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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 وإياك نعبد إياك * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمرص ينالَّذ تمعأَن لَيعر هِموب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  
النِعم . ا دنيوية ودينية وروحانية أيضاإن اهللا تعاىل ينعم على عباده نِعم) ۱۲: الضحى (�وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ�

والذين يكونون على صلة باهللا تعاىل ويؤمنون باهللا ويعتقدون أن اهللا هو مصدر النِعم . الدنيوية يعطاها اجلميع دون متييز
 نالوا وكما يظهروا على أنفسهم كذلك خيربون العامل أيضا أم. كلها يشكرون اهللا تعاىل على نِعمه الدنيوية أيضا

. هذه النِعم مبحض فضل اهللا تعاىل، ولكن إضافة إىل تلك النِعم الدنيوية هناك نِعم دينية وروحانية أيضا كما قلت آنفا
لعصر  الصادقِ قد نلنا هذه النعم اإلهلية يف ا�وحنن األمحديون أي املسلمون احلقيقيون وخدام حمب رسولِ اهللا 

وأحد طرق ذلك هو أن نقضي حياتنا عاملني . وإن بيان هذا الفضل واإلنعام اإلهلي واجب على كل أمحدي. الراهن
أن نعلن يف العامل ونطلعهم على ذلك ونبلّغهم أن هذه نعمة اهللا تعاىل من ا علينا وهذا نور : وثانيا. بأوامر اهللا تعاىل

ورثةَ فضلِ اهللا أو أفضاله الكثرية، ألن هذا هو نور اهللا وفيه يكمن بقاؤكم وبقاء العامل أنعم به علينا فتعالوا وكونوا 
وإن أبواب فضل اهللا تعاىل اليت تفتح علينا نتيجة تبليغ رسالة دين اهللا، أو . كله، وهو يضمن حتسني دنياكم وعقباكم

حب اهللا تعاىل لنا ونعمته علينا، األمر الذي يوجهنا يرزقنا اهللا تعاىل إياها، رغم بساطة مساعينا، تشجعنا على إظهار 
  . إىل ذكر نِعمه وأداء شكره

لقد أرسل . فاملؤمن احلقيقي حباجة ماسة إىل إدراك هذا املضمون على وجه احلقيقة لريث إنعامات اهللا تعاىل دائما
 يف العامل، وأيده بتأييداته اخلاصة أيضا، كما �الزمن لنشر رسالة رسول اهللا  يف هذا �اهللا تعاىل املسيح املوعود 

واملعلوم أن تأييدات اهللا تعاىل هذه . أيده بآياته اليت ظهرت وال تزال تظهر كالنهار الساطع ونرى ظهورها باستمرار
، إذ قد أخربه اهللا تعاىل قبل األوان أنك لن � سببها عائد إىل وعود اهللا تعاىل له �اليت حتالف املسيح املوعود 
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".  تعدوا نعمة اهللا ال حتصوهاوإن: "�فقد أوحى اهللا تعاىل إىل املسيح املوعود . تقدر على أن حتصى نِعمي عليك
  ". وأما بنعمة ربك فحدث: "وأوحى إليه أيضا

وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ، ال أرى غضاضة من البيان أن اهللا تعاىل قد : من منطلق: �يقول املسيح املوعود 
ومل يرسلين صفر اليدين، ومل يبعثين بغري . را من كل األمور املذكورة آنفاأعطاين مبحض فضله ورمحته حظا واف

التواضع واالنكسار شرط : �مث قال . اآليات، بل أعطاين كل تلك اآليات اليت تظهر وستظهر يف املستقبل أيضا
 حقيقة فعليه أن خيتار التواضع واالنكسار ألنه شرط ضروري أي إذا أراد املرء أن يكون عبدا هللا. (ضروري للعبودية

  .�وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ�: ولكن إظهار نعماء اهللا تعاىل أيضا ضروري حبكم اآلية الكرمية) للعبودية
أفضال اهللا تعاىل علينا أنْ نتحدث ا عمال بأمره تعاىل، وال بد أن نفعل ذلك ولكننا نفعل فكلما نـزلت علينا 

كنت يف األيام املاضية يف جولة يف أمريكا وكندا وقد عقدت . ذلك بالتواضع واالنكسار، وليس إلظهار كربيائنا
اإلسالم إليهم بصورة صحيحة، وقد وصلت هنالك برامج خمتلفة مع السكان احملليني ووفقين اهللا تعاىل لتبليغ دعوة 

رسالة اإلسالم إىل الناس على نطاق واسع بفضل اهللا تعاىل مل يكن يف حسبان املشرفني على الربامج من أفراد اجلماعة 
فهذا أيضا فضل من أفضال اهللا تعاىل، وليست نتيجة مساعينا، وبيان هذه األفضال يوجهنا إىل شكر اهللا . احملليني أيضا

  . تعاىل مرة أخرى
فقد مت تعريف اجلماعة نتيجة جوليت هذه يف منطقة الساحل . وسأذكر اليوم بعضا من وقائع هذه اجلولة األخرية

 لوس أجنلوس يف أمريكا وقد ذكرت يف مؤخرالقد زرت . الغريب يف أمريكا وكندا علما أنين مل أزر هذه املنطقة من قبل
نطقة واملدينة بإجياز، وقلت أن معظم سكان هذه املنطقة هم إسبان، وذكرت أيضا ماذا إحدى خطيب السابقة تلك امل

إذًا، قد ذكرت ذلك سابقا، أما اآلن فسأذكر كيفية نشوء العالقات . جيب على اجلماعة أن تقوم به هناك لتبليغ الدعوة
 حفلَد عقدت اجلماعةُ احمللية هنالك وق. مع السكان احملليني وكيفية وصول رسالة اإلسالم إليهم بصورة صحيحة

 يظنون بأن شرفون على احلفلكان امل.  أناس من شرائح خمتلفة يف اتمع بعدد ال بأس بهاستقبالٍ يف فندق اشترك فيه
. الناس هنا ماديون جدا لذا قد ال يأتون بعدد يذكر، ولكن ظلّ الضيوف يؤكدون لليوم األخري بأم سيحضرون

