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الجماعة اإلسالمية األحمدية
ألمانيا

مسلمون يؤمنون باإلمام المهدي و المسيح الموعود
حضرة ميرزا غالم أحمد ع.س



 تعقد الجماعة اإلسالمية األحمدية في ألمانيا إجتماعها السنوي الرئيسي لمدة
 ثالث أيام و يعتبر هذا االجتماع  من أكبر اإلجتماعات التي يتم تنظيمها من

 قبل المسلمين في أوروبا بشكل دوري حيث يتجاوز عدد زواره الثالثين ألف
 زائر. يرجع تاريخ اإلجتماع سنوي لعام 1891 حيت دعا مؤسس الجماعة
  التجديدية حضرة ميرزا غالم أحمد )ع.س( في العام نفسه لعقد أول إجتماع
 في قاديان. كان عدد المشاركين في اإلجتماع آنذاك 75 فرد. منذ ذلك الوقت
 أصبح عقد هذا اإلجتماع تقليد سنوي في الكثير من بلدان العالم التي  تتواجد

 فيها الجماعة. فقد تجاوز عدد المشاركين في آخر إجتماع سنوي عقد في
الباكستان عام 1983، 200000 مشارك٠

اإلجتماع السنوي
جلسة ساالنة



 الغرض األساسي من عقد هذا اإلجتماع هو أن يتمكن األتقياء الصالحين من
 الرقي في علومهم الدينية لتزداد معرفتهم باهلل عزوجل و بفضل من هللا و تأييد

 منه ،و يرتفع بذلك مستوى المعرفة لديهم و الغرض اآلخر من اإلجتماع هو
 أن يتعارف أفراد الجماعة ببعضهم البعض و تقوى بذلك أواصر األخوة في

الجماعة. مقتبس من كالم حضرة ميرزا غالم أحمد )ع.س(٠
من اشتهار 1982.12.07 مجموعة اشتهارات مجلد رقم 1. صفحة 340 

اإلجتماع السنوي
الغرض من عقد اإلجتماع

 تم عقد أول إجتماع سنوي في ألمانيا بتاريخ 1976 في أرض مسجد فضل
 عمر في مدينة هامبورغ. بعدما تم نَقل مركز الجماعة في ألمانيا لمدينة

فرانكفورت صار يعقد اإلجتماع السنوي في مسجد نور في فرانكفورت٠
 من تاريخ 1985 و بعد ارتفاع عدد أفراد الجماعة تم شراء قطعة أرض كبيرة

 في ناصر باخ بمدينة غروس غيراو و هناك بدأ تنظيم اإلجتماعات السنوية٠
 و بعد فترة من الزمان أي في عام 1995 أصبحت األرض هناك صغيرة حيث
 تم نقل مكان عقد اإلجتماع السنوي لمدينة مانهايم و بسبب تضاعف المتطلبات

التنظيمية و اللوجستية أصبح من الضروري نقل االجتماع  لمكان أوسع٠
 مند عام 2011 تعقد الجماعة اإلسالمية األحمدية في ألمانيا إجتماعها السنوي

 على أرض مدينة المعارض في مدينة  /كارلس روهي/. يشارك في هذا
اإلحتفال مايقارب 30000 فرد و صديق للجماعة٠

اإلجتماع السنوي
تاريخه في ألمانيا
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 لغات متعددة ، ترجمة مباشرة
 يتم ترجمة جميع الكلمات و الخطب للغات متعددة بشكل مباشر عن طريق

السماعات المتوفر

 يقوم بتنفيذ و تخطيط العمل أفراد الجماعة بعمل طوعي غير مأجور. و يتم
  تغطية تكاليف اإلجتماع كاملة من تبرعات أفراد الجماعة. هناك أكترمن 60
 قسم لتنظيم و تخطيط اإلجتماع  معنين جميعهم بتسيير أمور اإلجتماع على

 أكمل وجه. إلتزاما بالتعاليم اإلسالمية يتم فصل قسم الرجال عن قسم السيدات
الذي تتوفر فيه ذات الخدمات المتوفرة لدى الرجال٠

 المضمون األساسي للبرنامج هو عبارة عن محاضرات لمواضيع متعددة،
 يتخلل ذلك تنظيم برامج خاصة مع عروض على اللوح اإللكتروني. أحد أهم
 مميزات اإلجتماع المعرض اإلسالمي الدي يتخلل اإلجتماع بعنوان „اإلسالم

