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

 عنيتسن * قيمتساطَ الْمرا الصدناه *يناط الَّذرصالِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعآمني� أَن ، . 
 ميكننـا أن  ،هتدرك اجلماعة مضمون   إذ يذكر يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية بكثرة،        الذيإن موضوع الشكر    

ألن الشكر احلقيقي هو     وال ميكن هلم ذلك يف احلقيقة،        ،نقول بكل حتد أنه ال يدركه غرينا على املستوى نفسه         
  . اآلخرين علىتههيبهللا تعاىل وحده والذي يكون لنيل رضا اهللا تعاىل ويكون نتيجة تقدم دين اهللا و

، وختطط على خري ما يرام إليصال تعليم         فقط فإذا كانت هناك مجاعة تسعى جاهدة لتقدم اإلسالم لوجه اهللا         
فهي اجلماعـة اإلسـالمية     (  شرحية من شرائح اتمعات      اإلسالم اجلميل إىل كل العامل وتسعى لنشره يف كل        

وإن حاول أحد ذلك    . ولن تروا هذا النشاط يف أية مجاعة أو حزب أو منظمة أخرى يف العامل             ) األمحدية وحدها 
. ـال ا ا اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف هذ     حترزهامن املساعي والنجاحات اليت      جزء    األلف ا من لن تروا جزء  ف

أذهام أو يقولون بأن األفكـار   املوجودة يف األفكار اخلاطئة عن اإلسالم    يقلعون عن  كان غري املسلمني     أي إذا 
قلوم فيحدث ذلك حبضورهم جمالس اجلماعة اإلسالمية األمحدية وحـدها،           مناخلاطئة عن اإلسالم قد زالت      

إذًا، إن مهمة . ية األمحدية وبراجمها فقطويطّلعون على تعليم اإلسالم الصحيح حبضورهم جمالس اجلماعة اإلسالم      
ونـرى  .  عامـا  ١٢٤اليوم بعد مرور قرابة     مستمرة إىل    ال تزال  �جتديد اإلسالم اليت بدأها املسيح املوعود       

 أفريقيا ومدا أو يف     ىسواء كانت هذه املشاهد يف صحار     يف كل مكان،    مشاهد حتقق وعود اهللا تعاىل وتأييده       
 أمريكا أو كانت تتعلق بتبليغ تعليم اإلسالم اجلميل إىل الناس يف            ،سويةاآلعربية أو   البالد  ال بعيدة، أو يف  الزر  اجل

ففي كل   ؛مريكيةاألوروبية و األربملانات  الأو أوروبا وإزالة شبهام، أو كانت تتعلق بترسيخ عظمة اإلسالم يف            
  . مكان تشاهد تأييدات اهللا تعاىل
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هذه األمطار ألفضال اهللا تعاىل إىل إدراك مضمون الـشكر وأداء شـكر اهللا    ناه توجكَمأبدا   يفهم غرينا    فلن
هذه املهمة . �لَئن شكَرتم َألزِيدنكُم� :األمحديون هم الذين يفهمون أكثر من غريهم معىن قول اهللا تعاىل        . تعاىل

دف منها هو أن نواصل املهمة اليت جاء اليت نقوم ا ليس اهلدف منها التعريف بأنفسنا أو االعتزاز بأنفسنا بل اهل   
 لـدى   د ليتولّ �، وأن نقدم أمام العامل تعليم اإلسالم اجلميل الذي جاء به رسول اهللا              �ا املسيح املوعود    

فاألعمال اليت يقوم ا املرء لوجه اهللا تعاىل        .  خامت األنبياء ولنقيم وحدانية اهللا تعاىل يف العامل        � بأنهالناس الوعي   
تأييد اهللا تعاىل ونصرته حيالفه     فإنّ  رياء، ويشكر املرء اَهللا تعاىل عند ظهور النتائج الطيبة          ال  شوا استكبار و  يوال  

  . فعلينا أن نضع هذا األمر يف احلسبان دائما. أكثر من ذي قبل حتما
ـ   ان أوهلـا يف  كنت قبل بضعة أيام يف جولة يف بعض البالد األوروبية حيث عقدت اجلماعةُ برامج خمتلفة، ك

قاعة االحتفاالت للربملان األورويب واشترك فيه أكثر من مئتي ضيف مبن فيهم أعـضاء الربملانـات األوروبيـة                  
 أمام لإلسالم اجلميل التعليم عن شيئا أقول أن يل تسنى كذلك. املختلفة وغريهم من الساسة واحملامني واملثقفني     

 يف اجلماعـة  أدت ولقد. بكثرة العامل يف الربنامج طِّيغُ الصحفي متراملؤ بفبسب األنباء، وكاالت ممثلي من كثري
 أعـضاء  مـن  اجلماعة أصدقاء هم احلقيقيون املنظِّمون كان وإن املناسبة هذه إقامة يف كبريا دورا أيضا ابريطاني
 نـشرت  فلـذا  ،أيـضا  قلقة بريطانيا مجاعةُ كانت رمبا جدا، ناجحا الربنامج كان باختصار. األورويب الربملان

 أرى. كاملعتاد أيضا الربنامج هذا يف األمحديني أدعية إجابة وشاهدنا الحظنا ولقد ،للدعاء املساجد يف إعالنات
 غـري  أي (عـادي  اإلسالم من شيء فال أكثر تأملنا إذا لكن معروفةو بسيطةً عادةً حنسبها بينتها اليت األمور أن

