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 م7/8/2020 بتاريخ اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
 يف إسالم آابد بربيطانيا مباركيف مسجد 

****** 
ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حمم  

يجيم. الشيطان الر   ن * بْسِم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم* اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِ 
َك َنْسَتعنُي * اْهداَن الصِ رَاَط اْلُمْسَتقيَم * ِصرَاط الَّذِ  َك نـَْعُبُد َوإَّيَّ ُُوب َعَلْيهْم يَن أَنـَْعمْ إَّيَّ ْْ ََرْي اْلَم َت َعَلْيِهْم 

َُّالِ نيَ    .، آمنيَوال ال
 َوِدينِ  اِبْْلَُدى َرُسوَلهُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُهوَ  * ُرونَ اْلَكافِ  َكرِهَ   َوَلوْ  نُورِهِ  ُمِتم   َواّللَُّ  ِِبَفْـَواِهِهمْ  اّللَِّ  نُورَ  لُِيْطِفُئوا يُرِيُدونَ 

ينِ  َعَلى لُِيْظِهرَهُ  اْلَْق ِ   (10-9 الصف) اْلُمْشرُِكونَ  َكرِهَ   َوَلوْ  ُكلِ هِ   الدِ 
اليوم هو السابع من أَسطس، وحبسب جدول برامج اجلماعة األمحدية يف بريطانيا هو أول يوم من 

نسأل هللا  .اجللسة السنوية، لكنه بسبب هذا الوابء املتفشي يف العامل مل تُعَقد اجللسة السنوية يف هذا العام
  اجللسات مع كل األنشطة والربامج  من عقدأن يعيد األوضاع إىل املعتاد عاجال، حىت نتمكن

نتيجة الزَّيرات املتبادلة. وحنسِ ن أوضاعنا العلمية والروحانية ابالستماع إىل  ومودةً  املعتادة، ونزداد أخوةً 
 القناة األمحدية سدَّ هذا النقصحاولت شىت برامج اجللسة، كما كنا نعمل يف املاضي. على كل حال 

 ْلد ما إبعداد بعض الربامج، حيث تُبث  ُخطيب اليت ألقيُتها يف شىت اجللسات السنوية يف السنة املاضية،
إضافة إىل بعض الربامج اجلديدة أيُا. ومن املأمول أن ذلك سيساهم يف ري الْليل الديين والعلمي 

ا شاِهدوا هذه الربامج بوجه خاص جالسني يف بيوتكم يف هذه األَّيم ألبناء اجلماعة إن شاء هللا، لذ
نزلت على اجلماعة على  اليت تقرير نزول أفُال هللا  إضافة إىل ذلك خطر ببايل أن أقدمالثالثة. و 

بدال من تقدمي التقرير للسنة املاضية، وأقدم التقرير اجلديد عرب شاشة امي يت ايه ليزداد أبناء  مدار السنة
 اجلماعة إمياان. 

 ابخلروج من البيت بشكل أفُل مل تتم هذا العام بسبب زصحيح أن بعض األعمال اليت كانت تنجَ 
م ذلك يف تقدم مستمر  األوضاع السائدة منذ بُعة أشهر ماضية، لكن اجلماعة اإلسالمية األمحدية َر



بية كثري من األمحديني أهنم أحدثوا يف نفوسهم تْيريات طيبة يف جمال الت   كتب إيلَّ   فلقد، بفُل هللا 
 ، فمن هذا املنطلق كتب الكثريون أنه حتسَّن تواصُلهم هم وأوالدهم مع نظام اجلماعة. اجلماعةوالتواصل مع 

 ناي يف رقيِ  اجلماعة الذي حدثُتكم عنه قبل قليل كنت أقدمه يف السنوات املاضية ابختصار إن تقريرَ 
أَّيم اجللسة، ومل أكن أستطيع تناول كثري من املادة بسبب قلة الوقت. لكن مبا أن الوقت الكايف تيسر يل 
هذا العام لذا قررت أن أقدم شيئا من هذا التقرير يف خطبة اجلمعة وأقدم املتبقي منه يف الربانمج الذي 

 خطبيت حد. وقد ال أستطيع تناول التقرير ِبكمله يفسيُـَبث  مباشرًا من القاعة يف إسالم آابد مساءَ يوم األ
ان إن هللا، سأقدم بعض األحداث اجملددة لإلمي إن شاء ،لكنين ،اليوم ويف خطايب يف الربانمج يوم األحد

 .تعاىل شاء هللا
وقبل تناُول الفقرات اخلاصة من هذا التقرير أقدم لكم مقتَبَسني فيهما تفسري ْلد ما ْلاتني اآليتني 

أن النشأة  اللتني قرأُُتما عليكم يف مستهل اخلطبة، وجند فيهما إعالان واضحا لسيدان املسيح املوعود 
م كل  ،هلإلسالم هذا، وأن مجاعتالثانية لإلسالم ونْشره منوطة حبُرته وحَده يف عهد النشأة الثانية  َر

، والتقرير واألحداث اليت سأقدمها وْعد من هللا  فهذاستنتشر وتزدهر إن شاء هللا،  ،أنواع املعارضات
ا، بل إن أتييد هللا  نه حُرته تفصح جبالء أن ما أعلَ  مجاعته، و ونْصره حيالفه هو  ليس ادعاء فاَر

حتققه من خالل  يثبتوس قوة يف العامل على منع هذا التقدم واالزدهار. وهذا وعد هللا تعاىل ةوال تقدر أي
ا، عاء أهنا ليست اد   ، وسيظهرالوقائع اليت سأسردها الف اجلماعة، هللا ونصرته اليت حت أتييدُ  هو بلفاَر

 وليس يف الدنيا من يقدر على عرقلة تقدمها. 
 : يقول املسيح املوعود 

يِن  رين عاما تقريبا أْلِمُت آية قرآنية: ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلهُ اِبْْلَُدى َوِديِن اْلَْقِ  لُِيْظِهرَ قبل عش ُه َعَلى الدِ 
اإلسالَم َالبا بيدي على األدَّين   ُكلِ ِه، وأُفِهمُت معىن اإلْلام أي أُرِسلت من هللا تعاىل ليجعل هللُا 

ليكن معلوما هنا أن هناك نبوءة عظيمة يف القرآن الكرمي يتفق العلماء والباحثون كلهم على أهنا  كلها.
ستتحقق على يد املسيح املوعود. مل يُعلن أحد من األولياء واألبدال الذين خَلوا من قبلي أنه مصداق 

ْلِمُتها حني جاء زمين أان، أُ  حبقه. ولكننزلت هذه النبوءة، ومل يد ع أحٌد أنه قد أُِْلم هذه اآلية وأهنا 
 وُأخربُت أنك أنت مصداق هذه اآلية، وبيدك ويف عصرك ستتحقق أفُلية اإلسالم على األدَّين األخرى. 

اإلسالم وحده هو الدين اْلي الذي حيل  به الربيع دائما فتخُر  أشجارُه وحتمل مثارا : مث يقول 
ُأخرجت هذه املزية من اإلسالم لصار ميتا. ولكن كال!  لذيذة. وال ميلك هذه املزية أي دين آخر. فلو

. وقد أثبت هللا حياته يف كل زمان. ففي هذا الزمن أيُا أسس هللا تعاىل هذه اجلماعة  هذا دين حي 



بفُله لتكون شاهدة على كون اإلسالم دينا حيا، ولكي تزداد معرفة هللا تعاىل، وينشأ عليه يقني يقُي 
  شر اْلسنة والطهارة.على جناسة الذنب، وين

  :بعد هذين املقتبسني أقدم لكم جزءا من التقرير
فرعا بفُل  288إن عدد الفروع اجلديدة للجماعة اليت أقيمت يف العامل كله ما عدا ابكستان هذا العام 

َُرس َراس األمحدية أول مرة يف هللا  مكان جديد. ويف  1040، وإضافة إىل هذه الفروع اجلديدة قد 
 40 قيمَ أُ جمال إنشاء الفروع اجلديدة ونفوذ اجلماعة يف أماكن جديدة حتتل سرياليون املركز األول حيث 

 هاأُقيَم فيَاان حيث  اوهفرعا جديدا، وتتل 31فيها  أُقيمَ فرعا جديدا للجماعة، وبعده كونْو كنشاسا اليت 
 فرعنْي بني يها فديدة اجلوع الفر وإضافة إليها هناك بالد كثرية أخرى، حيث يتاوح عدد  فرعا جديدا 23

ينيا   ينيا بساؤ وتنزانيا َو واثين عشر فرعا، ومنها َامبيا وليبريَّي وبنني وساحل العاج والنيجر والسنْال َو
و وساؤتوميه وك ريها. كوانكري ونيجريَّي وتَو ندا َو  يمرون وتركيا وكونْو وبرازيل وأَو