 –رحلة مع الزمان“. على رأس البرنامج حضور الخليفة الخامس سيدنا ميرزا
 مسرور أحمد  للمسيح الموعود)ع.س( حيت يلقي خطابات متعددة في االحتفال

 و الذي عود الجماعة على زيارتها بشكل دوري. كما يحضر اإلجتماع
 شخصيات بارزة من الخارج من السلك السياسي و الثقافي و الديني و أصدقاء
أعزاء للجماعة حيت تتاح لهم الفرصة إللقاء كلمة ترحيب على المشاركين٠

الجلسة السنوية / التنظيم

االجتماع السنوي – البرنامج

االجتماع السنوي – للضيوف خاصة
 يوم السبت عند الساعة الثانية بعد الظهر يعقد برنامج خاص بالضيوف.
 باإلضافة لمعاينة موقع اإلجتماع و التجول في المعرض اإلسالمي حيث
 سيكون هناك نافذة لإلجابة علي إستفسارتكم. كما سيتشرف إمام الجماعة

اإلسالمية األحمدية  سيدنا مسرور أحمد بتوجيه كلمة للضيوف٠

برنامج يوم السبت
بتاريخ 06/06

الساعة 11:00
 معاينة المعرض اإلسالمي

الساعة 12:00
 جولة في موقع اإلجتماع : دار النشر و أهم

اصداراتها، محطة الجماعة التلفزيونية

الساعة 13:00
استراحة لوجبة الغداء

الساعة 14:00
المشاركة في برنامج سؤال و جواب

 الساعة 15:00
كلمة أمير المؤمنين على الضيوف
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 اليمكن تحقيق السالم في العالم إال إذا تعرف بني اإلنسان على هللا و فهمه
 وإن تحقق ذلك فلن يصدر عن حب الخالق إال حب لخلق هللا٠

 ميرزا مسرور أحمد نصره هللا ، مقتبس من خطبة يوم الجمعة
تاريخ 2007.03.24 في مسجد بيت الفتوح في لندن

 يحتل ميرزا مسرور أحمد كخليفة للجماعة اإلسالمية األحمدية مكانة فريدة في العالم
 اإلسالمي و هو األب الروحي الخالص لجميع أبناء الجماعة اإلسالمية األحمدية و

 المعلم الديني ألفرادها التي ال تعرف حدود بلد أو دولة لتصل لعشرات الماليين على
 وجه األرض. اإلمام الحالي للجماعة هو الخليفة الروحاني الخامس لإلمام المهدي

 ميرزا غالم أحمد مؤسس الجماعة اإلسالمية األحمدية و مجدد آخر الزمان. فقد
 تخرج من كلية الزراعة و عمل في مشروع /نصرة جهان/ لسنوات عديدة في خدمة
 بني اإلنسان في غانا بإفريقيا. كان يستلم رعاية مشاريع متعددة لتطوير البلد، و بعد

 8 سنوات عمل هناك رجع حضرته للباكستان و شغل مناصب عديدة في منظمة
 الجماعة. في عام 2003 تم إنتخاب حضرته ليتقلد منصب خليفة المسيح الخامس.
 تدعم الجماعة تحت اشرافه مشاريع إجتماعية و خيرية و تعليمية  كثيرة لمساعدة

 البشرية في كافة أنحاء العالم. و يعمل حضرته على توطيد األمن العالمي و يطالب
المجتمع الدولي في ترسيخ مجتمع إنساني قائم علي التسامح و العدل٠

 سيدنا ميرزا مسرور أحمد أيده هللا
بنصره العزيز

 امام الجماعة االسالمية األحمدية
في العالم



 من يدعي باالسالم و يسعى لنشره بالعنف اليعي
الجمال المكنون في تعاليم هذا الدين

 من كالم مؤسس الجماعة اإلسالمية
األحمدية ميرزا غالم أحمد ع.س

 الجماعة اإلسالمية األحمدية هي جماعة تجديدية في اإلسالم أسسها سيدنا
 ميرزا غالم أحمد ع.س الذي تحقق في ظهوره نبأ سيدنا محمد صلى هللا

 عليه و سلم في خروج اإلمام المهدي و المسيح الموعود. و المهمة األساسية
 لجماعته هي مسح ماعلق من غبار على اإلسالم الموروث مند قرون و تنقيته

