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 م  ابهللأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ 
ي  الشيطان الرجيم.  بْسِم هللا الرَّْْحَ  الرَّحيم * اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّْْحَ  الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِ 

َك َنْستَ  َك نـَْعُبُد َوإَّيَّ عنُي * اْهدََن الصِ رَاَط اْلُمْسَتقيَم * ِصرَاط الَِّذيَ  أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْْي اْلَمْغُضوب * إَّيَّ
 . )آمني(.َعَلْيهْم َوال الضَّالِ نيَ 

إبظهار لقد ُعقدت يف األسبوع املاضي بفضل هللا تعاىل اجللسة السنوية للجماعة يف كندا وانتهت 
أن نؤدي حق شكره. إنه مل  فضل نستطيع حبيث مهما شكرَن هللا تعاىل على ذلك ال  ،أفضال هللا تعاىل

يوفقنا لعقد اجللسات يف كل بلد يف العامل على الرغم م  إمكانياتنا الضئيلة، ومبحض فضل  ههللا تعاىل أن
سقسام األلوا يف ليعم فونحمت . ليس عندَن عاملون بوجه عام هللا تعاىل تكون ترتيبات اجللسات جيدة

تختلفة يف ترتيبات اجللسة ح ى يتمكنوا م  رفع مستو  العمل يف كل سقسم بل هناك متطوعون م  امل
جملس خدام األْحدية وم  جملس أطفال األْحدية وأنصار هللا وجلنة إماء هللا وَنصرات األْحدية، فُيعنيَّ 

وال ئمسثقافة دنيوية بسيطة ذو  شتخص   يـَُعنيَّ والعاملون العاديون. يف بعض األحيان ولون ئاملسمنهم 
على  سواء أكان أحدهم طبيبا أو مهندسا أو حائزاويتعاونون معه يف كل شيء فيطيعه العاملون حتته 

فوسقه. هذا هو مستو  الطاعة الذي ول ئاملسالدكتوراه دون أن يفكر أن ثقافته أو مكانته أعلى م  
كل طاعة كاملة ويؤدون   مر على التعاون فقط بل يطيعه اجلميعاألنالحظه يف اجلماعة. مث ال يقتصر 

م  ُيكلَّفون به. فنر  يف هذه األَّيم الثالثة خاصة كأن األفكار الدنيوية سقد تالشت كليا  خدمة أو عمل
أذهان مجيع العاملني. وال يفكر أيُّ واحد م  الذي  يقد مون أنفسهم للعمل يف شيء سو  اجللسة 

 اما ع  رغبامهم الشتخصية. والعمل متتخل ني مت



ن و تواضع ودابلوجيعلهم يعملون إًذا، ليس بوسع اإلنسان أن يغْي  جمر  أفكار الناس على هذا النحو 
هذا وإال ال ميك  أن يتولد يف األطفال والشباب والشيوخ  ،تعاىلاألَننية، بل هذا فضل حمض م  هللا 

. إًذا، إن هللا تعاىل هو الذي خيلق يف سقلوب العاملني مجيعا إخالصا يُبدونه يف أعماهلماإلخالص الذي 
كل مصلحة ورغبة شتخصية متفعني ع    ليقدموا أنفسهم للعمل وخدمة ضيوف املسيح املوعود 
 نصب أعينهم.  وليضعوا رضا هللا تعاىل وخدمة ضيوف املسيح املوعود 
ي هيأ للجماعة م  اخلدام الذي  يقومون أبية خدمة فعلينا أوال وسقبل كل شيء أن نشكر هللا تعاىل الذ
 -على الرغم م  كوهنم أصحاب ثقافة دنيوية عليا -ُتطلب منهم متتخلني ع  رغبامهم الشتخصية 

فينظفون املراحيض، ويطبتخون الطعام ويقد مونه للضيوف ويعملون يف سقسم اْلراسة ويف مواسقف 
بكل معىن الكلمة. ويعمل األطفال الصغار  متواضعةالسيارات، أي خيدمون يف جماالت خمتلفة خدمات 

عندما يسقي األطفال الصغاُر ماًء يف خيمة اجللسة بكل صمت وشوق يتأثر الضيوف غْي أيضا. 
يف األطفال الصغار؟  على هذا النحو فيسألون مستغربني: كيف ختلقون عاطفة اخلدمة كثْيااألْحديني  

اإلسالم تُعل م األطفاَل والشباب يف مدارسهم اخلاصة هبم  فحني نر  أن بعض األحزاب املنتمني إىل
األرواح البشرية ظلما واستبدادا، تر  األطفال  إلزهاق، وتتم احملاوالت أعماال سيئة ويرب وهنم على الظلم

الشباب األْحديني يقومون أبعمال مهدف إىل ْحاية اْلياة البشرية. عندما تُعقد اجملالس لسقي املاء و 
وإطعام الطعام الروحاين يؤدي األطفال الصغار والشباب والفتيات خدمة سقي املاء املادي  الروحاين

وإطعام الطعام املادي أيضا ويشتكون يف اجلهاد اْلقيقي الذي ال يهدف إىل إزهاق النفوس بل إىل 
وق وحب عندما نر  أطفاال صغارا يسقون املاء بكل شذكر بعض الناس هذا األمر ويقولون: ْحايتها. ي

