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  مقدمة

اخلامس  يسي امل خليفة حضرة، انطلق 4102يف الثاين من شهر يونيو/حزيران عام 
 جولة إىل أملانيا ملدة مخيسة عشر يف له والوفد املرافقأيده اهلل تعاىل بنصره العزيز 

 .نصره اهلل اجلليسة اليسنوية هناك حبضوره، حيث سيشرف يوًما

 هناك كان(،  أمري املؤمنني احملرتمةزوجة ) سبوحياخلالة و  أمري املؤمنني وإضافًة إىل
، سعيد ناصر، و موظفي األمن وهم حممد أمحدمن  ستة ،الوفد املرافق عضًوا يف 01
 . قدوسخواجة و  هومايون سردار، و عوام حميسن، و سخاوت باجواو 

 دعبد املاجاليسكرتري اخلاص(، و ) جاويد أمحد كان هناك منري ومن موظفي املكاتب
وأنا  اليسكرتري اخلاص( )من مكتب بشري أمحدضايف(، و طاهر )وكيل التبشري اإل

 اإلعلم والصحافة املركزي. مكتب عن بصفيت ممثًل  حيث سافرت

أيًضا  كان هناكفقد   عن طريق الرب إىل أملانيا كان ميسافًرا ؤمننيأمري امل وحيث أن
 . مقصود ورانا أميين ناصر، و أميين ندمي وهم سائقني ثلثة

 
 وفد المرافق ألمير المؤمنينأني سأكون ضمن ال معرفة

اليسنوية  إىل جليسة أملانيا أمري املؤمنني مع اليسفر شرف أن يكون يل مل أكن أتوقع
 جوالتعدة  يف حضرته مرافقة كان يل شرف لى الرغم من أنهوع .4102لعام 

 . مري املؤمننيأل الوفد املرافقكعضو يف  أملانياإىل  أبًدا سافرمل أ إال أين ،يف املاضي
 

 منري اخلاص، أمري املؤمنني قال يل سكرتري جًدا عندما كبرية دهشيتلذا كانت 



هذه فكرر  ما يقصد مل أفهم بدايةيف ال. "أستعد" أن إن علي   مايو 41جاويد، يوم 
 . املقبلة جولة أمري املؤمنني كان يشري إىل أنه يف ذهين ملع مث العبارة

كنت  إذاسألين خلهلا  أمري املؤمنني، كان عندي لقاء عمل مع وبعد بضع دقائق
أمري  قال يل، مع ابتيسامة. و أين عرفت للتو أجبتهف إىل أملانيا سأسافر أعرف أين
 . نظيًفا استعداًدا هلذه الرحلة معطفي أن أجهز املؤمنني

 
 

  
 مغادرة المنزل

 .ؤهااإحص يستحيلي ن وله بركاتاكبري  شرف وامتياز أمري املؤمنني مع اليسفر
 . بصحة جيدةيكونوا آمنني و تك وتدعو اهلل أن لبالطبع تفتقد عائ ولكنك

. مري املؤمننيأ سافرت مع الدعاء الذي أردده كلما نفس ، رّددتبييت غادرت ملا
 أي خطأ أو فعل غري ينأن جينب تعاىل ودعوته على هذه الفرصة اهلل شكرتحيث 
  مناسب.

 

  في لندن األحمديين حزن

 مئات منبضع ، إن مل يكن عشرات، رأيت الفضل ميسجد عندما وصلت
، فلعدة يشعرون كيف كنت أعرف. أمري املؤمنني لتوديع قد جاؤوا، األمحديني

 حبزن كبري أشعر كنت ويف كل مرةقبل سفره  أمري املؤمنني لرؤية هناك مرات ذهبت
  لبعض الوقت. بعيًدا سيكون احلبيب أن خليفتنا



أصب  مؤخًرا مبشًرا بعد أن خترج من  والذي، عبد القدوس، صديق يل حتدثت مع
  غادر أمري املؤمنني ببيساطة إنه كلما وقد قال اململكة املتحدة، اجلامعة األمحدية يف

 ."جوفاء وفارغةقد أصبحت " لندن أن كما لو بدوي

  اللحظة األخيرة يعمل حتى أمير المؤمنين

وهناك  لدقيقة اليسكرتري اخلاص إىل مكتب، ذهبت بينما كنا يف انتظار املغادرة
 وهكذا يف مكتبه. وكان حضرته ُمنارًا أمري املؤمنني مكتبالضوء خارج  رأيت أن

  عمل.ي املؤمنني أمري كان،  اللحظة األخرية حىت

إما باالستعداد أو  قليلةال دقائق األخريةال ميضي معظمنا على اليسفر نوشك عندما
 .اجلماعة يف العمل من أجل كل دقيقة ميضي أمري املؤمنني، ولكن تناعائل برؤية

  الفضل مغادرة مسجد

اعًيا دعاًء مج أمري املؤمنني بعد أن أمّ  صباًحا 01:01 اليساعة الفضل ميسجد غادرنا
  صامًتا.
سخاوت واألخ ، يقودنا الذي كان، أميين ندمي، مع األخ األمامية اليسيارة كنت يف

 .حميسناألخ و 

 ، منذ سنوات عديدة، وأعرفمن برادفورد وهو، ندميأعرف 
 . طبيعته حيب الكلم، وهذا ما حدث، فهو يف الرحلة أنه سييسلينا أثناء

  وهكذا أيًضا جيدة صحبةً حميسن واألخ  سخاوتاألخ  كل من وكان
  إىل آخرها بالبقاء مًعا. استمتعنا من بداية الرحلة

 نفق بحر المانش الوصول إلى



صلنا إىل و و  فولكيستون من نفق حبر املانش إىل أوروبا عرب أمري املؤمنني ميسافًراكان   
 بعد الظهر.04:00امليناء اليساعة 

بينما كنا ، و موقف اليسياراتوهكذا انتظرنا يف  ةسيغادر اليساعة الواحد كان القطار
أهنم  فأمعنت النظر أكثر ورأيت جًدا. مألوفونركاهبا بدا يل  ننتظر مرت بنا سيارة

الذي كنا  القطار يف نفس القناة يعربون من أفراد أسريت وكانوا بالصدفة جمموعة
 نيسافر على متنه.

 .دقيقة فقط 10 إىل كااله من فولكيستون تيستغرق الرحلة

 ظل طوال الرحلةو  األخرى. واحدة وراء يف نفس العربة لوفد املرافقا سيارات دخلت
 سيارهتما. يف سبوحياخلالة و  أمري املؤمنني

 

  كااله الوصول إلى

 وقد. بالتوقيت احمللي، الثالثة الثانية ظهًرا بتوقيت بريطانيا اليساعة كااله وصلنا إىل
األمحدية يف أملانيا، عبد اهلل كان يف استقبال حضرة اخلليفة أمري اجلماعة اإلسلمية 

 فاجييسهاور، وعدد من أبناء مجاعة أملانيا اآلخرين. 

 
 اللقاء مكان حول االرتباك بعض

الوفد ، يف حني توقف على الطريق اليسريعاملضي  الوفد املرافق سيارات واصلت
 .الطريق اليسريع لى جانبع يف حمطة للوقود األملاين



ولكنه يف تلك  جًدا، دئ األعصاباه كان بطبيعته،  سيارتنا الذي كان يقود، ندمي
تقود سيارات الوفد  كانتهي اليت   سيارته جًدا ألن متوتًرا كان الدقائق القليلة

 العودة باجتاه أو فرانكفورت حنو عليه املضي قدًما متأكًدا ما إذا كانومل يكن  املرافق
 كااله.

 أخريًا  جاءت، األمتاربضع مئات من  مع كل، ومع ازدياد توتره على أي حال
باخلدام من  مليئة بيضاء سيارة مرسيدس اهلاتف اللسلكي تقول إن رسالة على

لتناول  رتتيباتال أملانيا اختذت مجاعة إىل حيث تقودنا، وسوف أملانيا انضمت إلينا
 .وأداء الصلة طعام الغداء

 في كااله الغداء

 دخل اومل Courtpaille مسها يف كااله مطعم صغري وصلنا إىل بضع دقائق بعد
 . حبضرته مرحبني احرتاًما واملوظفون الطهاة، وقف أمري املؤمنني

على طاولة يف إحدى جوانب املطعم، يف حني  سبوحياخلالة و  أمري املؤمنني جلس
 بالقرب من املدخل. كبريتني جتمعنا مجيعنا على طاولتني

إال ، يف فرنيسا كنا ال نزال أننا على الرغم منو األملانية،  الكفاءة عن ليسنوات مسعت
 بمجردف من الطريقة اليت قدموا هبا لنا وجبة الغداء.بادية  أن الكفاءة األملانية كانت

يف و  ؛لوقتا لتوفريً  للجميع أنه قد طلب مسك صاحب أمري، أبلغنا جليسناأن 
 غدائه الذي كان مؤلًفا من ييستمتع بتناول نافيكل واحد كان    دقيقة واحدةغضون 

 سلطة.و  وبطاطا مشوية، اليسمك املشوي طعتني منق

ذا أعجبين إعما واستدار حنوي وسألين  أمري املؤمنني مر بنا الغداء، هنيناأ عندما
 ".هلل احلمد، أمري املؤمننينعم " وأجبت أومأت برأسيالطعام ف



  في المطعم أداء الصالة

، ولكن أخربين سكرتري خارج املطعمالعصر و  الظهرألداء صليت  أملانيا رتبت مجاعة
وكانوا  أن اليسماء قد أمطرت كثريًا ذلك اليوم ماجوكا مجاعة أملانيا العام األخ الياس

 أو مظلة ألنه ليس هنالك الصلة ترتيبات حول أمري املؤمنني قبل وصول قلقني جًدا
 تقريًبا إىل كااله يف نفس وقت وصول أمري املؤمنني توقف املطر ولكن .غطاء
 . دون أي مشكلة الصلة أداء متكنا من وبالتايل

 
مل يكن حارًا  مد  الذي قُ  أن الطعاممري املؤمنني أل صاحب أمري، ذكر الصلة بعد

"لقد   قائًل  بابتيسامة رد أمري املؤمنني، ولكن على اإلطلق فاعتذر األمري على ذلك
 "!هذا األمر جيًدا كان

 البترول  محطة التوقف عند

بضع ساعات  بعدو  للوصول إىل أملانيابلجيكا و  رب فرنيساع سافرنا بعد ذلك
 لبرتوللمرة أخرى يف حمطة  اليساعة الثامنة توقف الوفد املرافق يف حوايل وبالتحديد

  للتزود بالوقود لليسيارات.



أمري  ورأيت لبضع دقائق من سيارته أيًضا أمري املؤمنني نزل االسرتاحة وخلل تلك
بداًل من  العادي ولكن "األشكن" معطفه د كان يرتدييتمشى قليًل، لق املؤمنني
  اللون. كان يعتمر قبعة أفغانية كرميية العمامة

 كان يبدو أكثر أناقة. تلك اللحظات، ولكنه يف جًدا أنيًقا دائًما بدوي أمري املؤمنني

 تفضل حضرته بالتوقفألقى عليه ندمي اليسلم ف سيارتنا قربوحني مر أمري املؤمنني 
سأله ما إذا كان ندمي إن أمري املؤمنني  يل قال، بعد ذلك ملدة دقيقة.معه  حتدثو 

على  "كل بقوله أجابإنه  ندمي وقال .بيسبب القيادة لفرتة طويلة بامللليشعر 
 .يف صحبيت" عابدف اإلطلق،

 

 ستخدا  الحما  ال دفع المال

  ا حان دوريعندمو  إىل احلمام. للذهاب االسرتاحة القصرية ييستغل العديد منا
للدخول، ومل يكن  سنًتا 01 وعليك أن تدفع خارج احلمام حاجًزا أن هناك رأيت
نفيسي أنه كان  فانزعجت كثريًا وفكرت يف لية هناك.عملة احملأي ال يورو أي لدي

 احمللية. بعض النقود أمحل علي أن

أحس رأيت خادًما من خدام مجاعة أملانيا قد ف إىل الوراء، التفت على أية حال
 له. بامتناٍن كبري شعرتلقد  املال عين. دفعتفضل و بورطيت ف

  يسبب التأخير الكعك النقاش حول

 فنادى علي البنزين. يف حمل حمطة أميين ندمي، رأيت إىل اليسيارة كنت عائًدا عندما
 قليًل  كنت متوتًرا! يف اليسيارة لنأكله شراؤهالكعك عليه  أي نوع من مرارًاسألين و 



، بعد على أية حال !واصل سؤاله لكن ندمي أننا متأخرون شعور ينتابينألنه كان 
 أمري املؤمنني يسيارة وعندها رأيت أنال إىل وعدت االعتذار متكنت من حلظات قليلة

  للرحيل اميستعد الوفد املرافق ، وكانهتماسيار  يف بالفعل كانا سبوحياخلالة و 
 الشديد باإلحراج شعرت! فقط وهم ينتظرونين أنا وندمي
  أمري املؤمنني وقت دقيقة أو دقيقتني من أن النقاش حول الكعك قد ضيع

  الثمني.
 إلى فرانكفورت الوصول

 14:21 عند اليساعة، بيت اليسبوح ميسجدناصلنا و و  فرانكفورت حنو سافرنا
 ميساًء.