عندما يرسل املشرفون على مثل هذه احلفالت بطاقات الدعوة يستطيعون يف معظم احلاالت أن يقدروا عدد القادمني 
 يف حرية من رسلة ولكن كان عدد احلضور فوق تصورهم بكثري مما ترك املشرفني على احلفلنظرا إىل عدد البطاقات امل

 كان املشرفون على ترتيبات احلفل. أمرهم، واضطروا لتوسيع الترتيبات يف الصاالت اليت كانوا خصصوها للضيوف
وا منهم نظرا إىل كثرة الذين ريعتذمسحوا لبعض اإلخوة أن يحضروا بعض أصدقائهم أيضا ولكنهم اضطروا يف األخري ل

  .  ما كانوا أناسا عاديني بل كانوا من الشرحية املثقفة من اتمع واملعروفة فيهواحلاضرون يف احلفل. أكّدوا حضورهم
سول بإجياز وذكرت يف هذا السياق بعضا من سوانح أسوة ر" احلمد هللا رب العاملني: "آية هذا احلفللقد فسرت يف 

 املتعلقة حببه وشفقته على البشرية، وقلت هلم بأن هذا هو التعليم احلقيقي لإلسالم، وما دامت هذه هي األسوة �اهللا 
  ؟ ف ميكن اعتبار تصور بعض املسلمني املبين على العنف واإلرهاب أنه من اإلسالم يف شيءيلنا فك
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 عن أعرب واحد وكل ،� النيب وأسوة اإلسالم تعليم بربكة احلضور يف خاص تأثري للخطاب كان ،تصارباخ
. إليه حاجة بأمس املعاصر فالعامل. مكان كل يف ينشر أن فيجب اإلسالمي التعليم هو هذا كان إذا أنه انطباعه

 مقابلة يف انطباعام سجلوا وبعضهم أمامي، مرارا بعضهم بذلك صرح قد بل الرياء عبداف يكن مل ذلك أن واملالحظ
 من أناس حضر حيث ١١/٥/٢٠١٣ يف احلفل هذا أقيم لقد. أمامكم بعضها أقدم أن أود فاآلن. ايه يت امي فريق مع

 واالحترام املتبادل بواحل األمن عن اإلسالم تعليم على اطلعوا فحني ،٢٥١ عددهم وكان احلياة جماالت خمتلف
  . بعظمته وأشادوا جدا به أُعجبوا والعدل
 الضيوف من ١٧و البارزين اإلعالميني من ١٤و األمريكي، الكوجنرس أعضاء من ٥ احلفل هذا يف حضر لقد

 به بأس ال وعدد اجلامعات شىت من بروفيسورا ٣٧و واجليش، احلكومية الدوائر يف املسئولني كبار من ١٧و املثقفني،
 لألديان الدينيني القادة من ٢٩و احملترفني، من ٣٧ وقرابة دبلوماسيا، ١٣و احلكومية، غري املنظمات رجال من

. املسلحة والقوات الشرطة من ضيوف كان كما خمتلفة، جماالت يف وخرباء ومفكرون مثقفون كان وكذلك املختلفة،
: تقول احلضور من غُلربغ باربرا السيدة. البارزة صياتالشخ من به بأس ال عدد إىل الرسالة هذه بلغت قد باختصار

 هذا يف احلضور بفضل. هذا االفتتاح حفل حلضور وعائليت يل دعوتكم على العميق احلب بعواطف أشكركم أنا
  . نعرفها نكن ومل فينا تقيم كانت مجاعة مع اللقاُء يل تسىن وهكذا حيايت، يف وتيقظ حترك نشأ قد الربنامج
 ألحد، كراهية وال للجميع احلب أن -أنا يقصدين– بينها اليت النظر وجهة إن: قائال انطباعاته أبدى ضيوفال أحد

 إلرساء رسالته. صادقة فمه من خترج كلمة كل كانت بل واحد، كلِّنا إهلنا وأن رحب بصدر اآلخرين قبول وعواطف
  . باهتمام العامليون القادة إليها يستمع أن وجيب جدا مةٌمه النووية احلرب من العامل وحتذيره العاملي السالم

 املناسبة هذه عن املدن إحدى عمدة قال مث. ملعانه أيضا اآلخرون يرى لدرجة حتما، ومشرق حق اإلسالم فتعليم
 القائلة تهبفكر أرحب إين. والتسامح السلمية والعالقات السالم مواقف اختاذ على احلث على حيتوي كان اخلطاب إن

 وأن كله، العامل يف الدينية املعتقدات على بناء يعارضون للذين احلماية لتوفري حاجة مثة الدولة، عن الكنيسة بانفصال
 الصحيح اإلسالم تعاليم خالل من إال والتسامح العاملي األمن هذا إرساء ميكن وال. العاملي لألمن أساس يوضع

 أفضل مستقبل لبناء فرصة الشاب جليلنا يئ أن فنستطيع ،)مسيحي التصريح هذا صاحب أن باملالحظ واجلدير(
  . التعاليم هذه بواسطة

  . اإلسالم ضد كثري كالم منه يصدر اليت أمريكا يف اإلسالم تعاليم بروعة يشاد كيف فالحظوا
 لوس إىل جولته خالل أنه -امسي ذكر بعد- يقول املنطقة يف جدا مرموقة شخصية وهو أجنلوس لوس مدينة عمدة
 أعضاء ومنهم واإلنصاف، والسالم احلب إقامة رسالة املختلفة الديانات أتباع من فرد مئة مخس أعطى أجنلوس

 مرزا ركز لقد. والربوفيسورات الكبار واملسئولون اتمع محاية ومؤسسات ينةاملد بلدية يف واملوظفون الكوجنرس
 االستقبال حفل يف ذلك وكان ألحد، كراهية وال للجميع احلب أن على احلقيقية � النيب تعاليم حبسب أمحد مسرور