يف الوسقت  جتيش يف سقلوبنا عواطف اْلب جتاههم عفوَّي. إًذا، فحني نشكر هللا تعاىل على ذلك جيب
على املشتكني يف اجللسة الذي  يستمعون إىل جمرَّيمها جالسني يف اخليمة أن يشكروا هؤالء العاملني  نفسه
شروع اجللسة مث يعملون يف تفكيك سقبل فتة طويلة م   كثْي منهم كانوا سقد بدأوا هبذا العمل   الذي

سائر املالية. لقد لقي ي بعضهم وسقالوا ابخلر  يف مشاغلهم الشتخصية وال ابْلون بالأيضا وال يالتجهيزات 
للعمل يف اجللسة ولكنهم مل يُعَطوها فتكوا الوظيفة. إن هؤالء العاملني ال  وظيفتهمأبهنم طلبوا العطلة م  

هم بل يعملون مدفوعني بعاطفة اخلدمة وبعاطفة حتسني ترتيبات اجللسة سقدر يهتمون ابستاحتهم وال بنوم
ؤالء العاملني شكري هلع   ، وسقبل ذلك أعب  اإلمكان. فأسقول للمشتكني يف اجللسة أن يشكروا العاملني

ا اب والفتيات م  الضيوف الذي  سقد موا أنفسهم تطو عا وسقامو بالشو يف ترتيبات اجللسة مب  فيهم األطفال 



مهما كانت بسيطة. اْلق أن هذه األعمال متث ل عمال ابألولية ئسابملوشعور بعاطفة اخلدمة وبكل سرور 
األْحديني غْي . مبعىن أن أداء العاملني واجبامهم يكون وسيلة لتبليغ الدعوة إىل أيضا ا صامتا للدعوةتبليغ

 الذي  حيضرون اجللسة ووسيلة الهتداء كثْي منهم. 
" م  أصل بنغايل جاء م  أمْيكا مع األْحديني الرْح  غْي أْحدي امسه "شهيدن هناك ضيف كا

م له كان سببا اإلسالم ياته، وأن املشايخ طول ح يف خصام معالبنغاليني، فقال أبنه ظل  الذي سقدِ 
وهي سيدة  -عليه زوجته  التطرف بشدة. لقد أصر تْ  يكره كانألنه   مساجد أهل الُسنَّة ع  البتعاده

م  أمْيكا البنغاليني أن حيضر جلسة اجلماعة اإلسالمية األْحدية، فحضرها مع وفد اإلخوة  -صاْلة جدا
سقال أبنه فردا تقريبا وحني رأ  تربية أفراد اجلماعة واْلب واالحتام املتبادل بينهم،  19كان عددهم الذي   

لى كرسي اجللسة. يف اليوم الثالث م  اجللسة كان جالسا عسقد عاد إىل اإلسالم مبجرد رؤية فعاليات 
يذهب للطعام بسبب االزدحام فجاءه أحد أعضاء جملس خدام األْحدية  منفصال ع  عامة الناس ومل

علبة طعامه يف سلة املهمالت.  يلقي اخلادمُ لوسقد م له الطعام واملاء، مث انتظر ح ى ينهي الضيف طعامه 
وسقال أبن أجواء اجللسة أث رت فيه كثْيا  عند اللقاء معيح ى ذكره يل مر كثْيا األفتأثر الضيف م  هذا 

 ان أخالسقكما أالدعوة أيضا  لتبليغ اجللسة سببا  تكون. إًذا، تعاىل وسينضم إىل اجلماعة سقريبا إبذن هللا
ان يعرف سامية خلادم واحد وخدمته البسيطة غْي ت جمر  تفكْي هذا الضيف. لعل اخلادم املذكور ما ك

ا روحانيا أْحدَّيهل كان هذا الضيف   . كبْيا  أم ال ولك  خدمته هذه أحدثت يف الضيف تغْيُّ
كذلك هناك رجال السياسة الذي  يسكنون يف هذه املنطقة ويعرفون خدمات اجلماعة ويعتفون هبا، 

الناس جالسني هبدوء  فتتك ترتبيات اجللسة يف نفوسهم أتثْيا طيبا كل مرة إذ يرون هذا العدد الكبْي م 
 منصرفني إىل أعماهلم بصمت. بوجه عام ويرون العاملني 

يقول السيد "ديب شولدي" عضو البملان يف منطقة "وان": لقد أتثرت اليوم أيضا كاملعتاد. نر  يف 
حمكم. فأضاف وسقال:  بتتيباجللسة عددا كبْيا م  املتطوعني الذي  يعملون على سْي فعاليات اجللسة 

 ، وإن سْي جمرَّيت اجللسة بتنسيقحبسب تقديري أكثر م  مخسني ألف شتخص موجود هنا هناك
 . املتطوعنيؤالء اجلهود املتواصلة هلهذا النحو عائد إىل وترتيب على 

يشكرهم م  هذا  وعلى كل مشتك يف اجللسة أنإًذا، إن العاملني املتطوعني يتكون أتثْيا طيبا، فعلينا 
عفيفة وم  َنحية اثنية يبل غون دعوة األْحدية  هنم م  َنحية خيدمون الضيوف خدمةاملنطلق أيضا أل



تخدمة وجيزيهم عليها أحس  اجلزاء، ويزيدهم يف العاملني لل ْحاسبصمت. ندعو هللا تعاىل أن يبارك يف 
 اإلميان واليقني وأن تكون أعماهلم كلها حسنة ومطابقة لتعليم اإلسالم. 

