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للجماعة  �لسنو;  �لعاملي  �ملؤمتر  صبح 
تقليد�  بريطانيا   { �أل�دية  �إلسالمية 
سنويا. #خالc هذm �لسنة شاeN فيه ممثلو' من ¨س 
 eٍNلف مشا Nبعني  كثر من   mبلد� #حضر #èانني 
�لثقافية  بالنشاطا0  حافلة  يا<  ثالثة  �متد�7  على 

�لدينية لرفع �ملستو� �لر#حي ألفر�7 �جلماعة.
} �خلامس #�لعشرين من يوليو ٢٠٠٨  -#c يو< 
�ملؤمتر- #حتديد� بعد صال	 �جلمعة �فتتح حضر	 مر�� 
�ملهد;  �إلما<  لسيدنا  �خلامس  �خلليفة  �د   N#مسر
#�ملسيح  �ملوعو7 عليه �لسال< �ملؤمتر �لعاملي �لسنو; 
�لثا� #�ألNبعني للجماعة �إلسالمية �أل�دية بgيطانيا  

 j7عا  mتال# �جلماعة  علم  برفع  �ملهد;"  "حديقة   {
5اعي.

�جلماعة  +ما<  لقاها  �ل�  �خلطابا0  كانت  لقد   
لقى  كما  #�حلكم.  باملو�عظ  مليئة  �لوقت  #خليفة 
جانب   &+ #bلك  هامة  كلما0  �جلماعة   jعلما
 ºلضيو� كلما0   .Nكاbأل�# #�ألناشيد  �لقصائد 
 	jلقو< كانت مملو� Nملمثلني لبلد�¦م من ساسة #كبا�
بالشكر #�المتنا'، #ال يفوتنا bكر �لكلما0 �ملفعمة 

.j�7لسو� 	Nملحليو' من �لقا� eلقاها �مللو�ل� 
#لقد �نتعش �ملشاNكو' } �ملؤمتر بتجديد عهد �لبيعة 
حيث   - �هللا   mيد  - �ملؤمنني  م�  حلضر	   jلوال�#

 مؤمتر اليوبيل املئوي مؤمتر اليوبيل املئوي
للخالفة األ6ديةللخالفة األ6دية

إعداد:  أبو حمزة  التونسي

حضر	 م� �ملؤمنني -يدm �هللا- يرفع علم �جلماعة.
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شكلو� صفوفا متو��ية �نتهت 5يعها حتت يد حضرته 
 º77ّ خلفه عشر�0 �آلالN# .77 عهَد �لبيعةN حيث
من �حلاضرين بلغاִדم �ملتنوعة. #�ختتمت �لبيعة �لعاملية 
�لدينية  �لتظاهر	   m5اعي. كما �نضم +& هذ jبدعا
 	Nملعمو� jا�بناj �جلماعة #�ملبايعو' �جلد7 } 5يع 
�إلسالمية  �لفضائية  به  قامت  �ل�  �ملباشر  �لبث   gع

�أل�دية جلميع فعاليا0 �ملؤمتر.
 #لقـد طغى على جـو �ملؤمتر �لتو�ضع �لنابع من 
 ' �أل�دية  �خلالفة  مكن  �لذ;  �هللا  بنعم  �لتحديث 
 mطو هذÊ 'Êطو عتبة قر' من �لزمن. #ما كا' �ا 
�لعمالقة مبحض جهو7ها #Êطيطاִדا #لكن  �خلطو	 
�ل� كتبت  يُد مؤ��Nِ	 #نصرِ	 �هللا  يٌد خفيه..   eهنا
ظهوN 7ين �ملصطفى � على سائر �أل7يا'، هي �ل� 
�ألمر  هذ�  عاين  #لقد  #Nقيها.  تقدمها  عجلة  تدفع 
معظم من شاeN } �ملؤمتر من خالc حلمة #�نسجا< 

بناj �جلماعة #طاعتهم �لتامة للخليفة.

