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ـ                ده أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممـدا عب
* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر   . ورسوله

     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  * اه يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.  
 عن تقدم مجاعته ال يرى �إنّ الوعود اليت وعد اُهللا تعاىل ا املسيح املوعود 

فإننا جند األمحديني بفضل    . حتققها اليوم األمحديون فقط، بل املعارضون أيضا      
يقول . إن كان عددهم قليال يف بعض البالد      اهللا تعاىل يف أي بلد نسافر إليه و       

وجاعـلُ الَّـذين    : "لقد وعد اهللا تعاىل اجلماعةَ بقوله     : �املسيح املوعود   
      ةاميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر ينالَّذ قفَو وكعبح    "اتيف كتابه الرباهني    �، وقد وض 
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 -والذين يتبعونـك  : "يضا فقالاألمحدية هذه اآلية القرآنية اليت تلقاها إهلاما أ     
 أجعلهم غالبني علـى املنكـرين إىل يـوم    -أي يتبعون اهللا والرسول حقيقةً   

 �مث يقول   ." القيامة، أي سيكونون غالبني على معانديهم باحلجة والربهان       
لقد وعد اهللا تعاىل اجلماعة، وهو صادق الوعد، : بعد بيان ما قرأته عليكم آنفا

  هذا الكالم يف تـشرين       �لقد قال   ( مرحلة بذر البذور     غري أننا ما زلنا يف    
.  يريد معارضونا شيئا واهللا يبتغي شيئا آخـر        )م١٩٠٢األول أكتوبر من عام     

أي إذا تـأملوا يف     (هذا ما ميكن أن يعرفه معاندونا أيضا إن تأملوا يف ذلـك             
املوضوع ميكن أن يعرفوا بسهولة أم يفشلون يف مجيع مكائدهم وخططهـم            

  )يب آماهلموخت
أي (. لوال هؤالء املعارضون ملا حققنا جناحـا معجـزا        : يتابع حضرته ويقول  

لـما لوحظت يف تقدمنا صفة اإلعجاز ألن اإلعجاز يتـبني عنـد املبـارزة        
فمن ناحية يسعى معارضونا أن يقضوا علينا ويبيدوننا وإنْ حييناهم      ) واملواجهة

 يف الغيب أيضا بكلمات نابية، وقد       فال يردون اجلواب على حتيتنا ويذكروننا     
أي قد جتاوزوا يف بذاءة اللسان والـشتائم احلـدود          (. بلغ كرههم لنا منتهاه   

أليـست  . ومن ناحية ثانية يزيد اهللا تعاىل اجلماعة بشكل حمري للعقول         ) كلها
هذه معجزة؟ هل هذا فعلي أنا أو فعل مجاعيت؟ كال، بل هو فعل اهللا تعاىل وال 

  ." وسرهيعرف كُنهه
نـرى مـشاهد تأييـده      . إنه فعل اهللا وأعماله تكون غريبة حقا      : �فقال  

ال يدخل السعداء يف اجلماعة فحسب، وال يـزداد عـدد           . ونصرته كل يوم  
. اجلماعة يوما إثر يوم فقط، بل يبارك اهللا يف نفوس اجلماعة وأمواهلـا أيـضا       
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تصلنا من باكستان كل وهذا ما حيرق املعارضني يف نار احلسد أكثر فأكثر، إذ 
يوم أخبار من هذا القبيل توحي بأن النفور والبغضاء الضغينة واحلسد جعلهم            

 مشوهة ويكتبون عليها    �عميانا إىل درجة يقدمون صورة املسيح املوعود        
هناك شقي صاحب حمل قد ألصق      . الشتائم والسباب ويدوسوا حتت األقدام    

ضع كل من يدخل إىل حملـه قدميـه    صورة املسيح املوعود على العتبة لكي ي      
ولكن اهللا تعاىل يهيئ أحيانا أناسا نبالء من !! هذه هي أعماهلم وسريم. عليها

بني املسؤولني، وقد هيأ ذه املناسبة من بني املسؤولني شخصا نبيال عامل هذا     
ولكن جيب على املعارضني    . الشقي بشدة وأجربه على إزالة الصورة من هناك       

إن . كروا أن من أفعال اهللا تعاىل أنه يؤيد حبيبه وينصره ويغار له أيضا            أن يتذ 
. غرية اهللا ستحالف عبده وستنتقم حتما من خبيثي الفطرة على أفعاهلم الشائنة           
. ال شك أن هؤالء الناس وزعماءهم سيكونون عربة للمعتربين عاجال أم آجال           

         داس صورهم حتت األقدام بل يداسون هم بأنفـسهم    وسيأيت زمان حني ال ت
األمحديون متمسكون بأهداب الصرب والدعاء، وهذا هو       . أكثر من ذلك بكثري   

أما املعارضون فليفعلوا ما حيلو هلم وجيرحوا قلوبنا كمـا يريـدون            . تعليمنا
حبسب زعمهم، ولكننا ال نأخذ القانون يف أيدينا ولن نفعل ذلك بل سنستمر             

فعلى كل أمحـدي يف     . ما يليق باألمحديني  وهذا  . يف الصرب والدعاء بإذن اهللا    
العامل كله وال سيما يف باكستان أن يتمسك ذا املبدأ ويركّز على الـدعاء،              

جيب أن نفعـل    : يقول بعض الناس  . ألن هذا هو سالحنا وال سالح لنا غريه       
  . جيب أن تبلّغوا أدعيتكم منتهاها أوال: هذا ونفعل ذلك، فأقول هلم
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دث عن تقدم اجلماعة وعن تأييد اهللا تعاىل هلا ونصره،          على أية حال كنت أحت    
وكيف نرى االنقالب يف قلوب السعداء من الناس، فالذين يف قلوم شيء من 