سكان  امي يت ايه، وجيب على املشتكني يف اجللسة والذي  مل يشتكوا فيها م   كذلك هناك عاملون يف
كندا بل يف العامل كله أن يشكروهم على مساعيهم. لقد خدم يف هذا اجملال كثْي م  املتطوعني احملليني 

ود متواصلة تعاون املتبادل وجهابلم  مركز اجلماعة يف لندن. وسقد عمل كل هؤالء  فريقم  كندا وسقد جاء 
كما  -. لقد جاء إىل هنا فريق م  لندن كما سقلتُ مباشرةعلى مد  ثالثة أَّيم لبث فعاليات اجللسة 

للبث على خاص بدال م  االستئجار م  هنا لرفع البامج صح  بوا ءفجا -حيثما أسافر عادة يرافق ي
الوسقت أي مل يك  الوسقت األسقمار االصطناعية. فكانت يف ذلك فائدة كبْية إذ كنا أحرارا م  حيث 

وإذا طالت فعاليات اجللسة سقليال نضطر  حمدد وسقتبال بد م  التقي د  حمدودا ألنه يف حالة االستئجار
 . عشر ألف دوالر أمريكي إىل مخسةآالف عشرة بيـَُقدَّر  ضافية. فبسبب ذلك مت  توفْي مبلغلدفع نقود إ

على أحس  وجه وجيب أن يشكرهم أفراد واجبامهم  اجللسة يف كل سقسمترتيبات لقد أد   العاملون على 
قهم هلذه اخلدمة. اجلماعة على ذلك. كذلك جيب على العاملني أيضا أن يشكروا هللا تعاىل على أنه وف  

وسقدراٍت ونِعًما أخر . عندما يقول هللا تعاىل "ألزيدن كم" فال  زيدن كم مواهبَ شكرمت أل إنيقول هللا تعاىل 
. فم  واجب املؤم  أن يشكر هللا تعاىل عند كل ة بل يعطي بغْي حدود ويف كل جمالجيعل نِعَمه حمدود

طلب يستغفر هللا و يلعمله، وإذا رأ  نقطة ضعف تعاىل  ه هللاقعمل حس  يوف   جناح حيوزه وعلى كل
سقد أثنوا  كهذه. ولك  الضيوف  يف ترتيبات واسعة النطاقالنقائص تبقى  بعض  شك أن. الته رْح

، فم  هذا املنطلق جيب على العاملني أن يشكروا النقائصتيبات بوجه عام غاضني الطرف ع  على الت 
 الضيوف األْحديني وغْيهم مجيعا. 

وم  نقاط الضعف أن سقسم الضيافة مل يقدر عدد الضيوف تقديرا صحيحا، إذ كنُت سقد ُأخبت يف اليوم 
طعام هلذا العدد ولك  طُبخ الطعام لعشري  عشري  ألف ضيف وسيطبتخون الاثنني و األول أهنم يتوسقعون 

 على ذلك. ولك  فاعتذرواضيف طعاما حبسب تقدير سقسم الضيافة نفسه  0222ألف ضيف، فلم جيد 
لالستفادة م  اجللسة لذا حتملوا سقلة الطعام يف ذلك اليوم أو يف اليوم التايل وا ءجاالضيوف سقد  ملا كان

. فقد كتب إيل  شتخص أنه  اآلخربل أصبح بعضهم سببا إلصالح بعضهم  شكو برحابة الصدر وبدون 
، وسقيل هلم يف البداية أن الطعام سُيهيأ سقريبا الناس طويالوانتظر خار  خيمة الطعام، طويل طابور  يفكان 

َنسقما  ول  أييت طعام آخر. يقول صاحب الرسالة أبنه كان سقد انتهى املوجود أبن الطعامبعد سقليل مث سقيل 



على هذا الوضع إذ بشتخص واسقف يف الطابور يقول: اْلمد هلل على أن الطعام  وغاضبا جدا م  العاملني
نبللها يف  سقلت له: ماذا تقول َّي صاحيب؟ فقال: لدي بعض الكسرات م  اخلبز اجلاف فتعالَ سقد انتهى. 
. وأضاف وسقال: لو وجدَن الطعام ملا استطعنا العمل هبذه الُسن ة، فتعال نعمل هبذه الُسن ة. هااملاء وأنكل

أصبحُت عاطفيا جدا أبن هللا رزَق مجاعَة املسيح  مثزال ع ي الغضُب بل خجلُت ملاذا غضبُت.  عندئذ
هذه األخالق وعلى اإلدارة أن يشكروا الضيوف الذي  يُظهرون مثل أَنسا خملصني مثله.  املوعود 
 السامية. 