 وقد كثريا، احلضور يف األمور هذه رتأثَّ قد ولذلك ،مهم به يتعلق أمر فكل � اهللا أكمله الذي فالدين ،)مهم
  . ذلك على هللا فاحلمد اإلسالم، حول وشبهام شكوكهم وزالت علنا، بذلك صرحوا

 املسجد افتتاح كان أوهلما أملانيا، إىل توجهت ذلك بعد كنت إذ كبريان برناجمان أيضا أملانيا يف كان وكذلك
 واآلن مآذن بدون كان أنه إال املسجد إىل وحولتها بنايةً سبق فيما اشترت قد اجلماعة انتك حيث هامبورغ يف
 يف شـارك  قد باختصار. الضيوف إحضار احلقيقة يف منه اهلدف وكان برنامج هناك كان املناسبة فبهذه. اهبنو

  . اجلميل اإلسالم تعليم عن رائعا انطباعا الضيوف وأخذ مثقفة طبقةٌ أيضا املناسبة هذه
 البناية فهذه. ، وأنشئ حسب التصميم املقترح من اجلماعةأملانيا يف األمحدية للجامعة إنشاء مبىن جديد   متّ كما

. وواسـعة  جدا مجيلة فالبناية ،أيضا مطبخ وهناك أيضا، اومطعم اداخلي اوسكن وقاعة للدراسة كبرية غرفا تضم
 تعـاليم  إىل الـضيوف  استمع أيضا كوهنا. سياسة رجالو وصحفيون مثقفون، أيضا الربنامج هذا حضر فقد

 مسجدين افتتاح إىل باإلضافة ا، وأُعجبوا وفهموها الطالب، إىل املوجهة توجيهايت أثناء تناولتها اليت اإلسالم
 افتتـاح  فعنـد . واألخوة احلب مشاعر فأبدوا االفتتاح برنامج يف أيضا واملثقفون احمللي العمدة جاء حيث هناك

 ينأاوهن اهلدية فقدما" هدية لك نقدم أن نريد "وقاال قليل بعد إيلَّ وجاءا املسجد جريان من زوجان جاء ملسجدا
 بنـاء  أعمال بدأت عندما أنه فأخربين املدينة عمدة الربنامج يف معي جيلس وكان. طيبة مشاعر وأبديا باملسجد
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 املسجد بين لو بأنه تقول كانت حيث املنطقة يف املسجد اءلبن معارضةًالناس   أشد العائلة هذه كانت هنا املسجد
 روعهمـا مـن    هدأوا اجلريان وبقية البلدية لكن املسلمني، وترية هي هذه ألن والفساد لفنتا ل مركز فسيكون
 الصحيح اإلسالم رسالة وبلَّغومها أيضا األمحديون ما اتصل املدة هذه ففي. املسجد بناء ومت فكرما ودحضوا

 تقـع  اليت املسؤوليات إىل االفتتاح عند األمحديني انتباه لفت حني املسجد بناء بعد واآلن يتغري، سلوكهما أفبد
 الحظنـا  فقد كبريا احتراما يكنان فكانا أكثر، تغري فيهما حدثَ لإلسالم اجلميل التعليم وبينت عواتقهم، على

  .   تذوب املعارضني قلوب
. خمتلفة مناسبات يف هناك أقيمت اليت االحتفاالت يف املشتركني انطباعات لكم أقدم أن أريد حال، أية على

 مع ولكن االنطباعات، هذه مثل جانبا أضع أن املستطاع قدر وحاولت أيضا، عين انطباعام بعضهم أبدى لقد
  . ضمنها ذكري يرد فقد ذلك

 بـل إذا    ،إلسالم، فال دخل لشخصييت فيها    الذي أعرفه ذا اخلصوص هو أن ما قلته هناك إمنا كانت رسالة ا            
كما أنه ال بد أن يؤثر القول الذي أقوله نيابة          . شعر أحد أي تأثري فيها فكان ذلك بسبب كوا رسالة اإلسالم          

  .�لمسيح املوعود ل ألن هذا وعد اهللا تعاىل �عن املسيح املوعود 
ؤمتر الصحفي وطرح سـؤاال أيـضا، وامسـه    التعليق األول لألسقف الذي حضر املؤمتر وكان موجودا يف امل         

 سويسرا، وهو عضو يف املنظمة الدولية لألديان، كما أنـه مؤسـس ورئـيس               فالدكتور أمين هاورد من جني    
 انزلقت؛ كانت قد وجهت الدعوة إليه، وقبل يوم واحد ) أسرةأطعم (FEED A FAMILYللمنظمة اخلريية 

نت عينه ال تزال متورمة، مع كل ذلك حرص على االشتراك يف هـذا   الثلج فتعرض إلصابة بالغة، كا     علىقدمه  
كانت كلمات اخلطاب الذي أُلقي هنا حتمل يف        : يقول هذا األسقف  . احلفل، وجتشم عناء السفر إىل بروكسل     

إال أن الكلمات اليت كانت خترج من فمـه كانـت            منخفضةكانت نربته   : مث كتب عين  . طياا تأثريا سحريا  
  . قداما مثلهمل أر يف حيايت م. وة غري عادية وتتسم بتأثري خارقتتحلى بق

  . لبيان ميزات اإلسالم وحماسنِهذكرعلى أية حال، كانت الكلمات اليت يشري إليها 
هب وكان مندوبا من قبل الديانة البوذية اليابانية، وهو يوجه الكالم إىل اوهو ر" George Koho Mello"يقول 