 تلقائيا ألن اهللا تعاىل يرشدهم      �حب اإلسالم ينجذبون إىل املسيح املوعود       
ومنهم أما الغارقون يف الدنيا الذين ليست لديهم أدىن رغبة يف الدين،            . بنفسه

الذين ال يؤمنون بوجود اهللا، فهم أيضا مضطرون للتفكري أن هذه اجلماعـة             
تتقدم إىل األمام بأقدام حثيثة وباستمرار، ويضطرون لالعتراف بـأن تعلـيم            

  . اإلسالم الذي تقدمونه أنتم سوف يغلب يف العامل يوما من األيام
ظهر للعيـان أمـورا     إنه فعل اهللا تعاىل الذي ي      �فكما قال املسيح املوعود     

غريبة، فعندما يساهم أفراد اجلماعة يف أي عمل ولو بصورة رمزية فقط يبارك             
وهذا ما جيعلـهم    . اهللا تعاىل فيه فيبدو وكأن آالف األيدي أجنزت هذا العمل         

  . حيترقون يف نار احلسد
احلق أم ال حيسدوننا بل حيسدون فعل اهللا تعاىل الذي يظهر هذه النتـائج يف     

  .  اجلماعة اليت متثّل أدلة بينة وواضحةحق
فأقول للمعارضني واألعداء أنكم حتاربون اهللا تعاىل ولكن جيب أن تعلموا أنه            

اعلموا أن الذين   . لذا عليكم أن ختافوا اهللا تتقوه     . ال يسع أحدا أن حيارب اهللا     
د حنن نشاه . حياربون اهللا يمحون من وجه األرض وال يعثر على آثارهم أيضا          

األعداء واملعارضني، أمـا    حسد  نزول أمطار أفضال اهللا كل حني وآن نتيجة         
هؤالء فمع أم مسلمون، إال أم ال يتدبرون أن أعمال اجلماعة اإلسـالمية             
األمحدية تؤدي إىل ظهور التعليم اجلميل لإلسالم على اآلخـرين، فهـؤالء            

بون منابرهم ومصاحلهم   العلماء املسلمون املزعومون ال حيبون اإلسالم وإمنا حي       
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 كما قلت يظهر ألقوالنا نتائج إجيابية على اآلخـرين، وهـم            �فقط، فاهللا   
 كلمـا   �يعربون عن ذلك علنا عند مشاركتهم يف براجمنا، فمن فضل اهللا            

ذهبت إىل خمتلف البالد يف جولة الحظت ظهور شأن جديد لإلسالم علـى             
   .�اآلخرين من خالل رسالة املسيح املوعود 

 للمـشاركة يف اجللـسة   – كما تعرفـون  –فكنت قبل بضعة أيام يف جولة    
السنوية للجماعة يف هولندا وأملانيا، فبهذه املناسبة وفقت لزيارة أبناء اجلماعة           
والتحدث معهم ولفْت انتباههم إىل بعض األمور، كما تسىن يل حضور برامج 

مث إن  . ثريا طيبا فيهم  مع الضيوف األجانب أيضا، حيث تركت هذه الربامج تأ        
بعض الضيوف غري األمحديني الذين حيضرون اجللسة استجابةً لطلب األمحديني 

  . هم أيضا يأخذون انطباعا جيدا من تعليم اجلماعة ونظام اجللسة
    أن أسرد عليكم بعض أحداث السفر       - بعد العودة من السفر      -وقد  اعتدت 

بصفة عامة، فاليوم أبدأ احلـديث      باختصار وأعلّق على ترتيبات اجللسة أيضا       
عن الربامج مع اآلخرين، فهذه بعض القطرات من أمطار أفـضال اهللا الـيت              

لقد شاركت يف جلسة هولندا أيضا هذا العام كما         . الحظت نزوهلا يف السفر   
وقبل أن أخرج يف السفر من هنا تلقيـت    . أخربتكم، وذلك بعد سنوات عدة    

لندا قال فيها إنه يريد حتضري برنامج للمواطنني        رسالة من أمري اجلماعة يف هو     
اهلولنديني احملليني معي، فرفضت أول األمر؛ حيث كان يف بايل أنه ليس ألبناء             

وبعد بضعة أيام خطر ببايل     . اجلماعة هناك عالقات وثيقة مع املثقفني واجلادين      
نطقـة   هي م  -حيث تعقد اجللسة  -أن املنطقة اليت يوجد فيها مركز اجلماعة        

 ويسيء إليه يوميا، فقلت     �ذلك العدو لإلسالم الذي يطيل لسانه ضد النيب         
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يف نفسي جيب أن نغتنم الفرصة، فإذا حضر يف برناجمنا عـدد مـن رجـال                
فكنـت  . السياسة واملثقفني وبعض الصحفيني لعرضت عليهم تعاليم اإلسالم       

عـشرين ضـيفا   أظن نظرا ألن اجلماعة هناك صغرية أن قرابة مخسة عشر أو        
 ضيفا مبـن    ١٢٥ بلغ   �سيأتون إىل برناجمنا، لكن عدد احلضور بفضل اهللا         

فيهم عضو الربملان يف تلك املنطقة، باإلضافة إىل عمـدة املدينـة، ورجـال              
ومما يثري الغرابة أن ممثلي الصحافة الوطنية أيضا قد حضروا          . السياسة واملثقفني 

فبينت هلم جوانب من التعليم الرائع      . صغريةباإلضافة إىل ممثلي اجلرائد احمللية ال     
 احلسنة وتعاليم القرآن الكرمي، ألن السياسي       �لإلسالم يف ضوء أسوة النيب      