  . اجلميع حنن واجبنا من العاملي السالم إرساء إن يقول مث. ألمحديةا اإلسالمية اجلماعة قبل من شرفه على أقيم الذي
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 البلد هذا يف صدر حني واآلن مسيء، بأسلوب � والنيب اإلسالم ضد الكثري فيه يقال الذي نفسه هو البلد وهذا
. للجميع ضروري التعليم هذا بأن والتصريح اإلسالم مدح عن هؤالء يتمالك مل � والنيب اإلسالم حقيقة بيانُ نفسه
  . بعملنا العامل يف هذا لإلسالم اجلميل التعليم نقيم أن أيضا املسلمني حنن يهبنا أن تعاىل اهللا نسأل
 واالحترام واحلب والسالم األمن رسالةُ.. سالةالر هذه عاديةً تكن مل: كاليفورنيا لوالية السابق احلاكم يقول مث

  . مجيعا يرانا وهو واحدا إهلا ندعو وأنا خملوقه وحب اهللا حلب خلقنا وأنا املتبادل،
 الناس مجع ميكن كيف لنا وبين واالحترام احلب علَّم أنه امسي ذكر بعد أجنلوس لوس بلدية أعضاء أحد يقول مث

 اجلميع إليها استمع وقد اجلميع يف تؤثِّر كانت للجميع واألمن السالم لنشر رسالته إن. توحيدهم ميكن وكيف
  .أجنلوس لوس يف اليوم سمعت كما كلِّه العامل يف الرسالة هذه دوي يسمع وسوف باهتمام،

 مث. معك يل مقابلة أول هذهو رسالتك، قبِلت أذهاننا إن" بيكر رورا دانا "األمريكي الكوجنرس ءأعضا أحد قال مث
 على تعليقك إن األخرى، املهمة للقضايا وفهمك العامل يف السائدة األوضاع عن معلوماتك من جدا متأثر إين قال

 وجديرة جدا، جذابة الرسالة وهذه كثريا، املؤثر نطقيامل خطابك يفَّ أثر لقد احلقيقة، من جدا قريب السائدة األوضاع
  . األديان مجيع عند ومقبولة باالستماع،
 كان الربنامج هذا يف حضوري إن" موران راشل "األستاذة كاليفورنيا جامعة يف األقسام أحد رئيسة قالت كذلك

  .             والسالم األمن نشر إىل يهدف الربنامج وكان يل شرفا
 العليا واملثل الفكرية والرؤية الروحانية بني جتمع رسالة األمحدية اإلسالمية اجلماعة إمام قبل من تلقينا: ولتق مث

 أنه ماها درسا تلقينا لقد. والسالم باألمن -والفساد باخلصومات املتأجج- العامل ملء أجل من هام درس وهو الرائعة
 رسالة أعطانا الذي احلفل هذا يف اليوم اجتماعنا من أهم شيء من وليس. العاملية األخوة نعزز أن مجيعا واجبنا من

 األمن مهد إىل بواسطتها العامل يتحول أن وميكن بيننا من الكراهية على وتقضي وخصوماتنا قضايانا حبلّ تتكفل هامة
  .والسالم
 من كثري إىل استمعت لقد: مشاعره عن معبرا فقال هناك، حاضرا أيضا مسري حممد لسيدا املصري القنصل كان

 مباشرة قليب على اخلطاب هذا نزل لقد. العاملي األمن حول مثله خطابا حيايت يف أمسع ومل واحملاضرات اخلطابات
 من األلوف مئات إىل الرسالة هذه صلت أن جيب. كلهم احلضور رأي هو هذا أن يقني على وإنين. رتأث أميا به وتأثرت

  .اآلخرين إىل إليصاهلا جاهدا سأسعى وإنين العامل هذا يف الناس
 وما. البشرية وحبب والسالم األمن إقامة بطرق املتعلقة اخلطاب أجزاء يفّ أثّرت لقد: الربوفيسورات إحدى قالت

  .اجلماعة أشعلتها اليت الشموع هذه إىل اليوم البشرية أحوج
 قوي حبماس -مسلمة كوين- شعرت لقد": للمسلمني العاملة الشئون جملس "اإلسالمية املنظمة مديرة لتقا

 أفيض وأنا الس هذا من رجعت فقد السبت، يوم انعقد الذي الربنامج هذا لكم مبارك. احلفل هذا يف مبشاركيت
  .املتجددة واهلمة املفرط باحلماس
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 وهنا (أنه أكثر أفرحين والذي. إليه احلاجة وقت عند وجاء جدا ومؤثرا واضحا فصيحا اباخلط كان لقد: تقول مث
 من الكثري نرى بينما � النيب ضد الواردة االعتراضات مجيع على جدارة بكل هذا خطابه يف رد قد) امسي تذكر

 كان حفل يف مباشرة االعتراضات كل على أجاب قد أنه إال معقول؛ برد يهاعل يردوا أن دون يتجاوزوا اخلطباء
  .الرفيعة املناصب وأصحاب الكبار الشخصيات من كثريا جيمع

 وصل إنه. العامل يف والسالم األمن إحالل موضوع حول قط حيايت يف مثله خطابا أمسع مل: الضيوف أحد وقال
  .قلوبنا أعماق إىل مباشرة

 السالم إحالل نستطيع مبحتواه العمل خالل ومن العصر، حاجة اخلطاب هذا كان": برنادينو "مقاطعة عمدة وقال
  .كله العامل يف

 املتعلق اإلسالم تعليم وأعجبين رائعا، الربنامج كان: هناك كربى شركة يف مديرا يعمل الذي احملاميني أحد وقال
 الظروف رغم املسلمني غري مع والوئام التفاهم أجواء مةإقا يستطيعون وحدهم األمحديني أن شك ال. باحلروب

  .الصعبة
 كلمة وكل حرف كل تدبرت ولقد اجلماعة، عن كثريا أعرف أكن مل: املنطقة تلك يف املعروفني األطباء أحد وقال

 هذا يوجه أن جيب. صحيح قولٌ األبواب على الثالثة العاملية احلرب بأن قوله وإن. صادقة ووجدا اخلطاب هذا من
  .العامل قادة مجيع إىل التحذير
 التعاليم وقدم باإلرهاب) حضرته (ندد لقد. عليه بالثناء جديرا اخلطاب هذا كان": جيز جني "القس وقال