لقد دعومتوين إىل االستماع إىل هذا اخلطاب اهلام، وكان االشتراك يف هـذا احلفـل               :  هذا احلفل  من أتى به إىل   
. واللقاء مع اخلليفة مدعاة سعادة كبرية يل، واللحظات اليت قضيتها هناك هلي حلظات غالية جدا ولن أنساها أبدا   

  .ركم عليه كثرياكما أتيحت يل الفرصة للقاء مع علماء بالد أخرى أيضا وهو أمر أشك
من معارفنا القدماء، وكان قد      وهو(صاحب السعادة فؤاد هيزر عضو الربملان البلجيكي قال بصراحة متناهية           

قابلين قبل هذا احلفل بليلة فقلت له بأن املعرفة بيننا أصبحت قدمية اآلن وجيدر بك اآلن أن تدخل يف األمحدية،                    
 إن خطابكم مل يكن مدعاةَ فخرٍ بالنسبة يل فقط بل           ): وهو عضو يف الربملان      نكنيوإنه اآلن يعد من الساسة احمل     
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كنا خنفض رؤوسنا عند الكالم عن اإلسالم قبـل ذلـك،           . لسائر املسلمني أيضا، ألن اخلليفة قد رفع رؤوسنا       
  .صحيح لإلسالم التعليمالوذلك ألنه مل يقدم أحد تعليما صحيحا، أما اليوم فقد عرفنا 

لقد هزنا خطاب اخلليفة، وتعلمنا منه أشياء : ن ديبريثاوزارة الداخلية البلجيكية السيد جونااملسؤول يف الل وقا
  .وال شك أن هذا اخلطاب كان مؤثِّرا جدا. كثرية

نشكر اخلليفة جزيل الشكر على إرشادنا وعلى رسالة األمن والسالم الـيت            : ويقول عضو الربملان السيد ماس    
  . اهاأعطانا إي

لقد أعطانا خطاب اخلليفة شعاعا من النور، وأشـكره علـى   : وقال عضو الربملان اآلخر السيد غادفري بلوم    
  .ذلك مين ومن مجيع زمالئي

وقد جاء من النرويج عضو الربملان وهو سيكرتري إقليمي للحزب الدميوقراطي املسيحي أيضا، وقـد أبـدى                 
  .مشاعر مماثلة

أيضا، وسجل عنده أهم    " إيريك"داخلية واخلارجية الفرنسية السيد     ل يف الوزارة ال   املسؤواحلفل  يف  وقد شارك   
وال بد أن أرفع إىل الوزارة تقريرا ـذا  . إن هذا اخلطاب حيتوي على إرشاد كبري لفرنسا: نقاط اخلطاب مث قال 

  .اخلصوص عند عوديت إىل فرنسا
أكثر من أي بلد أورويب آخر، ولكن مندوبه أيضا تـأثَّر           إن فرنسا بلد ترتفع فيه األصوات املعادية للمسلمني         

  .صحيحالسالمي اإلتعليم العندما قُدم أمامه 
وهـي مـن إقلـيم     Rocio Lopez عضوة يف الربملان السيدةالوقد جاءت من أسبانيا لالشتراك يف هذا احلفل 

ين هذا الربنامج على مجاعـة فعالـة        لقد عرف . لقد ترك هذا احلفل يف النفوس الصداقة واألخوة       : طليطلة، تقول 
لقد اتحد األمحديون من جنسيات وأقوام خمتلفة حتت قيادة مرزا مـسرور            . تساهم باستمرار يف األعمال البناءة    

وإنه لشرف يل أنين تعرفت عليكم يف عـامل غـارق يف            ". احلب للجميع وال كراهية ألحد    "أمحد وحتت شعار    
إنين أؤيد مجيع أفكاركم وأتفـق معكـم يف إقامـة       : مث تقول . األمن واحملبة نشوته وهو حباجة ماسة إىل رسالة       

احلقوق اإلنسانية على املستوى العاملي وإرساء دعائم األمن والسالم، وسأظل أعارض فكرة االضطهاد باسـم               
  .الدين

" بابولر " عضوة يف حزب  وهي Jose Maria Alonsoمث كانت هناك عضوة يف الربملان من إسبانيا أيضا وهي 
لقد كانـت   : حيث قالت يف إسبانيا؛ لقد أبدت انطباعاا بعد اللقاء معي         " كنتاوريه"مبدريد، وهي من منطقة     

. إا مجاعة مضيافة وحمبة لألمن    . انطباعايت بعد اللقاء مع األمحديني هي نفسها اليت كانت بعد اللقاء مع اخلليفة            
  . بني أتباعها وليس إىل زيادة املصائب فيما بينهمادة التحابويرى خليفتها أن مجيع األديان دف إىل زي

، وهو مؤلف للعديد من " Santiago Catala  " السيد Cuencaربوفيسور يف احلقوق يف جامعة المث كان هناك 
، )الشريعة اإلسـالمية  " (إسالمك جيورس برودنس  "و  ) اإلسالم يف فالنسيا  " (إسالم إنْ فالنسيا  : "الكتب منها 
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مام الذي تقابلنا معه علـى مائـدة        أرجو أن توصلوا كلمايت هذه إىل اخلليفة وإىل ذلك اإلِ         : ل هذا األستاذ  يقو
أمحد اهللا تعاىل على أنين تعرفت عليكم، وآمل أن يهيئ          . العشاء وشكري إىل اإلخوة اإلسبان الذين كانوا معي       