رفعوا التكبريات بصوت ف أمري املؤمنني لتحية جتمعوا أمحدي قد أكثر من ألف وكان
 .البوابات عرب أمري املؤمنني سيارة دخلت ليٍء بالبهجة عندماعاٍل وم

 
  قلياًل  بالضياع الشعور

، يف سبوحي حنو املصعد يتجه مع اخلالة أمري املؤمنني رأيت اليسيارات خرجنا من ملا
 .كانوا مجيعهم يعرفون طريقهم الوفد املرافق أعضاء بقيةحني أن 



  
 كان ذلك لبضعة دقائق، و  حيايت من قبلمرة واحدة يف اليسبوح لقد جئت إىل بيت

، إىل مدرسة جديدة ل لتوهق  صيب انت   كأين   شعرتو  جًدا. كنت مشوًشا لذلك فقط
 الضياع هذا الشعور من مل يدم احلمد هلل! باستثنائي يعرفون بعضهم البعضاجلميع 

 كثر من ساعتني.أل

 أمير المؤمنين لدى وصول األحمديين فرحة

 نظرت حويل كنت كلما. و أمري املؤمنني وانتظرنا إىل امليسجد بناذه الوضوء بعد أداء
 ، صغارًا وكبارًا. نياألمحدي إخوتنا على وجوه افور الفرح حمالرتقب و  رأيت شعور
هذا و  كل أمحدي إىل الفرح واالطمئنان جلب مرة أخرى بينهم ليفةاخل فالشعور بأن

يام القليلة األ خلل إليهم ثتما قاله يل الكثريون من خلل الرسائل أو عندما حتد
 التالية.

 الهيئة اإلداريةفي قاعة  عشاء

كان . جًدا لتناول العشاء الذي كان منظًما تنظيًما جيًدا ذهبنا مباشرة، الصلة بعد
جتماعات ال تيستخدم عادةً أهنا  وأعتقد للطعام. خمصصة وطويلة غرفة كبرية هنالك

  جلدية. ي  كراسب حماطة كبرية طاولة وسط الغرفةيف  حيث كان اهليئة اإلدارية
  مع طعام معدنية كبرية يف إحدى زوايا الغرفة كان هنالك ثلثة أو أربعة أطباق

طاولة أخرى لنضع  كان هنالك من الغرفة يف الطرف اآلخربوفيه". و قدم بشكل "م
 .عليها الصحون وأدوات املائدة بعد أن ننهي طعامنا

 
 يف املاضي. أمري املؤمنني الحظه حىت وهذا شيء بيسرعة كبرية، األكل أميل إىل



أمري بعد أن رأى و  اجلليسة إىل أملانيا حلضور ماال جئت مع 4100يف عام  أتذكر
 يبدو أنك ميستعجل دائًما! مازًحا وجبيت قال أكلتُ  كيف املؤمنني

  مل يكن لدي أي ولكن الوفد املرافقأفراد  بقية قبل وجبيت أكملت على أية حال،
 .يف غرفة الطعام بقيتذلك ل ؛سأقيم أينفكرة 

سنكون يف  أنين واألخ ماجد ماجوكا الياس، أبلغنا األخ وبعد مرور بعض الوقت
 غرفنا.أخذنا إىل و  نفس املبىن

  
 في الطابق العلوي غرفة

  املرافق حيتوي على الكثري من اليسبوح ميسجد بيت جممع، اهللبفضل 
 مباشرة ملدخل بيت متامخًا ذي كنا نقيم فيه كانواملبىن ال خمتلفة. والغرف يف مبانٍ 
 .اليسبوح الرئييسي

نصعد وننزل ثلثة سلمل فكنت  كل يوم نا كنامما يعين أن يف الطابق العلوي أقمنا
الثقيل  الطعام النامجة عن القليل من اليسعرات احلرارية حرق ألين سأمتكن من اسعيدً 

ألن عليه  صاحبماجد باألسف على  قليًل  شعرت ولكين دائًمانتناوله  الذي كنا
 غرفته. ذهب إىلي يف كل مرة صعود اليسلمل

جًدا إىل أين كنت متعًبا ونعيًسا و  بعد منتصف الليل كانت على الرغم من أهنا
اتصلت  عزمت على تفريغ حقائيب قبل النوم وأهنيت ذلك حوايل اليساعة الواحدة مث

على  ضبطت املنبه مث على ما يرامللطمئنان أن كل شيء  باملنزل بيسرعة هاتفًيا
 .12:41اليت ستكون عند اليساعة  الفجر صلة



 األحمديين لقاء

  باألمحديني أمري املؤمنني، التقى الثالث من يونيو/حزيران يوم الثلثاء يف اليوم التايل،
 طوال اليوم.

 دأو بع قبل -الفرصة للقاء بعضهم  انتهزت اللحقة،األيام  ويف ذلك اليوم خلل
  ألول امليسي  كان غالبيتهم يلتقي خبليفة،  لقائهم بأمري املؤمنني

يف اخلميسينيات من العمر ومل  البعض اآلخرو  بعضهم شبانًا كان. مرة يف حياهتم
يف  من باكيستان معظمهم جاء، فقد أمري املؤمنني فرصة لقاءحىت اآلن ييسبق هلم 

 أمري املؤمنني لرؤية أفعاهلم وردود قصصهم رؤيتهم ومساع. لقد كانت املاضي القريب
 مدى قوة من ذي قبل، أكثر أدرك، بالنيسبة يل، فقد جعلين ذلك جًدا جتربة مؤثرة
 يف حياهتم خليفةً  مل يلتقوا قط فهؤالء الناس. حًقاليفة واخل األمحديني العلقة بني

الناس طاعة وحب  ال تقل عن فيهاثقتهم حبهم هلا و خلفة، و لل طاعتهم ولكن
 .قرب خليفة امليسي  قضوا حياهتم كلهاالذين 

 أمحد أنيس التقيت به شاب يف اخلاميسة والعشرين من العمر، كان أول شخص
 إىل أملانيا. ربوة مؤخرًا من هاجر الذي، ندمي

مل  ،0492عام  باكيستان قد غادررمحه اهلل( الرابع ) يسي امل خليفة حضرة حيث أن
  وهكذا من قبل. مليسي ا خليفة فرصة للقاء أبًدا تت  لألخ أنيس
  على اإلطلق أول لقاء له قبل يف منطقة االنتظار بينما كان يقف

 .جًدا وتغلبه املشاعر متوتًرا كان خليفة مع

  
 في أجزاء األحمديين من ماليين كثيرة "هناك: قال تلك اللحظات وخلل



  ههذ اليو لقد أتيحت لي و  خليفةال لرؤية الذين يتوقون مختلفة من العالم
إذا كنت سأتمكن يوًما  وأفكر ربوة في في بيتي كنت أجلسكثيًرا ما    الفرصة.

إال أني   الرغبة قلبي كان مليًئا بهذهعلى الرغم من أن و  من لقاء أمير المؤمنين
 .كنت أظن أن ذلك مستحياًل"

 :فأجابمري املؤمنني أن يقول أل ماذا يريد فيسألته

خليفتي السال " على " رف بإلقاء تحيةوأتش المباركة يده لمسأريد فقط أن أ"
سأطلب من حضرته الدعاء لي أن أتمكن  الفرصة إذا سنحت لي. و الحبيب

 ." طوال حياتي جماعةال من خدمة

الذي يبلغ من العمر حوايل ، فريك أمحد منصور التقيته خر الذياآلشخص ال وكان
  على وشك لقاءوكان أيًضا ،  ربوة مؤخًرا من إىل أملانيا أيًضا الثلثني، والذي انتقل

مؤخرًا  إنه قد حصل على أوراق اللجوء قال يل، و األوىل يف حياته للمرة أمري املؤمنني
ال يقارن باليسعادة  الفرح ولكن هذارتياح الكبريين وقد شعر لذلك بالفرح واال

ت متلقاء أمري املؤمنني قد ل أن طلبه خيربه تلقى اتصااًل  عندماهبا  والبهجة اليت شعر
 . املوافقة عليه

 سيؤثر، أو دقيقتني حىت ولو لدقيقة، كيف أن لقاء أمري املؤمنني وقال متحدثًا عن
 :حياتهعلى 

ذريتي في فقط وإنما ستحمي  تنقذ حياتي لن أمير المؤمنين فرصة للقاءهذه ال"
دائًما  تعني أنني وأوالدي وأحفادي سنبقى اليو هذا  بركات إن. المستقبل

 .سبحانه وتعالى" اهلل أقرب إلى صبحن سوف وبهذه الطريقة ،الفةن بالخيمتعلق



 :أمري املؤمنني جلوالت الفوائد الرئييسية عن إحدى اأيضً  كما حتدث 

 البلد التبليغ في هذا جهودجماعة ما تتكاثف  أمير المؤمنين يزور "عندما
يقوله ه يعجبون بما يلإويستمعون  أمير المؤمنين يرى الناس ألنه عندما سرعةب

 فلن أحمدي بالتبليغ مليونقا   إذا أعتقد صراحة أنه. نه يقول الحقأويدركون 
 . أمير المؤمنين" يقو  بها التبليغ لحظات قليلة من نفس تأثير يكون لذلك

 
 لقاء مشحون بالعواطف

، امسه بضعة أشهر، يصغرين بإحدى اللقاءات اليت لن أنيساها أبًدا كانت مع رجل
وقد جاء إىل أملانيا منذ عام فقط وسيكون هذا اللقاء األول يف  حممود، خالد أمري

يف  قول أي شيء أنه سيتمكن من يشك يف يل إنه قال. لقد خليفة حياته مع
  حضرته سؤال فقط أن يكون قادرًا على وأنه يأمل أمري املؤمنني حضرة

 خلفة.مطيًعا لل أن يدعو اهلل له أن يكون دائًما

 كتفه فوضعت يدي على وجهه. على تنهمر الدموع بدأت تهذه الكلما وملا قال
  كنت املكتب حيث باب خالد أمري طرق أمري، وبعد بضع دقائق، هتدئتهحاولت و 

 مشغوال مكتبنا ودموعه تنهمر بكثرة على وجهه، كان محراوتان كانت عيناه أعمل،
 على ما يرامان ذا كإسألته عما و  ازاوية أكثر هدوءً  فأخذته إىلبالناس  امليئو  جًدا
  جتربته فقال: ووصف يل لقاء أمري املؤمنني لتوه من إنه خرج قال يلف

  المبارك على وجهه لثانيةنظرت و  أمير المؤمنين إلى مكتب "ذهبت
أجمل ما رأيت في  أمير المؤمنين كان وجه. اهلل أسد قد رأيتفشعرت أنني 

لدرجة  قويةهيبة  المؤمنينمير ، لقد كان ألالحب واإلشراقب وكان ممتلًئا حياتي



لم . ينظر  ثم خفضت ثانيةأكثر من  في وجهه كن من النظرلم أتم أنني
فقط  لبضع ثوان   أي شيء، كنت في مكتب أمير المؤمنين أستطع أن أقول