لقد ظهر هذا اجلانب اإلجيايب أيضا م  سِقبل اإلدارة يف هذه املرة أهنم بدال م  أن خُيفوا ثغرامهم نظروا إليها 
األْحر الذي هو موجود  الدفتوأظهروها، ولك  هذا ال يكفي بل جيب أن يسج لوا كل هذه األمور يف 

 زالتها يف املستقبل. لد  إدارة اجللسة، وخيط طوا بشكل أفضل إل
ألف شتخصا فقط وليس أكثر م  ذلك. واجلماعة  02أو  91ال يسع إال  أن ذلك املكانألخبكم هنا 

تتزايد اآلن بفضل هللا تعاىل، فال بد لإلدارة واجلماعة أن تفك ر يف التدبْي ملكان أوسع، أو على األسقل إذا  
اآلن، لذا جيب أن  كافم أن هذا املكان غْي  ابهلكانوا يريدون أن يدعوين للجلسة فيجب أن يضعوا يف 

 يفكروا يف ذلك. 
تقصْيات اليت ذكرها املسئولون أبنفسهم، وبعضها كان سقد وصل ي م  سقبل أيضا، وهي أيضا ابلوُأخبكم 

صحيحة، وإذا كانت هناك بعض الثغرات األخر  فيمك  للناس أن يكتبوا إىل اإلدارة لكي يتحس   
 النظام. 
 ومل يك  التوابل كانت كثْية فيه تبوه هو أهنم تلق وا الشكو  ع  طعام الضيوف العرب، ألن أول ما ك

، فال بد م  إصالحه. مث ذكروا أن الطعام كان سقليال، وسقد ذكرُت ذلك م  سقبل. مث وصل مالئما للعرب
  02إىل مسافة  ملوحيُ الرجال متأخرا بساعة، وسببه األول هو أن مكان طبخ الطعام بعيد إىل الطعام 
الرجال معاَنة. ال أبس إذا  كب دمطعم النساء مما   إىل، اثنيا أخذت الشاحنات طعاَم الرجال اكيلومت 

حتمل الرجال معاَنة، أما النساء واألوالد فال ينبغي أن يبقوا جائعني لذا م  اجليد أن الطعام ذهب إليهم. 
ن الطعام. إزالة هذا النقص مسئولية اجلماعة، ال عدد الذي  حيض رو هناك نقص يف مث تقول اإلدارة كان 

يتحل ون بعاطفة اخلدمة اختيار إَنس إال أن يتبن وا ولني ئاملسالعاملني، وليس على  عددُ  ينقص اجلماعةَ 
وا هذا التفكْي، فالذي  ميلكون عاطفة اخلدمة هم كثْيون يف اجلماعة  وليس م  يعجبهم، جيب أن تغْي 

 بفضل هللا تعاىل. 



اضطُر الناس لالنتظار الطويل عند املراحيض يف مكان اجللسة، وسقد اشتكى الناُس، وشعر بذلك مث 
املسئولون أيضا. بل بلغت ي بعض الشكاو  أن الضيوف مل ُيضطروا لإلنتظار فقط بل كان بعضهم مرضى 

تدبْي  تا كانفواجهوا موسقفا صعبا للغاية. كنُت سقد سألُت املسئولني سقبل اجللسة بيوم بشكل خاص ما إذ
أم ال؟ ال أر  أنه كان صحيحا حبسب ما ُأخبُت به. ويف املستقبل إن مل يك  هناك  جيدةاملراحيض 

 تدبْي للمراحيض الثابثة فال بد م  تدبْي مراحيض مؤسقتة. 
مل يك  تدبْي مشاهدة برامج اجللسة يف دار الضيافة، وهذا خطأ إداري، مع أنه م  املهم جدا أن يُدبَّر 

املني الذي  ال يستطيعون حضور سقاعة اجللسة االستماَع إىل برامج اجللسة. مث يقولون إن الصوت مل للع
يك  واضحا يف آخر خيمة الرجال، ولك  أثناء خطبيت وخطاابيت ُأخبُت أن الصوت يصل بشكل 

 أول جيد، وإن كان هذا خطأ فالذي  كانوا جالسني يف اخللف عليهم أن خيبوين ألنه حبسب علمي يف
األمر مل يك  الصوت جيدا مث حاول بعض العاملني أن يصلحوه. مث تـم  تدبْي التمجة للعرب ولكنهم مل 
خُيَبوا بذلك. سقابل ي بعض العرب وسقالوا إهنم ُحرموا م  ترمجة اخلطبة يف أول يوم للجلسة ويف اليوم التايل 

لغات ابلاْلد أنه ال بد م  اإلعالن املتكرر  خبة إىل هذاولون ئاملسعِلموا بذلك، مع أنه جيب أن حيرز 
كما جيب أن يكون ذلك مكتواب املكان الفالين  اليت تتم التمجة فيها وأن أيخذ الناس أدوات التمجة م  

 على لوح اإلعالَنت وعلى املدخل أيضا. 
تعاىل بنفسه  واآلن أذكر بعض انطباعات الضيوف واجلرائد اليت تلفتنا إىل موضوع الشكر. كيف إن هللا

يلقي التأثْي يف سقلوب الناس، أما جهودَن فهي ليست بشيء مقابل النتائج. أوال سأذكر انطباعات 
مثلها وفرصة العبادة بـُحري ة، جلسة كبْية ضور ْلاألْحديني العرب السوريني الذي  وجدوا أول مرة فرصة 

ك حرية، وبعد أن ساءت الظروف  هناتك  مل و ح ى سقبل أن تسوء الظروف  سقيودكانت  سوريةيف  هألن
 كانوا ُيسحقون. 

يقول أحد األْحديني السيد أْحد درويش: هذه أول جلسة يل، ملا دخلت سقاعة اجللسة ورأيُت اخلليفة 
يف حيايت، وهو أن صاليت أصبحت عامرة عظيم شعرُت أن ي دخلُت اإلسالم، ويقول لقد حدث تغيْي 

ْي الذي جيب أن حيدث يف كل أْحدي بعد حضوره اجللسة وهذا التغشوع واخلضوع والتضرُّع. ابخل
يضيف: سقد أتيُت بضيف كندي معي وامسه "اثمسبس "  السنوية، ليس مؤسقتا فقط بل بشكل دائم.