وقد ألقـى   . املعترض املشهور هناك يثري االعتراضات على هذه األمور عادة        
عمدة املدينة وعضو الربملان أيضا كالمها خطابا موجزا يف الربنامج، وتكلمـا            

بعد ذلك كما قلت حني تكلمت عن       . تسامح الديين والتحمل والصرب   حول ال 
 أخذ عضو الربملان من ذلك انطباعـا        �التعليم اجلميل لإلسالم وأسوة النيب      

كنت أظن كمـا قلـت      . جيدا، وقد أعرب يل عن ذلك أثناء تبادل احلديث        
 سابقا أنه ليس ألفراد اجلماعة يف هولندا عالقات واسعة مع رجال الـسياسة،          

وصدق ظين حديثُ عضو الربملان حيث قال يف كلمته أنه جيـب أن تقـووا               
الصالت مع رجال السياسة واملثقفني هنا، وختبِروهم عن تعـاليم اإلسـالم            

وهكـذا  . اجلميلة، مث جيب أن تنشروه يف اجلرائد واملواقع على االنترنت أيضا          
ن أعداء اإلسـالم    قال يف إشارة بأنكم إذا قمتم ذه األعمال فسوف تفحمو         

فانظروا كيـف   . وسيتعرف عامة الناس أيضا إىل تعاليم اإلسالم      " فلدر"مثل  
فقد دفع اُهللا   .  أن أفعال اهللا عجيبة    �تتحقق كلمات سيدنا املسيح املوعود      
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 إنسانا مسيحيا إىل بيان األساليب املختلفة إليصال تعاليم اإلسالم اجلميلة           �
ان هذا النجيب الذي هو سياسـي حمنـك،         مث إن عضو الربمل   . إىل أهل بلده  

ويشغل هذا املنصب منذ مدة طويلة، قد نشر على موقعه اخلاص أيضا صوريت             
مع صورته وتفاصيل هذا الربنامج واالجتماع، واملقابلة اخلاصة اليت حصلت له 

كما كان قد وعدين عند االنصراف بأنه سينشر كل هذه          . معي بعد الربنامج  
هل بالده إىل اإلسالم ويزول سوُء فهمهم عن اإلسـالم،          التفاصيل ليتعرف أ  

وختتفي الكراهية اليت يفشيها يف البلد بعض املغرضني والـسياسيني وأعـداء            
مث إن اجلرائد أيضا نشرت ما قلته يف هذا الربنامج بأسلوب حـسن             . اإلسالم

ألكثـر  فقد حضر الربنامج ممثلو اجلريدتني الوطنيتني البارزتني وا       . وبالتفصيل
انتشارا، حيث سجل أحدهم مقابلة معي لبضع دقائق، وحني انتهى من أسئلته         

عندي أيضا سؤال أريد أن أطرحه، وسؤايل أن املنطقة اليت يقع           : هناك قلت له  
حـزام الكتـاب    "فيه مركز اجلماعة أي ننسبِيت، هي معروفة يف هولندا بـ           

ملنطقة يرتادون الكنيـسة    ، فهؤالء ميلكون علوم الدين، وسكان هذه ا       "املقدس
أكثر من بقية سكان هولندا، وإنكم تنتظرون البعثة الثانية للمسيح أيـضا وإن     

 فعليكم  �عالماا يف رأيكم قد ظهرت وانقضى الزمن ومل ينـزل عيسى           
فعند مساع هذا   . أن تتدبروا دعوى الذي جاء والذي نؤمن بأنه املسيح املوعود         

فظننت أنه لـن    .  لزم الصمت بابتسامة ومل يعلِّق     القول امحر وجهه قليال لكنه    
ينشر خرب اجتماعنا هذا يف جريدته، أو لن يقدم احلقائق كما هـي، ولكنـه               
فاجأين أنا وأفراد اجلماعة اآلخرين حيث إنه مل ينشر اخلرب فقط، بـل نـشر               
صوريت يف الصفحة األوىل الكاملة، كما قام بتغطية هذه املناسبة يف حنو صفحة 
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 صفحة بالداخل مع الصور، وأسهب يف كالمه عن اجللسة الـسنوية            ونصف
وهكذا . علما أن هذه اجلريدة جريدة وطنية، ويقرأها املاليني. وتعاليم اإلسالم

  .وصلت تعاليم اإلسالم اجلميلة إىل أهل هذا البلد
 وكما قلت هناك جريدة وطنية أخرى، وهي أيضا قامت بتغطية احلـدث،            

  .وأقدم لكم بعض ما ورد فيها. ئد احمللية األخرىإضافة إىل اجلرا
 فقد نشرت   Dagblad أما هذه اجلريدة اهلولندية الوطنية األوىل اليت تسمى         

قـال  : ، مث كتبـت   "اخلليفة الذي أتى بالسالم   : "خرب احلدث بعنوان عريض   
 قد تـويف    �اخلليفة إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تؤمن أن سيدنا عيسى          

 هـي   �ود إىل الدنيا، وأن بعثة سيدنا مرزا غالم أمحد القادياين           وأنه لن يع  
لقد ذكر هذا الصحفي هذه األمور مفصلة غري أين         . �ايء الثاين لعيسى    

  . اقتبست لكم بعض ما كتب
مث قال إن هذه اجلماعة تنتشر يف العامل من خالل جهودها الدعوية، وقلما جند              

مل تنتشر هذه اجلماعة يف بـالد       . ن جتد يف كالم أبنائها كلمات قاسية، بل ل      
الغرب جبهود دعاا فقط، بل قد هاجر أبناؤها من أوطام جراء املشاكل اليت     