  . اهللا تعاىل لنا فرصا أخرى للقاء
  .  عليكم وأمتىن لكم خريا وأدعو اهللا تعاىل أن يهبكم نِعم الدنيا واألمن والسالمإن اهللا قد من:  مث يقول

. كنت أفتقد مثل هذا اجلو الروحاين منذ فترة طويلة        . إنين متدين ولدي بعض التجارب الروحانية أيضا      : يقول
 مـع اهللا، واهللا تعـاىل    إنه ذلك الذي يكون على الصراط املستقيم وهو  ؛أعرف متاما من هو الشخص الروحاين     

  .معه
لقـد  : كذلك شاركت حمامية من إسبانيا يف هذا الربنامج وأرسلت رسالتها بعد عودا إىل بلدها قالت فيها               

مل جيانب الصواب يف    : قال يل األمحدي السيد قمر الذي جئت معه إن هذه األيام ستكون عدمية النظري، وأقول              
  .أن تثمر جهودكم اليت بذلتموها يف هذه األيامإنين آمل من اهللا تعاىل . قوله ذلك

هذه السيدة من إسبانيا اليت كان يسودها اإلسالم يوما ما، أما اآلن فستجدون فيها عداء لإلسالم وكراهية ال                  
  .، ويتجاوز مثل هذا النفور يف بعض املناطق احلدود كلهاهحدود هلا جتاه

وهو يعمل بروفيسورا يف جامعـة مالطـا   " Arnold Cassola"السيد " مالطا"كما اشترك يف هذا احلفل من 
ويدرس األدب املالطي، وهو مؤلف ألكثر من ثالثني كتابا، كما أنه أحد املؤسسني لثالث أكرب حزب سياسي                 

، وظلّ يرأس هذا احلزب عدة سنوات، كمـا حيظـى           )احلزب األخضر املالطي  " (مالطا غرين "يف مالطا وامسه    
كان املؤمتر منظَّما تنظيما رائعا، ومل نر أي نوع مـن           :  الربملان اإليطايل، يقول يف تعليقه     يفبشرف كونه عضوا    
احلب للجميع وال كراهية    : "إن فكرة األخوة العاملية للجماعة اإلسالمية األمحدية وشعارها       . النقص يف أي جمال   

إن خطاب اخلليفة   . لدين ويكفل وحدة الناس   هام جدا جيمع البشرية كلها إذ يقضي على فروق العرق وا          " ألحد
وفّر منربا موحـدا    تاحلقيقة أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية      . كان يهدف بشكل واضح إىل إقامة السالم العاملي       

للمفاوضات لكل من يبحث عن السالم والتسامح يف اتمع العاملي، بل هي تقدم قضية أمن العامل على املستوى          
  . بكل جدارةالسياسي أيضا

، تعرف علـى  تلفزيونينيبرناجمني  تقدميوهو صحفي، ويتوىل " Ivan Bartolo"والضيف اآلخر من مالطا هو 
فلما اطلع عليها اُعجِـب ـا واتـصل         . اجلماعة من خالل بعض النشرات اليت وزعت هناك من قبل اجلماعة          

  .باجلماعة، مث تطورت هذه العالقات
 بكثري أكثر وجدته لقد: وقال عين كتب مث جدا، ا معجب وأنا رائعة السالم لإلحال خدماتكم أن كتب مث

 متـأثر  أنا. جديرين أناس إىل وصلت رسالتكم بأن جدا مسرور إنين خالدة، رسالتكم إن عنه، قرأت كنت مما
 يف به التقت اليت هزميلت قصة ذكر مث. العاملية املؤاخاة وإقامة العاملي السالم إلحالل ومساعيكم مهمتكم من جدا

 منظمـة  تكون ال عادة األورويب الربملان برامج إن له قالت برنامج، حلضور جاء بأنه أخربها حني أنه بروكسل
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 فأعرفُهم، هؤالء أما له قالت عندها األمحدية اإلسالمية للجماعة الربنامج هذا لكن: هلا قال فلما كثريا، ومنسقة
  . جدا منظمة دوما براجمهم إن

 االجتمـاع  كـان : انطباعه ضمن األوروبية سيانتولوجيا كنيسة عضو هوو  Christian Mirre  السيدالق مث
 الكراهيـة  وننبـذ  الـسالم  إلرساء متكاتفني نعمل أن رسالة خطابه يف مجيعا اخلليفة أعطانا ولقد جدا، مهما

 العمـل  يف اآلن يكمن نسانيةاإل لعامل األفضل املستقبل ضمان وإن باحلكمة، مفعمة رسالته كانت والتباغض،
  . فقط الرسالة ذه
 اخلطـاب  هـذا  أعجبين لقد فقالت أيضا، الفرنسية Mont Le Jolie منطقة عمدة نائبةُ الربنامج حضرت مث

  . بوضوح األمور مجيع وتناول جدا، عظيما خطابا حضرته ألقى فقد جدا،
 إذ جدا سعيد إنين: فقال، Mr Marco Tiani، وهو اجلامعات إحدى يف فرنسي بروفيسور احلضور من كان

 أن يل الربكـة  ومـدعاة  االعتزاز دواعي ملن إنه اخلليفة، برئاسة األورويب الربملان اجتماع يف احلضور يل تسىن
يرأسه اجتماعا حضرت إنـه . الدينية واحلرية اإلنسان حقوقِ لواء وحيمل احلقيقي بالسالم احلقيقة يف يهتم قائد 