وكانت معه زوجته، كان مسيحيا أوال مث صار ملحدا، سقال بعد حضوره اجللسة: مل أمسع يف حيايت مثل 



السالم، وسعدُت جدا مبعرفة مثل هذا و هذا الكالم املتخلص الصادق ع  اْلب واإلخاء واألم  
  أن تتسبب هذه السعادة يف شرح صدره. تعاىل ندعو هللااإلسالم. 

يقول أْحدي سوري اْلا  عبد هللا: كانت أَّيم اجللسة الثالثة مما ال يُنسى. آالف األفراد م  أحس  
سقد اجتمعوا يف كندا مع أحس  ترتيبات. التحضْيات املتنوعة للجلسة السنوية بدءا  مجاعة يف العامل كانوا

إىل مهيئة كل ما يلزم مبا فيها ألعاب األوالد كانت أمرا غْي عادي. كان جو اجللسة مفعما  بالم  االستق
مرا عادَّي. بعواطف اْلب واإلخاء. دعوة آالف الناس وتدبْي وسائل النقل هلم وحتضْي الطعام هلم ليس أ

يضيف: كانت اخلطاابت وترمجتها وسقسم التمجة أيضا جيدة جدا. يقول: كنُت سقد دعوت إىل اجللسة 
فريقا صحفيا وأسرًة مسلمة، وكلهم اندهشوا م  رؤية ترتيبات اجللسة، وأُعجبوا خبطاب اخلليفة األخْي 

 خصوصا، وأكثر شيء إعجااب عندهم كان حب األْحديني إلمامهم. 
ل السيد عبد القادر: أول مرة رأيُت سعة أعمال اجللسة، وكيف يعمل كل عامل يف سقسمه مثل كذلك سقا

النحل م  دون أية مشكلة وشغب. وكل واحد كان يتمىن  أن يُعطى فرصة اخلدمة، وخاصة حني كانوا 
 فكانوا يعاملون ي ابهتمام خاص.  يعرفون أن ي عريب
جدا. وأكثر ما شعرت به مرت بة ومنظ مة غم العدد الكبْي مصطفى: كانت اجللسة ر  رمي مث سقالت السيدة

أن تتاء  هذه الروحانية دوما. إننا نشكر مجيع الناس تعاىل هو الروحانية يف وجوه الناس. ندعو هللا 
بفضل بشكل كبْي روحانيًة ازددَن وا يف جناح اجللسة وترمجِة اخلطاابت ويف أمور أخر . سقد مالذي  أسه
 هللا تعاىل. 

اجللسة وترتيبامها ميك  القول إن اجلماعة كيان واحد تنظيم مث سقالت السيدة سلمى جبويل: بعد رؤية 
يتعاون بعضه مع البعض. نشكر سقسم النقل واملرور الذي دب ر ذهابنا إىل مكان اجللسة وإَّيبنا إىل البيوت 

اجللسة مع بعضهم هلدف على أحس  وجه. كان الناس م  خمتلف البالد والشعوب واأللوان يعملون يف 
 واحد وهو تبليغ اإلسالم ورسالة السالم إىل العامل. 

: الساعات اليت أمضيتها يف اجللسة السنوية هي أمجل ساعات يف حيايت. كنُت عابدي  حس سقال السيد 
أشاهد اجللسات السنوية على التلفاز وكنُت أدعو َّي رب هل يل أن أجد فرصة حضور اجللسة مع 

ك  ما كان إبمكاين أن أتصور أبن دعائي سُيستجاب هبذه السرعة وسيعطي ي هللا تعاىل أكثر اخلليفة، ول
مما كنُت سقد طلبُت. كنُت جالسا أمام منصة اجللسة السنوية وكانت تتمث ل أمام عي ي أحداُث األَّيم 

تأل سقليب حبمد وتركيا يف ظروف سقاسية جدا. وحينئذ ام سوريةالصعبة والساعات املؤملة اليت أمضيتها يف 



هللا تعاىل، وأي  تلك األَّيم املؤملة م  هذه األَّيم إذ أن ي جالس أمام خليفة الوسقت. إنه حملض فضل هللا 
 تعاىل. 

رؤية ب ُذهلتُ : سقد حضرُت أول جلسة يف اجلماعة األْحدية، سقد فراسالسوريني السيد  يقول أحد اإلخوة
م  خمتلف البلدان، وكذلك ما كانوا وا ءجاكندا فقط، بل هؤالء الناس م   يك  هذا العدد الكبْي، مث مل 

وتدبْيها م  شعب واحد بل م  شعوب متنوعة وألوان خمتلفة. كذلك استتخدام التكنولوجيا اْلديثة 
كان وجود أسعدين   مااملسئولني وإظهار طاعتهم كلها زادتنا إمياَن. وأكثر لتعليمات اجليد وامتثال اْلضور 

 اخلليفة وخطاابته اليت استفدُت منها يف كل م  األَّيم الثالثة. 
حديثا أو سقدميا، والذي  هاجروا  سوريةم  وا ءجاابختصار، هذه كانت انطباعات بعض األْحديني الذي  

م  هناك بسبب الظروف. وهناك بعض االنطباعات لغْي األْحديني اليت أسقدمها، وبذلك تُفتح طرق 
 التبليغ وتعارف اجلماعة. 