يقول الداعية احمللي لكونْو كنشاسا األستاُذ محيد أمحد احملتم أن اإلمام الس ين  حني مسع برانجمنا الدعوي 
مقنعة  اً ردودعلى ايف امي راديو جاء إىل مسجدان وصبَّ علينا وابال من األسئلة، وحني رددان عليها 

 مجة السواحيلية للقرآن الكرمي اليت نشرُتا اجلماعة وكتبا أخرى، ابيع بعد قراءُتا بفُل هللاوقدمنا له الت 
  ووعد أنه بعد العودة إىل قريته سينشر فيها رسالة اجلماعة، فبفُل هللا  قد أقيم فرع جديد

 أمحدَّي.  20يُم  ،نتيجة دعوتههناك، للجماعة 
وجه حمليا يف إحدى املناطق نظَّم يف رمُان برانجما دعوَّي، وحني تيقول أمري اجلماعة يف َامبيا أن داعية 

 ،ي نْشر الدعوةأ ،يف وفد إىل قرية قال ْلم رجل كبري يف القرية إنين فرحان جدا مبجيئكم ألن عملكم
ة فارقأيُا كان قد هاجر إىل املدينة، )ولأل متاما، فأنتم حُتُيون هذه السنة، ألن النيب  يطابق سنة النيب 

من مكة إىل املدينة  أسلوب خاص حيث يقدمون األمثلة كما قال هذا الرجل الكبري( فقد هاجر النيب 
، فهذه ه يا ِبسوتلنشر اإلسالم، وأنتم أيُا خرجتم من بيوتكم وتنشرون اإلسالم يف كل مكان أتس  

ام املهدي اليت اليم اإلمهي السنة وهذه هي الطريقة الصحيحة لتبليغ اإلسالم، فنحن نرحب بكم. إن تع
 قدمتموها هي اإلسالم الصحيح حصرا، وحنن نؤمن هبا مجيعا، ونؤمن ِبن حُرة مرزا َالم أمحد 

شخصا من أسرتني وانُموا إىل  19. فقد ابيع هنا الذي تنبأ مبجيئه النيب   نفسه هو اإلمام املهدي
 األمحدية. 

ملال انطالقا داعيُة هنا يف خطبة اجلمعة موضوَع أمهية التُحية ابيقول أمري اجلماعة يف ليبريَّي: لقد بنيَّ ال
من صندوق التحريك اجلديد، فكان من بني املصلني بعض َري األمحديني أيُا، وعندما كان األمحديون 



دوالرا ليبريَّي وانصرف بصمت دون أن يقول شيئا.  50يقدمون أمساءهم بعد الصالة جاء رجل وقدم 
ر عليه كان من سكان قرية جماورة، وكان قد أتثر ببعض أحداث التُحية اليت ذُكرت فلما أردان أن نعث

يف اخلطبة وأمهيِتها فتربَّع. فلما علم بذلك الداعيةُ ذهب إليه وشكر له ويف هذه الزَّيرة اجتمع أانس آخرون 
أتتوا يف زَّيرة  رجو أنمث قال للداعية أ ،أيُا، وهم أيُا أتثروا كثريا بسماع اْلديث، وأتثَّر اإلمام أيُا

أخرى بعد بُعة أَّيم، وسوف أمجع الناس من بعض القرى اجملاورة أيُا، لُتبلِ ْهم الدعوَة. وبعد ذلك 
حني وصل إليهم وفُدان يف امليعاد كان قد اجتمع إىل هناك سكان ثالث قرى جماورة، وأخربهم الوفد عن 

الْت يوما  ده كانت فرصة كبرية لألسئلة واألجوبة، طمعتقدات اجلماعة والْاية من إنشائها ابلتفصيل، وبع
أعلن األئمُة الثالثة مع أتباعهم انُماَمهم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية،  اقتنعوا متاما،كامال، فلما 

 وبذلك قد أتسست فروع جديدة يف تلك القرى الثالثة.
يقول الداعية اإلسالمي األمحدي يف ليبريَّي: لقد ذهبُت إىل قرية كاال نْور يوم اجلمعة لنشر الدعوة، 
فوصلُت إىل هناك قبل ساعتني تقريبا من صالة اجلمعة، وبعد تبادل اْلديث مع الناس عرفُت أن الناس 

ثة أشخاص اثنان أو ثالال يصل ون اجلمعة يف مسجدهم بل اجلمعة تقام يف مسجد قرية كبرية، ويذهب 
م   إىل هناك لصالة اجلمعة من هذه القرية أيُا، وسائر سكان القرية يبَقون حمرومني من بركات اجلمعة َر
كوهنم مسلمني. فلما سألُتهم السبب، أخربوي أن اإلمام الكبري أخربهم أنه قبل بدء اجلمعة يف مسجد 

إلمام فهو يعنيِ  أحدا إماما ألداء صالة اجلمعة. جيب أن تُذبح ثالث مْعزات، وحني يصل ْلومها إىل ا
فحاولت كثريا ألقنعهم أنه ليس يف اإلسالم أي شرط من هذا القبيل لصالة اجلمعة، وأخربُُتم عن بركات 
صالة اجلمعة، مث أخربُتم أنين اليوم سوف أصلي اجلمعة معكم دون ذبح أي معزات. فلما كان سكان 

، الدين أيُا، لذا قد خافوا وتوجسوا خطرا أن يرتكبوا إمثا مبعصية املولوي ْلم علم وليسالقرية متومهني 
معة املشايُخ. ابختصار حني أْلحُت عليهم كثريا أن يصل وا اجل أثر ختويففينزَل عليهم عذاٌب، وهذا 

 األجوبة. و  واَفقوا. فصلينا معهم اجلمعَة، وبعد اجلمعة عرَّفُتهم ابألمحدية ابلتفصيل، وأقيم جملُس األسئلة
 ؟ةإذا قال لكم أحد ملاذا صليتم اجلمع :وملا كان الناس خيافون سخط اإلمام الكبري لذا قال ْلم الداعيةُ 

فاسألوه أين ورد أنه جيب أن ُتذبح املعزات قبل اجلمعة. مث حني علم املولوي أهنم قد صلَّوا اجلمعة، وصل 
ثالث معزات قبل  حإليهم َاضبا وسأْلم ملاذا صليتم اجلمعة؟ فقال له سكان القرية َأخربان أين ورد أن ذب

تظام. معة، واآلن ُتقام هناك صالة اجلمعة ابنالحقا علَّم داعيتنا احمللي رجال طريقة أداء اجل ؟اجلمعة واجب
وختلى الناس عن ذلك املولوي، وقرروا مجيعا أن اإلسالم اْلقيقي هو ما علَّمْتهم اجلماعُة اإلسالمية 

. األمحدية حصرا، وليس الذي يعملِ هم املولويون. وانُم كثري منهم إىل اجلماعة األمحدية بفُل هللا 



ريبة ابسم وبذلك أقيم هناك فرع جد يد للجماعة بفُل هللا. إن هؤالء قد استحدثوا أمورا عجيبة َو
 الدين، وبذلك يُْوون املساكني قليلي العلم.                                  

واجلماعة  ،: هناك منطقة ُتسمى "سالوبني" وهي معروفة ابملسلمني املتطرفنيكتب الداعية من فلبائن
أقارهبم  احمللير الداعية ، وحني بش  احملليهناك، ويف املنطقة نفسها أصهاٌر لداعيتنا التبليْية أيُا متنشطة 

فيها القى منهم رد ا إجيابيا، فخط ط مركز اجلماعة يف ذلك البلد للتبليغ يف تلك املنطقة وأرسل إليها فريقا 
لمون احملليون  عارضهم املسف ،دة أسبوعملهناك  ليبشرواأفراد اجلماعة  من من ثالثة دعاة حمليني مع ثالثة

م من هذه املعارضة ابيع هناك ثالثة وعشرون شخصا ودخلوا اجلماعة.  ،كعادُتم  ولكن ابلَر
كتب أمري اجلماعة يف سينيْال: هناك منطقة امسها "اتنبا كندال"، ذهب إىل قرية منها وفُد اجلماعة 

بعض مع ن بعُهما تتجادالكانتا   -التيجانية واملريدية– طائفتنيللتبشري وبعد وصوْلم علموا أن هناك 
ام الصادق قادم ألنه مسع أن اإلم ابطلتانسلفا، وقال إمام القرية لوفدان إنه يرى أن كال هاتني الطائفَتني 

قبوله. فبشرهم وفد اجلماعة وجرت األسئلة واألجوبة. وكان لدى الوفد أتليف موالان  عازمون علىوحنن 
شر "القول الصريح يف ظهور املهدي واملسيح" وكتيب "يسران القرآن"، فاشتامها اإلمام وعاد نذير أمحد مب