 ." حياتي الثواني القليلة غيرت ولكن تلك

  الشباب. اخلادم هذا الذي أبداهاحلب اإلخلص و  من لقد دهشت
  عندما تكون جيسديًا قريًبا منها ألنك اخللفة أن حتب ادً من اليسهل ج

 الناس أنّ  حقيقة   ولكنّ كل يوم، وبركات اخللفة   أمري املؤمنني ترى مجال شخصية
 املشاعر ميكنهم إظهار مثل هذه لفةاخل من على بعد آالف األميال الذين نشأوا

 بني احلب املتبادلأن و  ةإهلي مؤسيسة لفةاخل أن الصادقة وهذه الصلة القوية تثبتُ 
 اهلل مباشرة. من وواألمحديني املخلصني هالوقت  خليفة

  خاد  شاب انطباع

وقد قال يل ملاذا  عاًما، 00 يبلغ من العمر حوايل رانا، يدعى أمحد صيبب التقيت 
  ألقرانه من األوالد: مهم جًدا أمري املؤمنني يف أملانيا يرى أن وجود

  أفضل. بأني أديت صالتي بشكل   أشعر المؤمنينأمير  خلفعندما أصلي "
 أشعر بخوف من اهلل أكبر أمير المؤمنين وراء صليأ أنني عندما والسبب هو

 .هذه هي الحقيقة لماذا ولكن جًدا شرح من الصعبو 

  يبذلون أقصى أصدقائي أن معظم أرى هنا أمير المؤمنين، عندما يكون وأيضا
  زداد تعلقهم بالمسجدي ومن ثم المسجد للقدو  إلى جهد

 .مسجد المحلي كل يو  مهما يكن"ال إلى وأنا اآلن أذهب عادة. وتصبح



  
 جديد تعارف

تكوين  مع حضرته يتمكن من من ييسافر أن أمري املؤمنني من نعم جوالت
 معارف جديدة.و  صداقات

امسه  األوىل وأصب  من أصدقائي خادم شاب للمرة التقيتهم وأحد األشخاص الذين
فرانكفورت.  ويعيش يف أملانيا وقد ولد يف ،عاًما 41 ويبلغ من العمر، مُسري دأمح
 وخلل أسبوع الرحلة األول من وصولنا عن طريق الصدفة يف اليوم التقيت به ولقد

 كنت قد كتبتها يف جولة اليت اليوميات إنه قرأ قال يل، أفضل تعرفت عليه على حنوٍ 
فوجئت بذلك و  العام املاضي. والشرق األقصى إىل أسرتاليا ونيوزيلندا أمري املؤمنني

. ولكن، يف ة اللغة اإلجنليزيةقراء ميكنهم يف أملانيا أن الناس فلم أكن أعتقد متاًما
وسعدوا باالطلع  اليوميات قرأوا قد أهنم ذكروا يل ناًساأ التقيت ولةمجيع أحناء اجل

 .وجوالته على أنشطة أمري املؤمنني

 صب وت يزداد كل عام وكلما تقّدم يف اليسنّ  اخللفةبقيمة  شعورهأنه  مُسري وقال
 ًضا:وقال أي ،لهأكثر وضوًحا بالنيسبة  اخللفة

وتشهد هذه  بركات التعلق بالخالفة فسكبنترى  أمير المؤمنينعندما يأتي "
 مجرد قصص يمكنك أن تتبين أن هذه ليست وهكذا في الواقع. البركات

 .الخالفة"تعلق بي كل ما هو جيد الحقيقة هي أن ولكن يرويها لنا أهلنا

 ن كاو سنة  00أو  02شخصية حدثت عندما كان عمره  حادثة كما روى
 حضرة اخلليفة توقف أملانيا. ويف أحد األيام يف أمري املؤمنني خيدم يف مقر إقامة

 .ته العائليةخلفيّ سأله عن و حتدث إليه و 



  للحديث أخذ من وقته أمري املؤمنني أن ذهل كيف إنه  مُسري وقال
  القليلة تلك اللحظات وقال إن. جمرد طفل كان على الرغم من أنه معه

 .إىل األبد سيعتز هباو  نذ ذلك احلنيم معه قد عاشت

 رأي خاد  - أمير المؤمنين خصوصية

 ، فبفضلحادثة وقعت مؤخًرا مُسري ذكرهااليت  كانت إحدى النقاط املثرية للهتمام
 وقاص مريزااألخ  ابن حضرته،، رزق أمري املؤمنني جولةمن  بضعة أيام قبل، اهلل
عرب ال  طفل ول صورة الاأيام جرى تد ضوننه يف غإ مُسري وقال. طفٍل ثانٍ ، بأمحد

WhatsApp .مت تداول يف أملانيا وقال إنه حىت وتويرت  
حىت بعدم االرتياح و  شعر ، ولكنهقد رآها أيًضابني الناس، وحىت هو  الصورة

وقته حياته و  الكثري من اجلماعة يعطي إن أمري املؤمنني قالو  لقيام بذلك.ل ذنببال
ا ، خصوصً أمري املؤمنني خصوصية احرتام يف بعض النقاط األمحديني ينبغي علىو 

 .بأسرته اخلاصة عندما يتعلق األمر

  هذه النقطة. على مُسري متاًما مع امتفق نفيسي لقد وجدت

  أمري املؤمننييبدو أن و  مري املؤمننيأل ما قاله يف وقت الحق وذكرت
 . مشاعره رقد قد  

  أمير المؤمنين لطف

 . لبضع دقائق إىل مكتبه أمري املؤمنني، دعاين ظهرفرتة ما بعد ال يف
 . إقاميت مرحيةكانت  ما إذاو ، سألين أين أقيم تلك اللحظات وخلل
مشغواًل  على الرغم من كونه الذي أمري املؤمنني اهتمام آخر على مثاالذلك  كان



  ألنه كان يعرف يرام ما على كنت إذا عما للستفيسارا ص وقتجًدا خصّ 
  األوىل معه إىل أملانيا. ي رحليتأن هذه ه

 تعود لعبة تنس الريشة

خلل النهار، ذكر يل األخ أمحد واألخ ناصر أميين أهنما يأملن أن يلعبا تنس 
الريشة يف امليساء. فيسأالين إذا كانت الفكرة تروقين فأجبتهما أين أرغب باالنضمام 

ت أعيش يف هارتلبول إليهما، كنت ألعب تنس الريشة يف بعض األحيان، عندما كن
 مضحًكا. ولكين مل ألعبها لفرتة طويلة لذلك أعرف أين سأكون

ت ونزلت إىل الطابق دمليساء بعد العشاء والصلة، استعدعلى أي حال، يف ا
 اليسفلي. لألسف مل يكن هنالك مكان وكان علينا قبل أن نلعب أن نرتب لذلك.

فذهبنا ونصبنا  عات فارغةأصبحت إحدى القا احلمد هلل، بعد مرور بعض الوقت
 الشبكة وبدأنا اللعب الزوجي، فقد لعبت مع ناصر أميين ضد حممد أمحد ومنري

األول عباسي  وعطاء ( ومن مث يف وقت الحق لعبنا حممد أمحدMTAعودة )من 
(. وكنت، كما توقعت، مضحًكا جًدا! لعبت بضع رميات MTA)أيًضا من 

املباريات،  وأعتقد أنه بيسبيب خيسر رفيقيجيدة ولكن عموًما كنت األضعف بينهم 
 على الرغم من أن النتائج كانت عموًما متقاربة.

لقد استمتعت كثريًا وتطلعت للعب مرة أخرى خلل الرحلة، ولكن لألسف، اتض  
أهنا لعبة تنس الريشة الوحيدة خلل هذه اجلولة، ألن القاعة قد أصبحت مشغولة 

 بعد ذلك بضيوف اجلليسة.
 فةحب الخال

وكنت متأثرًا  أمري املؤمنني جولة على مدار األمحديني جراء احملادثات معإ واصلت
 يتخذ من اخللفة أن الكثري منا وهذا جعلين أشعرحبهم للخلفة. و  جًدا مبشاعرهم
 ينبغي. وال يعطيها قيمتها كما أمًرا مفروغا منه



 حياهتم نوا إوقال ؤمننييف مكتب أمري امل أو أقل دقيقة ضوابأناٍس أم بانتظام التقيت
 إىل األبد. قد تغريتبعدها 

إىل  أتى، وقد عاًما 44 وعمره، حممود أسجد التقيتهم يدعى أحد الشباب الذي
معه قبل  وحتدثت باكيستان. جوجرات يف وهو من اسياسي ئاالج مؤخًرا أملانيا

 توترالة يف ح طبًعا، وكان األوىل يف حياتهللمرة  لقائه أمري املؤمنني حلظات من
 .شديد

 الذي يكنه حلضرته أمري املؤمنني لكن احلب مل يلتق قط أنه إنه على الرغم من وقال
 شخص آخر.حبه ألي  أقوى من كان دائًما

 أمري املؤمنني جلوالت  إن عاًما، 11 وعمره احلق، فضل عمر آخر، وقال يل أمحدي
  محديني:األ غري هأصدقائ حىت على اتأثري 

 حتى أتمكن من قضاء الوقت قرب العمل آخذ إجازة من أنيزمالئي "يرى 
  عليهم ولهذا تأثير كبير وحتى أتمكن من القيا  ببعض الخدمة. أمير المؤمنين

نحن الذي و منه  يقربنا ازعيم أن لدينا معجبون جًدا أنهم بال ترددفيعترفون 
 . على استعداد للتضحية بكل شيء من أجله"

 : القول عمر وواصل

 أردت أن يكون أطفاليإذا و  في حياتي أي نجاح أردت أني إذاًقا أعتقد ح"
. تعلق بالخالفة، وهي االستمرار بالطريقة واحدة ن فليس هناك سوىيناجح

 مستقبل".نقاذ ذريتي في الهي الطريق إل الخالفة العالقة مع فإنشاء

 



 نظر سيدات الجماعةوجهات 

أحصل على وجهات نظر طريقة الذه هبو  ،عائلت بأكملها مع أحتدثا ما غالبً 
 ا.أيضً سيدات اجلماعة 

 هابعد خروجواليت كانت متأثرة جًدا  وإحدى هؤالء اليسيدات كانت اليسيدة شكيلة
 هامشاعر  وصفتف أمري املؤمننيمع  هلالقاء  أول كان فقد .أمري املؤمنني مكتب من
 : القولب

 السيطرة على لم أستطع ألنني أمير المؤمنين مكتب في حرفًيا أرتجف "كنت
أمير ، دون جميع الناس، في حضرة أننيلم أستطع أن أصدق و  أعصابي
  .حياتي" اليو  هدف قد تحقق. لالمؤمنين

لقائها أمري  خلل اقالت إهن فقد أمري املؤمنني لطفتظهر  واقعة اأيضً  كما روت
أمري  سحب وعلى الفور ه قد متت مؤخًرا سرقة خامتهاأنحلضرته  ذكرت املؤمنني
 وأضافت ذلك.تأثرت كثريًا بهنا إ وقالت هدية.أعطاه هلا و  درجه من خامتًا املؤمنني
لقاء  فرصةاألمحديون ب حيظى فيهعصر  يش يفحبيسن احلظ كوهنا تع تشعرأهنا 
أنه  صورتت أن بيسهولة هاكن، ميماعةتتقدم هبا اجل اليتألهنا وبيسبب الطريقة  ليفةاخل

 يكون من املمكن لنو  يف العامل األمحديني يد منالعدالذي سيكون فيه  اليومسيأيت 
 . أمري املؤمنني لقاء محديأ لكل

  أمير المؤمنين لقاء تأثير

لقاء أمري  منه وهم خارجون أطفالوزوجته و  باجوا نور حممد رجل يدعىب التقيت
  حصل على خليفة أمري املؤمنني صب ن يأ نه قبلإ قال يل، فاملؤمنني



مل يلتق بأمري  نهإوقال  يف كراتشي. مرات أربع وه ثلث أحضرت سيارةقيادة  شرف
 منذ ذلك احلني. املؤمنني

 ال ميكن التعرف عليه بأنه نفس  اليوم به التقى الذي الشخص نأه يشعر إن وقال
مليء  أمري املؤمنني وجه إن وقال. قبل سنوات عديدة به كان قد التقى الشخص
 .دموعه اليسيطرة علىومل ييستطع  لبكاءاأجهش ب هذه الكلماتا قال بالنور ومل

زوجته و  مالك خلقوهي عائلة أ أمري املؤمنني ة أخرى التقتعائلة شاب وهنالك
 :خلقيل األخ أ قال وقد

 أمير المؤمنين سمعت ننتظر دورنا خارج مكتب أمير المؤمنين نقف "عندما كنا
 هافي سمعاألولى التي أ وكانت هذه هي المرة، سكرتيره الخاص يتحدث إلى

 وجمال ونقاء قريبة جًدا، إن قوةعلى هذه المسافة ال من أمير المؤمنين صوت
أمير  مكتب دخول وبالتالي وقبل أبًدا. أمٌر لن أنساه أمير المؤمنين صوت

 التحدث لم أستطع كثيًرا لدرجة أنني أمير المؤمنين ملئت برهبة المؤمنين
 .أمامه"

  
 مؤثرة: محادثة

  .ر يب تأثريًا كبريًا، وهذا اللقاء أث  وزوجته لأفض انخ التقيت بأخ امسه
 حياته يف خليفة فرصة لقاءب اأبدً عاًما ومل حيظ  24 يبلغ من العمر خان كان األخ
  من قبل.