كندا سقبل أربعة أسابيع. مل يك  يعرف ع  إىل  األملاين وسقابل ي، وأخبين أنه جاء القنصل هنا إىل جاء 
بث يف بالد خمتلفة، وكان سقد مسع خطايب األخْي فقال: مل أمسع مثل هذا اخلطاب اجلماعة كثْيا ألنه ل

سالم اْلقيقي الذي ابإلاجلامع ع  تعاليم اإلسالم، ورأيُت أن رؤيتكم إجيابية جدا. مث سقال ع ي: أخبمت 
داعش طي تعال يعلِ م األم  والعدل واْلب، كانت كل كلمة ُتظهر حقيقة. ليت وسائل اإلعالم يف العامل 

سفَْي األم  هذا لينشأ األم  اْلقيقي يف الدنيا. مث سقال: كل بل تعطي وسقت الوالبغدادي العراسقي م  
فيها أمل وحرسقة إلرساء األم  يف العامل. يضيف: سأنشر أَن أيضا هذه  نوكامجلة كانت مبنية على الصدق 

   تعاىل. فاآلخرون أيضا يصبحون سفراؤَن بفضل هللاالرسالة سقدر استطاعيت. 
وسقالت السيدة جودي، وهي عضوة البملان وهي معروفة هنا: إن خليفتكم سقد فوض إليكم مهمة نظرًا 

السائدة وهي أن تنشروا رسالة "اْلب للجميع وال كراهية ألحد" يف العامل كله، وليس ذلك للظروف 
أواصر احملبة فيما بينهم، وأن يتمسك اجلميع بكامل وغْي املسلمني فحسب بل جيب أن يوطد املسلمون 

العدل واإلنصاف، وإال فسوف تنشب اْلرب العاملية الثالثة، وهو أمر  ابٍد بكل جالء. ال بد أن يعمل 
واحد منا، كل يف العامل. جيب على  واألم  لذلك عامة الناس والساسة مًعا، ألن هذا ما سْيسي السالم 

لغ اآلخري  هذه الرسالة، لكي يعرف الناس أْن اإلسالم ال عالسقة له بتصرفات وغْي مسلم، أن يب امسلم
 اجلماعات املتطرفة، وإمنا يشوه هؤالء املتطرفون مسعة اآلخري  حتقيًقا ملآرهبم. 



"سيون دي اوجنلست" فقال: إين مسرور جدا اليوم أبن خليفة املسيح سقد كنيسة وجاء ضيف ينتمي إىل  
م  والسالم. لقد حتتم اآلن أن يعرف الناس اجلماعَة األْحدية، وجيب أن يعرفوا تكلم يف خطابه ع  األ

 إجنازامها. املسلمون ليس أولئك الذي  ختب عنهم وسائل اإلعالم. إن تعاليم اإلسالم اْلقيقية سلمية جدا. 
ا. لقد وسقال عمدة "بيليس" وسقد حضر إىل اململكة املتحدة أيضا: لقد ترك خطابكم يف  وسقًعا عظيم

سلوب الذي ألقيتم به الضوء على القضاَّي الدولية أن خليفة املسيح ليس سبب اهلد  ابألأدركت 
كله. ل  أنسى أبًدا ما ذكره خليفة املسيح يف العامل  لألْحديني  فحسب، بل ميك  أن يكون سبًبا هلداية 

 خطابه. 
ن هذه مناسبة هامة، فيجب أن رسالة أب إىل اجلماعةخلليفة وج ه اوسقال ضيف وهو عمدة هنا: لقد 

يزدادوا روحانية وحيسنوا إىل الناس مجيعا. لقد وصلتنا هذه الرسالة بغض النظر ع  ديننا. علينا أن نتذكر 
كل واحد منا واجبه يؤدي  أن اخلليفة سقد عل منا أن علينا توطيد السالم يف العامل، لذا فم  واجبنا اآلن أن 

  .يف هذا اجملالهذا ويلعب دوره 
 لقد تلقيت رسالة واحدة م  هذه اجللسة أال وهي: أَْرسوا السالم. امبتون:وسقال ضيف جاء م  بر 

وسقال ضيف آخر وسقد مسع خطايب األخْي: إنه خلطاب مدهش. ليست عندي كلمات للتعبْي ع  
 مشاعري. 

 خطابه أمام : لقد أعجبت ي رسالة اخلليفة يفيف البملان سيدة امسها َّيمسني اتنسي، وهي عضوة توسقال
 النساء جدا، وال سيما سقوله إن األم أساس العائلة كلها وتقوي اجملتمع كله. 