وفدان بعد التبشري. هاتفهم اإلمام بعد يومني ودعاهم وطلب منهم أن أيتوا معهم بتمجة معاي القرآن 
نتظره هب الذي كنا نالكرمي إىل اللْة املندَية وحني ذهب إليهم الوفد مرة أخرى أخربهم اإلمام أن املذ

ية. هكذا كتابكم وترمجتكم للقرآن الكرمي يف لُْتنا احملل  قراءةهو األمحدية بعينها ألننا علمنا اْلق بعد 
دخلت القرية كلها األمحديةَ وأتسس هناك فرع جديد للجماعة. وأُعطوا كتيبات ونسخا من القرآن الكرمي 

 لتعليمهم القرآن الكرمي. 
عرفت على ت وقد، اتلومت ي َواتيماال: هناك مدينة "كوابن" تبعد عنا عشرة ككتب أمري اجلماعة يف

اجلماعة أول مرة يف هذه السنة، ُزرانها مرَتني بلْنا أهلها دعوة األمحدية ودعوانهم ْلُور اجللسة السنوية 
ة، وهكذا عللجماعة يف َواتيماال فحُر اجللسَة ثالثُة أشخاص لعائلة منهم وابيعوا وانُموا إىل اجلما

 رسالة األمحدية. اآلن غ اآلخرين أتسس فرع جديد للجماعة هناك، وهذه العائلة تبل  
كتب أمري اجلماعة يف سينيْال: هناك عشرة أماكن حيث تُبث على اإلذاعة برامج تبليْية حتت إشراف 
الدعاة احملليني واملبلْني وتُبث خطبة اخلليفة لساعة. وهذه وسيلة مهمة للتبليغ، ويطرح الناس يف هذه 

نة، ومييل الناس هذه الس خالل قريةالربامج أسئلتهم عرب اْلاتف. وهكذا نشأت فروع اجلماعة يف عشرين 
 إىل األمحدية بل يتصلون بنا ِبنفسهم ويدعوننا إىل قُراهم. 



رع : كان بعض األمحديني يقيمون يف جنوب فلسطني ولكن مل يكن فيقول كتب داعيتنا يف الكبابري
ىل، واسم ا، ويف هذه السنة قد أقيم هناك فرع للجماعة رمسيا بفُل هللا تعبعد أقيم هناك رمسياقد اجلماعة 

حيث توجد قبور إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأزواجهم  تلك اجلماعة اخلليل وهي مدينة إبراهيم 
أمحدَّي وأقيم فرع رمسي للجماعة وخصص أحد  27املطهرات، وهي مدينة اترخيية ويسكن فيها ويف ريفها 

 األمحديني جزءا من بيته ليكون مسجدا ُتصلى فيها الصلوات.  
بفُل هللا  217جلديدة واملساجد اليت حازُتا اجلماعة نتيجة التبليغ: عددها الكلي هو بناء املساجد ا

قدمية حازُتا اجلماعة، وهي يف اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا واْلند  93جديدة ُشيدت و 124ومنها 
اان    )َينيا(بيساوو  َينياو وساحل العاج  وليبريَّيوسرياليون وبنني وبوركينافاسو  ونيجريَّيوإندونيسيا َو

نداوتنزانيا  تشاد الو و وتَو )َينيا( وكوانكري سنْال الو  ( والكامريونكونْو)النشاسا يك  ومايل و وأَو
ريها. وفقنا هللا تعاىل للبناء أو  وزامبيا ل يف ثالث حصول على املساجد يف كثري من الدو للوأستاليا َو

  قارات بل يف أربع قارات. 
عاما واملسجد األول الذي امسه "بيت األول" كان ُبين  31مسجد نان للجماعة بعد ويف َواتيماال ُبين 

عاما ُبين هذا املسجد الثاي يف منطقة "كابون" الذي امسه "مسجد نور".  31وهكذا بعد  1989يف 
وهذه املنطقة تبعد عن مركز اجلماعة يف َواتيماال  2015 عام وبلْت دعوة األمحدية يف هذه املنطقة يف

طريق جبلي َري ممهد وضيق وخطري. ُوضع حجر األساس للمسجد  هو كلومت  70كلومت ومنها   328بـ 
  70 ىلإ وبعد ذلك بدأ متهيد الطريق بفُل هللا تعاىل واآلن صار هذا الطريق املمتد 2019 عام يف

مصليا،  170كيلومت أيُا أحسن بكثري من ذي قبل وعملية توسيع الطريق مستمرة. وهذا املسجد يسع 
، ومع املسجد بُنيت أيُا دار التبليغ ذات الطابقني، ويف الطابق األرضي أمتارا 8وبُنيت له منارة طوْلا 

ويف الطابق األول سكن ومطبخ ومحامات منفصلة للرجال والنساء كما يكون يف  ،مكتبة ومكتب
 مساجدان، وهذا املسجد يُرى من بعيد لكونه يف مكان مرتفع. 

. مسجد اشتت اجلماعة مبىن للكنيسة يف هذا العام وحولتها إىل النارويج" يف كريستيانستاند مدينة "ويف
بناء كان مكتبا لشركة وبدأت فيه الصلوات  2017يف هذه املدينة كانت اجلماعة اشتت يف متوز/يونيو 

دمت للدوائر وقُ وُرمست اخلارطةُ  مسجدوعقد االجتماعات، وحني مت التخطيط لتحويل هذا املكتب إىل 
 ،ونشرت اجلرائد أيُا كثريا عن هذه املعارضة ،اْلكومية للموافقة بدأ سكان تلك املنطقة يعارضون

ل هذه الكنيسة وكان أه ،وكانت هناك كنيسة قريبا من هذا املكان ،واستمرت هذه املعارضة لسنتني تقريبا
ادرين على ومل يُعْد مسؤولو هذه الكنيسة قولكن َلب قدر هللا تعاىل  ،أيُا يعارضون بناَء املسجد بشدة



إدارة شؤون الكنيسة وقر روا بيع الكنيسة، وذهبوا إىل البلدية وقالوا حنن نريد أن نبيع الكنيسة فاقتح 
املسؤولون يف البلدية أن يتواصلوا مع اجلماعة األمحدية وهي قد تشتي هذه الكنيسة. فاتصلوا بداعيتنا 

مسجدا،  ونلتكتقريره وبعد موافقيت اشتت اجلماعة هذه الكنيسة  ث إيل  وهو بعد دراسة األمر بع
شباط هذا العام بفُل هللا تعاىل. الكنيسة اليت كانت تعارض بناء مسجد يف  25وأخذْت مفتاحها يف 

هذه املنطقة هي نفسها أصبحت اآلن مسجدا بفُل هللا تعاىل ويسمى "مسجد مرمي". وأُنفق عليه عشرة 
 مبا فيها نفقات اْلكومة.  يالنروجي مليون كرون

بل بناء "معالن" بتزانيا. كتب أمري اجلماعة يف تنزانيا: ق التابعة حملافظةُبين أول مسجد يف قرية مالوي 
جد ولكن نطقة، وكان مجيع أهل القرية مسرورين ببناء املساملاملسجد وداِر التبليغ كنا أنشأان الثقة يف أهل 

جوم هناك وأخذوا أَراض البناء وبسبب ذلك أوقفت الشرطة بناء املسجد لبُعة بعض األشرار شن وا اْل
د مًعا علينا محاية املسجأن أَّيم، وحني بدأ عمل البناء من جديد أخربان أهل القرية خبطورة الظروف و 

ا معً  سنعملو لكي ال حتدث مثل هذه العملية مرة أخرى، فقال مجيع أهل القرية هذا املسجد نعمة لقريتنا 
رضي. وهكذا بفُل هللا تعاىل أنشأ أفراد اجلماعة يف تلك أن يتم بناؤه وأال حيدث شيء َري مُ على 

قي، وبشروا الناس بتعليم األمحدية اآلمن واملليء ابْلب وهو تعليم اإلسالم اْلقي ،الت تبليْيةاملنطقة صِ 
عمئة مئة شخص أو أربوحني اكتمل املسجد وُعقدت جلسة افتتاح املسجد اليت حُرها قرابة مخس

املساجد  أئمةو ملناطق متعددة إضافة إىل ضباط الشرطة  زعيماً ومخسني شخصا تقريبا وفيهم ثالثة عشر 
يني ليسوا ُأخربوا خطأ أن األمحدقد األخرى، ويف تلك املناسبة أبدى َري األمحديني انطباعهم أهنم كانوا 

تم مسلمني ولكننا علمنا بعد جميئنا هنا أنكم لس ،وأن طريق عبادُتم خيتلف عن عبادة املسلمني ،مسلمني
مون املسلمني اآلخرين أيُا العيش ابألمن والسالم. وهكذا نتيجة عقد برامج متعددة ابيع بل تعل   ،فقط

 . اطق أيُاأكثر من ألف شخص من تلك املنطقة وانُموا إىل اجلماعة مبا فيهم زعماء تلك املن
قبل بُع  يةكسيكاملوهو بناية اشتُتا اجلماعة يف دار اْلكومة  اك مسجد "بيت العافية" يف املكسيكوهن

رضي ُجعل والطابق األ ،أول عقار للجماعة يف ذلك البلد، والبناية عبارة عن ثالث طوابق يسنوات، وه
ُخصصت  وبعض الْرف ،كاتب اجلماعةمسجدا فيه قاعة الصالة للرجال وقاعة الصالة للنساء ومكتبة وم

دم عند ويف الطابق الثاي سكن للداعية والطابق الثالث سوف ُيستخ ،لعقد الصفوف التعليمية املتنوعة
 اْلاجة. 