  يشأع أينتعاىل هلل  باالمتنان شعرت هذا فكرت يف عندما
 .وقت طوال حيايتال خليفةأين متكنت من رؤية و  أمري املؤمننيقرب 



 :لأفض خاناألخ قال  قدو 

قابل في أ أول مرة واليو  سنة 24 عمري. ولعائلتي كبير لي "اليو  يو  فرح
 أمير المؤمنين دائًما كنت أرى. )عليه السال (الموعود  للمسيح خليفة حياتي

كانت ستتاح لي الفرصة أتساءل عما إذا  من مسافة كبيرة وكنت  MTA على
  أبًداشعر ألم و  دعائي اهلل تقبل يو ال نفسي.ب في أحد األيا  لمقابلته

وبعد أن غادرت مكتب  واآلن أمير المؤمنين مكتب في كما شعرت بالطمأنينة
 . حضرته ال زلت أشعر باالطمئنان"

 
  أمري املؤمنني جوالت يف مذكرايت أكتب أين هلا ذكرتو  زوجته إىل تُ مث حتدث

 .راءهتمخيصص وقًتا كافًيا لق، اهلل بفضل أمري املؤمنني أنو 

أن أفعل. عندما يبكي  عليّ  مل أعرف ماذا. دون توقف تبكي بدأت مساع هذاعند 
 بوضع يدي على كتفهم أو ذراعهم ولكن الرجال أمامي أحاول هتدئتهم

 .من هتدئة نفيسها حىت متكنت   أفعل فوقفت بصمت ذامع سيدة مل أعرف ما 
نائية جًدا يف باكيستان. ال  أنا امرأة بيسيطة جًدا من قرية":وبعد حلظات قليلة قالت

 أعرف القراءة على اإلطلق ومل أتلق تعليًما ولكن أريد فقط أن يكون أطفايل
منك أن تكتب هذا يف  وقراءة القرآن الكرمي. لذا أرجو  يف الصلةنيمنتظم

 هذه".مفكرتك حىت إذا قرأها أمري املؤمنني يدعو يل أن تتحقق أمنييت 
إن شاء اهلل  ت يف البكاء مرة أخرى فقلت هلا إينوملا قالت هذه الكلمات بدأ
 .سأذكر كلماهتا يف مذكرايت

 
 



 
 لخالفةعن حب امثال آخر 

وعمره  ضمالك فيا كان رجل آخر من الذين التقوا بأمري املؤمنني ألول مرة امسه
   :دا عندما وصف جتربته. فقالمتأثًرا جكان  .سنة 44

ان النور على وجه أمير ك  .ي حياتيقليلة ف كانت تلك بال شك أفضل ثوان  "
في  بشكل ال يوصف وأنا المؤمنين غير عادي، شعرت بالسال  في قلبي

 .صحبة خليفة الوقت
 غيرت حياتي إلى األبد. أنا قد ال شك أن تلك اللحظات القليلة

 أقسم أن كل ما أريد القيا  به اآلن هو تحسين نفسي في كل مجال لعل 
يمكن أن أشعر بمثل هذا الفرح  م أكن أعلم أنه كانخليفتي يسر بي. حًقا، ل 

 .وهذه السعادة"
 انطباعات من حارس أمن

 بركات ونشهدألهنم ي حمظوظون هيف جوالت أمري املؤمنني رافقةحيظون مب أولئك الذين
  وقت مباشرة.ال خليفة

واعتدت أن . أوان حميسنامسه  أمري املؤمنني حراس أمن أحدكان ،  يف هذه اجلولة
  .ا مع بعضنا البعضكثريً نا  دثفقد حتلذا ، يف اليسيارة إىل جواره سجلأ

 شعري أمري املؤمنني من بالقرب ويف إحدى املرات قال يل إنه كلما حظي بالوقوف
 اجدً  اواعيً  يف مجيع األوقات كان نهإ وقاليقف،  رقبته اجلزء اخللفي من بأن شعر

مكررًا الصلة  بصمته واجب بأداء يقضي وقته ممثل اهلل املختار فكان قرب يقفأنه 
 .على النيب صلى اهلل عليه وسلم



  بشكل صحي  واجبه يؤدي فيهميكن أن  الوحيد الذي أن اليسبيل يعتقد إنه وقال
 . الدعاء امليستمر هو

 

 فيسبادن وضع حجر األساس لمسجد

  وضع حجر األساس أمري املؤمنني جولة يف كربى مناسبة عامة أول تكان
 . فييسبادن يف مدينة ركمبا مليسجد

رئييسة و  مدينة مهمةا أهن سرعان ما علمت لكنين ،فييسبادن مبدينة قبل من مل أمسع
 .هييسنوالية عاصمة  أهناو يف أملانيا 

 

 

 الطقس تغّير

  يفولكن  اجدً  اوجافً  احارً  اجلولة أيام من يومنيأول  يف طقسكان ال
  .ر اليومعلى مدا جًدا أمطار غزيرة هطلت ذلك اليوم بالذات

أمري  يقرتب من أملانيا مجاعة أمري رأيتالعصر و  الظهرصليت أداء ، وبعد وبالتايل
، اجدً  قلًقا مرياأل وبدا، فييسبادن يف الطقس أسوأ من ذلكن يقول له إو  املؤمنني

 : ابتيسامة مع كبري هبدوء أمري املؤمننيومع ذلك، رد 

  مماثلة حضرت مناسباتو  حجر األساس وضعت لقد .."ال تقلق
 " والجليد الثلوج الكثيفة في



 
 فييسبادن التقارير الواردة من ا وكانتتدرجييً  الطقس ساء فرتة ما بعد الظهر طوال
  بأكمله. احلفل تعطل من شأهنا أن غزيرة اأمطار  أن هناك تفيد

إىل ج عند اليساعة اليسادسة ميساًء ليخر  قامتهإمن مقر  أمري املؤمنني نزلعندما 
 . الطقسأشار إىل و  مرة أخرى منه أمري أملانيا اقرتب جدامليس افتتاح
 قال:و  مرة أخرى أمري املؤمنني ابتيسم ا على ذلك،ردً 

 ال توجد مشكلة، ال مشكلة." "

  آخر. مثاال، وكان هذا يف مجيع األوقات واضحة للعيان اهللب إن ثقة أمري املؤمنني
  وطوال عةأقل من سا ييستغرق فييسبادن إىل كان الطريق باليسيارة

  .االهنمار الغزيرة األمطار الرحلة واصلت

  شعر بالقلق إزاءمل أعد أ صاحب أمري طمئني أمري املؤمنني عتعد أن مسب
 واحدة فقط واعتقدت معي سرتة أحضرت ولكن كان يقلقين أمر أناين، فقد ،احلدث

 ما حنن يف بدايةبين ،سيئة جًدا يف حالة ينتهي هبا األمر فل بد أن املطر أنه إذا استمر

لييست بالشيء املهم على  سرتيت جًدا فرفاهية تافهة لقد كانت هذه النقطة اجلولة!
  !اإلطلق

 جافًاأصب  الطقس و  تغري وفجأة ،دقائق 0 وايلحب قبل وصولناإىل ما  املطر استمر
 صافية. زرقاء اليسماء أصبحتو 

لعديد كانت بالنيسبة يل ول،  نا بقليلوصولوقبيل  فجأةهبا الطقس  تغري الطريقة اليت
 .تهخليف أخرى حليفةمرة  تكان اهلل أن نصرة علمة واضحة على، غريي



 تطبيق صاحب أمريالربنامج، وأثناء ذلك فت   طوال جافًا، بقيت اهلل وبفضل
 املكان الذي حنن فيه، يف ابرقو  اأن رعداألخبار تفيد  قال إنهاتفه و  الطقس على

 احلمدهلل.و ، امتامً  جافّ  احلقيقة أنه لكن

 في فيسبادن الحدث الرئيسي

ا كب ريًا نص ب يف املوق  ع س  رادقً  ك ان احل دث يف ح  د ذات ه رائًع ا. وق  د نظم ت اجلماع ة
حلض   ور  ال   ذين أت   وا مئ   ات م   ن الض   يوف غ   ري األمح   ديني وعن   دما دخلن   ا ك   ان هن   اك

  كبار الشخصيات. احلدث مبا يف ذلك العديد من
جله ود اجلماع ة م ن  الكلمات وأعربوا ع ن تق ديرهموقد اعتلى بعضهم املنصة إللقاء 

استمع فقد خطبوا باألملانية،  أهنم قد أجل تعزيز اليسلم واحلوار بني األديان، وحيث
  مساعة األذن. أمري املؤمنني إىل الرتمجة من خلل

 
 بعد ذلك، خطب أمري املؤمنني باحلضور من األمحديني وغري األمحديني باللغة

  الرتمجة للضيوف فوريًا إىل األملانية.ألردية ومتت ا
 

ؤمنني الضيوف األملان وأوض  أن امليسلمني األمحديني يطبقون طمأن أمري امل
  ليسلم والتيسام  والوحدة.الذي هو ااإلسلم احلقيقي 



"نحن، المسلمين األحمديين، ال نكره أحًدا، ونرد على من  وقال أمري املؤمنني:
حب والدعاء فقط ألن هذا هو ما علمنا إياه يعارضوننا أو يكرهوننا بال

 القرآن".
وكان أحد كبار الشخصيات احمللية قد قدم يف وقت سابق ألمري املؤمنني هدية 

  املياه حيث تشتهر فييسبادن بينابيع املياه اليساخنة. عبارة عن جرة من
  وأشار أمري املؤمنني إىل هذا بشكل مجيل جًدا خلل خطابه بالقول:

وحيث أننا ارتشفنا من المياه السماوية التي  ،و عالمة على الحياة"الماء ه
قدمها لنا المسيح الموعود فإننا كمسلمين أحمديين لدينا الدافع لنشر السال  

  الروحي إلى جميع أنحاء العالم." والمحبة والنور

 
  حجر األساس للميسجد. بعد اخلطاب، خرج أمري املؤمنني خارج اليسرادق لوضع

حجر األساس باخلامتني  يفعل دائًما أمري املؤمنني يف مثل هذه املناسبات، ملسوكما 
  املباركني حلضرة امليسي  املوعود اللذين يلبيسهما.

حجر األساس قامت اخلالة سبوحي )زوجة أمري املؤمنني  حضرتهوبعد أن وضع 
أمري مجاعة أملانيا وعدد من أبناء اجلماعة بوضع  قاماحملرتمة( بوضع حجر آخر مث 

 احلجارة أيًضا.