  .واجهوها هناك
مث . مث حتدثت هذه اجلريدة عن األمحديني الذين هاجروا إىل هنا من باكستان           

هناك أواصر حب وطيدة بني أفرادها: كتبت.  
طية مفصلة جللستنا السنوية، وقال إن خليفتهم قد        مث إن هذا الصحفي قام بتغ     

أشكركم من الصميم على قراركم للحضور هنا لتعرفوا :  شكر الضيوف قائال
عن اإلسالم بأنفسكم، وذلك بالرغم من أنه يوجد يف هولندا جمموعة تـذكر             
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واحلق أن املبدأ األصيل هو احترام      . اإلسالم بسوء وبذاءة وتقوم بالدعاية ضده     
  .  وإرساء السالماآلخر

أستطيع القول بكل ثقة إننا ال منيل إىل االنتقام أبدا، : لقد قال اخلليفة: مث كتب
. غري أن هناك طوائف بني املسلمني الذين حيملون مثل هذه األفكار املتطرفـة            

إنين مدرك هذا األمر كل اإلدراك، وتصرفهم هذا خطأ متاما، ويتناىف مع أسوة           
  . �حممد 

لقد قال اخلليفة إنه قلق على نزعة قلة االحتـرام لآلخـر            :  اجلريدة مث كتبت 
  . السائدة يف هولندا، إذ لو توىل مثل هؤالء احلُكم خللقوا املشاكل لآلخرين

، truowأما اجلرائد الوطنية األخرى فامسهـا       . هذا ما كتبته اجلريدة األوىل    
  .جاء اخلليفة وأدان التطرف: فكتبت بعنوان عريض

 ـذا   �ال تتهموا الرسول الكرمي     : لقد قال اخلليفة  : تبت خبط عريض   مث ك 
  .اإلرهاب والتطرف

إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تؤمن بأن حضرة مرزا غالم أمحد          :  مث كتبت 
 هو املسيح املوعود، حيث يؤمن أتباعه أن جميئه هو البعثة الثانية لعيـسى   �
 أمحد قد جاء متصفًا بـصفات       يقول األمحديون إن حضرة املرزا غالم     . �

  .�عيسى 
 قد وصـلت إىل     �وهكذا فإن رسالة اإلسالم وغاية بعثة املسيح املوعود         

. هؤالء القوم بشكل واضح جلي، إذ ذُكرت هذه األمور يف اجلريدة مفـصلة            
" فيلـدر "فانظروا إىل غرائب أفعال اهللا تعاىل، فمن جهة ترون هذا املـدعو             

سالم ويقيم حفال لصدور كتابه ضـد التعـاليم         يتجاوز احلدود يف عداء اإل    
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، ومن جهة أخرى ترون كيف أن اهللا تعـاىل          �اإلسالمية والرسول الكرمي    
ميكّن اجلماعة اإلسالمية األمحدية من إزالة سوء الفهم عن تعـاليم اإلسـالم             

 اجلميلة الداعية إىل السالم، وذلك يف بلد هذا العدو، بل يف عقر             �والرسول  
مل يلق كتابـه إقبـاالً      .  يف املنطقة اليت انتخب منها عضو الربملان       أعين.. داره

حسب معلومايت، ولكن تعاليم اإلسالم األصيلة اجلميلة قد وصلت إىل ماليني           
الناس يف بلده عرب اجلرائد وعرب موقع عضو الربملان اآلخر الذي حتدثت عنـه              

 التغطية اإلعالمية   وكما قلت، مل تكن مجاعتنا يف هولندا تتوقع هذه        . قبل قليل 
فال شك أن هذا فعل اهللا تعاىل، غري أنه من واجبنا أيضا أن نقوم بـشيء                . لنا

فمن واجب مجاعة هولندا اآلن أن تقوم بتقويـة عالقـام           . شكرا هللا تعاىل  
وتوسيعها بأهلها وتسعى إلزالة سوء الفهم عن اإلسالم مـن أذهـام، وأن             

والواقـع أن   . شف كذبه وزوره وحقده   أمام أهل بلده بك   " فيلدر"يفضحوا  
اجلماعة اإلسالمية األمحدية هي وحدها اليت تقدر اليوم على الـدفاع عـن             

  .اإلسالم وعلى شن هجوم مضاد قوي على األغيار بأسلحة األدلة والرباهني
فقد قـال أحـد     . كانت انطباعات احلضور يف هذا احلفل جيدة على العموم        

كنـا  : ا يف النرويج الذي حضر هذه املناسبة      الضيوف اجلالسني جبانب داعيتن   
نريد أن نسمع املزيد من تعاليم اإلسالم هذه، ولكن خليفتكم قد أى كلمته             

  . بسرعة
إنّ املسيحية قد تأخرت يف الدعوة إىل التعاليم اليت تدعون : وقال ضيف عجوز

يـضا  وكان يعين أن املسيحيني أ    . إليها، بل قال لقد دعت إليها بعد ألفي سنة        
ظلوا يتفرقون ويتقاتلون ويشنون احلروب فيما بينـهم ويعيثـون يف األرض            
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. م إال يف املرحلة األخريةالفساد مدة طويلة، ومل تنعم طوائفهم وبالدهم بالسال
أما أنتم أيها املسلمون فقد بدأمت هذه اجلهود مبكرين حيث تنبهون العامل إىل             

لقد قال هذا بناًء على ما رأى اليـوم، ولكنـه ال            . ضرورة العمل ذا األمر   
يعرف أننا لسنا الذين بدأنا هذه اجلهود الداعية إىل السالم اآلن بل قد جـاء               