  .شجاعة بكل اجلميع أمام اإلسالمية
. الدين يف تفكريي عن تعبر كلماتك كانت. أنت قدمتها اليت الصورة ذه الدين أعلم أكن مل: فَرِدْ الدكتور وقال

 أيضا، إهله هو إهلي أن بعاطفة اآلخرين نقبل أن وهي عظيمة رسالة يتضمن" ألحد كراهية وال للجميع احلب "شعار إن
 األمن إلحالل املساعي هذه إىل صاغية بآذان العامل قادة يسمع أن ينبغي: يقول مث. األمن بإرساء كفيلة الرسالة هذه إن

  .النووية احلرب من ذيرالتح هذا وإىل
 أشجع وإنين األمحدية، اإلسالمية اجلماعة عن خربة أية املناسبة هذه قبل لدي كانت ما: أخرى بلدة عمدة ويقول
 نتذكر أن ينبغي ولكن كثرية حبقوق البلد هذا يف نتمتع أننا شك ال. والدولة الكنيسة بني الفصل خبصوص رسالتكم

  .معتقدام بسبب واالضطهاد للظلم يتعرضون العامل يف الناس من كثري هناك زال ما أنه أيضا
 التعاليم أن وهي جديدة زاوية اليوم علي انكشفت ولقد والدراسة، التعلّم يف كلها حيايت قضيت لقد: يقول مث

 إقامة ميكن ال نهأ يف متاما معكم أتفق وإنين. العامل يف والسالم األمن نشر يف مساعدة تكون أن ميكن احلقيقية اإلسالمية
 األصول وفق حيايت أقضي بأن وآمل جزيالً شكرا أشكركم إنين. االستبدادي والفكر الظلم على القضاء بدون األمن

  .أفضل مكان إىل العامل حتويل أجل من ذكرمتوها اليت
 ألننا وِفْقَها حياتنا يرنغ أن علينا تقع جسيمة مسئولية هي فكم النحو هذا على الرسالة ذه يتأثرون األغيار كان إذا
  . كله العامل إىل الرسالة هذه نوصل وأن � للنيب صادقني خدام بأننا ندعي
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 من الدميوقراطي احلزب من الكوجنرس أعضاء أحد وهو Dana Rohrabaker" بيكر رورا دانا "يقول
 اإلسالم أن شهر قبل بوسطن يف انفجار حادثة بعد ببيان أدىل وقد لإلسالم، اديةمع أفكارا حيمل وكان كاليفورنيا،

 حيث باكستان ضد بتصريح أدىل كما. املعاصر اتمع يهدد كبريا خطرا اإلسالم وصار األوالد، قتل على يشجع
 انطباعاته عن عبر اخلطاب هذا مسع ملا حال، أية على. األمور من ذلك وغري كلها، البالد عن باكستان تعزلَ أن اقترح

  : كالتايل
 والتسامح املتبادل احلب عن رسالته إن: يقول مث. قلوبنا يف خيتلج عما يعرب كان بأنه أقول اخلطاب هلذا مساعي بعد
  .بتالمحنا كفيلة وهي األمهية من كبري جانب على تقع اآلخر الطرف وتقبل
 واحد كل. للعامل الراهنة األوضاع حول احلكيم بفكره كثريا تأثرت وقد األوىل للمرة به التقيت لقد: عين يقول مث 

 جديرة وهي األمن رسالة ألا الديين انتماؤه كان مهما األمحدية اإلسالمية اجلماعة خليفة رسالة يقبل أن يستطيع
  .جدا قوي ومحاس باهتمام تلقّيناها ولقد. إليها باإلصغاء
: فيها يقول يل فأرسلوها أمريكا يف اجلماعة يف اخلارجية األمور سكرتري إىل رسالة الشخص اهذ كتب ذلك وبعد

 بذور الناس قلوب يف بذر قد هذه بزيارته وإنه أهدافها، مجيع كاليفورنيا جلنوب أمحد مسرور مرزا زيارة حقَّقت لقد
  .ا ويستفيد طويلة، سنني إىل مزروعاا وسيحصد والرفق واحلب احلسنة

 بذرة مبنـزلة كان قلتموه ما أن بتصريح اآلن يديل لإلسالم خمالفًا كان الذي الشخص هذا فإن وهكذا
  .اإلسالم جتاه املتشددة أفكاره تغريت وهكذا طويلة، سنني إىل زرعها وستحصدون

 األمحدية فضائيةال القناة عن معي يتكلم وأخذ جانيب إىل احلفل ذلك يف جالسا لكاليفورنيا السابق احلاكم كان
 ووعد أيضا ترددها أخذ مث كبريا إعجابا أبدى لقد. قناتنا تدار وكيف دعوا تبلغ وكيف اجلماعة هدف عن فأخربته
  .براجمها مبشاهدة
 Wallو Los Angeles Times: ومها معي مقابلة" أجنلس لوس "لوالية كبريتان جريدتان سجلت لقد

Street Journal، كيف: اجلريدتني هاتني إحدى ممثلة سألتين. وتعاليمه اإلسالم حول ديثاحل معظم ودار 
 قدمت قد املسلمني بعض ا قام اليت واإلرهاب التشدد أعمال أن حني يف هذه والسالم األمن رسالة نشر تستطيعون

   الصورة؟ هذه إلزالة تفعلون فماذا اإلسالم، عن سيئة صورة
 اإلمام بعث قد � النيب نبوءة وفق بأنه نؤمن وإننا والسالم، األمن رسالة منيتض احلقيقي اإلسالم إن: هلا قلت
 الصحيحة بالتعاليم كله العامل بل املسلمني لينور بعث وإنه به، آمنا وقد األخري، الزمن هذا يف املوعود واملسيح املهدي

 غالم مرزا هو املبعوث وهذا. والسالم والتصاحل األمن عن اإلسالم تعليم على كله العامل وليعرف لإلسالم والصادقة
  .بعده املهمة هذه ونواصل احلقّة التعاليم عن العامل أخرب النبوءات ووفق � القادياين أمحد