 
أيته بادرة األمر الذي ر  ..احلجارةبوضع  اأيضً  نيمحدياأل غريمن ة ثلث كما قام

وقيادة  توجيهات مبوجب األمحديني غريالندماج مجاعتنا مع كبري  ا ورمز  جدً  جيابيةإ
 . أمري املؤمنني

 لذيذةال الخضار سمبوسة

 الرئييسي حيث يسرادقنا إىل المجيع عدنا حجر األساسوضع  حفل عد االنتهاء منب
 . احللويات الباكيستانيةو  اليسمبوسةإىل إضافة  للجميع القهوةأملانيا  مجاعةقدمت 

 أن آخذ قبل ا،جدً  ت لذيذةكان، و بيسرعة خضار مسبوسة أكلتلذا  اكنت جائعً 
 . الضيوف بعض للقاءب وأذه مفكريت

 الشباب المترجمينالعثور على بعض و  حاجز اللغة

رصد ردة أل من الناس ممكن أكرب عدد أحتدث إىل مثل هذه األحداث بعد عادة
حاجز  بيسبب صعًبا سيكون أن ذلك سرعان ما أدركت ولكين ،احلدث فعلهم عن

 .اللغة

  درست .ال يتكلموهنا ولكن الغالبية اإلجنليزية يتكلم عدد قليل من الضيوفكان 
شهادة " يف Cدرجة " حصلت فقط على املدرسة ولكين يف سنوات 0ملدة  يةاألملان

خلل  هما تعلمتمجيع  نيسيتوخلل اخلميسة عشر عاًما بعدها ! الثانوية العامة
  الوقت.ذلك 



 مامنه تطلبالعمر فمن  02 أو 01 ان يف ال أمحدي وجدت فت يان ومع ذلك
أهنما كان من املفرتض و  جتربة أي اممل يكن لديه على الرغم من أنهو  رتمجة.ال

  .ناممتاز  نامرتمجما أهن اثبتأ امأهن إىل أخرى اتواجبيقومان ب

 اإلجابات قبل ترمجة ألملانيةبا لضيوففيسألوها ل، باللغة األردية أسئليت اقلت هلم
إىل  األردية اإلجابات ترمجت وبعد ذلك فهم.ين الميكن حبيث األردية مرة أخرى إىل
 !ودونتها ةاللغة اإلجنليزي

 حمدييناأل غير الضيوف انطباعات

  أمري املؤمنني طابخل كبريال تأثريال رأيت هذه احملادثات من خلل
 قد تغريت اإلسلم عن نظرهم وجهةفقد ذكر أغلبهم كيف أن . على الضيوف
أمري  رسالة إن البعض اآلخرقال  ، يف حنياليسلبية إىل اإلجيابية على الفور من
 . جًدا مطمئنة املؤمنني كانت

  احمللية من الكنييسة الذي كان، Warneck اليسيد وكان من بني احلاضرين
من املمكن إجراء  ذا كانإ عين نيابةفتحدثت إليه عن طريق أحد املرتمجني فيسأله 

 بيسهولة. وافقف نيتأو اثن ملدة دقيقةحمادثة معه 

 إجراءوميكننا  جنليزيةاللغة اإلحتدث أنا أ": قاطعين بقوله، اليسؤال األول سألت وملا
 "!الرتمجة من بداًل  مباشرة هذه املقابلة

 :على الفور وأجابهذا احلدث،  كيف وجد نفيسيب يسألتهف

 لكنه رسالة سال  يقد  فقط لم حضرته ألن خاًصا جًدا كان اليو خطاب "
 يدعو لكنه سلمي مجرد رجل أنه ليس هو وأعني بهذا للسال . دعوة قد 



. السال  واحترا  بعضهم البعض، إلى تعزيز خلفيتهمعن  ، بغض النظرالجميع
  .التباعه"اآلخرين يسأل و  مثال على ذلك أفضل وهو يضرب

  يسمعتمل  قالت إهناسفورن واليت  نيكول تدعى سيدة التقيت كما
استخدمها حضرة  واحد كما مرات يف خطابعدة  "احلب" تيستخدمكلمة ب

 على شبكة االنرتنت حضرته عن قد حبثت هناا إأيضً  وقالت. يف خطابهاخلليفة 
عيش حضرته ست رؤية ذكرى وأن عليها أكرب بكثري كان له أثر ًيارؤيته شخص ولكن
 ذاكرهتا.يف  طويًل 

 أمير المؤمنينب يلتقي صحفي

  حملية فيةصح اقرتبت من حضرته، يهم مبغادرة املنصة أمري املؤمنني عندما كان
 أمري املؤمنني رسالة هيما  يسألتف. عليه سؤال إذا كان بإمكاهنا طرحعما  سألتهو 
 :حضرته قال رًدا على هذا اليسؤالو ملانيا. أل

 شخص أن على كل أود أن أقول إناإلخاء. و والمودة و  السال رسالتنا هي "
 عيوبه لتحديد بداًل من السعي في اآلخر،النقاط الجيدة الصفات و  قدري
  المجتمع. في الحببناء هو السبيل ل ألن هذانقاط ضعفه و 

نقاط ضعفك نظر إلى "ا أقول في سطر واحد رسالتي وإذا أردت تلخيص
سوف تحب  وبهذه الطريقة اآلخرين ضعفنقاط  نظر إلى، قبل أن تالخاصة

  .اآلخرين"تقدر و 

 األحمديينمنزل أحد ل مرتجلة زيارة



 نيدياألمح األطفال علىتة الشوكوال أمري املؤمنني ، وزعسيارته قبل أن يعود إىل
  .احملليني

أحد  أن أمري املؤمنني مجاعة أملانيا أمري، أبلغ  وعندما كان على وشك املغادرة
  .هجتاهباصبعه ، وأشار امليسجد األقرب إىل ملنزلااشرتى  ني قدمحدياأل

على و . يف منزله ينتظرأنه  مريفأجابه األالبيت  صاحب أين أمري املؤمنني فيسأل
 ارجاخلمن  رأيت األسرة. لزيارة وذهب املنزل اجتاه املشي يفب أمري املؤمنني ، بدأالفور
متأثرين جًدا كيف أن خليفتهم قد شرفهم بوجوده يف  كانوا األسرة أن أفرادكيف 
  م.منزهل

 ىلقد أمض. توقفدون  إحدى سيدات األسرة وجه على تنهمر وكانت الدموع
 .منزهلميف  دقائق بضع أمري املؤمنني

 



  بصاحب، التقيت سيارته باجتاهسار و  من البيت ملؤمننيأمري ا وملا خرج
حالة من  يفبدا و  اجدً متأثًرا  كانشابًا صغريًا، لقد   الذي كان احلق، ضياء املنزل،
 .أمري املؤمنني باهتمام وعائلته عليهأنعم  اهلل قدبأن  الصدمة

 : وهو يبكي الد قوق

كيف يمكن  لتو.دخل بيتي ل في العالم اليو  قد شخص يعيش "إن أعظم
 أعظم الدقائق تلك كانت؟ لقد  كيف يمكن حصول ذلك؟  حصول ذلك

 . حياتي" لحظات

 أمري املؤمنني مع حلظات بضعكيف ميكن ل مرة أخرى وفكرت ضياء ت األخهنأ
إىل  ونتذكر ي سوف وعائلته ضياءأن األخ  ال شك إىل األبد. حياة الناس أن تغري
 .أمري املؤمننيهلم  هالذي أظهر اللطف و  ذلك اليوم األبد

 خادٌ  مخلٌص جًدا

خادم شاب  نّي وقد عُ  ،صحفيةال التقاريرمن أجل أكتب التقارير ، خلل اجلولة
  يف، وهو متطوع هريظوهو من الواقفني اجلدد وامسه  سنة 44عمره 

MTA ،الصحفية التقارير إلدراجها يف الصورب لتزويدي.  

وجدته على أمت  أي ميساعدة لبت منهط كلماو . وصدق هبدوء لقد وجدته يتحدثو 
ليجهز يل  األوىل الفجر ساعات حىتيعمل كان  يف بعض األحياناستعداد لذلك و 

  صور.ال



  أنه على الرغم من ذكر يل عندما امتامً  صدمت ويف إحدى األيام
متاًما  لقد صدمت. يف القلب إال أنه يعاين من مرض خطري فقطسنة  44 أن عمره

 . متاًماة جيدة بصححيث أنه يبدو 

 ورغم حتيسنيف امليستشفى  العناية املركزةفقط رقد يف  بضعة أشهره قبل أن وأخربين
بشكل  مرضه تشخيصمن  مل يتمكنوا بعد األطباءإال أن  اكثريً  اآلن حالته
 إن وقال صدره. حادة يف بآالم ال يزال يشعر يف كثري من األحيان ولكنه. صحي 
سأمتكن يف أحد األيام من أن  رمبااألمر هو أنين وراء إطلعي على هذا  اليسبب

 الوفاء هو يريده كل ماأن يدعو اهلل له ليشفيه حيث أن   أمري املؤمنني من طلبأ
  وال حياته.ط اجلماعة وخدمةواقف حلياته ك بتعهده

  ،أمري املؤمنني شفاؤه قد يكون يف دعاء هقال إن قناعة راسخةوب
 . م بذلكالقيا من األطباءيتمكن مل  حيث

 الجامعة شابين من طالب لقاء

 سجيلومها  أملانيا، اجلامعة األمحدية يف طلب مع اثنني منيف أحد األيام  جليست
 . اجلامعة اليسنة األوىل من يفمها و  سنة 41 البالغان من العمر كرميال عطاءأمحد و 

 : أمري املؤمنني عن متحدثًا سجيل قالقد و 

 عندما أصلي بأني أتقد  و  أشعر اهن أمير المؤمنين "عندما يكون
تخرج بكثير و  أكثر صدقًا السجود أثناء بأن األدعية التي أدعوها أشعر وراءه

 . قبل" تخطر ببالي من لم وأدعو ألشياء .تلقائيبشكل  قلبي من

 : الكرمي عطاء وقال



نصبح يتوقعه حضرته منا و  حول ما أكثر نفكر هنا أمير المؤمنينيكون  "عندما
 . " كساًل  أقل

 عد  جهوزيتي

 ه وسألينإىل مكتب أمري املؤمننيين دعا، فرتة ما بعد الظهر يف، يونيويف اخلامس من 
  قرأأمل ، يف ذلك اليوماألحداث العاملية. آخر األخبار و  حول

أنين و  بشكل صحي  عمليبأنين مل أقم ب شعرتو  .أبًدا جاهًزاكن أمل لذا اجلرائد 
أو  غضب أي ومل يبد أمري املؤمننييعرتض ، مل ذلك ومعأمري املؤمنني، خيبت ظن 
 احلدث وجدت كيفين عن أحوايل و وسأل ابتيسم ذلك عوًضا عن لكنامتعاض و 

 .املاضياليوم  فييسبادن يف

 حدود. أي أمري املؤمنني ال يعرف لطف بالتأكيد

  
  في فرانكفورت ال تنسى خطبة جمعة

  يف 4102ونيو ياليسادس من  خطبة اجلمعة أمري املؤمنني ألقى
 . اليسبوح بيتميسجد  ا منجدً  قريًبا والذي كان الرتفيهللرياضة و  Kalbach مركز

  أمري املؤمنني حترس، املركز الرياضي إىل طوال الطريقكانت الشرطة 
من الوصول  أمري املؤمنني متكن حبيث على طول الطريق حركة املرور توقفت وقد
  أي تأخري. دون

 الذينرجال الشرطة  حراسة من من املناسبات عدد يف املؤمنني أمريمن   يف أملانيا
 ه.جلزء من أو الطريق رافقوه كامل إما



  .جًدا حمرتمة بالفعل اليسلطات احمللية كانتلقد  

ي صلة أمحد 0111 ما يقرب منحضر قد و  كبري جًدا املركز الرياضي كان
إنه أكرب عدد سجل يف صلة  أملانيا اجلماعة يف أمري قال يلوقد  ذلك اليوم.اجلمعة 
 . اجلليسة اليسنوية يف غري أملانيا يفاجلمعة 