ول ذكر املساجد وال أتنا ،تكتمل عما قريبأيُا وس ويف بيليز ويف بعض األماكن األخرى تُبىن مساجد
 اليت هي قيد البناء. 



ركز اجلماعة من م اتاجلماعة يف مايل: يقع فرع للجماعة "تيما" على بُعد ثالثة كيلومت كتب أمري 
كو" يف مايل. بدأ بناء املسجد هنا قبل أربعة أعوام وحني كان البناء يف مراحل أخرية وبقي بناء املنارة ما "اب

خاطئة عن  اً الزعيم أمور والتزيني إذ جاء أمر من زعيم القرية بوقف عمل املسجد ألن املعارضني أخربوا 
اجلماعة، ابختصار أُوقف البناء وسعينا إلقناع الزعيم بطرق خمتلفة ملدة ثالث سنوات ويف النهاية اقتنع 
الزعيم ووافق على تكميل بناء املسجد وقال الزعيم مادحا اجلماعة: إنكم أبديتم منوذج الصرب الكبري ملدة 

لني بناء املسجد هنا بواسطة استخدام ِصالتكم ابملسؤو  ثالث سنوات مع أنكم كنتم تستطيعون تكميل
ُتم ببعض بناء املسجد فاستخدموا ِصالعن الكبار يف اْلكومة بكل سهولة كما فعل الوهابيون إذ أُوقفوا 

زعيُم القرية  طلبو املسؤولني وبنوا مسجدهم. ولكنكم مل تفعلوا ذلك بل صربمت لذا حنن حنتمكم كثريا. 
 مرارا على أهنم أخ روا املوافقة كثريا وقالوا: إننا قرران ابإلمجاع أن تكملوا بناء املسجدقبول اعتذارهم ونوابه 

 وابدؤوا فيه الصلوات. واآلن قد بدأت فيه الصلوات بفُل هللا تعاىل.   
ق. طبتنزانيا: وفقنا هللا بفُله لبناء مسجدين يف فرعني للجماعة يف إحدى املنا تناوكتب أمري مجاع

قبل بنائهما كان مشايخ أهل السنة من القرية القريبة أيتون ويُلون أهلها قائلني إن اجلماعة األمحدية 
مجاعة صْرية وال تقدر على بناء املسجد. لقد بىن األمحديون مسجدين يف قرية قريبة وال يقدرون على 

تْربني إن قال املشايخ للناس مس بناء مسجد آخر. ولكن بعد فتة ملا بدأان بناء املسجد يف هذه القرية
هذه اجلماعة متتلك قوة خارقة، حيث تبين املساجد اجلميلة يف فتة وجيزة، بينما مل نقدر على نصب 

ني قائلني يخيمة ألداء الصالة. مث إن هؤالء املشايخ جلأوا إىل حيل أخرى وأخذوا خيوفون الناس من األمحد
منطقتكم كلها ويفعلون بكم كذا وكذا ويبنون مساجد أخرى. خذوا حذركم منهم، ألهنم سيستولون على 

 ولكن القوم مل يعبأوا ِبقاويلهم. 
وكتب داعية لنا من بوركينا فاسو: يف قرية تسمى "كاري" كان العمل جارَّي لبناء املسجد، وكان كل فرد 

جد، وكان كل املس من اجلماعة يشارك يف البناء حبماس كبري، وكنا حنث  اإلخوة على التربع لبناء هذا
واحد يساهم يف هذا العمل اخلريي ِبسلوبه اخلاص. ذات يوم جاء أمحدَّين ُمسن اِن وكان كل واحد منهما 

م يف البيض، فخذوها منا تربًعا لكي نساهذلك حيمل ديًكا وبيُا، وقاال حنن ال منلك إال هذه الديكة و 
 . أيُاً هذا العمل اخلريي 

فأهل أفريقيا الفقراء حييون اليوم سنة قد سن ها الفقراء من أهل قادَّين قبل حوايل مثانني أو تسعني بل مئة 
، قحعام. وكل ذي عقل ورشد لو نظر إىل هذا األمر ألدرك أنه إذا مل يكن هذا هو اْلق فليس هنالك 

 حيث يلقي هللا بنفسه يف قلوب القوم كيف يقدمون التُحيات. 



بريل، ألم أمحد احملتم من منطقة رينْا بتنزانيا: ذهبت مع بعض الشباب إىل قرية قريبة يف شهر وكتب املع
وبعد االستئذان من املسؤولني اْلكوميني ألقيت يف مكان عام حماضرة دعوية من الساعة الواحدة ظهرا 

عمرها  ءت سيدةحىت السادسة مساء، ورددت بعدها على أسئلة اْلُور. وعند انتهاء هذا الربانمج جا
عاما ويف يدها ملف، وقالت إنين مسلمة ومقيمة هنا منذ فتة طويلة، ومل أر أحدا جاء هنا لنشر  72

دعوة اإلسالم قط. مث انولت املعل َم امللف الذي كانت حتمله وقالت إهنا مستندات تسجيل قطعة أرض 
ي نوه على قطعة أرضي هذه، وها إأملكها هنا، عندما ينشأ فرع جلماعتكم هنا وأردمت بناء مسجد فاب

أعطيكم ملكيتها. مث بدأ اإلخوة بناء املسجد هنالك من خالل ما نسميه "وقار العمل" )أي العمل 
وا من  ريها حىت اآلن، ويشتك يف هذا العمل التطوعي مع اآلخري صنع اللبناتالتطوعي(، وقد فَر ن َو

 ا مساعدين. اىل يف قلوب ذوي الفطرة الطيبة، فيأتوننابن هذه السيدة العجوز أيُا. فهكذا يلقي هللا تع
هناك يف بوركينا فاسو فرع جلماعتنا بقرية "كاري"، وكتبت السيدة زينب احملتمة من هنالك: بعد إكمال  

حاق تمريض وأفشل يف كل مرة. فبدأُت أان وزوجي نوفر النقود لاللتالبكالوريوس ظللت أتقدم المتحان ال
 عْتنادَ كما تقدمت لالمتحان أيُا بدون أي أمل للنجاح. ويف هذه األثناء   حكومية، مبدرسة متريض َري

اجلماعة للتربع لبناء مسجد يف "كاري"، فتربعت له بكل املبلغ الذي كنت قد وفرته من أجل التعليم، 
 نوألْيت فكرة االلتحاق مبدرسة التمريض. فلم ميض على ذلك أسبوعان حىت جاءتين مكاملة هاتفية م

 الصحة تقول: لقد اخُتِت مباشرة، وأن الدولة ستتحمل مجيع نفقات دراستك.  وزارةقبل 
 فهكذا يهيئ هللا األسباب من أجل زَّيدة إميان الناس. 

مركز دعوة جديد. وحتتل  مجاعتنا يف َاان املركَز األول يف  97بفُل هللا تعاىل يف هذا العام هناك زَّيدة   
، بوركينا (كونْوبرازايل ) ،(كونْو)إنشاء مراكز الدعوة والتبليغ، مث إندونيسيا، اْلند، سرياليون، كنشاسا 

ش، د أخرى كثرية منها أستاليا، بنْالديفاسو، ساحل العاج ومايل. قد عمل يف هذا اجملال مجاعات بال
وتركيا. وقد  اَينييف جزيرة  -ساو تومي ، النرويج قدونيا، مالوي، م كندا، َامبيا، َواتيماال،   بيليز،

  أقيم يف تركيا مركز آخر للدعوة.
وكتب معلمنا من منطقة سيميو يف تنزانيا: يف فرع للجماعة أنشئ يف العام املاضي بنينا مسجدا ومركز   

دعوة. ويف أَّيم البناء سأل قس مسيحي األمحديني: ملن تبنون هذا البيت؟ قالوا: إلقامة معل م مجاعتنا. 
ملسيحية أكثر الفرق افاستْرب القس من ذلك وقال هناك ست كنائس للمسيحيني يف هذه القرية، و 

مقيمة هنا منذ مدة طويلة، ولكن مل توفَّق أيٌّ منها لبناء مسكن يقيم فيه قسيسها. ال جرم أنكم تكرمون 



 نأ وحتتمون زعماء دينكم، وتعملون بشعاركم القائل: اْلب للجميع وال كراهية ألحد، وهذا مثال جيب
 حيتذي به َريكم. 