 قرنا، حيث وضع أساس هذا املبدأ منذ ذلـك          ١٤ قبل   �بينا  ذه التعاليم ن  
  . الوقت

باختصار، لقد زال يف هذا احلفل من أذهام التأثري السليب لصورة اإلسـالم             
وندعو اهللا تعاىل أن يأيت باملزيد من النتائج الطيبة لـه،           . املشوهة اليت تقدم هلم   

، �اية سـيدنا حممـد      وأن يدخل هذا الشعب يف اإلسالم وجيمعهم حتت ر        
  .ولكن هذا، كما قلت آنفًا، يتطلب من أبناء اجلماعة بذل جهود جبارة

مث بعد جلسة هولندا كانت جلسة أملانيا اليت قد شاهدمتوها عرب قناتنـا امي يت               
باإلضافة إىل مشاغل اجللسة بأملانيا فإن اجلماعة هناك تـشغلُين يف كـل         . أي

ر أساسها، فقد افتتحت يف هذه اجلولـة        جولة بافتتاح مساجد أو وضح حج     
ويكتمل بناء املسجد هنـاك     . أيضا مسجدا ووضعت حجر أساسِ مسجدين     

زاد اهللا مجاعتنا يف أملانيا توفيقًا وقدرة . خالل عام من وضع حجر أساسه عادةً    
  .على ذلك

 هناك أمر جيد بدأ يف املانيا مبناسبة افتتاح مسجد أو وضع حجر أساسه، وهو 
اعتنا تدعو يف كل هذه املناسبات أبناء تلك املنطقة من مثقفني ورؤساء            أن مج 

هذه العادة مل تكن يف املانيا من       . بلديات ونواب وساسة ومسؤولني وغريهم    
فانتباههم إىل هذا األمر النافع شيء مجيـل،  . قبل، وإمنا كانت هنا يف بريطانيا  
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مي تعاليم اإلسالم اجلميلة    إذ هو يف غاية األمهية من أجل تعريف اجلماعة وتقد         
إن واجبنا األساس هو تقدمي تعاليم اإلسالم اجلميلة للدنيا         . ونشر الدعوة أيضا  

. فعالوة على بناء املساجد يتسع نطاق الدعوة أيـضا        . ودعوة الناس إىل احلق   
ولذلك أقول ألبناء اجلماعة دائما كلما اتسع نطاق التعريف باجلماعة والدعوة     

ياتنا، لذا فهناك حاجة ماسة ألن نـصوغ حياتنـا يف قالـب       ازدادت مسؤول 
  . النموذج اإلسالمي

وألن مجاعتنا يف أملانيا تزداد تعارفًا وصلة بالناس فأتيحت يل الفرصة لزيـارة             
مكتب يقوم بتدريب ضباط اجليش خلقيا وسياسيا وقانونيا، حيث يتعلمون ما           

جيمع هؤالء املعلومات عن    . ملاينهو الدور الذي جيب أن يلعبوه يف اتمع األ        
ثقافة شىت األقوام واألديان، فتلقى هناك حماضرات وتعقد مؤمترات حيـضرها           

علما أم  . فأقيم هناك حفل دعيت إليه    . اإلداريون واملسؤولون املدنيون أيضا   
يدعون إللقاء احملاضرات شخصيات خمتلفةً من اخلارج من رجـال القـانون            

ملختلفة، وكان السيد إميان مازك، مدير التنظـيم اإلسـالمي          والدين واملهن ا  
فلما دعوين إللقـاء    . املركزي يف أملانيا، قد دعي أيضا، فألقى بينهم حماضرة        

مث . خطاب وجيز بينت يف كلميت املختصرة تعاليم اإلسالم عن الوالء للوطن          
 وقد حضر هـذه املناسـبة     . كانت هناك فسحة ربع ساعة للسؤال واجلواب      

وكـان  . عمدة املدينة وكبار الضباط واملثقفني من نصارى ويهود وغريهـم         
وقد . خلطايب أثر طيب بفضل اهللا تعاىل حيث وصلتهم تعاليم اإلسالم اجلميلة          

" داود جموكـه  "أرسل يل فيما بعد سكرتري اخلارجية يف مجاعتنا بأملانيا السيد           
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قدر شـخص   لقد حريين كيف ي   : تعليقات بعض احلضور حيث قال أحدهم     
  . على تقدمي حلول ملشاكل العامل ذه السهولة

احلق أن تعاليم اإلسالم لو عرضت على الناس بأسـلوب صـحيح لفهمهـا        
  . اجلميع

إن خليفتكم قد أوضح يف خطابه أمورا كثرية، فـإن تـصوره    : وقال له غريه  
  . لإلسالم يعين أن اندماج املسلمني يف اتمع الغريب ممكن حتما

 أن هذه قضية تثار يف كل مكان يف أوروبا يف هذه األيام حيث يقولون               علما
واحلق أن هذا التـصور     .  املسلمني فينا حمال، ألم يظلّون منعزلني      إن اندماج 

أما هذا الضيف فقد علق هكذا بعد مساع        . عند األوروبيني تصور خاطئ متاما    
  . كلميت

  . ليم اإلسالم اجلميلةكما أن البعض قد أخذتهم احلرية لدى مساع تعا
 هم وحدهم الذين يستطيعون اليوم تقدمي    �إذًا فإن أتباع احملب الصادق للنيب       

لقد طلب معظم الضباط    . تعاليم اإلسالم اجلميلة أمام العامل وإفحام الطاعنني      
 عدا، وإن مجاعتنا يف أملانيا تذا اخلطاب مكتوب هما أن مندمين ومن رفاقي أيض