#} خطبة �جلمعة بتاNيخ ١ غسطس ٢٠٠٨ مبسجد 
بيت �لفتوÄ، لند' حتدÎ حضر	 م�  �ملؤمنني مر�� 
�د - يدm �هللا - عن �لنجاÄ �لذ� منحه  N#مسر
�هللا عز #جل للجماعة. b Üكر حضرته ' �ملؤمتر كا' 
 jبنا من  ִדنئة  #Nسائل  فاكسا0  تلقى  نه # ناجحا 
�جلماعة من 5يع بقا� �ملعموN	N '+# .سائل �لتهنئة 
 { �لسنو;  �ملؤمتر  حضرته   uتر  ' منذ  تر�كمت 
غانا } +بريل من هذm �لسنة #خصوصا من باكستا' 
 ºيعر #تأسف حضرته ألنه  u حضرته. N مسقط
شخصيا شغف �لكث� من �ملخلصني �لذين ليس �م 
قدN	 مالية حلضوN �ملؤمتر لالنتعاN ß#حانيا #مقابلة 

خليفة �لوقت. كما ' هنالك عد��7ً غف�	 � تتمكن 
من �ملشاNكة } �ملؤمتر ملشاكل عديد	 #يستحيل �لتعب� 
 .Nحلضو� من  متكنهم  لعد<  �جلياشة  مشاعرهم  عن 
�لفضائية �إلسالمية �أل�دية  فإ'  #لكن #بفضل �هللا 
قد �ت قيو7 �ملسافا0 بيننا #بني �بينا �لذين خلقو� 
بفعاليا0   ßلالنتعا بيوִדم   { #N#حانيا  عائليا  جو� 
�ملؤمتر، +& جانب طبخهم } �لبيو0 نفس �ألطعمة 
مماثل  جو  خللق  #bلك  �ملؤمتر   cخال ُتحضر  �ل�  

للمؤمتر } بيوִדم حيث Âتمعو' } جو 7ي�N Ñئع.
#قد يشفي هذ� �ألمر غليل �مر	 �ملحبني #لكن غليل 
عن  فقط  ُيشفى  +ليهم   Îلتحد�# لر�يتهم  حضرته 
طريق عني قلبه. فبفضل �هللا صبح ممكنا لأل�ديني 
 Äمامهم } مناسبا0 �لفر+ cحو ºينما كانو� �اللتفا

.Äلتر�#
 { �جلماعة   jبنا على  Âب  نه  حضرته   ºضا#

مشهد للصفوº �أل#& #�ضعة يديها حتت يد 
حضر	 م� �ملؤمنني - يدm �هللا - #هو يأخذ �لبيعة 
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�لنعمة.   mهذ على  �هللا  ¸مد#�   ' خاصة  باكستا' 
قد  +¦م  حيث  كلمته   { حضرته  �ختصهم  #لقد 
ُيعقد }  �لذ; كا'  �ملؤمتر   { eالشتر�� ُحرمو� من 

�ملاضي } بلدهم.
�ملؤمتَر  حضر  قد  نه  �ملؤمنني  م�  حضر	  ن  ـَّ بي  Ü
#خاNجها  �جلماعة  �7خل  من   ºلضيو� من  �لعديُد 
قد  �هللا  بفضل  بعضهم كلما0. #�جلميع  لقى  #قد 

ثنو� على ترتيبا0 �ملؤمتر #مدحو� �جلماعة.
فحسب  �لر#حية  �جلماعة  حاجا0  ُيَلبِّ   � فاملؤمتر 
#قد  �إلسال<.  Nسالة  لتبليغ  مو�تية  مناسبة  كا'  بل 
 ºتعر '7& عا� نيج�� بتصريح قاc فيه +نه بعد 
بعد  #لكنه   eلشكو� بعض  لديه  كا'  �جلماعة  عن 
' حضر �ملؤمتر َقرَّ ' �جلماعة تعمل حسب تعاليم 
�إلسال< �ألمر �لذ; ��c شكوكه. كما حضر �ملؤمتر 
#فد من بلغاNيا، �لبلد �ألN#× �لوحيد �لذ; َتلقى فيه 
�جلماعة معاNضة. على يه حاc، �عترº �لوفد بأ' 
#m #�عوm خالc �ملؤمتر هو من صميم تعاليم N ما

�إلسال<.
حد �إلخو	 كتب +ليه مش�� +&  'b Üكر حضرته 
�لصغاN #هم   cألطفا�  mعلى #جو  N#لسر�# �لبهجة 
يو�عو' �لـماj للشرF على �حلضوN #كيف كانو� 
عرضُهُم  يلقى  ا  لـمَّ �لفرحة  من  يط�#'  يكا#7' 
بتقدمي �ملاj ألحد �لضيوº �لقبوc. #� يقتصر �ألمر 
من  فر7  كل   ' يقني  على   Ñن+ بل   cألطفا� على 
يضا �دمو' ضيوº حضر	  بناj �جلماعة #�ألسر 
�ملسيح �ملوعو7 بنفس هذ� �لتفا� #�إلخال±. #Âب 
جننب طفاال يفخر#' ¡دمة  Ìهنئ �ألمها0 �لال '

ضيوفه.