بلدا  148األمحدية ما يسمى "وقار العمل". وحبسب التقارير الواردة من إن ما مييز اجلماعة اإلسالمية  
قاموا بـ "وقار عمل" إلحدى وأربعني ألفا ومئة  -ريقياأفوال سيما يف –بلدا  114ماعة من فإن أبناء اجل

ري ذلك، وهكذا وفروا ما يساوي مخسة  وإحدى عشرة مرة من أجل بناء املساجد ومراكز الدعوة َو
ئيت ألف وثالثة عشر ألف من الدوالرات تقريبا. وهذا يعين، نظًرا إىل كلفة بناء مسجد واحد ماليني وم

يف أفريقيا فهذا يعين أن ما وفروه من املال من خالل ما يسمى "وقار عمل"، أن هللا تعاىل قد وفق اجلماعة 
 لبناء عشرة مساجد إضافية. فهكذا جيعل هللا تعاىل الربكة يف أموالنا. 

زَّيرات املندوبني املركزيني ملختلف املدن والبالد فأترك تفاصيلها الطويلة، وقد كان ْلذه الزَّيرات أثر  أما  
 طيب بفُل هللا تعاىل. 

وهناك أعمال كثرية تقوم هبا مطبعة الرقيم املركزية املوجودة يف اململكة املتحدة يف مدينة "فارهنام"، منها أن 
بلغ عدد حتت إشراف مطبعة الرقيم. والكتب اليت طبعت يف مطبعة الرقيم يمطابع عديدة تعمل يف أفريقيا 

، . ابإلضافة إىل طباعة جمالت "موازنة مذاهب"ثالمثئة وستني ألفًا ومئتني وأربعني نسخة نسخها
الرقيم   ةو"النصرة"، وجمليت"مرمي" و"إمساعيل" الصادرتني من قبل مكتب "وقف نو". كما تطبع يف مطبع

ىت مكاتب اجلماعة لش "املطبوع عليها ديباجة خاصة"  واألوراق التويسية واملنشوراتكثري من الكتيبات 
ريها من األعمال.   َو

كما طبعت القرآن الكرمي برسم "منظور" املستخدم يف كتيب "يسران القرآن". وكان العمل على هذا 
لى اعتنا يف قادَّين، لكي يصنعوا رمسا عاملشروع جارَّي منذ ست أو سبع سنوات، وكان قد أنيط إىل مج

 ويسمى "رسم منظور"،  عندانشاكلة الرسم املستخدم 
لقد قامت نظارة اإلشاعة بقادَّين على هذا املشروع بعمل جبار. واْلمد هلل على أنه قد طبع القرآن 

سخ ملونٌة وجتليده رائع اجلمال. ونُ  منه صفحةأطراف كل الكرمي هبذا الرسم اآلن، وهو مجيل وجذاب، و 
انية اململكة املتحدة تباع بسرعة، ويبدو أننا سنُطر لطبعته الثيف هذا املصحف اليت وصلت إىل هنا 

ري ذلك. جتليده رائع بوجه خاص.  عاجال. إنه مصحف مجيل من حيث شكله وجملده ورمسه وورقه َو
اص  القرآن" ونسميه "رسم منظور"، وهو رسم خوكما قلت لقد كتبناه برسم مستخدم يف كتيب "يسران

ابجلماعة األمحدية، وال يوجد عند أحد َريان، وهو سهل القراءة. وكما قلت إن نظارة اإلشاعة يف مجاعتنا 



مد احملتم حمعلى املشروع جبهد جهيد. كما أن أخاان األمحدي من تركيا السيد  عملتبقادَّين اْلند قد 
 كثريا يف سبيل طبع هذا املصحف.قد ساعد مطبعة الرقيم  

سوف تطبع مصاحفنا مع التمجة هبذا الرسم إن شاء هللا. إن القرآن الكرمي مع ترمجة حُرة  يف املستقبل
املولوي شري علي ال يزال على قيد اإلعداد هبذا الرسم "رسم منظور"، وسوف يكون جاهزًا للطبع قريًبا 

 إن شاء هللا تعاىل.  
هذا الرسم يف الطبعة اجلديدة للتمجة اْلرفية ْلُرة مري إسحاق، وهي أيُا قيد  كذلك سوف ُيستخدم

اإلعداد. كلما يُع هؤالء القوم يف ابكستان العراقيل يف سبيلنا ليمنعوان من قراءة القرآن الكرمي واالحتفاظ 
 به ونشره، يفتح هللا تعاىل لنا سبالً لذلك أفُل وأكثر.

، تواجدة يف إجنلتا تعمل مطابع اجلماعة يف مثاي دول أفريقية، وهي َاانحتت إشراف مطبعة الرقيم امل
نيجرَّي، تنزانيا، سرياليون، ساحل العاج، َامبيا، بوركينا فاسو، وبينني. لقد أرسلت مطبعة الرقيم من هنا 

 آالت هذه املطابع إىل تلك البالد. 
إلضافة ت مئة واثين عشر ألف نسخة. ابويبلغ عدد نسخ الكتب املطبوعة يف هذه املطابع أكثَر من س

ريها، ويبلغ عدد نسخها تسعة  إىل ذلك تطبع فيها اجملالت واجلرائد واملطبوعات الدعوية واملناشري َو
 .نسخة ومثانني ألف ومخس  ماليني وأربعمئة 

 عالوة على ذلك، فإن مطبعتنا يف َامبيا قد طبعت يف هذا العام أعماال خاصة للناس، كما طبعت من
أجل وزارة الصحة كتيبات ومناشري والفتات ِبعداد كبرية، حتتوي على بيان التدابري الوقائية من وابء 
الكوروان لتوعية الناس. كانت املطابع األخرى مْلقة بسبب الوابء، فاتصلت اْلكومة جبماعتنا طالبة منها 

 طبع هذه املناشري، فساعدانها.
دولة فقد  93 من مجاعتنا يف الواردةوفيما يتعلق ِبعمال وكالة اإلشاعة )قسم الطبع( فبحسب التقارير  

 أربعة ماليني ومئتني طبوعةنسخ املاللْة، وكان عدد  42بـ كتااب وكتيبا ومنشورا   407طبعت هذا العام 
تب واملنشورات فيها هذه الك . وقائمة مجاعات الدول اليت طبعتنسخة وتسعة ومخسني اً وستة ومخسني ألف

 طويلة.
أما شىت اجملالت اليت تطبعها وتنشرها فروع اجلماعة حمليا يف خمتلف بالد العامل يف هذا الوقت، فعددها 

 لْة. 29جريدة وجملة حيث تنشر فيها مقاالت ومواد تربوية وتعليمية وثقافية بـ  94
 وكالة )علًما أن هذا مكتب منفصل عن قسم الطبع يف أما تقرير قسم التوزيع بوكالة اإلشاعة فهو كاآليت:

 اإلشاعة(



لْة.  24لقد أُرسلْت إىل خمتلف مجاعات البالد أكثر من مئة وتسعني ألف نسخة من خمتلف الكتب بـ 
وكما وزعت يف خمتلف الدول ستة ماليني وثالث مئة وستة ومثانني ألف نسخة من خمتلف الكتب 

 موضوع وعنوان، وهكذا وصلت الدعوة إىل ماليني الناس يف العامل.  709والكتيبات واملناشري بـ 
ْة اإليطالية، مراجعة ترمجة معاي القرآن الكرمي ابلل متت جاء فيه: ر وكالة التصنيف بربيطانيايتقر هناك 

حيح البخاري. جملدا لص متت يف بريطانيا ترمجة وشرح أحد عشروأُرسلت للطباعة. ويف السنة اْلالية 
كتاَبني "إعجاز أمحدي"، كما متت ترمجة إجنليزية ل وطُبعت ترمجة إجنليزية لكتاب املسيح املوعود 

وعشرون  إبذن هللا. واثنان ومها: إمتام اْلجة، واْلرب املقدسة، وسرُيسالن للطباعة قريبا  آخرين له
روحانية" )ما عدا اجمللد العاشر( يف طور الطباعة "اخلزائن ال سلسلة كتب املسيح املوعود جملدا من 

يف بريطانيا، وسيبدأ العمل على اجمللد العاشر أيُا سريعا إبذن هللا ونتوقع أن ترى اجمللدات الثالثة 
 8بلدا و 36م من 2020-2019قريبا. وحبسب التقارير الواردة خالل العام  عشرون كلها النورَ الو 