وسقالت سيدة امسها مْيي لني: هذه هي اتسع جلسة حضرمها، ولك ي أنتظر خطاب اخلليفة بفارغ الصب. 
لسة. ونظام مث تقول: لقد رأيت اجلميع هنا يقابل اآلخر ابحتام، وكل واحد منهم يدرك أمهية هذه اجل

اْلراسة أيضا عايل املستو ، وكذلك كان نظام الصوت والصورة على ما يرام. سررت برؤية نظام مساعات 
التمجة إذ بدوهنا ال يتحقق هدفنا م  حضور اجللسة، فبدوهنا ما كان بوسعنا االستماع ألسقوال إمام 

واالحتام كاملعتاد وإن كنا ال نستحق  اجلماعة اإلسالمية األْحدية. يقاَبل الضيوف هنا مبنتهى اْلفاوة
ذلك، وإننا نشكركم مجيعا على ذلك. لقد أُعجبت برؤية آالف األْحديني العائشني بروح األم  

رواب والبالد العربية. إن الوحدة اليت رأيتها و والسالم، وكان هذا املشهد على عكس السلبية املوجودة يف أ
 ن. بني حضور اجللسة بعثت ي على االطمئنا



كل الضيوف الذي  حيضرون اجللسة السنوية يرجعون ابنطباعات طيبة بفضل هللا تعاىل. هناك ضيوف 
منهم، وكلهم سقد رجعوا ابنطباع جيد. أييت الضيوف م  اثنني أتوا م  اخلار  أيضا، وسقد ذكرُت واحدا أو 

كان يف أذهاهنم م  أفكار الوسطى واجلنوبية خاصة إىل جلساتنا، وعندما يرون أجواءها يزول ما   أمْيكا
جديدة، إذ مل يبايع إال أفراد  األمْيكيةوتصورات خاطئة ع  اإلسالم. وألن مراكز دعوتنا يف هذه البلدان 

سقالئل سقبل سنتني أو ثالث، وتكونت لنا فروع هنالك، إال أننا نواجه هنالك بعض املشاكل والصعوابت، 
يف جلساتنا يكشف عليهم حقيقتنا، مما يهيئ لنا الكبار م  تلك البلدان ولني ئاملسفحضور بعض 

 تعاوهنم فيسهل علينا العمل. الضيوف م  هذه البالد حيضرون عادًة يف جلستنا يف اململكة املتحدة، غْي
 بعًضا منهم سقد حضروا اجللسة هنا أيضا. أن
ا، فإهنا مهيئ إًذا فهذه اجللسة تفتح سبال جديدة للتبليغ. وهي إذ تسبب يف تطور األحباب روحاني 

لألغيار فرصة التعارف وإنشاء العالسقات معنا، ومهيئ لنا فرصة تقدمي صورة اإلسالم اْلقيقية أمام العامل. 
إن الظروف السائدة يف البلدان اإلسالمية منذ فتة وما أسفرت عنه يف العامل م  أوضاع، سقد لفتْت أنظاَر 

الذي جعل أهل الدنيا هؤالء تعاىل أواًل إىل فضل هللا  وسائل اإلعالم إىل اجلماعة األْحدية. وهذا يرجع
يلتفتون إلينا، مع أهنم مل يكونوا حيضرون جلساتنا م  سقبل رغم دعوتنا هلم. واثنيا إن شبابنا هنا أيضا سقد 
لعبوا دورا كبْيا يف هذا األمر حيث أنشأوا الصالت مع وسائل اإلعالم على نطاق واسع بفضل هللا 

ا اإلعالمي هنا يف كندا، وأكثرهم شباب، سقد طوروا العالسقات مع الصحف ووسائل تعاىل. إن فريقن
اإلعالم ببذل جهود جبارة. مل أك  أعرف أن شبابنا يف كندا أيضا يلعبون دورا كبْيا يف هذا اجملال، إمنا 

يعملون علمُت عند جميئي هنا أن هؤالء الشباب يعملون يف هذه اجملال جبهد جهيد، وسقد رأيت الكثْيي  
شبابنا عب وسائل اإلعالم. عندهم ْحاس كبْي. به أيضا تبليغ لرسالتنا يقوم فهذا هنا يف هذا اجملال. 

ليس عندَن رغبة يف  سقائلنيبعضها رفض يو بعضها جيدا، ستجيب يفيتصلون بصحف وسقنوات كبْية، 
نا، فل  أنيت لتغطية  الدي  فال نستطيع نشر أخبار جلستكم، أو ال يهمنا إذا كان خليفتكم سقد جاء ه

فعالياتكم. وسقد أصيب بعض شبابنا خبيبة األمل هبذه الردود السلبية، ولك  هللا تعاىل يهيئ األسباب م  
عنده ويريهم مشاهد تقوي إمياهنم. فمثال اتصل شبابنا جبريدة، فأعربت ع  عدم رغبتها يف اْلضور، 

ولعلهم  -يضا سقال:جئت بفريق م  الصحفينيولك  كما ذكرُت آنًفا فإن أحد األْحديني السوريني أ
نفس أولئك الذي  رفضوا اْلضور عندما طلب منهم شبابنا أن يرسل ممثلهم إىل اجللسة لتصل إىل الناس 

وكان هؤالء الصحفيون يريدون إعداد فيلم واثئقي حول  -رسالة اإلسالم الصحيحة، رسالة األْحدية



صدفة بل بقدر هللا تعاىل، مبجموعة م  ابلع  املهاجري  اتصلوا  السوريني املهاجري ، وعندما خرجوا حبثًا
السوريني كانت تضم هذا األْحدي السوري، فقال هلم إننا نعقد جلسة فيمكنكم حضورها وسوف 
تعرفون هنالك كل شيء وسوف نتكلم هناك. وهكذا اضطر فريق هؤالء الصحفيني ْلضور اجللسة بعد 

 حضورها م  سقبل.  واأن رفض
خر ، ويتم هذا التعارف على نطاق واسع جدا يف أب تعاىل يوسع نطاق تعارف اجلماعة بوسيلة أو فاهلل