  . ف نرسله هلمترمجته وسو
مث إن من فعاليات جلستنا يف أملانيا  برنامج مع الضيوف األملان الذين ليـسوا               
مسلمني أو ليسوا من مجاعتنا، وحيضره ما بني مخس مئة شخص إىل ست مئة، 

وأتيحت يل الفرصة   . وقد أصبح هذا الربنامج اآلن جزًءا ال يتجزأ من اجللسة         
وفقين اهللا ألبني هلم تعاليم اإلسالم وغايـة        إللقاء كلمة يف هذا احلفل أيضا، و      

، كما علّقت على األوضـاع الـسائدة يف العـامل           �بعثة املسيح املوعود    
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وحذرم أن العامل غافل عن ربه مما جعله يندفع إىل الدمار بسرعة، فيجب أن              
لقد بث خطايب   . ينتبهوا ويلعب كل واحد منهم دوره إلنقاذ العامل من الدمار         

وكما قلت لقد حضر هذا     . مي يت أي وال بد أنكم قد استمعتم إليه        هذا على أ  
احلفل حنو مخسة مئة ضيف من األملان وغريهم من غري املسلمني، وقد كـان              

  . لكلميت تأثري طيب عليهم بفضل اهللا تعاىل
مث كانت هناك لقاءات ومقابالت مع الضيوف غري األمحديني القادمني مـن            

 من الذكور   ٨٠ من بلغاريا حيث كان يضم حنو        شىت البالد، وكان أكرب وفد    
 فقط أمحديني، كانت األكثرية منهم من املسلمني        ١٤ أو   ١٣واإلناث، كان   

لقد تأثروا جدا من فعاليات اجللسة      . غري األمحديني، وكان بعضهم مسيحيني    
علما أن عددا ال بأس     . واخلطب امللقاة فيها ومن النظام واالنضباط وغري ذلك       

ثل هؤالء الضيوف يأتون من بالد شىت من بينها بلغاريا، ويتأثرون من            به من م  
عندما كنـت   . وتتسبب هذه اجللسةُ يف شرح صدور البعض      اجللسة عموما   

تقولون إنكم تقومـون    : أتكلم مع الوفد القادم من بلغاريا سألين شاب منهم        
مرضاة اهللا  ينبغي أن يصدر كل عمل ابتغاء       : باخلدمات يف سبيل اهللا، وتقولون    

  فقط، وإن رضوان اهللا هو غايتكم، فأين الدليل على أنكم تقومون بذلك؟
ضعوا األمور األخرى جانبا فلنأخذ أفريقيا حيث خندم الناس يف          :  فقلت هلم 

املناطق املختلفة النائية الصعبة دون متييز يف الدين أو القومية، واملعلومات عن            
وهذا الدليل كاف، فنحن ال نطلب من       ذلك متوفرة يف كل مكان يف العامل،        

. �هؤالء شيئا، إال أننا نسعى أن يكون هؤالء عابدين حقيقيني هللا األحـد              
  . فإمنا هذه هي الغاية اليت نعمل من أجلها
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إن بلغاريا بلد قد فُرض فيه احلظر على تبليغ اجلماعة وكل أنواع أنشطتها منذ          
عد، فاحلكومـة ختـضع لـسيطرة       بضعة أعوام كما مل تسجل اجلماعةُ فيه ب       

املشايخ، وتتعذّر أا تفعل ذلك للقضاء على الفنت الداخليـة يف املـسلمني             
ولذلك تسعى أن يتوحد الناس حيث تقرأ خطبة واحدة، مع أن الوضع العملي 

وإمنا احلقيقة أن بعض البالد العربية اليت تقدم املـساعدة هلـا ال             . ليس هكذا 
لكنه مـع   . ديني بالتبليغ ألا بذلك ستفقد سيطرا     تتحمل بأن يسمح لألمح   

وكذلك قابلت األمحديني القادمني مـن      . ذلك حتدث هناك بيعات كل سنة     
وقد تركت  . مالطا وإسبانيا وتركيا والبوسنة والضيوف غري األمحديني معهم       

  . اجللسة السنوية بفضل اهللا تأثريا طيبا عميقا فيهم مجيعا
 املبايعني اجلدد يف اخليمة املركزية، ومعلوم أن اجلـدد          هذا العام حصلت بيعة   

يأتون كل سنة وكنت آخذ بيعتهم يف خيمة خاصة منفصلة بعد االجتمـاع             
معهم عادة، وهذا العام اقترحت أن تكون البيعة يف اخليمة الكبرية ليشارك فيها 

  . اآلخرون أيضا، فمشهد البيعة أيضا يكون جمددا لإلميان كثريا
الضيوف ولعله كان من إيران وكانت له عالقات قدمية مع اجلماعة قد            فأحد  

شارك يف مجيع االجتماعات ومل يكن ينوي البيعة، لكنه أَخرب فيما بعد أنـه              
عندما بدأت البيعة شعر كأن قوة أمسكت بيده وقدمته فتقدم ووضـع يـده            

عن محاس مؤقت   وبعد ذلك قال إن ذلك التصرف مل يكن نامجا          . للبيعة وبايع 
فحسب، بل إنه أمحدي قوي وسوف حيافظ على عهد البيعة إن شاء اهللا، فهو              

زادهم اهللا مجيعا إميانا وإيقانا وأدام الربكات اليت نالوها         . يشعر حبماس جديد  
  . من اجللسة



 

- ١٦ -

             على كل حال كانت اجللسة يف أملانيا ناجحة وجيدة جدا، وحيثما مسعـت
فكانت . ت أن مستواها أيضا كان رفيعا      فقد رأي  MTAبعض اخلطب عرب      