فر�7  طاعة  من  تعجبه  عن   ºلضيو� حد   Fعر#
�جلماعة للخليفة. كانت هنالك شعا0�N كث�	 ُترفع 
مر حضرته بالتوقف عن bلك خيم �لسكو0  'فما 
�لتا< على �خليمة. #قاc +نه � ير مشهد� مماثال �ذ� من 
قبل قط. #علق حضرته ' ما mGN �لضيف ليس من 
èر	 صنع +نسا' بل بgكة تأليف �هللا قلوF �ملؤمنني 
�لذين يبد#' �لطاعة �لتامة خلليفة �لوقت، ممثل حضر	 

�إلما< �ملهد; عليه �لسال<.
#سائل  �هتما<  جلبت  هامة  نقطة  حضرته  bكر   Ü
�Nكب  مائة   Nحضو  { تتمثل  بريطانيا   { �إلعال< 
بgيطانيا.  �ملؤمتر  مقر   &+ ملانيا  من  هو�ئية  �N7جة 
�أل�ديني  من  �ملئا0  بقد#<  bكّرنا   Îحلد� #هذ� 
غانا   { �لسنو;  �ملؤمتر   &+ فاسو  بوNكينا  من 
�لطعا<. #قلة  �لشديد  �حلر  حتت  �N7جاִדم  على 

#قد شجع حضرته �أل�ديني على NكوF �لد�Nجا0 
 Nنتشا�# �لوقو7   Nسعا �Nتفا�  ظل   { ��و�ئية 

�لسمنة. 

ساحة عال< �لوفو7 �ملشاNكة } �ملؤمتر
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 	N7ملبا�  mهذ على   äحلفا� على  حضرته  كد #  
برسالة  �لتعريـف   Fبو� يـضا  تفتـح  أل¦ا 

�إلسـال<.
كما لفت �ألنظاN +& #جو7 �ملتطوعني من مشر#� 
�لتر5ة  ترتيبا0   { �شتركو�  #�لذين  نو)  (#قف 
بلغ  �ملؤمتر +& لغا0 عديد	. #لقد  لوقائع  �لفوNية 
عد7 �ملتطوعني } �ملؤمتر +& كثر من ١٨٠٠ فتا	 # 
٣٥٠٠ شاF قدمو� خدماִדم بكل حبوN #جدية. 
كثر من ١١٠ متطو�  ملساند	  eكذلك كا' هنا
م�  7عا  #قد   ،(;  Ì  >) �أل�د;  �لتلفا�  قنا	 
 {  jجلز�� حسن  �هللا  Âزيهم  بأ'   jؤال� �ملؤمنني 

.êلدنيا #�لعق�
�ملؤمتر عاملني  �ملشرفني على   ' بيَّن حضرته  كما 
 	N�7+ '#منظمني، Nجاال #نساj - من �ملتطوعني #
�ملؤمتر حتتو� على Nبعني قسما. #ثÀ حضرته على 
�ملؤمتر بكل جد  فعاليا0  ينقل  �لذ;  �لتر5ة  قسم 
#+خال± #bلك من خالc �لتر�جم �لفوNية خلطب 

�ملؤمتر بلغا0 عديد	.

#لقد متيز هذ� �ملؤمتر باعتباmN �ملؤمتر �لر�ي �لعاملي 
للجماعة مبناسبة �الحتفاc باليوبيل �ملئو; للخالفة 
#ُيعد  �أل�دية.  �إلسالمية  �جلماعة   { �لر�شد	 
هذ� �حلدÎ من هم �ألحد�Î } تاNيخ �جلماعة، 
عز  �هللا  نشكر   ' علينا  Âب  �هللا  بأنعم  #حتديثا 
ال  �ل�   cألفضا�# �خلاصة  �ملنة   mهذ على  #جل 
ُتعد #ال حتصى #�ل� مطرها سبحانه #تعا& على 
5اعتنا. فها هي حتتفل مبر#N قر' من �لزما' على 

فيها #نسأc �هللا عز #جل  �لر�شد	  قيا< �خلالفة 
جيا�ا  �أل�دية #Âعل }  7#حة   { eNيبا  '
�ملقبلة �لgكة �لر#حـانية #�ملا7ية } ظل �خلالفة 
لتظل �7ئما  �لر�شـد	 #' متتد هذm �خلـالفة 
�إلسـال<،  شـجر	  ظله   { تنـمو  سقـًفا 

�للهم Gمني.

Fلعر� 	لقطة لبعض �إلخو

 #هم ينشد#' قصيد	 بعد �ختتا< �ملؤمتر

بعض �ملتطوعني } �لفضائية �إلسالمية �أل�دية