 وال للجميـع  احلـب  "فشعار املتبادلة، والعالقات للسالم عظيم قائد هو إنسانا قابلت أين يل لفخرا دواعي ملن
 عدد فكان كبريا، شرفا احلضور مجيع ونال كثريا، الشعار هذا يفَّ أثَّر فقد للسالم، وأضمن أقوى" ألحد كراهية
  . اخلارج يف واقفني يستمعون الكثريون كان لدرجة كبريا احلضور

: الـدعوة  هذه على الشكر عواطف تقدمي بعد انطباعاته يف فقال اهلولندية سبيت نن ملدينة السابق العمدة أما
 إقامـة  إن)  االنطباعـات  هذه يف تشاركه اليت   زوجته مع حضر قد وكان (الربنامج هذا من جدا تأثرت لقد"

: قـال  مث. العامل يف السائد الديين التطرفو الظلم على أمثل ردا يشكل الراهن العصر يف القبيل هذا من الربنامج
 ينال أن املأمول ومن أيضا، األورويب للربملان سياسيةال عمالاأل جدول من جزء -السالم أي- املوضوع هذا إن

  . أيضا من حضره ومن استمع إليه ومن قرأه الربنامج ذا تشجع قد باختصار. أيضا املستقبل يف االهتمام
 على السالم تنشر األمحدية اإلسالمية اجلماعة إن: األورويب الربملان عضو وهو Mr Charles Tannock قال

 صحفي مؤمتر إىل يشري (الربنامج، هذا قبل أيضا ناجح صحفي مؤمتر أقيم فقد التطرف، وحتارب العامل مستوى
 بـأمس  فالعـامل  األسئلة، على الردود أسلوب من شخصيا كثريا فتأثرت) ساعة بنصف الربنامج هذا قبل عقد

 باإلسـالم  يتعلق وال قلوبنا نداء احلقيقة يف هذه السالم فرسالة. املسلمني زعيم من الرسالة هذه مثل إىل حاجة
  . أيضا أخرى بأديان عالقة هلا بل فقط
 القـارات،  مجيع يف فروع وهلا بسرعة، واالزدهار التقدم أشواط تقطع األمحدية اإلسالمية اجلماعة إن قال مث
 هلـذه  األساسـية  الرسالة ننشر أن واجبنا فمن األمحدية اإلسالمية اجلماعة تعاليم يعرفون الناس من جدا لوقلي

 يف الـسالم  إحالل ختص ال وهي األمن رسالة فهي أوروبا، يف" ألحد كراهية وال للجميع احلب "أي اجلماعة
  . العامل أديان مجيع أتباع يف بل فقط املسلمني
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 الـديين  التطـرف  بينما والصرب لألمن مثال أمثل متثِّل الراهن العصر يف األمحدية إلسالميةا اجلماعة إن قال مث
 يف يرتبط الديين التطرف وهذا كليهما، اإلنسانية واحلقوق السالم على خطرا صار قد اآلخر الطرف يف والعنف
  .العامل يف السائد باإلرهاب األخري

 األمحدية اإلسالمية اجلماعة تقوم كما الديين التطرف هذا على الرد إىل حباجة أنفسهم هم املسلمني إن قال مث
 خطابك يف ذكرت لقد أيضا، املعاين وواسع املؤثر اخلطاب على أشكرك اخلطاب، على تعليقا قال مث. ليهع بالرد

 أن أيضا وذكرت. والصرب والسالم األمن عن لإلسالم احلقيقي التعليم عن أخربتنا لقد خمتلفة، ومواضيع جوانب
 الغريب العامل عاتق على تقع اليت املسئوليات ذكر إىل باإلضافة النامية، املتخلفة البالد تساعد أن الراقية البالد على
  .                    ومواساة باهتمام يؤديها أن جيب اليت األورويب، االحتاد بالد سيما وال

كرجـل  أنا  اهلجرة، و ب تتعلقل بسالة أمورا نواجهها     ولقد أُعجبت بأنك ذكرت يف خطابك غري هياب وبك        
مـع  إن التعاون املتبادل والتسامح : وأضاف وقال. نواجهها يف بالدناوسياسي أعرف جيدا أن هذه قضية هامة      

  . أهم رسالة وجهت إلينا اليوم اليت جيب أن نذهب ا من هنا كان اآلخرين
إن مجاعتكم ترفض رفـضا  : ان األورويب من أستونيا يف تعليقه عضو الربمل Mr     Tunne       Kelamوقال 

إن منوذجكم يف جمال مجع األديان واملعتقدات       .  يف العامل املعاصر يوما بعد يوم      ينتشرباتا اإلرهاب والظلم الذي     
   فقط اليس هاما جدا نظري ،  ـسعدين أن   . اليوم لدينا فرصة مواتية لنركّز على نشر هذه الرسالة        .  أيضا ا بل عمليي

  . أعضاء الربملان األورويب أيضا يسامهون يف نشر هذه الرسالة
عادة ال يكون احلضور يف جلـسات الربملـان األرويب   : األورويب يف الربملان، عضو آخر  Claude Moraesوقال 

 اجلماعـة   إن الظروف السائدة يف العامل اليوم آخذة منحى يتطلب منا أن نتبنـى أفكـار              . بقدر ما نراه اليوم   
  . هناك حاجة ماسة خللق التسامح املتبادل واالحترام املتبادل. اإلسالمية األمحدية املتعلقة باألمن والوئام