ندية والالت مبا فيها اإلجنليزية واإلسبانية لْة خمتلفة 33نشرة يف  154قد أُِعد ت  ،مكاتب مركزية فية، واألَو
والصينية  األدريةو  والعربية والسواحيلية واإلندونيسية ةوالفرنسية واْلاؤس البورميةو  والفارسية واألملانية

اواملاسي والربوندية واملنديكية واأللبانية  ية والفوالنيةالكرواتو  واْلولندية لية والعربيةوالربتْا دونية والتَو
ريها. والتايلندية وال ابنْالية واليورُ بوالروسية، وال  روجيية َو

ئي دميتو"، ومل ن أمحدَّي حينذاك يك يف العام املاضي حُر اجللسة ضيف من أوكرانيا امسه السيد "سَر
ري يف علم األدَّين، وقد ابرع وخب وحملل اجللسة. هو معل قاملنعقدة مبناسبة البيعة العاملية  عندابيع  َري أنه

: "فلسفة تعاليم كتابتقرأ  لقيين أيُا يف أثناء حُوره اجللسة فقلت له: إنك رجل مثقف، فعليك أن 
اإلسالم" وتعل ق عليه. فقال بعد عودته إىل وطنه: بدأت بقراءته وأهنيته يف جلسة واحدة. وبعد قراءة هذا 

علم يف يُا أد القادَّيي ليس زعيما دينيا فحسب بل كان ابحثا كبريا الكتاب علمُت أن املرزا َالم أمح
 دا. أماأنين وجدت فيها شيئا جديولكن مل أشعر  من قبل األدَّين. لقد كتبُت آرائي حول كتب عديدة

لكتاب زادت يف علمي إىل حد كبري. مل أكتب تعليقي هذا على افقد قراءة كتاب "فلسفة تعاليم اإلسالم" 
 . ووجداي العقل فقط بل كتبته بكل قليب وروحي اسيمبق املذكور

على جتديد اإلسالم وعلى إصالح األمة املسلمة بوجه خاص،  مث يقول: لقد أكد املسيح املوعود 
طى من هذا املنطلق على القرون الوس مهم جدا. ولو ألقينا النظرة دين أمرٌ  ومما ال شك فيه أن جتديد أي  

من حيث اإلميان واليقني كانت قد بدأت يف املسيحية قبل بدء عملية اإلصالح يف  لعلمنا أن أزمة كبرية
بوجه خاص  ت. وقد أُعجبأورواب. وكان اإلسالم أيُا يواجه وضعا مماثال ما مل يُبعث املسيح املوعود 



ْلدف ا ومن الُروري جدا لنا أن ندركجبزء الكتاب الذي فيه شرُح اْلاالت الطبيعية ومفهوم األخالق. 
خالق نسعى جاهدين لفهم األجيب أن ، وكذلك امن خلقنا وندرك أمهية خلق هللا تعاىل ونقدره تقدير 

ن إىل ن طريق الصدق قد كثرت يف الزمن الراهسى أن السبل اليت تُبعد اإلنسان عوأساسها. كثريا ما نن
 حد كبري. لذا من الُروري جدا أن نقد ر خلق هللا تعاىل. 

مواصال حديثه: يف أثناء قراءة الكتاب تذكرُت ما قلتموه يف اخلطاب النهائي )كنُت قلت يف  قالمث 
أصلح الفكرة اخلاطئة السائدة عن اإلسالم يف العامل اإلسالمي، مث توجه  خطايب أن املسيح املوعود 

كرة اخلاطئة أصلح الف إىل إصالح مجاعته، فقال املعلق مشريا إىل كالمي هذا( أن املسيح املوعود 
ْزو ذهين كانت تلك الكلمات تف السائدة عن اإلسالم يف العامل اإلسالمي، مث توجه إىل إصالح مجاعته،

 ه، سيصبحلدَ وب به بيته واألجواء احمليطة يصلح كل واحد منا أهلَ  ا. فعندمالكتاب املذكور قراءةأثناء 
دا للعلم فتح املرزا َالم أمحد القادَّيي اباب جديحالة العامل اإلميانية. لقد  إصالحلذلك قادرا على  نتيجةً 

ل َريه، ستخدم هذه املصطلحات قبواألخالقية. وأرى أنه قد ا الطبعيةيف علم األدَّين بشرحه اْلاالت 
كثريا بقراءة هذا   تُ استمتع ًا فقدومقدس. بصفيت خبريا يف علم األدَّين وفيلسوف ِبسلوب راق  وشرحها 

 الناس تسع علمإىل لْات خمتلفة لي وتتمجهبكثرة ه ى اجلماعة األمحدية أن تنشر عل أقتح أنا الكتاب، لذ
 . بقراءته عن الدين واإلميان والصدق اْلقيقي أكثر

 خطاابيت املنشورة بعنوان: "األزمة العاملية وطريق كان هناك برفسور من نيبال، وقد أُهِدي جمموعةَ 
السالم" فقال: إن هذا الكتاب جيد جدا نظرا إىل الظروف الراهنة. )وكان قد عل م على فقرات وسطور  

ذه األمور ه كثرية يف الكتاب( وقال أيُا أنه كان يريد إبراز هذه الفقرات ألن هناك حاجة كبرية لتويج
فيها مبادئ ذهبية للعامل. لقد أُعجبُت ابلكتاب كثريا جدا، وسأعطيه أصدقائي  يف العامل. وقد ذُكرت

 أيُا ليقرأوه. 
آخر امسه "الدكتور َوِِوند"، معلقا على الكتاب نفسه: لقد قرأت هذا الكتاب  نيبايلقال برفسور و 

 وال سيما منياملسلحماولة زعيم مسلم إلقامة األمن يف العامل كله أمر حمري لْري وتوصلت إىل نتيجة أن 
ِفرقة للمسلمني يف العامل، وبينها  73املسلمني يف وسائل اإلعالم يف العامل كله. هناك  ه مسعةُ حني ُتشوَّ 

ىل رئيس إن كتابة زعيم مسلم رسالة إفوبني دولة إسرائيل عداوة دينية وسياسية، ويف ظل هذه الظروف 
 لك بعث خليفة اجلماعة األمحدية كتااب إىل رئيس الوزراءعظيم. كذ مرٌ ألالوزراء اإلسرائيلي إلقامة األمن 

فيد َري األزمة العاملية وطريق السالم" ست"أيُا، وقد أتثرُت هبذا األمر كثريا. إن قراءة الكتاب:  يراياإل
املسلمني كثريا ملعرفة رسالة اإلسالم عن األمن. اجلماعة األمحدية تقدم موقفها أمام العامل بطريق ِسلمي 



 إالممكن  ريَ ارنة مع ِفرق املسلمني األخرى. وحبسب قول اجلماعة األمحدية إن قيام األمن يف العاملمق
 وال شك أن إنكار ذلك مستحيل متاما.  .لعمل بتعاليم القرآن الكرمي فحسباب

ري يف الكتاب لقد أثوقال بعد النظر إىل الكتاب املذكور: معرض الكتب يف نيبال،  لزَّيرةجاء شخص و 
ليه كنت أحبث عن اجلواب ع؟ هذا سؤال مهم جدا و بهسؤال: ملاذا يسمح اإلسالم ابلقتال ومىت يسمح 

 وقد وجدته اليوم. منذ مدة، 
جدا جتاه  معاندة اً لزَّيرة معرض الكتب، وكان حيمل أفكار يف مدينة "َجهارَكهند" ابْلند جاء شخص و 

، وكان قد قرأ كتبا  عتاضات على اإلسالم وعلى حممد رسول هللا االشن اإلسالم، ففور وصوله بدأ ب
م تعليم اإلسالم اْلقيقي، أتثر جدا وقال: ما كنت أعلعن حني ُأخرب  ه، ولكنسابقا كثرية ضد اإلسالم

العاملية زمة ألاعن اإلسالم الصحيح قبل اليوم قط، واآلن سأقرأ كتبكم. فُأعطي كتب اجلماعة وخاصة، "
وبسببه قد  اجزءا من هذا الكتاب وأُعجبت به كثري  جاء يف اليوم التايل وقال: قرأتُ سالم". مث وطريق ال

 مع اجلماعة.  مستمر تواصليف ذهين. واآلن هو يف  زالت كثري من االعتاضات اليت كانت
يبايت": كان يَُظن  هنا أن املسلم يكون مستعدا دائما لقتل اآلخرين، أما ري يقول داعية اجلماعة يف "ك

 لمسلمنيلاآلن فقد علم الكثريون أن هذا ليس صحيحا، لدرجة اعُتض على رئيس الدولة أنه ملاذا مسح 
ت مي ووجدر البلد، وطُلب منه أن خُيرجهم منه فورا، فقال رئيس الدولة: لقد قرأت القرآن الك للدخول إىل