 هذه أن إال أيضا هناك خطايب يف املوضوع ذاه تناولت - حصلت؟ وملاذا اإلسالمية احلروب عن أخربا كما
 واالضطهاد للظلم تعرضوا بل بدايةً هجوما يشنوا مل املسلمني بأن هلا فقلت -اخلطاب ذلك قبل سجلت املقابلة

 على املسلمني ضد قائمة مماثلة حرب هناك ليست أنه ومبا أنفسهم، عن للدفاع اضطروا عليها وردا أوال، واهلجوم



 

- ٧ -

 صحيحا فليس وعليه الظروف، تلك مثل تنشأ مل ما موقوف بالسيف اجلهاد فإن لذلك الراهن، العصر يف ديين أساس
 الظلم مارسوا قد الراشدين وخلفاءه � النيب أن يثبت مل. املسلمني لبعض اجلهادية املنظمات بعض به تقوم ما

  .قط واالضطهاد
 الغربية الدول كانت: فقلت. فيها ورأيي بالدهم، يف أحداث من جيري وعما العرب، عن سؤال هناك كان مث
 تدعم نفسها الغربية الدول إن مث ا، لإلطاحة اآلن احملاوالت تتم اليت أو اآلن إىل أُقصيت اليت السابقة احلكومات تدعم
 هذه إن األهداف؟ هي وما ذلك كل وراء الفكرة هي فما الثوار، حركات أو للحكومات املعادية احلركات هذه اآلن

. معا والعرب اإلسالم يف تتحكم أن تريد الغربية القوى أن أرى إنين: قلت أن سبق فقد أنا أما. ا أدرى القوى
 احلمد ليبيا؟ يف حيصل وماذا حاليا، هنالك حيصل وماذا السابق يف األوضاع كانت كيف مصر، مثال ضربت كذلك

 وسائل وأصحاب الصحفيني من كثري يفعله ما خالف على وذلك قلتها كما كبري حد إىل األمور هذه نشرت أا هللا
  . اإلعالم

 ذلك لتحقيق تسعى أن فينبغي العربية الدول يف الدميوقراطية إقامة تريد الغربية القوى كانت إذا: أيضا هلا وقلت
  .عدل بكل
   فيها؟ رأيكم ما ،طاحنة حروب بؤرة سورية أصبحت: سألتين مث

 الكثرية، التمرد حركات إليه انضمت اآلن ولكن والسنة الشيعة بني نزاعا البداية يف القضية هذه كانت: هلا قلت
 أهداف م قضية إىل حتولت بل حمليةً داخليةً حربا اآلن احلرب هذه تبق ومل بينها، فيما متنافرة بل متحدة ليست وإا

  .كليهما الغربية البالد وتدعم أوفياء، ليسوا فيها والفريقان الغربية، الدول
 تدعم بينما سورية، تدعم روسيا إن. اآلخر أحوال من الواحد ويتأثر عاملية، قرية أصبح العامل إن هلم قلت لقد
 قويل نشرت وقد. اآلن لذلك يسعيان وكالمها الطرفني، مصلحة يف احلرب انتهاء أن واحلق. املتمردين الغربية القوى

  . كتبته فيما هذا
. رويدا رويدا العامل ويقبلها تنتشر، رسالتنا إن: قلت تنتشر؟ ال فلماذا السالم، رسالة هي رسالتك إن: يل قالت مث

 وكلل، ملل بدون باستمرار الرسالة هذه ننشر نفتأ فال حنن أما. املقبلة األجيال ستقبلها احلالية، األجيال تقبلها مل إذا
  .تعاىل اهللا شاء إن أوالدكم قلوب نغزو فلسوف قلوبكم غزو نستطع مل إذا. واهلمة األمل نفقد ولن

 تعاىل، اهللا من األنبياء جاء لقد. تعاىل اهللا عند من أصله يف كان دين كل إن: هلا فقلت الدين، إىل احلديث تطرق مث
 املسلمني مع حصل ما وهذا األيام، مبرور حرفت تعاليمهم ولكن ،أمجعني باألنبياء نؤمن وإننا حقة، بتعاليم وجاءوا
 تعاىل اهللا بعث قد ذلك أجل ومن ونسوه، به العمل تركوا أم إال اليوم، حىت أصالته يف حمفوظ كتام أن فمع أيضا،
  .العصر هذا يف والسالم الصالة عليه املوعود املسيح
 اإلسالم، من األمريكية اجلماهري والمسيا الناس تنفّر األحداث هذه إن: قائلة اإلرهابية األحداث إىل أشارت مث

 قلت وكما. وقتا يتطلب األفهام سوء إزالة ولكن بواجبنا، نقوم إننا: هلا فقلت. واسع نطاق على ضده كراهية وهناك
 ولسوف احلايل، اجليل إىل اإيصاهل نستطع مل إن القادم اجليل إىل احلقيقية اإلسالم صورة إيصال من نتمكن سوف آنفًا،
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 أية أو املسيحية  الديانة كانت سواء به، عالقة هلم يبق ومل الدين من نفروا عموما الناس إن: أيضا هلا وقلت. يقبلونه
 فعل ردة عندهم تنشأ وقت سيأيت ولكن اإلحلاد، إىل مييلون ينفكّون وال أصالً، باهللا يؤمنون ال إم بل أخرى، ديانة
 هذا األمحديني املسلمني حنن منأل فسوف وعندها أخرى، مرة الدين إىل ويرجعون ثانية، تعاىل باهللا فيوقنون ك،ذل على

  . احلقة التعاليم هذه على فيطّلعون الفراغ،
  . جيدا عنه كتبت مث أيضا، مالحظاا وتكتب احلديث هذا تسجل السيدة هذه كانت

 نطاق على وتقرأ وتوزع العامل، جرائد كربيات من وهي ،Wall Street Journal امسها جريدة هناك مث
 اللقاء هذا يف مندوا إيلّ وجه لقد. وغريها الصني يف سيما ال أيضا خارجها بل فقط املتحدة الواليات يف ليس واسع
 لنا، كله العامل إن: قلت يفورنيا؟كال إىل جئت ملاذ: سألين مما وكان. إلعادا حاجة ال مشتركة كانت بعضها أسئلة