 
عن بالتفصيل  حتدث حيثا جدً  تارخييةهذه  خطبة اجلمعة كانت كثرية  ي  نواح ومن

 .اخللفة طاعةو  اخللفة مؤسيسة

وهو ال  .يفعلهو  كل ما يقوله واض  يف جماعةلل أمري املؤمننيالذي يكنه  احلبإن 
  إمناو  التمتعمن أجل  أو مكيسب شخصي ألي لعاملا إىل ييسافر
 فرصةال ومنحهم العامل أجزاء خمتلفة من يف األمحديني امليسلمني حياة إلثراءفقط 

 . اخللفة بركات للحصول على

 
  تقدممن أجل  دون توقف ا وهنارً ليًل  يعمل وراء أن حضرته هذا هو اليسبب

 .محديميسلم أ كللباستمرار وأنه يدعو  ماعةاجل

  أمري املؤمنني حتدثا ما نادرً ف، ولكونه إنيسان متواضع  جًدا، ومع ذلك
جماعة حبه للعلق حضرته على  يف هذه املناسبة ولكن الشخصية مشاعره عن
 . يضطلع هبا اليت لفةاخلاجبات ذكر و و 



يف  وبل شك شاركين ذلك عدد كبري جًدا من األمحديني، ، وجدتهلذا اليسببو 
 . ةآسر و  جًدا مؤثرةكانت  أمري املؤمنني خطبةأن ، مجيع أحناء العامل

  أو أن اخللفة ال تشابه أبًدا القيادة الدنيوية نع أمري املؤمنني حتدثكما 
دنيوي حيث  سياسي أو أي طموح دون حبتة يةانروح مؤسيسةألهنا  الدكتاتورية

 :قال

 بهذه اإلقرار أي. العباد حقوق بأداء الكامل االهتما  الخالفة مها  من"
 من ذلك إلى إضافة المشتركة، الجهود خالل من أداؤها ثم وإرساؤها الحقوق
 وتنبيههم الدنيا، على الدين إليثار الجماعة أفراد نفوس في الروح خلق مهامها

 بقاءهم يكفل ذلك ألن األحوال، كل في الدنيا على الدين يقّدموا أن إلى
 من ثم. الخالفة مها  من أيضا همفي الروح هذه مثل نْفخ فإن  . ذراريهم وبقاء
 زعماء أما .تعالى اهلل توحيد إقامة أجل من الكثير السعي بذل   الخالفة مها 
 حكومتهم رقعة توسيع على اهتمامهم وينصب دنيوية، أهداف فلهم الدنيا

  ."الدنيوية

 األمحدينيالوقت ب خليفة اليت تربط شخصيةالعلقة ال عن أمري املؤمنني حتدثكما 
  فريدة من نوعها. هذه العلقة ني كيف أنبو 

 قلقينه كيف أأمحدي و  كل حيب كم اجدً  مؤثربصورة  فقد ذكر أمري املؤمنني
  .مهناحز أالمهم و عليهم ويشاطرهم آ

على  فقد استمعت برهبة وتقدير، القلب تدمي بأكملها طبةاخل كانت يف حنيو 
 : التالية أمري املؤمنني لكلمات وجه اخلصوص



 فأدعو النو ، قبل أفكاري إليه وتأخذني إال العالم بالد في بلد من ليس "
 ألمنّ  األمور هذه عن أخبركم ال. االستيقاظ وعند النو  قبل هناك لألحمديين

 مما أكثر هذا واجبي داءأل تعالى اهلل وفقني. واجبي من هو بل بها، عليكم
 . "به أقو 

اليت قاهلا  الكلمات األصلية مجال لةعداتبني بال  هذه الكلمات ترمجةإن واحلقيقة 
ا مرارً  هذه الكلمات يف أفكر نفيسي لقد وجدت .األوردية لغةالب أمري املؤمنني

  .أفكر هبازال أال  وحىت اليوم ةاأليام التالي على مدى اوتكرارً 

األمحديني  مليني امليسلمنيعلى  مهتما وقلقاثانية  كلضي  خليفتنا ميُ  أنيف فالتفكري 
 فإنّ . عليه حق الشكر اهلل شكر اال ميكننا أبدً  أمر  هو  العامل يف مجيع أحناءين املنتشر 

  فقط حُتل واجههانواألمور اليت  مشاكلنا العديد من
 .وأدعية خليفتنا بيسبب حب

  باخلجل أكثر جعلين أشعر خلفةلل أمري املؤمنني حب ورؤية مساعوإن 
لفة يطيعون اخل الذين ال ألمحدينيا هناك بعض أن كيف أمري املؤمنني حتدث عندما

  .بالطريقة الواجبة

مر يأتيهم الذين يعملون ب أأن هنالك بعض امليسؤولني يف اجلماعة  أمري املؤمنني وقال
أو حياولون تأويله وتفيسريه. أدعو اهلل أن من اخلليفة ولكن على مضض وبرتدد 

 يرمحنا.

 مسلم غير ضيفتساؤل لعلى  يرد أمير المؤمنين



رأى يف مقر اجلليسة  غري ميسلم من شكوىعلى  أمري املؤمننيعرّج  طبةاخل ايةيف هن
( رضي اهلل عنه) دعو و امل صل امل حضرةا من كلم اقتباسً  أملانيا اليسنوية املاضية يف

 . "إذا فتحت ألمانيا فستفتح أوروبا بأكملها" هتفيد بأن على الفتة

  احلب تتحدث عن ديةاألمح علق بأن قد ن الضيفإ أمري املؤمنني قالف
وبنفس الوقت تتحدثون عن فت  أملانيا ومن مث فت   ألحد كراهيةال و جميع، لل

 أوروبا.

  االقتباسفهم  ساءأن هذا الشخص قد أكيف  أمري املؤمنني، أوض  وببلغة شديدة
  أملانيا يف مدح كان يف الواقع هذا االقتباس نإ أمري املؤمنني وقال ا.متامً 

  ،أوروبا قد اعترب أن األملان هم قادة دعو و امل صل امل رةحض أن وهو يبني
فهم األملان اإلسلم  ه إذا فهمأن فقط هذه تعين الثاين ليفةاخل كلماتفإن  ، وبالتايل
ألن لألملان  ،على أن يفه موه ألوروبا كلها، وأن أوروبا سوف تيستجيب هلمقادرون 

  .إظهار املثال اإلجيايب لألمم األخرىالقدرة على 

 : أمري املؤمنني لفقد قا

فكلمة الفتح ال توحي قطعا أننا سنرفع السيف والعياذ باهلل أو سوف نطيح  "
بل نعلن قبل كل شيء أن "ال إكراه في الدين"، فالدين  ،كال  بعروش الحكا 

نسان. فال داعي للقلق واالضطراب، فنحن كما قلت سابقا اإلقلب  يخصّ 
، ولن نفتح ألمانيا وأوروبا فقط بل سوف نفتح ننشر دعوة اإلسال  في العالم

العالم كله إن شاء اهلل. لكن ذلك بفتح القلوب وبتأثير التعليم الجميل 
  ."ال برفع السيف إطالقا ،لإلسال 



 وليسكرتري اخلليفة اخلاص أنه يل أملانيا مجاعة أمري، ذكر اليسبوح بيت لدى عودته إىل
 هبذه  الذي أدىل الرجلذلك  اجيدً  كرتذ أمري املؤمنني طبة خلعندما استمع 

وهكذا " أوروباسوف نغزو " أشياء مثل كان يقول هتلر ألنالشكوى، وقد انزعج 
 اليسياق. منزوًعا متاًما من دعو و امل صل امل حضرة فقد أخذ هذا الضيف كلم

 خطبة منرسل هذا اجلزء يُ أن  جاويد منريت على األمري وكذلك فعل األخ اقرتحف
 املقصود فهم يتمكن منذلك الضيف احملرتم حىت  إىل نني باللغة األملانيةأمري املؤم

 . دعو و امل صل امل حضرة كلم  ا منحقً 

 

 

 لالهتما  تحليل مثير

ا صديقً أصب   الذيو  من أملانيا خادم أمحديشاب  من، بعد يومني من ذلك تلقيت
 . املؤمننيمري أل خطبة اجلمعةمعلًقا على  عرب الربيد االلكرتوين يل رسالة

العامل ، كان 4102يونيو اليسادس من حزيران/، ذلك اليوم بالذات وقال إنه يف
  احللفاء الغربيني حيث غزا Dليوم  01 بالذكرى ال  حيتفل الغريب

  هتلر. سقوط أدى يف النهاية إىلقد  اهلجوم هذا أنالغربية و  أوروبا أملانيا واحتلوا

 ذلكنفس يف  أمري املؤمنني يتحدث أن" دهشم" ألمر  يعتقد أنه  إنه ادماخل وقال
 . والدكتاتوريةاخللفة  االختلفات بنيعن  بوضوح يومال



العديد من  نفس اليوم الذي حتتفل فيه يفكيف أنه  نه من املدهشإ اوقال أيضً 
 اخلصائص اإلجيابيةمن ذلك عن  بداًل  أمري املؤمننيحتدث ، زمية أملانياهب البلدان
 لآلخرين. اجيدً  مثااًل  لتكون أن لديها اإلمكانيات وكيف األملانية مةلأل

 وأرسلتها طبعتهالذلك  ،للهتماما مثرية متامً  اوجدت أهن هذه الرسالة عندما قرأت
 مثرية للهتمام"." نقطةا أهنبا أيضً  الذي علق أمري املؤمننيإىل 

 
  أمير المؤمنين أتوا للقاء جدد ثالثة أحمديين

  يقفون يف ثلثة شبان، رأيت ظهر يوم اجلمعةبعد  من يف وقت الحق
غربيني انضموا إىل األمحدية  هنم ثلثةإقيل يل فعمن هم  يسألتف .اليسبوح بيت ممر
 .امؤخرً  -اإلسلم احلقيقي-

 11 يبلغ من العمر حوايلوالية تكيساس من ، اسابق اأمريكي اجنديأحدهم كان 
 اسم وقد اختذ يف أملانيا.يعيش و  اآلنتقاعد ولكنه مالعراق  خدم يفقد  كان ،سنة

 . له ميسلم كاسم عييسى

 . فقطعاًما  44أمريكي يبلغ من العمر  أملاين وهو، بولوالثاين امسه 
 . اميسلمً  بعد أن أصب  محزة أيب اسمالثالث أملاين أطلق على نفيسه و 

 
 ثةوقف امليسلمون اجلدد الثلاملكتب  إىل أمري املؤمننيأن يأيت  ان من املقرروحيث ك

وبينما هم  .وهو ييسري باجتاه مكتبه أمري املؤمنني حىت يتمكنوا من رؤية صفيف 
 . األمحدية عن قبوهلم شديدوقد تكلموا بإخلٍص إليهم  حتدثت ينتظرون



  أمير المؤمنين مسلم جديد عن انطباع

الرسول  أن إنه عندما علم ببيساطة شديدة ،اليسابق اجلندي األمريكي، عييسى قال
املوعود قد  امليسي ، وأن بعده امليسي ظهور ب قد تنبأ( لى اهلل عليه وسلمص) الكرمي

 .وهذا ما فعله قبولهه هو واجبجاء، رأى أن 

 :مير قال أمري املؤمنني بعد رؤيةو 

 أشعر  ،ال تتعدى الثواني مجرد لمحة لمحت الخليفةعلى الرغم من أنني "
 . الرجل أني قد رأيت للتو هذا محظوٌظ جًدابأني 

في  اواحد اشخص أفكر بها غريبة ولكني أرى أن هنالك بدو الطريقة التيت قد
 خليفة. ويتواصل من خالل هذاهذا الشخص هو الو  ،مذياع لديه فقط العالم

 والتجمع خليفةال االستماع إلى مهمتنا، لذا سبحانه وتعالى مع اهلل المذياع
 .خالله"من  اهلل رسالةسماع و  معرفةمن  حتى يمكننا جميًعا حوله

 لكل منا  كيف فكرتو  إىل هذا التشبيه الذي أطلقه االستماعب استمتعت 
 . اخللفة ملؤسيسة الطبيعة اإلهلية لفهم الشخصية طريقته