إن جميئه إىل هنا يدل على أن الناس يريدون أن يعرفوا بعضهم بعضا، وأرى أن هناك حاجـة إىل        : مث قال عين  
دمة البشرية بغض النظر عن التمييز الديين والطائفي ميـزة        إن خ . فهم نظريات اجلماعة اإلسالمية األمحدية أكثر     

  .متميزة هلذه اجلماعة، فهناك حاجة لفهم هذه األمور أكثر
ووسـائل اإلعـالم    BBC News , Faith    Matters : لقد جاء هناك ممثلو وسائل اإلعالم املختلفة مثـل 

جنـغ  "وجريدة " جيو نيوز"القناة األردية  وممثل Favorite Channel Malta و، "Aqui Europa"اإلسبانية، 
 "Abhaber"كا ووسائل اإلعالم التركيـة  يلجيب" املنار"إذاعة ، وممثل Le Magazine (Paris)"وممثل " اليومية
    French      Acadamic     Resercherوممثل 

“Owner    of        Justis,   First    of    the  world  ”،و " Pukar News "   الربيطانيـة، قنـاة
 واملصورون الرمسيون يف الربملان األورويب، وممثلـو الراديـو    Pakistan  Associated     Press     of،"بكار"

نقلت قنـاة   وقد  . كانوا موجودين  والتلفاز البلجيكي، وغريهم من ممثلي وسائل اإلعالم من دول أخرى أيضا          
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CNN جزءا من اخلطاب يف موقعها وكتبت فوقه : “Quote     of       the       day” ،   ـذا إذ قد أُعجبـت
  . بس الذي كان يتحدث عن الوحدةتاملق

ه معه يف املقابلة يف  ب عضو جملس الشعب اإلقليمي يف هامبورغ مشريا إىل ما حتدثتHakan Temirel: قال
  . اليومما أرشدنا إليه حضرته  أرى أن العامل اإلسالمي كله حباجة إىل: ذلك اليوم

الربملان األورويب، فقد عقد احتفـال يف هـامبورغ ألن هـذا             فعاليةعلما أنين أذكر اآلن أحداثا بعد ذكر        
ثاء يب إذ عقدت اجللسة يف الربملان األورويب يوم الثال        واالحتفال كان يف اليوم التايل بعد الربنامج يف الربملان األور         

احلكومي يف ذكر انطباعاته عند أحد األمحـديني بـأن           املسؤولال  فق. وعقد احلفل يف هامبورغ يوم األربعاء     
خليفتكم قدم تعليم اإلسالم على أحسن وجه مما أدى إىل إزالة بعض األفكار اخلاطئة عندنا، وأنا مسرور جـدا           

 ليقدموا  واآلن سندعو ممثلي اجلماعة يف براجمنا     . اطّلعت على تعليم اإلسالم احلقيقي    قد   احلفل و  اباالشتراك يف هذ  
  . فيها تعليم اإلسالم
األسلوب الذي بين به اخلطيب كالمه كان يدخل إىل القلـوب           : يف منطقة هامبورغ  " هاربر"قال ممثل بلدية    

إن صورة اإلسالم وتعليمه اجلميل كمـا قـدمهما         : مث قال . مباشرة، وال ميكن ملمثل ديننا أيضا أن يفعل ذلك        
 الـذي   بلدالجيب على كل مواطن أن حيب       : وال سيما قوله  ،  يلإ بالنسبة   اخلليفة كانت صورة اإلسالم اجلديدة    

كذلك حضرت احلفل سيدتان ممثلتان مـن       . وكانت هناك سيدة قد ذكرت انطباعاا الشخصية عين       . يقيم فيه 
 وإن خطاب اخلليفة قـد أزال مجيـع      . لقد زالت خماوفنا كلها   : احلكومي فقالتا " ل االجتماعي فالتكا"دائرة  قبل  

املخاوف اليت  . إن تعليم اإلسالم مسامل وآمن جدا     . فكارمثل هذه األ  جيب على كل املسلمني أن يتبنوا       . خماوفنا
  .كنا نالحظها يف اتمع قد تالشت اآلن كلها

:  إحدى املكاتب احلكومة املركزية يف منطقة هامبورغ مع زوجته وقال يف تعليقـه             عنكذلك حضر مسؤول    
. حنال وهناك ملكة النحل، وحتوم النحل كلها حول ملكتها وتضحي بأرواحها من أجلها            لقد شعرنا كأن هناك     

  .إن مجاعتكم تعمل على هذا املنوال متاما ويضحي أفرادها بأرواحهم خلليفتهم ويطيعونه طاعة كاملة
مث . ة النحل إن مكانة اخلليفة أيضا كمكانة ملك     : وقال أيضا يف تعليقه   . فهذه املشاهد يالحظها اآلخرون أيضا    

الربنـامج   منمل يكن . لقد جاء هنالك بعض من ممثلي وسائل اإلعالم أيضا   . ذكر كيف تطيع اجلماعةُ خليفتهم    
أن أخاطبهم بل كان من املقرر أن يقابلوا أمري اجلماعة فقط ولكنهم أظهروا رغبتهم يف مقابليت وطرحِ بعـض                   