ن تعاليم عان رئيس الدولة خربْ  من البلد. وقد سبق أن أَ نياملسلم ، فلن أخرجأن اإلسالم دين أمن  وسالم  
بُع لقاءات معه، فاْلمد هلل على ذلك. اجلماعة اإلسالمية األمحدية هي اإلسالم اْلقيقية يف أثناء 

 الوحيدة اليت تنشر اليوم تعاليم اإلسالم يف البالد. 
 فطني وعقالي الك، وتبني أنه إنسانماعة: لقد لقينا زعيم إقليم "شيانْا" أثناء جولتنا هنيقول داعية اجل

معه حول اإلميان ابهلل والدين. فقال: أان أحتل مكانة حمتمة  فتحدثتُ ن. ال يؤمن ِبي  ديجدا، ولكنه 
اإلميان ابهلل  حاجيت إىليف اجملتمع، وعندي زوجتان، وما دامت حيايت على ما يرام دون اإلميان ابهلل فما 

على وجود هللا )لقد أل ف اخلليفة  داعيتنا أدلة بي نها سيدان اخلليفة الثاي ندها سرد له وِبي دين؟ ع
كتابني مفيدين جدا حول هذا املوضوع وجيب على كل أمحدي مطالعتهما( فقال الزعيم بعد   الثاي 

ض ضرورة قبل قليل ترف األمحدية. قال له داعيتنا: كنتَ أي مساع كالم داعيتنا: أريد أن أقبل اإلسالم 
قال: إن كالمك ؟ فهبذه السرعة فكيف صرَت مستعدا لقبول األمحدية أي اإلسالم اْلقيقي هنائياالدين 

 قُرئت م هذه الفكرة عن هللا فيجب علينا اإلميان به. مثقد أقنعين وطمأن قليب. فإذا كان الدين فعال يقد  



عة فانُم إىل األمحدية مع أوالده الثمانية، فاْلمد هلل على ذلك. واآلن هو ملتزم بصالة عليه شروط البي
 اجلماعة وعلى تواصل مستمر مع اجلماعة.

 منشور 9357000عام قيد البحث أكثر من  ال، وقد ُوز عت أثناء املنشوراتمشروع توزيع كان هناك 
شخص. وقد ُوز عت يف أملانيا أكثر  22700000بلدا، وبواسطتها وصلت دعوة اجلماعة إىل  111يف 

مئة ألف  الثوث نوتليها بريطانيا حيث ُوز عت مليوان ن ونصف مليونوعددها مليوان من أية دولة أخرى
 كندا وزعت وزعت فيها أربعمئة ألف نشرة، مث ،ألف، ومث هولند مثامنئةنشرة، وتليها أستاليا حيث وزعت 

 اليت وز عت فيها مبئات األلوف.  فيها ثالمثئة ألف، مث بالد أخرى
عت مئتا ألف، مث ز ، وتليها بنني حيث وُ املنشوراترأس القائمة يف توزيع  ل تنزانياويف أفريقيا حتت

  اْلند وز عت أكثرجريَّي مث كونْو كنشاسا، ويفابلعدد نفسه تقريبا. مث أتيت ني بوركينافاسو حيث وز عت
 نشرة.  446000 من

إقليم "مارا" يف تنزانيا: اتصل بنا ثالثة شباب من إحدى القرى بعد أن قرؤوا يف يقول داعية اجلماعة 
بتهم يف حصول معلوماتاملناشري املذ  عد البحث أكثر عن اجلماعة، مث ابيعوا مع عائالُتم ب كورة وأظهروا َر

ة اجلماعة عو د د هؤالء الشباب عمدة القرية، وقد وصلتوالتحقيق وبدأوا بتبليغ الدعوة يف قريتهم. أح
فردا. لقد واجهت اجلماعة معارضة  82هنالك إىل كل بيت بفُل هللا تعاىل، وابيع يف القرية إىل اآلن 

أيُا يف أثناء تبليغ الدعوة. فذات يوم جاء شيخ من مجاعة "أنصار الس نَّة" وبدأ يشتم اجلماعة أمام الناس 
مث بعد ني. ا النحو ال يليق بزعماء دينيالشْب والُجيج على هذن إِبعلى صوته حىت أفحموه قائلني 

ي للنقاش العلمي والتفكري يف تعاليم اجلماعة اإلسالمية األمحدية، وملا أُفِحم ابألدلة القاطعة بدأ عدُ ذلك 
ابلبذاءة يف الكالم. لقد أتثر أحد العجائز املوجودين هناك هبذه الواقعة وبتعليم األمن والسالم للجماعة 

طعة أرض للجماعة ألداء صالة اجلمعة والصلوات األخرى ابجلماعة. وبعد ذلك بدأ األمحدية فتربع بق
هناك كثري من األوالد َري األمحديني أيُا يشتكون يف الدورات التبوية للجماعة. وهكذا فإن معارضة 

 املعارضني تتحول إىل ذريعة لتبليْنا.
" فقد زو "سوق األحد" املقامة يف وسط مدينة "توليف  املنشوراتيقول رئيس اجلماعة يف فرنسا: كنا نوزع 

طن حول حب الو  منشوراتتقد مت إلينا سيدة كهلة مبتسمًة وقالت: لقد قرأت ما أعطيتموي من 
واْلجاب وأعجبت هبا وهناك حاجة ماسة ملثل هذه التعاليم اليوم. مث سألْت كم تتلقون نقوًدا لقاء هذا 

ا ملا أخربان  ها ِبننا نقوم هبذا العمل لوجه هللا تعاىل.  العمل؟ وقد أتثرت جدًّ



لقد أقامت اجلماعة املعارض وأكشاك الكتب ومعارض الكتاب، واعتنت إبقامة معارض القرآن الكرمي 
معرضا  7540ومعارض أدبيات اجلماعة. وحبسب التقارير الواصلة إلينا وصلت رسالة اإلسالم من خالل 

ضيًفا يف  1580ي ترمجة معاي القرآن الكرمي بلْات خمتلفة لــ شخصا. لقد أُهدِ  343000إىل أزيد من 
من خالل أزيد من مخسة  اشخص 764000العامل كله، كذلك وفقت اجلماعة لتبليغ الدعوة إىل أزيد من 

 أكشاك الكتب ومعارض الكتاب.من آالف 
لف ة تتحرك  حيث كانت: جاء رجل مسن إىل جناحنا للكتب فدخل اجلناح التفيايقول داعية اجلماعة يف 

ابلصور وعليها بعض األحاديث اإلسالمية وبعُها كانت حتتوي على بعض أقوايل مسجلة ومقروءة 
ة الروسية: صبعه ويقول ابللْن هذا العجوز يشري عند كل حديث إبابلصوت، فكانت لفة تتحرك، وكا

 رائع، وصحيح متاًما.
رمجة مقدمة تفسري القرآن وقالت مثنية: ما كذلك جاءت سيداتن أيُا وأخذات بعض الكتب منها ت

 تقومون به عمل جد  رائع. 
وجاء إىل جناحنا عامل  2019لقد اشتك قسم نور اإلسالم يف اْلند يف معرض الكتاب يف ديسمرب 

هندوسي السيد جهريه الذي كان له اطالع واسع على األدَّين، كما إنه يدير مدرسة. فقد جاء ووقف 
قائق بدأ يعتض على القرآن الكرمي. وقال ِبن القرآن الكرمي واإلسالم أيمران بقتل  برهة مث بعد بُع د

كافة الناس َري املسلمني. فقيل له ِبن القرآن الكرمي أمامك اآلن فأخربان أين ورد مثل هذا اْلكم؟ فقال: 
ط. على أية و ابلُبلقد قرأت القرآن كله وأعرف أنه ورد مثل هذا اْلكم فيه إال أنين ال أعلم اآلن أين ه

م له تعاليم القرآن الكرمي واإلسالم املتعلقة ابإلحسان إىل َري املسلمني كما ُقد مت له أسوة النيب  حال، ُقدِ 
  أيُا. وبعد مساعه التعاليم اإلسالمية لبُع دقائق قال: أريد أن أجلس داخل جناحكم الستزادة

قريبا. هنالك على مجيع أسئلته واعتاضاته ملدة ساعتني تاملعلومات عن اإلسالم والقرآن الكرمي. فقد ُرد 
وبعد ذلك قال بصراحة: مل أمسع قبل هذا اليوم مبثل هذه األجوبة الشافية. لقد توجهت إىل كثري من 
العلماء للحصول على املعلومات حول اإلسالم وانتقلت من مكان إىل مكان إال أن العلماء كانوا يردون 

دي نفورًا ومألي مسوًما ضد اإلسالم والقرآن بدال من التعاطف معهما. وامتألُت على أسئليت بطريق زا
ابلنفور والسموم لدرجة قررت مع أصدقائي أن نفتح قناة ضد اإلسالم ولقد بدأان العمل على ذلك وبدأان 

ى طببعض التسجيالت أيُا ولكنكم اآلن َريمت حيايت. لقد أتثر هذا الشخص كثريا وعند االنصراف أع
موثًقا أنه لن يتفوه كلمة ضد اإلسالم والقرآن الكرمي، وقال ِبنين لن أنشر اآلن تلك التسجيالت لبعض 

 الربامج اليت قمت هبا ضد اإلسالم والقرآن الكرمي بل سأقدم بدال من ذلك تعليم اإلسالم.



