوعية اخلبز أيلا كان  أفلل من السنة املاضية كما قاؿ املشرفوف وت وقُتو أيلا يف 

ولكن كما . وسنع م أكثر عندما تص ٍت آراء اإلخوة الليوؼ ىل أُعجبوا بو أـ ال. املطبخ
وقد . إف ترتيبات النظافة أيلا كان  جيدة. يبدو يل أنو كاف أفلل من السنة املاضية

أضيف  أيلا دمرات لفحص الداخ ُت إىل اجل سة وتسجيل أمسائهم وعددىم، األمر ال ي 
فقد حاوؿ الشباب والص ار والكبار رجاال ونساء خلدمة ضيوؼ . أّدى إىل تسهيل األمور

 من خالؿ العمل يف ترتيبات اجل سة بكل ما يف وسعهم، فجزاىم اهلل املسيح املوعود 
.  مجيعا ووفقهم ل خدمة أكثر من ذي قبل وزادىم إخال ا ووفاء

:  وقاؿ أمَت املؤمنُت نصره اهلل يف أثناء اخلطبة الثانية
تبدأ اليـو اجل سات السنوية يف مجاعة كندا وب جيكا وإيرلندا و َتىا أيلا، ندعو اهلل تعاىل 
. أف يوفق اجلميع لالشًتاؾ فيها واْلفاظ ع ى روح اجل سة وأف تنتهي ج ساهتم خبَت وعافية

ك لك يبدأ اليـو اجتماع جم س خداـ األْحدية يف بريطانيا، فندعو اهلل تعاىل أف يوفق 
ع ى أعلاء جم س خداـ . الشباب املشًتكُت فيو لتحقيق اهلدؼ منو ع ى أحسن ما يراـ

األْحدية وأبناء اجلماعة عموما معرفَة أّف اهلدؼ من عقد اجل سات واالجتماعات ىو نيل 
 .                                                                                                                                       رضا اهلل تعاىل وحتسُت اْلالة الروحانية واخلُ قية، ل ا جيب أف ينتبو اجلميع إىل ى ا األمر