 جئت وقد مجاعتنا، هنا توجد مث. تعاىل اهللا شاء إن فيها اإلسالم رسالة وننشر منه، بقعة كل إىل نذهب وسوف
  . لزيارم

 عادةً السياسيون القادة يفعل كما مستجدين، املتحدة الواليات إىل نذهب أيضا حنن أننا يفكّرون القوم هؤالء إن
 تريد وماذا األمريكان، السياسيني الزعماء ستزور هل: يل فقال أمريكا، من املايل والدعم املعونة طالبني ذهبوني حيث
 العامل، يف السالم يتوطد أن هو أريده ما كل جلماعيت، وال يل شيئًا ألطلب هنا آت مل: قلت أجندتك؟ هي وما منهم؟

 مل إذا السائدة األوضاع ألن الثالثة، العاملية احلرب العامل وجتنب يالعامل السالم إحالل على تساعد خطوات تتخذ وأن
  . األبواب على الثالثة العاملية احلرب فإن هلا حد يوضع
 الكراهية يزيد وهذا لألبرياء، قتل إنه: له فقلت طيار، بدون طائرات عرب تشن اليت اهلجمات عن حتدث مث

 يفعل كما (األبرياء بقتل يأمر ال اإلسالم إن. فيها اهلجمات هذه شنت اليت البالد يف الغرب ضد واملعارضة
  .ضدكم واملعارضة الكراهية يزيد مما اهلجمات ذه األبرياء تقتلون ولكنكم ،)اإلرهابيون

 غريها وكثري ،Wall Street Journal اجلريدة هذه عرب واسع نطاق على اللقاء هذا تغطية متّت قد باختصار،
 قد التقديرات أحد وحبسب ،Chicago Times و   Los Angeles Timesمثل األمريكية اجلرائد من

شبكة  عرب تقريبا مخسة ماليني وإىل نسمة، مليون ونصف ماليني مخسة إىل املطبوع اإلعالم عرب رسالتنا وصلت
 مبجرد ذا نقوم أن لنا كان وما. والتلفاز اإلذاعة عرب مليون ونصف مليون وإىل حمتاط، تقدير حبسب اإلنترنت
 لقد. قادر اهللا أن على للتأكيد بسيطٌ إهلي جتلٍّ إنه تأييده، عن رباين تعبري إنه تعاىل، اهللا أجراها رياح إا. جهودنا
 هذه يف اجلماعة فروع فعلى لذا. أيضا األسباب هليأت اجلهود، بذلتم مث صاحلة نياتكم كانت لو أنه به تعاىل اهللا أخربنا
  . اجلميلة اإلسالم تعاليم وتنشر الساحنة الفرصة هذه تغتنم أن املناطق
 أيضا املناسبة بتلك دعونا قد وكنا). بكندا (Vancouver يف" الرمحن بيت "مسجد افتتاح كان ذلك بعد مث

  . أيضا احلدث هذا بتغطية اإلعالم وسائل وقامت. املسلمني غري من الضيوف
 فوصلت كندا يف أما. العادي الوضع يف حمال وهذا إمجالية، بصورة نسمة مليون ١٢ إىل رسالتنا وصلت أمريكا يف

 حوارايت وتغطية املسجد افتتاح مبناسبة االستقبال حفل تغطية خالل من تقريبا مليون ونصف ينيمال مثانية إىل رسالتنا
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 يف هنا  bbcقناة تشبه وهي ، cbc امسها هناك وطنية قناةٌ املسجد افتتاح خرب نشرت لقد. اإلعالم مع املختلفة
 افتتاح خرب وصل وقد ،ctv امسها أخرى قناة كهنا مث. تقريبا شخص مليون إىل عربها اخلرب هذا وصل وقد بريطانيا،
 هناك مث. ألف مئة ستة إىل عربها اخلرب فوصل  Global TVقناة أما. نسمة ألف ومئيت مليونني إىل عربها املسجد

  .شخص ألف مئة أربع من أزيد إىل عربها اخلرب فوصل ،cbc باسم الفرنسية باللغة إذاعة مث كندية، إذاعة
 ألف شخص مبناسبة افتتاح املسجد ٨٥٠قلت من قبل فقد وصلت رسالة اإلسالم إىل حنو على أية حال، كما 

 ٧٥٠جريدة خمتلفة أخبارا ذه املناسبة وبلغت رسالة اإلسالم إىل ١١وقد نشرت . بواسطة حمطات اإلذاعة واجلرائد
هناك وسائل اإلعالم اخلاصة و. ألف شخص بواسطتها، كما بلغت إىل مليون ومئة ألف شخص بواسطة احملطة اإلذاعية

مبختلف الطوائف احمللية أيضا وهلا حمطات إذاعية خاصة وقد بلغت الدعوة بواسطتها إىل ما يقارب ست مئة ألف 
يسكن يف تلك املنطقة منذ فترة طويلة وهو وزير أيضا يف إقليم : "من ميت بهلَر"هناك صديقنا من السيخ امسه . شخص

كان قد حضر . بعد بضعة أيام وقد أعد مضمون اخلطاب سلفا" جنيف"يه أن يلقي خطابا يف ، قال بأن عل"ألبريتا"
 افتتاح املسجد ومسع خطايب الذي ألقيته بتلك املناسبة وقال بعد مساعه بأنه سيعد مضمون خطابه من جديد يف حفل

  .  جاء يف خطايبضوء ما مسع يف خطايب، وسيدخل يف خطابه ما جاء فيه وأنه يوافق على كل ما
مل أجد أي إام : قال مشريا إىل خطايب" روِندر سنغ"ميلكها السيد " شري بنجاب"كذلك هناك حمطة إذاعية باسم 

  . يف وجهة النظر اليت ذُكرت يف اخلطاب، وقد الحظت فيه شجاعة كبرية
ما أعجبين كثريا يف : خطايب قال مشريا إىل Christian Beckter كريستيان بيكتر: وهناك شخص آخر امسه