إن اللجنة املنظِّمة تعمل طول العام لترتيبات       . اجللسة مباركة وناشرة للربكات   
اجللسة، ورغم أن اجللسة يف أملانيا تكون حتت سقف واحد إال أنه تظلُّ حاجة         

هذا العام عمل الالجئون اجلدد من باكستان حبماس        . لبعض األعمال التطوعية  
، فقد أخربين املسئولون أم حني أعلنوا بأم حباجة إىل مائيت متطـوع             كبري

 أن يدمي محاسهم هذا بعد قبوهلم أيضا، فحاليـا          �نسأل اهللا   . جاء أربع مائة  
هم متأثرون باألوضاع يف باكستان وحرمام منذ مدة طويلة، لكن الـشكر            

 اهللا فيمـا بعـد      احلقيقي على قبول جلوئهم ينحصر يف أال يتغافلوا عن عبادة         
أيضا، وال يهملوا أعمال اجلماعة من أجل الدنيا، وأن يقووا عالقـة الوفـاء              

ففي هذا امليدان أيضا تظهر نتائج جديدة كل عام، وأسأل     . واحلب مع اخلالفة  
اآلن أود أن أحتدث قلـيال عـن        .  أن يطور ويزيد هذه العالقة دوما      �اهللا  

فرصة للحديث عن ذلك بعـد اجللـسة،        الترتيبات أيضا ألن هناك مل أجد       
  .فأحتدث عنها اآلن ألنه يفيد اآلخرين يف العامل أيضا

كانت الترتيبات بوجه عام جيدة لكنه كما حيدث يف الترتيبات على نطـاق             
واسع تظهر بعض الشكاوى أيضا، فقد تكلمت عن ذلك يف أملانيا أيـضا يف              

ألقسام كثرية ومنها قـسم     اخلطبة يف أول أيام اجللسة، فالشكاوى عن بعض ا        
الضيافة، وهذا القسم مهم جدا، فإما نقَص الطعام وإما مل يكن نظام توزيـع              
الطعام جيدا، حيث اضطُر الناس لالنتظار طويال وبعضهم اضـطُروا لـشراء            
الطعام من السوق اجتنابا لالنتظار الطويل، وكان الوضع نفسه عند النـساء            
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عهن أطفال، حيث عانني كثريا فاشـترين       أيضا وخاصة النساء الاليت كان م     
فعندما ظهر هذا   . الطعام، كما مل جيد العاملون والعامالت أيضا الطعام أحيانا        

الوضع أول مرة كان من واجب رئيس اجللسة وفريقه أن يقوموا بـإجراءات             
فورية، ويستعرضوا ما هو السبب وراء ذلك؟ ولعلهم حـاولوا ذلـك إال أن      

جيب أن يتـذكر    .  هذا النقص يالحظ حىت آخر يوم      الوضع مل يتحسن وظل   
املسئولون دوما كما كانت العادة سائدة يف باكستان أن رئيس اجللسة كـان         
يعقد اجتماعا مساء كل يوم مع املسئولني ونائبِيهم ويستعرض وضع كل قسم            
ليعلم أين النقائص وكيف ميكن عالجها يف اليوم التايل، فمثال يفحص الوضع            

طبخ أنه كم طُبخ من الطعام وكم ضيفا أكلوا وهل نقص الطعام وطرأت    يف امل 
ويف ضوء ذلك يقـرر  . احلاجة إلعداد كمية إضافية أو زاد وفاض عن احلاجة       

إعداد الطعام لليوم التايل، فمن مسئولية قسم الضيافة أن خيرب رئيس اجللسة عن 
 يوضح أن كذا من هذه النقائص بدال من غض الطرف عنها وإمهاهلا، فعليه أن    

، وما  الضيوف والعاملني تناولوا الطعام اليوم، وأن كذا منهم مل يتناولوا الطعام          
هذا جيب أن يبحث فيه القسم املعين واألقسام األخـرى          .. السبب وراء ذلك  

على كل فرع أن يسجل هذه األمور عنده ويفحص كيف ميكن حتسني           . أيضا
لو عقدت جلـسة اسـتطالعية      . التاليةالوضع يف اليوم التايل أو عند الوجبة        

كذلك هناك فـرع املراقبـة،      . للتخطيط لليوم التايل لتم تدراك الوضع فورا      
وهناك فرع خاص يعمل حتت إشراف املشرف األعلى على اجللسة وعنـده            
عاملون معه يفحصون سريان األمور يف فروع خمتلفة ويتفقدون هل األمـور            

. وجدوا أمرا طارئا حاولوا سد اخللـل فـورا        جتري على ما يرام أم ال؟ وإذا        
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ولوحظ أيـضا أن عـدد   . فهناك حاجة لتنشيط هذا الفرع أكثر من ذي قبل   
مع أا موجودة يف البناية بعدد      . املراحيض واحلمامات كان أقل من الضرورة     

ال بأس به ولكن يبدو أا مل تفتح لسبب من األسباب، لذا فقـد واجهـت                
مع أن توفري السهولة    . جالُ أيضا مشكلة يف هذا الصدد     السيدات العجائز والر  

للمرضى واملعاقني بصورة أفضل كانت ممكنة بل كانت ضرورية كمـا هـو    
جيب على العامالت والعاملني أال يتشددوا مع املعـاقني         . شائع يف هذه البالد   

كان من واجب املشرفني علـى هـذا        . واملرضى فمهمتكم هي إراحة الناس    
ذنوا لفتح املراحيض واحلمامات عندما عنت الـضرورة إن مل          الفرع أن يستأ  