لهم رضها ْلم وجتعوإن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تُقنع األعداء جبمال تعاليم اإلسالم من خالل ع
الذين يعد ون أنفسهم سدنة اإلسالم  املزعومونوأسوته، أما هؤالء العلماء  يدركون عظمة مكانة النيب 

 اإلسالم والقرآن الكرمي ومع كل ذلك ال يفتأون يتكلمون ضدان. منفإهنم ينف رون الناس 
النقاش  اب يف آَرا، فبدأ معهجاء صحفي من اجلريدة احمللية "أَر هبارت" إىل جناحنا يف معرض الكت

الذي تكلم فيه عفوَّيًّ عما تعانيه األمة من حالة يرثى ْلا، فلما ُأخرب عن اخلدمات اإلسالمية اليت تقوم 
ا ووعد  عارفه تعاونه معنا يف هذا العمل. مث بسبب بعض مبهبا اجلماعة اإلسالمية األمحدية أتثر هبا جدًّ

فُائيات وابلتايل وصلت رسالة اجلماعة األمحدية من خالْلا إىل آالف ساعدان لنشر رسالتنا عرب ثالث 
 الناس.

وخالل معرض الكتاب يف "آسام" مت التعريف ابجلماعة للسيد آفتاب أمحد شودري الذي هو حائز على 
 الدكتوراة وهو حافظ للقرآن الكرمي أيُا، مث بدأ معه النقاش التفصيلي، وأثناء اْلديث ُأخرب عن معتقدات

اجلماعة املتعلقة بوفاة املسيح الناصري، وُقدمت له الرباهني على وفاة املسيح من القرآن الكرمي. فقال: ال 
شك أنين أحفظ القرآن الكرمي ولكن مل أنتبه إىل هذا املوضوع قط، لقد فتحتم عيين. إنين أكتب مقاالت 

سلمني َّيت حىت ولو وقف مجيع امليف اجلرائد وسأنشر اآلن هذا املوضوع يف اجلرائد على ضوء هذه اآل
 يف "آسام" ملعارضيت.

اشتك يف ندوة اجلماعة للسالم يف سويسرا أحد القساوسة السيد "مشل فشل" الذي يرأس إحدى 
اجلمعيات اخلريية وقد منحته اجلماعة جائزة، فقال: إنين أشكر اجلماعة األمحدية من صميم فؤادي، إنين 

ح جائزة جلمعية خريية مسيحية وهذا يدل على أنكم ال تتكلمون عن متعجب من أن مجاعة مسلمة متن
األمن والسالم فقط بل تعملون إلقامة األمن أيُا، وإن الشجرة تعرف بثمارها، ومن مثاركم هذه الندوة 

 للسالم.
ويكتب رئيس املبلْني يف زامبيا: لقد اشتك يف ندوة السالم للجماعة شخصيات من خمتلف جماالت 

منهم الُباط يف الشرطة والقُاة يف احملكمة احمللية والقساوسة من الكنائس وأساتذة املدارس اْلياة 
واملندوبون من الصحافة احمللية وأعُاء الربملان ومعلم املسجد اجملاور لْري األمحديني. لقد عرب أحد 

دية سبقتنا ماعة األمحالقساوسة عن انطباعاته فقال: كنا نفكر منذ مدة لعقد مثل هذا الربانمج ولكن اجل
 يف عقده.

جلماعة يف مدينة "تشندي ا اعقدُتاليت لقد مت التعريف ابجلماعة للسيد األفْاي عبيد هللا يف ندوة السالم 
وأنه أعلن كونه مسيًحا ومهدَّي موعوًدا بشر به النيب  َره" اْلندية، وُأْخرب عن بعثة املسيح املوعود 



ِبن يفكر يف الظروف الراهنة أال تدل على أنه هو الوقت لظهور املسيح. فلما قيل ْلذا األخ األفْاي  
واملهدي؟ فلما مسع ذلك امحر  وجهه وبدأ يرجتف وظل يكرر ويتساءل: هل صحيح أن املسيح املوعود 

فلم يتمالك على مشاعره وقب ل  يف مدح النيب  قد ظهر؟ مث أُطِلع على كلمات املسيح املوعود 
 ( للعامل.بعفوية وقال: هذا هو تعليم اإلسالم الذي يُقد م من خالله )جبني األمحدي 

كتب الرئيس الوطين للجماعة يف فنلندا أهنم عقدوا هناك ندوة السالم اشتك فيها دبلوماسي من اخلارجية 
لكم،  ةالفنلندية وسفري أسبق لفنلندا يف ابكستان، فقال: سررت كثريا حقًّا حبُوري يف هذه املناسبة املوقر 

وأمحل ذكرَّيت  1998إىل  1995ولقد عملت رئيًسا للسفارة الفنلندية يف إسالم آابد بباكستان من عام 
طيبة لتلك الفتة. لقد كان األمحديون املعروفون هناك من بني أصدقائي املقربني وأصدقاء أسريت. لقد 

بلد يف فة إىل ذلك يف جناح ذلك اللعب األمحديون دورًا هاًما يف ذلك البلد ويف الدفاع عن حدوده وإضا
العلوم والفنون واالقتصاد. عندما كانت بريطانيا حتكم شبه القارة اْلندية كان كثري من مواطنيها 

 ن ينتمون إىل اجلماعة األمحدية.و والعسكري
ة يف للفيزَّيء النظري الثالث ملركز الدويلمث يقول: لقد عملت سفريًا يف إيطاليا أيُا وهناك تعرفت على ا

الذي أسسه العامل الباكستاي الدكتور عبد السالم الذي هو أول عامل مسلم من أي بلد إسالمي تريستا 
حاز على جائزة نوبل. يقول: ملا انتشر خرب فوزه جبائزة نوبل فقد أشيد به كثريا يف اجلرائد الوطنية 

ف كل الثناء عليه نه أمحدي وفجأة توقالباكستانية وعلى الراديو والتلفاز وأثين عليه. ولكن ُعرف سريًعا أ
 والدعاية له.

مت دفنه يف ربوة مدينة البنجاب الباكستانية، ومن املؤسف أنه قد حميت   1996مث يقول: فلما تويف يف 
 كلمة مسلم من شاهد قربه. وبعد ذلك ذكر االضطهاد طويال.

ان األوالد. إن تاريخ اْلقيقي من أذهعلى أية حال، يتم إحداث التْيري يف كتب التاريخ اليوم، ومُيحى ال
الفئة املثقفة من العامل تعرف، إن قلنا شيئا أم ال، ما هي اخلدمات اليت قد متها اجلماعة لباكستان، وكيف 

بحوا ابكستان حياولون اليوم أن يصدولة يُعامل األمحديون اليوم هناك، إذ إن الذين كانوا يعارضون وجود 
 .امؤسسني مزعومني ْل

واء كان وفيًّا وسيظل وفيا إن شاء هللا تعاىل. وستتبخر يف اْل  ؛أية حال، إن كل أمحدي ويف  لبلدهعلى 
إبذن هللا تعاىل حماوالت هؤالء املعارضني، وسيكون أتييد هللا تعاىل حليفنا كما هو حليفنا اآلن  ما يوًما
ألن ما يسخره املعارضون من جهود ضدان يظنوهنا قاضية على اجلماعة إىل اآلن، ولكن هللا تعاىل  ،أيُاً 

 حيافظ على اجلماعة. 



ابختصار، إن الذي سردته على مسامعكم من األحداث ْلو جزء من هذا التقرير الذي قلت عنه ِبنه 
عليكم  ة هذه السنة لذلك أردت أن أعرضهيقد م عادة يف اليوم الثاي من اجللسة. ومبا أنه ال تعقد اجللس

يف قسطني اثنني، فبحسب الربانمج سأعرض إبذن هللا تعاىل بقية هذا التقرير يف الساعة الرابعة مساء يوم 
األحد أمام جتمع صْري يف القاعة على شاكلة اجللسة وسيسمع العامل من خالل أم يت أيه عن تلك 

ري من األحداث ترك كثإىل اجلماعة خالل هذه السنة. لقد اضطررت  األفُال اليت من  هبا هللا تعاىل على
 واألمور وسأقدم البقية يوم األحد إن شاء هللا تعاىل.

 