وقد ثبت نتيجة خطابه أن . هذا اخلطاب هو قول اخلطيب بأننا عندما نفتح مسجدا نكتب فصال جديدا للحرية الدينية
  . اجلماعة األمحدية ليست مجاعة متشددة بل حتب األمن والسالم ويعمل أفرادها بالقيم اإلنسانية املثلى

مث نشر ذلك يف .  على مجيع أسئليت ردودا مقنعة ووجدت ما كنت أحبث عنهلقد ردCBC :وقالت ممثلة إذاعة  
  . نشرة األخبار املسائية

وقال أحد . وهناك صحفي هندي قال بأنه سينشر خطايب هذا حرفا حرفا يف جريدته ألنه يتضمن رسالة عظيمة
وما .  قاسم مشترك بني كل األديانلقد علمت اليوم أن األمن ليس حكرا على املسيحية فقط بل هو: رجال األعمال

وقال مسلم مغريب بأنكم تروجون رسالة األمن، وآمل أن رسالة اإلسالم هذه . تعلّمته اليوم سأعلّمه أوالدي حتما
إنين مسلم : وأضاف وقال. املبنية على األمن ستنتشر بواسطة وسائل اإلعالم بدال من أنْ ينسب إليه اإلرهاب والعنف

  . علّمت اليوم أمورا جديدة كثرية عن اإلسالمسلفا ولكين ت
 وكان يقصد اخلطاب الذي -هذا اخلطاب كان ضم يف طياته أفكارا عميقة : قال أحد الضيوف من غري املسلمني

واألهم ما جاء فيه أن اخلطيب عاجل .  وقد أحاط جبوانب واسعة وكثرية-ألقيته مبناسبة افتتاح املسجد وقد بثّ مباشرة 
إن رسالة التوحيد اليت : وقال غريه. كان اخلطاب واضحا جدا واتسم ببعد النظر اجلدير باإلشادة.  عامة الناسخماوف

  . تنشروا حتمل يف طياا معاينَ هامةً للعامل كله
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كما قلت من قبل، إن وسائل اإلعالم املختلفة لعبت دورها يف إيصال خرب احلفل الذي عقد يف كالغاري، وغطّته 
وبذلك وصلت رسالة اإلسالم إىل مثانية  " يفأومين يت "وقناة " يفسي يت "اعة سي يب سي، وحمطة تلفزيونية أخرى إذ

وإذا ألقينا نظرة شاملة ميكن القول بأن الرسالة بلغت إىل أكثر من عشرين مليون . ماليني ونصف مليون شخص تقريبا
إىل % ٢٥أما فيما يتعلق بإقليم الساحل الغريب فقد بلغت من . مريكا باملئة من سكان أةشخص، أي إىل أكثر من أربع

من سكان كندا، األمر الذي ما كان ممكنا % ٢٥كذلك وصلت هذا الرسالة إىل . من سكانه حسب رأيي % ٣٠
بأي حال، فهذا فضل اهللا البحت .  

 هذا األمن يظهر من أعمال املسلمني؟ إذا كان اإلسالم دين األمن فهل: كذلك سألتين صحفية عند املقابلة يف كندا
إن تعليم القرآن هو تعليم األمن والسالم، أما إذا كان أحد القادة أو احلاكم أو الشعب ال يعمل ذا التعليم : قلت هلا

فإذا كان هؤالء ال يؤدون حق هذا التعليم أو ال يالحظ تطبيقه يف البالد اإلسالمية فقد أرسل اهللا . فهذا خطأه هو
وكانت الصحفية تكرر مرة بعد أخرى األحداث اليت حدثت مؤخرا .  إلصالح هذا الوضع�اىل املسيح املوعود تع

.  يف أمريكا وكذلك ما حدث يف لندن مؤخرابوسطنمبا فيها حادث وقع يف القطار يف كندا وتفجري القنبلة يف 
نتيجة ابتعاد الناس عن اهللا تعاىل، واإلسالم ال يعلّم ذلك قط بل كل ذلك حيدث نتيجة احنراف فأخربا بأن كل هذا 

وقلت هلا أيضا بأن . الناس عن تعليم اهللا تعاىل، فلو عمل الناس بالتعليم الصحيح لساد األمن والسالم يف كل مكان
قلت أيضا أن ما حدث يف بريطانيا قد شجبته و. هناك بعض الفئات املتطرفة داخل اإلسالم اليت تعمل باسم اإلسالم

. املنظمة اإلسالمية الكائنة يف لندن بكلمات قوية وواضحة جدا، وقالت بأن هذه الفعلة غري إسالمية بكل املعايري
  . واملعلوم أن قد أحسنت صنعا يف قوهلا هذا وكان بياا هذا جيدا

؟ قلت هلا بأننا نقوم جبهد دؤوب لذلك وخندم أيضا السكان ماذا تعملون لوضع احلد لإلرهاب يف العامل: مث سألت
احملليني إلقامة األمن غري أننا ال منلك أية قوة حىت مننع الظلم بالقوة، ولكننا ننشر تعليم اإلسالم الصحيح وسنستمر يف 

  . ذلك
ن أقول شيئا عن ال أستطيع أ: يقال بوجه عام أن العنف ينتشر من املساجد فما رأيك يف ذلك؟ قلت: مث قالت

اآلخرين، أما مساجدنا أي مساجد اجلماعة اإلسالمية األمحدية فال تصدر منها إال رسالة األمن والسالم فقط، وهذا ما 
ولو وجد أحد . وبناء على ذلك إن عدد ارمني يف مجاعتنا قليل جدا بل كاملعدوم بفضل اهللا تعاىل. نسعى إليه دائما

  .   جلماعة تعاقبه وتطرده من نظامها فوراجمرما على سبيل الندرة فا
 ٢٥ كانت اليت املقابلة مدة طول وظلت خمتلفة قوالب يف نفسه السؤال علي تطرح سي يب سي قناة ممثلة وكانت