عنـدما  . حسنا، فليطرحوا أسئلتهم بعد االحتفال    :  قلت عندما ذكر املسؤولون هذا األمر يل     . األسئلة علي أيضا  
قلت للمسؤولني بعد االحتفال أن يدعوهم ليطرحوا ما يدور يف خلدهم من أسئلة قال ممثلو وسائل اإلعالم بأن                  
األسئلة اليت كنا نريد طرحها والشبهات اليت كانت تدور يف خلدنا قد زالت كلها يف أثناء اخلطاب وال حاجة                   

إذًا، عندما يطّلع الناس على تعليم اإلسالم اجلميل تفتح عيوم ويعرفون ما هو             .  أن نطرح أسئلة أخرى    لنا اآلن 
  . اإلسالم احلقيقي



 

- ٩ -

 وتعمل يف   - وأغلب ظين أا كانت عربية     -كذلك حضرت سيدةٌ كانت عضوة يف منظمة اتمع اإلسالمي        
ارض اجلماعة بشدة وكانت تتحدث أيضا ضد اجلماعة        جمال البحوث اإلسالمية يف الكلية، كانت يف البداية تع        

 لعله تغري بسبب أستاذ مصري يعمل يف الكلية نفسها وهو قريب جـدا مـن                -ولكن تغير سلوكها منذ فترة      
لقد تالشت خماويف كلها، إن خليفتكم ليس شخصا عاديا بل هو قائد عظيم، ورجل ذكي               :  فقالت –اجلماعة  

ويتكلم ويصلي وكنت أمتىن أن يكون يف املسلمني قائد مثله، وها قد رأيت هـذا      لقد رأيت اخلليفة ميشي     . جدا
  . القائد يف حيايت
 وعلى  هولكن هذه السيدة لن تؤمن على الرغم من أفكارها هذ         . �كة خالفة املسيح املوعود     ربفهذا كله ب  

الرغم من كل ما شاهدبل سوف تبقى متمسكة باعتقادها السابق،هت  .  
:  فقال يف تعليقه   - وهو املسؤول على اإلقليم كله       -الشرطة يف هامبورغ     الضابط قائد  احلفل   وقد اشترك يف  
  . تعليم اإلسالم الذي ذُكر يف اخلطاب ملا بقيت للشرطة ضرورة أصالبلو عمل اجلميع 

ها هناك جريدة حملية يف هامبورغ امس     . لقد غطّت وسائل اإلعالم هذا الربنامج يف هامبورغ على نطاق واسع          
"Hamburger Abendblatt " وجريدة أخرى امسها .  شخص نشرت هذا اخلرب٥٥٧٠٠٠يقرأها"Bild " أيضا

 تطبع مبئة ألف World Compact"وهناك جريدة أخرى امسها .  شخص٧٣١٠٠٠نشرت هذا اخلرب ويقرأها 
 هناك املختلفة داجلرائ نشرت وكذلك. أربع مئة ألف شخص يقرأها  N.D.R. Aktuell، وجريدة أخرى نسخة

  .املناسبة ذه فيه وخطايب هامبورغ يف املبىن يف املناسبة التعديالت إجراء بعد املسجد افتتاح خرب
 اليت التغيريات إىل تنظر كيف: الزيارة أثناء وسألين للزيارة "هيسن" والية برملان يف املعارضة زعيم دعاين ولقد

   ؟عندنا األيام هذه يف النقاش يدور ذلك لَوحفَ ية،العرب يف وخاصة اإلسالمية البلدان يف تظهر
 هذه إن له فقلت. هناك حيدث ماع املسئولون هم وهؤالء أيضا مساعدةٌ هناك إىل تصل هؤالء من أن فاحلقيقة
 عشرة قبل العريب العامل يف كانت نفسها فالقيادة وضحاها، ليلة بني حتدث مل العريب العامل يف السائدة األوضاع

هلـا بـسبب     االهتمام الوقت ذلك يف العظمى عر القوى ت لمف ، نفسها فكاراأل لديهم وكانت سنة، عشرين أو
 فالقيـادة . اخلـارج  مـن  هم اآلن يثريوم الذينبل   أيضا،هذه البلدان    شعوب تنتبه ومل ، الشخصية مصاحلها

 أو الغربية القوى مع ذلك ظلت   ، سابقًا أيضا  شعبها جتاه جيدة معاملتها تكن ومل ،هي هي كما كانت    فاسدةال
أرادت أن   الكـربى  القوى دامت ما أنه فاحلقيقة. حبكامها خاصة عالقاتعلى   داعمة هلذه البالد  ال الوكاالت

، ولكـن   االنقالب إلحداث حماولة أو سعي أي يظهر ومل ، خاضعني هلا استبقتهم يف احلكم     احلكام هؤالءيبقى  
  .تحقيق أهدافهم حاولوا إحداث إنقالب هناكعندما مل تعد هذه القيادة صاحلة ل

 ألنكـم  احلقيقيـة،  الدميقراطية فيها فأقيموا هناك السالم يستتب أن تريد الغربية القوى كانت إذا له فقلت 
 ملـدة  وتدعموه لديكم حمببا شخصا ختتاروا أن ال الدميقراطية، تكون أن جيب أنه كثريا، بالدميقراطية تصرخون

 ذلـك  ولـيس  .اتيالدكتاتور تولِّدون الذين فأنتم ضده، فتتحركون دكتاتورا وصار احلد وزجتا إذا مث طويلة
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 مـساعي  هناك تكون أن ينبغي لذا متاما، مشلوال يكون حىت البلد تدمرون يعجبكم يعود ال عندما بل فحسب
 يل تسىن باختصار. بأس فال الدميقراطية فيها تقيموا أن أردمت فإذا الفساد، يسودها اليت للبالد احلقيقية للمساعدة