 مثير جًدا لالهتما  حلم

وأخربين أن ، بول سنة وامسه 44 يبلغ من العمر الثلثة اجلدد كان أصغر األمحديني 
  الرؤى حيث قال:عرب  األمحدية هداه إىل قد اهلل

وفي إحدى  قلبي.في  سال  حقيقيب لم أشعر أبًدا ولكن كاثوليكًيالقد نشأت  "
عندما قرأته األيا  وقعت بالصدفة على كتاب للجماعة اإلسالمية األحمدية و 

باالتصال مع الجماعة في  لذلك قمت بنفسي كبير.إلى حد    انطقيوجدته م



. وفي القرآن قراءةب أيًضابدأت و الجماعة  قراءة كتب وواصلت فرانكفورت.
 واضحة جًدا رؤيا ونمت أثناء ذلك فرأيت البقرة سورة كنت أقرأأحد األيا   

في  أنني كنتعلى الرغم من غرفة و  أنني داخل رأيت؛ حيث بقوة هزتني
 .رعٌد وبرق الداخل إال أنه كان هنالك

 ساللممجموعة من ال عبر وكان ذلك فقط طريق واحد للهروب كان هنالكو  
، بصوت عال  وواضح تلىت جميلة كلمات عربية سمعت الدرج ومن أعلى

 . أنها من القرآن الكريموكنت أعرف 

 قبول كان آية بأن علي   كنت أعرف أن هذا استيقظت االحلم وعندم وانتهى
اآلن تماًما، وأشعر  غيرت حياتيت احمديأ امنذ أن أصبحت مسلم. و اإلسال 

 . " حياتيطوال  وأبحث عنه إليهكنت أتوق  السال  الذيب

  وسقوط الكوب الوليمة حفل

زفاف  حضرته وليمة حضر، بعد أن انتهت اللقاءات مع أمري املؤمنني ذلك امليساء
اململكة  اجلامعة األمحدية يف األخرية يف طالب يف اليسنة أمحد، وهو ميستنصر
  املتحدة.

على خاص آخرين بضعة أشو  صاحبماجد  كان املكان املخصص يل على طاولة
 . أمري املؤمنني جيلس حيث الطاولة الرئييسية أمام مائدة ميستديرة

 سنتمرت مربعحيث أن كل  فيسحة على الطاولة أنه ليس هنالك رأيت وملا وصلتُ 
  بالتوتر قليًل  شعرت. فعلى الطاولة قد غطته األطباق والصحون

 فإن ذلك سيتيسبب طئةخطوة خا حىتأو  واحدة إذا قمت حبركة أنين فراودتين فكرة



 بالصدفة ضربت يديبذلك  وبينما كنت أفكر. من على الطاولةشيٍء  بيسقوط
إال أن  كوب بلستيك كان جمرد أنه ومع ن الطاولة.عفيسقط  من البلستيك اكوب

نظر حنوي بابتيسامة  ي أمري املؤمنني، رأيت على الفور. و بصوت عالٍ  سقوطه قد دوى
  جًدا. كبرية

  شعرت أنه أمري املؤمنني ابتيسم هبااليت  ولكن من الطريقة متاًما طًئاخم قد أكون
 !العام املاضي يف أسرتاليا قد تذكر سقوطي من على املنصة رمبا

  هذه املرة سعيًدا أن ما سقط كنت! لقد  خطر ببايل أول ما هذا احلادث بالتأكيد
 يف حيثما ذهبتُ " :صاحب ملاجد بأسى قلت، فكوب من البلستيككان جمرد  

 " !ءسقط شيجولة 

  أمير المؤمنين أما  األعصاب

  امليسجد مباشرة إىل أمري املؤمنني، ذهب الوليمة بعد االنتهاء من
 . صلةملوعد ال بضع دقائق هناك كان ما زاللكن  

 األمحديني بعضا حلضرته احرتامً فوقف املدخل  توقف عند أمري املؤمنني دخل اومل
 . مليسجديف ا األمامية يف الصفوفاجلاليسني 

 املدخل عند قد توقفقال إنه و  أن جيليسوا على الفور أمري املؤمنني طلب منهمف
 .وا أن عليهم الوقوف لهشعر حىت ال ي

 أن الكثري كيف  حلضرته ذكرتف. يومي كان كيف وسألين أمري املؤمنني يندعامث 
ائل النصية الرس أو الربيد االلكرتوين قد راسلوين عرب يف خمتلف البلدان من الناس

 اة جدً فوجدوها مؤثر  مري املؤمننيأل خطبة اجلمعة قد شاهدوا القصرية وأخربوين أهنم



  للغاية.ملهمة و 
 أمري املؤمنني أمام أقف أنانه رآين و إ من أملانيا قال أحد أصدقائي، يف وقت الحقو 
كان من ذلك فقد   فوجئف .أمري املؤمننيرهبة  من اجدً مرتبًكا  بدوأنين كنت أو 
 ال قلت له إنه ألمر  ميستحيل أنف .أمري املؤمنني أمام مل أعد أرتبك اآلنين أن عتقدي

من  امزيدً كلما أمضيت ،  وعلوة على ذلك، وقتال خليفة وجود يف باالرتباك تشعر
عرفت  أكثروقت لا خليفة فكلما رأيت  . ازداد ارتباكي أمري املؤمنني مع الوقت
 .ة أكثراحلقيقي مكانته

وهو ، سابرا عبد اهلل جلس مع األخأكنت  هذه اجلولة، يف حقيف وقت الو 
 .صاحبمع ماجد و  يف أملانيا حالًيا يعيش، أمحدي باكيستاين

كيف  صاحب ماجد ذكرف اخللفة مكانةعن  اأيضً  كنا نتحدث يف تلك املناسبة
 مكتب دخل كلما اآلن ولكن حىت ،اعامً  40  ل مباشرة يسي امل خليفة قد خدم نهأ

 . وقتال خليفةحضرة  وجوده يف رهبةمن  يرجتف نفيسه وجد ؤمننيأمري امل

 أسرهمو الوفد المرافق  بأعضاء أمير المؤمنيناهتما  

  وهذا. الوفد املرافق عضاءالكبرية جًدا أل رعايةوالاحملبة  ادائمً  يظهر أمري املؤمنني
 املؤمننيوأمري  .تعاىل اهللمع حضرته بفضل  جولة يف كل مليسته بنفيسيرأيته و  شيء
 خللو  وهكذا، الوطن. يف اأيضً  عائلهتمبولكن  الوفد املرافق أعضاءب فقط يهتمال 

 . أن ولد منذعن ابين ماهد و  ماال عن كثريًا ما ييسألين أمري املؤمنني اجلوالت
 وأنا طويلة من الزمن لفرتات عائلتك عن االبتعاد من الصعبه نإ يقول الناس اأحيانً 

عظيم  شرف هو ليفةاخل مع واليسفر قضاء الوقت ألن أمًرا صعًبا ا أنه ليسدائمً  ردأ



 يف الوطن عائلتنا صعًبا على أحد فهو صعب علىإذا كان كبري، و   مصدر فرحو 
 .ن يشتاقون لنا وألمري املؤمنني بالطبعالذي

وأالحظ ارتفاع  لفورأخربها على ا، عن ماال أمري املؤمنني ينسأل كلما،  وبالتايل
  .بتهاجمزيدا من االمبدية  على الفور صوهتا نربةوأشعر كيف تتغري  يةاملعنو  هاروح

 ليس من عادتي إرسالها رسالة

 ماالإىل  رسلأ نين جيب أنإ أمري املؤمنني قال يل، يف أملانيا يف أحد أيام اجلولة
 اشتقت لك"." أقول هلا فيها رسالة نصية

ومبا أنه كان  ولكن عن مشاعريبطبيعيت ال أجيد التعبري  أناف قليًل  باحلرج شعرت
 رسالة، وصلتين وبعد دقيقة على الفور. رسالة أرسلت هلا فقد اقرتاح أمري املؤمنني

ا حقً  هنا كانت سعيدةإ قولالميكنين . ا"جدً  نفتقدك وحننجزاك اهلل "منها تقول 
  تقدها!ت أين أفاعرتف اأخريً ين أن

 بضع دقائقذلك ب بعدواجهن فألز  احلقيقية الشخصيات الزوجات يعرفن، ومع ذلك
قال لك أن ترسل يل  أمري املؤمنني الذي "هل جاء فيها: رسالة أخرى يل رسلتأ

 ؟"تلك الرسالة

 أمري املؤمنني، ولدى معرفتها بذلك من توجيه على ها بناءً أرسلتين أن فاعرتفت
ت هبا لو أنين أرسل تشعر  رمباغمرهتا سعادة عارمة أكثر بكثري من اليسعادة اليت 

حيث قالت:  امتامً  مل ترتكين بل تأنيب، ومع ذلك. هذه الرسالة من تلقاء نفيسي
 مثاين بعد مثل هذه الرسالةجيعلك ترسل يل وقت ال خليفةترتك  أن هل كان عليك

 اهللأمري املؤمنني عن ردة فعلها وبفضل  أخربت يف وقت الحقو ! الزواجمن  سنوات
 . ميسلًيا اأيضً  تعاىل وجده



 

 ليلة واحدة في ناحدث

  تلو اآلخر. واحدال اجدً  نامبارك ناحدث وقع ،4102 اليسابع من حزيران/يونيويف  
ويف وقت  ،مانألدار ا ميسجد الفتتاحايدبريخ فر  إىل مدينة أمري املؤمنني سافر فبدايةً 
 .الصادقيسجد األساس مل لوضع حجر كاربني إىل مدينة سافر الحق

 حضرته افتت  أمري املؤمنني فور وصولو  اجدً قصرية  ايدبريخفر  الرحلة إىل كانت
 العصر. و  الظهر إمامة صليت قبل اللوحة التذكارية زاحة اليستار عنبإ امليسجد

 غرس األشجار عند أمير المؤمنين تعليق

  للحتفال هبذه املناسبة شجرة أمري املؤمنني زرع، صلةال بعد
 . ًضاأي شجرة زراعةقام أحد كبار الشخصيات األملان ب كما



 
  حولما بعد في اتقريرً  نه سريسلإا مازحً  أملانيا مجاعة أمريفقال 
  قد منت أن إحدامها أو نفس اليسرعةب اقد منت الشجرتان كانتما  إذا 

 قال: و  ابتيسم هذا، مسع أمري املؤمننيوملا  .غريها أسرع من

  أن يكون عالمة على ألن ذلك من شأنه بنفس السرعة تنموينبغي أن "
 الحقيقي " امل أو االندماجالتك

 
 فرايدبيرخ  في افتتاح مسجد :الحدث الرئيسي

 ايدبريخفر  يفني محدياأل غري الكثري من الضيوف جتمع، فييسبادن كما هو احلال يف
 . اأيضً 



  مجيعهم حتدث بإلقاء الكلمات وقدبار الشخصيات وقد قام الضيوف من ك
مثال على للخري، و  قوةا ثبت أهن وكيف األمحدية اإلسلمية اجلماعة عن إعجابب

  أملانيا. يف االندماج اإلجيايب

 
  اسم أن معىن إىل أشار فيه الرئييسي الذياخلطاب  أمري املؤمنني وألقى
 . اليسلم" بيت" هو "ماناألدار " ميسجد

 :حضرته قالفقد 

الذين يدخلونه فقط، ولكنه سيثبت  ألولئك ال يضمن السال  المسجد "هذا
عما إذا  ، بغض النظر المحلي أبناء المجتمع لجميعسال  صدر للأيًضا أنه م

 . أ  ال" نمتديني كانوا



 

 أملانيا قد مجاعةأن  وكيفجماعة اإلنيسانية لل اجلهودعن ا أيضً  أمري املؤمنني وحتدث
 اإلنيسانية واليت تديرها منظمة يف بنني جديدة لأليتام دار مثل بعض املشاريع رعت
  نو اليسكان احمللي غيُبل   مثل هذه املشاريع يُنش أنه عندما حضرته إ وقال .أواًل 
 تعمل  األمحدية اإلسلمية اجلماعة كانت  هبذه الطريقةاملمول للمشروع، و  بلدال عن
 ."قاصي والداينلل البلد اسمالضوء على  تلقي" تكانألملانيا و يسفري" ك"

 

 حمدييناأل غير الضيوف انطباعات

جًدا وقد قالت  ةإجيابي أمري املؤمنني على خطاب لينياليسكان احمل فعل ةرد تكان
 :Neuerffen اليسيدة، اتيسنإحدى اليسيدات امل

  بحال   اآلن أشعر"الجهاد" ولكني  جًدا من كنت خائفة اليو  "قبل
خليفتكم، ومثل الجماعة  مثل جميع المسلمين أتمنى لو أنو  أفضل.