وإذا كان األمر يتعلق باستئجارها وكان يف بال        . يكن ذلك مسموحا من قبل    
املسؤولني توفري النقود فليكن معلوما أن توفري األموال أمر حممود ولكن ليس            
على حساب راحة الضيوف، وال جيوز حبال من األحوال أن خنفض مستوى            

فلو تفقد الفريق   . جيب أن جنعل الضيافة فوق كل شيء      . لضيافة لتوفري النقود  ا
العامل مع املشرف األعلى على اجللسة ملا طرأت هذه النقائص أو لسدت يف             

كذلك وصلتين بعض الشكاوى من الضيوف األجانب أيـضا         . وقت مناسب 
مل يكن هناك فكان هناك بعض املبايعني اجلدد جاؤوا من بالد أوروبية أخرى و  

كان من واجب أمري    . من يهتم م، وبناء على ذلك قد عاد بعضهم ساخطني         
اجلماعة أو الداعية أو املسؤول الذي جاء معهم من بلدهم أن يهتمـوا ـم               
ويساعدوهم يف كل شيء، وإن مل يأت أحدهم مع الضيوف من بالدهم فكان 

 الكافية فيما يتعلـق     ضروريا عليهم أن يزودوا الضيوف القادمني باملعلومات      
كذلك كان ذلك من واجب فرع االستقبال       . باللقاءات والترتيبات األخرى  
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والضيافة وفرع إسكان الضيوف أيضا، باإلضافة مساعدم وتوفري الـسهولة          
كذلك مل تكن هناك    . للجميع حىت يف موقف السيارات أيضا على سبيل املثال        

 والضيوف من غري األمحـديني بعـد        ترتيبات يف حملها إلعادة املبايعني اجلدد     
اجللسة لذا اضطر البعض لالنتظار إىل الساعة العاشرة ليال، مع أنه كان مـن              

  . واجب فرع االستقبال أن يهيئوا هلم وسائل السفر بعد اجللسة
على أية حال، إذا عاىن البعض أيضا بسبب نقاط الضعف يف الترتيبات فال بد              

 �ضرب عادة أمثلة ضيافة املسيح املوعود       حنن ن . من إصالحها يف املستقبل   
ونزلوا يف دار الـضيافة، ومل      " مين بور "بأنه جاء ذات مرة ضيوف من مدينة        

يهتم اخلدام هناك بإنزال أمتعهم كما كان مفروضا بل قالوا بأنه ميكـنكم أن              
تنـزلوها بأنفسكم، أو قالوا كالما يشبه ذلك فاستاء الضيوف مـن ذلـك             

 بذلك قفا آثارهم مسرعا     �عندما علم املسيح املوعود     . ورجعوا أدراجهم 
فأعادهم . وأدركهم بعد مسافة ال بأس ا قرب القناة إذ كانت العربة تقلّهم           

 بـإنزال   �وعند وصلوا مقر إقامتهم بدأ املسيح املوعود        .  من هناك  �
فهذه هي أمثلة الضيافة اليت جيب أن يضعها كل أمحدي وكل           . أمتعتهم بنفسه 

  . فهنا حاجة لنرفع مستوانا. ن فروع نظام اجلماعة نصب أعينهم دائمافرع م
كنت قد وجهت األنظار إىل هذه األمور يف خطبيت يف أملانيا قبـل اجللـسة               
بإجياز، لو انتبه املسؤولون إليها ملا ظهرت هذه الثغرات يف الترتيبات وملا واجه             

عي املسؤولني اجليدة بعض الضيوف هذه املشاكل، ففي هذه احلالة تدخل مسا        
  . أيضا يف طي النسيان ويزول تأثريها
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من املعلوم أن اجللسات تعقد يف كل بلد، وستعقد هنا يف بريطانيا أيضا اجللسة 
املركزية قريبا بإذن اهللا، فال بد للمشرفني عليها بل يف مجيع البالد األخـرى              

ثا ما حدث يف بلد وال وال يظنوا أن حاد. أيضا أن ينتبهوا إىل هذه األمور بدقة
بل جيب أن تسد النقائص حيثما كانت ويف أي فرع كانـت،            . عالقة له بنا  

أقول عن خيمة النـساء     . لكي تبقى تأثريات اجللسات الطيبة قائمة ومستمرة      
بأنه سادها الصمت واهلدوء بوجه عام، أما يف اخليمـة األخـرى احملـددة              

 وقد ذكرت ذلك من قبل أيضا       -ربت  للسيدات مع األطفال الصغار فقد أُخ     
 أن السيدات أيضا كن خيضن يف األحاديث بذريعة شغب األطفال، فعليهن            -

  . اجتناب ذلك يف املستقبل
على أية حال، مع كل ذلك كانت اجللسة ناجحة جدا بوجه عام بفضل اهللا              

كانت الربامج مدروسة جيدا وكانت اخلطب أيضا جيدة وكان محاس          . تعاىل
على املـشاركني   . ندعو اهللا تعاىل أن يدمي بركاا     .  ونشاطهم عاليا جدا   الناس

مجيعا أن يشكروا العاملني الذين أدوا واجبام بكل أمانة وإخالص وجهـد            
كذلك جيب علـى العـاملني والعـامالت أن         . متواصل، فجزاهم اهللا مجيعا   

. �عود يشكروا اهللا تعاىل على أنه أعطاهم فرصة خلدمة ضيوف املسيح املو         
ندعو اهللا تعاىل أن يوفقهم وكلَّ األمحديني أن يكونوا مفعمني دائما بعاطفـة             

  .املواساة املتبادلة واخلدمة، آمني
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