الدنيا م  خالل الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم. وأسقول لألْحديني الذي  تطوعوا لذلك أن يوسعوا 
هو تعاىل فضل هللا  نطاق هذا العمل مبزيد م  اجلهد والتواضع، وعليهم أن يتذكروا األمَر األساس وهو أن

 الذي يشملنا دائما وجيب أن يبحثوا ع  فضله دوما.
لقد حضر ممثلو ش ى وسائل اإلعالم م  صحف وإذاعات وسقنوات يف يوم اجلمعة الذي كان أول أَّيم 
اجللسة، وُعقد مؤمتر صحفي صغْي وجر  اْلوار معهم، فقاموا بتغطيته على ما يرام، ومت تعارف مجاعتنا 

هلم تعاليم اإلسالم اْلقيقية. لقد بلغتهم رسالة سيدَن املسيح املوعود عليه السالم. سواء حيث بينُت 
أكان اْلديث معهم ع  األوضاع السائدة أو ع  أي موضوع آخر أو ع  اجلماعة، فإن ي أسعى دوما أن 

املسيح املوعود عليه الصالة والسالم، لكي  ومبجيءأربط حديثي بنبوءات النيب صلى هللا عليه وسلم 
 يعرفوا حقيقة اإلسالم. 

التغطية اإلعالمية جللستنا هذه. إن ثالثة م  كب  الصحف ملتخص على أية حال، أسقدم لكم اآلن 
نشرت أخبار اجللسة على نطاق  أند ميل، وَنشيوَنل بوست، ابلوهي تورنتو ستار، وجلو  الكندية

 وإضافة إىلمليون شتخص.  3.9اجلماعة أن رسالتنا وصلت عبها إىل أكثر م  ولو ئمسواسع. وير  
جريدة كبْية أخر  أو أكثر بل غت هذه الرسالة إىل أكثر م  نصف  02اجلرائد الكب  الثالث، فإن 

ائد إسبانية وثالث جرائد عربية وثالث جرائد بنجابية وثالث جر  92جرائد أردية و 1و مليون شتخص
جرائد بنغالية بلغت رسالتنا إىل أكثر م  ثالث مئة ألف شتخص. ووصلت أخبار اجللسة عب كب  

مليون مستمع. أما وسائل التواصل االجتماعي م  تويت  2.50إىل  news 680اإلذاعات الكندية 
ها إىل أكثر م  مليوين شتخص. كما نشرت غرام، وفيسبوك وبْييسكوب فقد وصلت رسالتنا عب وانست

و  ،ctv ،globle tv ,city tv ،rogers tvسقناة م  كب  القنوات مبا فيها  91هذا اخلب 
cbc ويقد ر أن رسالتنا وصلت عب هذه القنوات إىل مليونني ونصف مليون شتخص. كما وصلت ،

ردية والبنجابية والعربية والغانية لغات األابلأخبار اجللسة إىل مئة ألف شتخص عب خمتلف القنوات 



مليون شتخص عب القنوات، وإىل   6.6وغْيها. وحبسب التقرير الذي رُفع يل وصلْت هذه الرسالة إىل 
مليون شتخص  2.8إىل و مليون شتخص عب اإلذاعات،  3.5مليون شتخص عب اجلرائد، وإىل  2.8

مليون شتخص. وحبسب أحوط التقديرات  91مجال وصلت إىل ابإلل التواصل االجتماعي، و عب وسائ
 فقد وصل تعارف اجلماعة ورسالتها مبناسبة اجللسة السنوية إىل عشرة ماليني على األسقل. 

واألخبار اليت شاهدمُها أو مسعتها عب ش ى وسائل اإلعالم فإهنا تؤكد أهنم سقد نشروا األخبار بكل أمانة، 
الذي يفعله، فيوسع نطاق تعاىل مبا فيها األخبار ع  مجاعتنا وع  جلستنا وع  تعاليمنا. فهذا فعل هللا 

ح هبذه األمور، بل علينا رفع مستو  تعارف مجاعتنا بني الناس، وهذا يلفت أنظارَن أيضا إىل أن ال نفر 
به. تعاىل ، ونعمل بكل ما أمرَن  هللا تعاىل روحانيتنا وسقربنا م  هللا تعاىل، وأن نستنكر كل ما استنكره هللا

وغْيهم مم  ولني ئاملسإذا كان هللا تعاىل يوفقنا للتخدمة فيجب أن نعتبه فضال م  هللا تعاىل. فلَيْسَع كل 
ات أن يؤدوا واجبامهم سائري  على سبل التقو ؟ وكل أولئك الذي  سقد حضروا يقومون بش ى اخلدم

اجللسة أو شاهدوها فليفحصوا أنفسهم لْيوا ما إذا كانوا سقد سعوا للعمل مبا مسعوه يف اجللسة ليجعلوه 
جزءا م  حيامهم أم ال. كما عليهم أن يفكروا كيف يسعون للحفاظ على حسنامهم. هذا هو الشكر 

هلل تعاىل، أما الشكر العابر املؤسقت فليس بشيء. فضعوا هذا األمر يف اْلسبان دوما، وهذا هو  اْلقيقي
كل أْحدي للعمل تعاىل  م  فضله ابستمرار وينعم هبا بال انقطاع. وفق هللا تعاىل األمر الذي به يزيد هللا 

  هبذه النصائح واألمور اليت توصل إىل هللا حًقا وتنشئ عالسقتنا به فعاًل. 
 

 