 . األحمدية



في . ألحمديين مطيعون جًدا للخليفةا أن كيف وقد الحظت أمًرا واحًدا وهو
 األحمديين مال ولكن مطيعون ألولئك الذين لديهم الناس عموًما ترى العالم

 . اهلل " رجل نهخليفة ألمطيعون لل

 

 
 أمير المؤمنين تواضع

  على ييسري أمري املؤمنني األجزاء كانبعض  ا أنه يفأيضً قالت  يسيدةهذه ال
ا ذا شخصً  بأن شعرتف. املفروشة احلمراء اليسجادة وليس على ةالعادي األرض
 هذا التعليق ذكرت اليسجادة احلمراء. على ادائمً  يسريأن ي ينبغي أمري املؤمنني مكانة
 ذا كانإما  يلحظ نه ملكبري بأ  بتواضعحضرته  ردف بعد بضعة أيام مري املؤمننيأل
  ألشياء.ذه اهب على اإلطلق هتموأنه ال ي ،ال أو اليسجادة احلمراء على شيمي

  وضع حجر األساس لحفل كاربين إلى زيارة

 تدعىبلدة صغرية  مباشرة إىل أمري املؤمنني سافر، فريدبرغ من
 . الصادقيسجد األساس مل وضع حجرل كاربني



 
تنوع بإال أهنا مشهورة ، اقليل جدً  البلدة عدد سكان هذه على الرغم من أنو 

 . واألعراق اخللفيات ختلفملا تعد موطنً اهتا وهي ثقافات

احملليني  اليسكان إن حيث قال يف خطابه إىل هذا نفيسهب أمري املؤمنني أشاروقد 
 . شامًل  اجمتمعً  همقخلل   الثناء ونيستحقي

  اجلديد سيكون امليسجد أن اسم اأيضً  أمري املؤمنني ذكركما 
هم  امليسجدسيدخلون هذا الذين  مجيع الناس حقيقة أن على يؤكدوالذي  صادق""

 ". يف كل اجتاه احلقيقةالذين يشيعون " أولئك

للميسلمني األمحديني الذين خيلصون  ميزةامليسمة عن ال اأيضً  حضرته حتدثكما 
 . اإلسلم تعاليموهم يقومون بذلك تطبيًقا ل بلد إقامتهملمتاًما 



ليس صادقًا في " بلدهالوالء ل ظهرال ي الذين يسلمامل نإ أمري املؤمنني وقال
 إيمانه". 

 

 صحفي يقتعل

 فرانكفورتر صحيفةمن  أملاين صحفيوهو  الضيوف بأحد التقيت، بعد ذلك
 : بقولهأجاب فهذا احلدث،  كيف وجد سألته، و الوطنية اوخروندش

 ولقدا ملكً  قد رأيتأني  األولى في حياتي للمرةأشعر "
أن  آملو  خليفتكم في خطابه. كل ما قاله أنا أؤيد رأيته. كل شيء أحببت

 . " نمو في ألمانيافي ال األحمدية ماعةتستمر الج

 
 جماعةلل أمير المؤمنين على حب مثال آخر

 . 14:20 صلة يف امليسجدال موعدكان و  ميساءً  4:10 اليساعة امليسجد عدنا إىل
  هناك ه كان ال يزالعلى الرغم من أن، و ا جًداوحارً  طويًل  ايومً  لقد كان

 املغرب صليت قبل آمني حفل اأيضً  ليةاحمل ماعةاجل للصلة فقد رتبتدقيقة  21
وبالتايل  دقيقة على األقل 41-00 بنيعادة ما تأخذ مني اآل احتفاالتو  العشاء.و 

 . ئهووضو  لتناول عشائه بضع دقائق فقط يف الواقع ألمري املؤمنني ماعةفقد تركت اجل

ين حدثني كبري  ضورحب املاضية اليساعات القليلة قد أمضى أمري املؤمنني أن تُ فكر 
، وكان عليهم أن ذلك امليساء منياحتفال اآل جدولةماعة وبالتايل مل يكن على اجل



 نودكما  سلم يف عشائهوجبة  ليأكل إضافية بضع دقائق مري املؤمننييرتكوا أل
  .ذلكمجيعنا فعل 

مضحًيا بوقته طفال الصغار لأل اآلمني احتفاالتبالطبع وأّم  نزل أمري املؤمنني ولكن
 جماعة. للال مثيل له  ه الذيحب بيسببلك وذ رة أخرىم

 فيها حتدثاألخرية واليت  أمري املؤمنني طبةخب مرة أخرى فكرت جليست هناك اومل
 تضحيةآخر على  مثاالكان هذا و  ،نياألمحدي امليسلمنيمجيع ه على قلقحبه و  عن

 . ماعةاجل من أجل، يوم كل ياته،حب أمري املؤمنني

 في فرانكفورت يالصباح يروتين

يومًيا أفطر  كنتحيث   صباح كان لدي روتني يومي كل فرانكفورت يف أثناء إقامتنا
مع  امشرتكً  الذي كان إىل مكتيب أذهب حوايل اليساعة العاشرةمث التاسعة  حوايل
 لبضع دقائق. إىل غرفيت بعدها أعود دقيقة 41هناك حوايل  عمل، وأصاحب ماجد

  املفضلة افيهنيسكأكياس قهوة ال من لندن معي قد أحضرتف
 كنت. بادوأقرأ أخبار الصحف من على اآلي لقهوةعندي فأعمل لنفيسي كوبًا من ا

 !بشوق القليلة الدقائق هذه أتطلع إىل كل يوم

 
  األكاديميين مع أمير المؤمنين التأخر على اجتماع

 روتينيةال قهوة الصباح ندمت على يونيو الثامن من حزيران/ يف صباح يوم ولكن
 قال إنو . ذهبتنزلت من غرفيت سألين سكرتري اخلليفة اخلاص أين  دماعنألين 

باحلرج  شعرتف يف مكتبه. جيتمعان مع أمري املؤمنني األملان األكادميينياثنني من 
  غرفيت. لطابق العلوي يفيف اكنت ، وقلت  الشديد



 
يل  ومس تكرم جاويد قد  منريإال أن األخ ، بدأ االجتماع قد على الرغم من أن

 .والضيفان أمري املؤمنني بنياجلارية  احملادثة إىل بقية تاستمع وهكذا ،بالدخول

 ايديف جعل املرء ج اأساسي اعنصر  الدين كان فيما إذا مهتمني نااألكادميي كان
 يدة.اجل القيم األخلقيةويتمتع ب

ولكن ، اجيدً  غري املتدين الشخصأن يكون  نه من املمكنإ بالقول أمري املؤمنني ردف
 : قالحيث  ضروري الدينفإن  األخلقية املعايري للوصول إىل أعلى

  ضد نفسك كان عليك اإلدالء بشهادة أنه إذا القرآن الكريميعلمنا "
 ال اهلل يخشونالذين ال و الصدق. و  العدالة ذلك لمصلحة فعليك أن تفعل

لذي ا ولكن الشخصالعالية  مثل هذه المعايير يكونون قادرين على انتهاج
 . " حتًما يستطيع، الموت الحياة بعدب الذي يؤمن، و يخشى اهلل



، الرئيس ماو يف عهد الصني، فقال إنه مرةب متعلقةة حادث أمري املؤمنني روى كما
 ؟دولته شؤون اإلشراف على ييستطيعكيف  ماووسأل  باكيستاينلزيارته وزير  ذهب
وليس  شيوعية دولة ربتعت كانت الصني نأل باهتمام خاص اليسؤالهذا سأل وقد 
 :ماو الرئيسفأجاب . لدولةلدين  أي هنالك

فاقرأ   الجواب تريد أن تعرف إذا كنتتقدمنا؟ نجاحنا و  سرلماذا تسألني عن "
 إنهاصلى اهلل عليه وسلم(. وسيرة نبيك )القرآن الكريم( كتابك المقدس )

 . هنا في الصين" غرسهاأ حاولت أن القيم التي تلك

 
 
 أنه اذكر  كلمها. امالتقيت هبو ذهبت  أمري املؤمنني مكتب نااألكادميي غادر اومل

من  أستاذ، وهو أحدمها وأضاف. أمري املؤمنني لقاء ابالنيسبة هلمشرف" كان "
 ،: فرانكفورت



  فلقد بدأت فقط. قيادة الموضوع رائعة علىلحضرته قدرة "
أن  قبل، و إليه أرمي ما كنت فهم وعلى الفور" بدون ديناألخالق عن " سؤالي

فقد  جًدا وكانت مقنعة تماًما بالنسبة لي. شاملة إجابة حتى أجاب سؤالي أنهي
الروحانية  مستوياتال بعض أن المرء يستطيع الوصول إلى فهمت منه

 . لتجاوز ذلك المستوى " أساسية نقطة ولكن الدين بدون ديناألخالقية و 

 نو خالل برنامج مع الوقف أمير المؤمنين توجيهات

الوقف نو من  أطفالبرناجًما تعليمًيا مع  أمري املؤمنني عقد، /يونيوحزيران 9يف 
 . شخص من كل فئة 111 حوايل اإلناث والذكور حيث حضر

  األردية. للواقفني تله ترمجته طويل حديثفقط دم قُ  الربنامجخلل و 
 جيب أن تكون ةاألرديالرتمجة  نإ ليسكرتري الوقف أمري املؤمنني وعند مساع ذلك قال

أن للتأكد من  الرتمجة األملانية توفري اأيضً  أنه ينبغي وأضاف. وسهلة الفهم بيسيطة
  يقال. ما ونفهمي األطفال مجيع

أمري  له قال مربرهولدى مساع  تفيسريه لذلك إعطاءاليسكرتري  حاول يف البداية
حناء يف مجيع أ MTAمشاهدي  إقناعبرامج الوقف ليس  ن اهلدف منإ املؤمنني
  فهم.بطريقة سهلة الاألطفال  إىل لنقل املعرفة ولكن العامل

 األرديةوعندما تيستخدم  األملانية الرتمجة ه جيب توفرينإ مرة أخرى أمري املؤمنني وقال
  للغة.فهمهم  حتيسنيعلى  األطفال مليساعدة ومصممة بيسيطة يجب أن تكونف

  امليستقبل. يفينفذ ذلك س إن فريقه اليسكرتريقال  هذه التعليمات على بناءً 

 لجامعةل االنضما  األطفال نية



على أمري  من األسئلة جمموعة لطرح ألطفاللالفرصة  الربنامج أتيحت خلل
 ااألكرب سنً  األطفال سأليف حني  أسئلة شخصية بعض األطفال املؤمنني، وسأل

 .تعاليم الدين اإلسلمي عن

اجلامعة  يف لدراسةهم يرغب بااألطفال أي من نفيسهب أمري املؤمنني كما سأل
 : أمري املؤمنني قالذلك  رؤيةأيديهم، وعند  األمحدية فرفع معظمهم

 ."آمل أن تحافظوا جميعكم على هذه النية الجيدةلذا  أمر جيد "هذا

 ميونيخاالستعداد ل

أمري  جولة اجلزء األول من انتهى، وهبذا لعشاءمث تناول ا بالصلةاليوم  ىانته
  عدد ال حيصىمليئة ب كل دقيقة فقد كانت، اكما هو احلال دائمً و  .املؤمنني

 .من الربكات

  صباح اليوم التايل يف وقت مبكر من ألنه ملبيسي حلزم إىل غرفيت ذهبت
 تطلع إىلأ، وكنت ولةاجل من القادم للجزء ىل ميونيخإ أمري املؤمنني مع سوف نيسافر
 .قادمةالربكات ال

 