  .أخرى أمور  إىلباإلضافة األمر، هذا إىل أنبهه أن
 اجلامعـة  فيهـا  تقـع  اليت املدينة عمدة قال ولقد أيضا، هناك األمحدية للجامعة اجلديدة البناية افتتاح مت لقد

 القلبية، مشاعره إظهار كان بل مكتوبا يكن مل اخلليفة ألقاه الذي اخلطاب إن": ريدستد آرمند وونر "األمحدية
. وإجيـايب  جدا مهم العملي منوذجهم للناس ويقدموا) يتلقَّونه الذي (بالتعليم أنفسهم يعملوا أن للطالب فقولُه
 القـادةُ  يكون ال فرمبا" كونه رغم "من يقصد ماذا أعرف ال (دينية، منظمة رئيس كونه رغم عملي إنسان فهو

  ).يفعلون ال ما قولوني هم أو عمليني رأيه يف الدينيون
: فقـال ) وكان قد حضر حفل افتتاح اجلامعة األمحدية      (" والْـثَر وولف "األملاين اإلسالمي املؤمتر سكرتري أما

مبـا أن   : كانت تعليمات اخلليفة وإرشاداته هامة جدا، وعلّق على أحد هذه التعليمات املوجهة إىل الطلبة فقال              
اآلخرين من ناحية لباسهم خصوصا لذلك من الضروري هلم أن يتحلّوا برحابة            الطلبة هنا سيبدون خمتلفني عن      

الصدر ومبعاملة اآلخرين بالصداقة واحملبة، مما سيساهم يف تقليل خوف الناس من اإلسالم وتفـادي حـاالت                 
ت اخلليفة التعصب، وال يتأتى ذلك إال من خالل احملادثة مع اآلخرين وتبادل املعلومات معهم، لذلك فإن إرشادا    

  .ذا اخلصوص كانت هامة جدا
وأرى أن خطاب   . أرى أن احلفل كان حمتشما جدا ويتسم جبو الصداقة        ": هانك"وقال أحد الصحفيني السيد     

إمام مجاعتكم كان مناسبا ومليئًا باألمور اجلوهرية، مل تكن تقتصر كلماته على بعض األخالق األساسية بـل                 
 تركت يف نفسي تأثريا عميقًا ألنه سرد بطريقة حمكمة وقوية موضوع معاملة الطلبة مع               كانت تهب احلياةَ، وقد   

  .السكان احملليني
ـ  . لقد غطّت وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكترونية افتتاح اجلامعة األمحدية تغطية جيدة           إىل اآلن   ولقد ن شرت

 واإلذاعة، كما نشرت صورةُ مبىن اجلامعة احمللّيز ومنها ما نشر على التلفا، أكثر من عشرةُ أخبار ذا اخلصوص 
لقد ألقى مرزا مسرور أمحد خطابا يف الطلبة، وأكّد هلم مرة بعد أخرى بـضرورة   : وكَتبت بعض اجلرائد  . أيضا

لقد أسدى إىل الشباب نصيحةً أن حياسبوا أنفـسهم ويعملـوا ـذه             . تقدمي تعليم اإلسالم اجلميل أمام العامل     
ومن أهم أهداف اجلماعة اإلسالمية األمحدية هو نشر الوئام         . ويتعاملوا مع بين البشر باألخالق الطيبة     التعليمات  

  .واألمن والسالم يف اتمع
، مث ذكرت "ريد شتيد"تعد اجلماعة اإلسالمية األمحدية دعاتها يف مسجدها يف : وكتبت إحدى اجلرائد عنوانا 

زالة خوف الناس مـن  إلهم مرزا مسرور أمحد انتباه دعاة املستقبل أن يعملوا      لقد لفت إمام  . تفاصيل ذلك املبىن  
  . ، ألن اإلسالم ال يعادي وال حيارب األديان واتمعات األخرى"هيسن"وإقليم " ريد شتيد"اإلسالم يف منطقة 

  .وهكذا كانت تعليقات أخرى للجرائد املختلفة
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ثمرات طويلة املدى، وأن تكون كل خطوة لنا متجهة حنو الرقـي  ندعو اهللا تعاىل أن يثمر مجيع هذه الربامج ب  
  .واالزدهار وتزيدنا يف الشكر والتقوى

  :�يقول سيدنا املسيح املوعود 
: عند الـسؤال  " احلمد هللا "ليس بالشكر احلقيقي قولكم     . إن شكركم احلقيقي هو حتلّيكم بالتقوى والطهارة      "

لطهارة احلقيقيتني فإنين أبشركم بأنكم ستكونون قائمني علـى         هل أنت مسلم؟ فإن سلكتم يف سبل التقوى وا        
  ."احلدود، وال ميكن ألحد أن يغلبكم يف هذه احلالة

  ."احلقيقة أن هيبة التقوى تؤثر يف اآلخرين أيضا، وإن اهللا ال يضيع املتقني: "�مث قال 
 يف سبل التقـوى، ألن  من الضروري لإلنسان أن ال يدع التقوى من يده وأن يسلك بكل قوة : "� قال  و

  ." هيبته يف قلوب املعارضنيوتستقرالتقي ال بد أن يؤثر يف اآلخرين 
  .آمني. لتمسك بالتقوى وينعم علينا بأفضالهلندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا 
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