 هلا فقلت. آخر أمر عن نتكلم وأننا السالم يؤيد ال اإلسالم تعليم أن طريقة بأي مين تستصدر أن حتاول تقريبا دقيقة
 لبعض قالت مث فضحكت. نفسه جوايب سيبقى خمتلفة زوايا من السؤال وطرحت السؤال شكل غيرت همام أخريا،
 على. اإلسالم ضد شيئا منه أستصدر أن حصرا أستهدف كنت إذ استراتيجييت، إىل فطن قد كان: حبقي اجلماعة أفراد
 رسالتكم؟ ستنتشر كيف سألت مث. تصنع أي فينا فليس تلقائيا نفسها عن تتحدث احلقة اإلسالم تعاليم إن حال كل

 املسيح سيدنا كان. اهللا بإذن ذلك يف نتقاعس أو نتواىن ولن الدوام، على ننشرها وسنظل ننشرها حنن هلا فقلت
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 وإىل اخلالفة، نظام ظهر مث مليون، بنصف يقدر أتباعه عدد كان تويف حني مث دعواه، أعلن حني وحيدا � املوعود
 املسلمني عامةُ إلينا وينضم املاليني، بعشرات اآلن وحنن اجلماعة تأسيس على قرن وربع قرن مضى قد اآلن

 سيستتب وعندئذ اهللا، شاء إن الرسالةَ هذه ستتقبل القادمة األجيال وإن أيضا، األخرى الديانات وأتباع واملسيحيون
  . العامل يف الصحيح اإلسالم وينتشر العامل يف احلقيقي السالم
 الرسالة فإيصال حمتاط، بتقدير إنسان مليون عشرين من أكثر إىل قلت كما اجلولة هذه خالل الرسالة وصلت لقد

 لكم قدمت كما اهللا بفضل الصحيح اإلسالم أي اجلماعة حبق يتكلمون الناس جعل مث الناس من اهلائل العدد هذا إىل
 رمحه الرابع اخلليفة رؤيا ذكرت كنت. اهللا أجراها قد رياح هي وإمنا اإلنسانية، املساعي ببذل ممكنا يكن مل األمثلة،

 يف الناس رأى قد يكن مل لكنه الناس، من هائال عددا رأى قد كان أنه قلت ورمبا أجنلوس، لوس يف خطبيت يف اهللا
 هذه أن شك فال الصحيح، اإلسالم األمحدية حبق درتص األرض من أصواتا ومسع خالية ميادين رآها كان بل احلقيقة

  . الرؤيا تلك حتقيق من جانبا تشكِّل اآلن تصدر اليت األصوات
 حبق بشدة وستدوي باستمرار تصدر ستظل األصوات هذه أن تصدق املختلفة االنطباعات وهذه هذا الناس فاهتمام

  . اإلسالم
 واسع نطاق على األمحدية إىل الناس تعرف حيث جولة يف شهر قبل إسبانيا إىل ذهبت أين الغريب اهللا قدر ومن

 إىل جديد من الناس ويتعرف مسيحية هناك احلكومة واآلن ما زمن يف إسالمية حكومة فيه كانت الذي البلد جدا،
 واجبنا، من ملهمةا ذه فاالعتناء. بكثافة اإلسبان فيها يقيم منطقة يف ذلك من شهر بعد أمريكا إىل ذهبت مث اإلسالم،

 أن فعلينا كليهما، والغرب الشرق يف اإلسبان إىل الصحيح اإلسالم األمحدية رسالة أوصل قد � اهللا كان إذا أنه
 اخلطبة يف قلت كنت كما أمريكا يف فاإلسبان. اإلسالم راية حتت ؤالء لنأيت احلثيثة اجلهود ببذل املهمة هذه نواصل

 املصلح سيدنا كان. إسبانيا سكان أضعاف عشرة عددهم إنّ حيث م، واالهتمام بالعناية يطالبون  أجنلوس لوس يف
 خاصة بصفة ذكر مث أيضا، بأمريكا قوية عالقةً املغرب من الشمس لطلوع إن الشورى مبناسبة قال أيضا � املوعود
  . أمريكا يف اإلسالم تبليغ مهمة

 تربية عن وال تربيتنا عن نتغافل ال أن ينبغي التبليغ جانب إىل لكن أمريكا، يف الدعوة لنشر برامج نعد أن فعلينا
  . أعمالنا خالل من ربنا بنعمة حدثْنا إذا إال ذلك يتحقق ولن ضروري، األمرين فكال اجلدد، القادمني

 نطاق توسع أن أيضا هناك اجلماعة فعلى الصحيح، باإلسالم قلت كما كندا كانس ربع اهللا عرف قد كذلك
 ونيل الشكر عواطف وإبداء الدعوة نشر يف واالنشغال أنفسكم بتربية إال ذلك يتحقق ولن العمل، ذا وتم التبليغ
  .اهللا شاء إن العبادة، معايري

 خري على املهمة هذه لتحقيق أيضا العامل بالد سائر ويف وكندا أمريكا أي البلدين كال يف اجلماعة أبناء � اهللا وفَّق
  . للتبليغ اجلديدة اآلفاق هذه لفتح البلدين كال يف الشباب وفَّق قد اهللا إن أيضا أقول أن أود هنا. يرام ما

 البلدين كال يف اخلارجية األمور فسكرتريا قبل، ذي من أكثر واجبها ألداء اجلهود تبذل أن القادمة األجيال فعلى
 بإجنازات، وقاما عالقاما نطاق وسعا فكالمها. اهللا بفضل اجليدة األعمال ينجزان اهللا بفضل وفريقامها فهما شابان،
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 جيزيهم أن � اهللا نسأل. باستمرار للتبليغ اجلديدة اآلفاق هذه من يستفيدا أن والتربية التبليغ قسم واجب فمن
 قال كما هللا تواضعا يزدادوا أن ينبغي بل مهمة، أي إجناز بعد يفتخروا أن وحذار قبل، ذي من أكثر تواضعا ويزيدهم

  .آمني. مجيعا اهللا وفَّقنا. جدا مهم واالنكسار التواضع إن � املوعود املسيح سيدنا
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