 من االسرائليات الباطلة و ضمان حياة سلم و تسامح و تعليم الناس المعنى
 الحقيقي للحياة الروحانية لدين اإلسالم و هي السنة التي علمنا إياها محمد
 صلى هللا عليه و سلم. إن الجماعة اإلسالمية األحمدية تستنكر كل أشكال

 العنف وأي إرهاب يمارس بإسم الدين
 يبلغ عدد أفراد الجماعة عشرات الماليين و ينتشر أفرادها في 200 دولة و
 هي تعد من أكثر الجماعات نشاطا. يبلغ تعداد الجماعة في ألمانيا 35000

 فرد تقريبا كما تمتلك الجماعة أكثر من 30 مسجد و هي األكبر بين الجماعات
 اإلسالمية من هذه الناحية. يترأس الجماعة إمام و هو خليفة المسيح الخامس

سيدنا ميرزا مسرور أحمد المقيم في لندن٠

الجماعة اإلسالمية األحمدية
تعريف موجز



أهم خطابات حضرته

الجهاد األسالمي: المعنى الحقيقي له
كلمة ألقاها حضرته بتاريخ 2008.08.23 في االجتماع السنوي في مدينة مانهايم

منظور االسالم لألزمة العالمية
كلمة ألقاها حضرته بتاريخ 2008.10.22 في البرلمان البريطاني بلندن 

هل االسالم جزء من الثقافة األلمانية
 كلمة ألقاها حضرته بتاريخ 2011.06.25 في االجتماع السنوي في مدينة

كارلسروهي

على مشارف حرب نووية
كلمة ألقاها حضرته بتاريخ 2012.03.24 في مؤتمر السالم بلندن

الحب و االخالص للوطن
 كلمة ألقاها حضرته بتاريخ 2012.05.30 في مركز قيادة القوى الداخلية في مدينة

كوبلينز

الطريق للعدالة
كلمة ألقاها حضرته بتاريخ2012.06.27 في كابيتول هيل بواشنطن

الوحدة العالمية مفتاح للسالم
كلمة ألقاها حضرته بتاريخ 2012.12.03 في البرلمان األوروبي ببروسيل

هل يستطيع المسلمين االندماج في المجتمع الغربي
كلمة ألقاها حضرته بتاريخ 2012.12.05 بافتتاح مسجد في هامبورغ

االسالم دين السالم و الرحمة
كلمة ألقاها حضرته بتاريخ 2013.06.11 في مقر البرلمان في لندن

السالم العالمي الحاجة الملحة في الوقت الراهن
كلمة ألقاها حضرته بتاريخ 2013.11.04 في برلمان ويلنغتون بنيوزلندا

هللا في القرن الواحد و العشرين
كلمة ألقاها حضرته بتاريخ 2014.02.11 في مؤتمر األديان في لندن

 هل االسالم خطر أو منبع للسالم

 كلمة ألقاها حضرته بتاريخ 2014.06.14 في االجتماع السنوي في مدينة

كارلسروهي

الخالفة و السالم و العدل
كلمة ألقاها حضرته بتاريخ 2014.11.08 في مؤتمر األديان الحادي عشر بلندن
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 اإلتصال بالجماعة اإلسالمية األحمدية

0800 210 77 58
 يمكنكم اإلتصال يوميا مجانا على مدار الساعة من جميع

خطوط الهواتف

Satelliten-Einstellungen (Schüssel-Ø mind. 1m beachten):
Satellit: Hotbird 7A Frequenz: 10.722 Mhz  SR: 29900 Mbps
Position: 13‘ East Polarisation: Horizontal  FEC: 3/4

www.mta.tv

www.mta-tv.de

البث الحي متعدد اللغات المتوفر على اإلنترنت
البث الحي باللغة األلمانية المتوفر على اإلنترنت

التلفزيون اإلسالمي األحمدي

العنوان
Ahmadiyya Muslim Jamaat KdöR
Genfer Straße 11
D-60437 Frankfurt am Main
E-Mail: kontakt@ahmadiyya.de
Web: www.ahmadiyya.de

القسم اإلعالمي
Telefon: +49 (0) 163 – 302 74 73
E-Mail: presse@ahmadiyya.de

المكتب الخاص باإلجتماع السنوي
Telefon: +49 (0) 69 - 50 68 86 00
Telefax: +49 (0) 69 - 50 68 86 66
E-Mail: info@jalsasalana.de
Web: www.jalsasalana.de


