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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان 
ـ �الرجيم.  بعن اكين * إيم الدوالك يحيم * من الرمحالر * الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحمِ اهللا الربس د

تسن اكإيو  ـالِّنيال الضو هملَـيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عني� .
  (آمني).

عقدت بفضل اهللا تعاىل اجللسة السنوية يف بريطانيا يف األسبوع املاضي. وقد مضت ثالثة أيام وانتهت اجللسة 
أمهها القلق لعقد اجللسة بسالم يف ظروف العامل احلالية. فاحلمد هللا على ذلـك. نـدعو اهللا    خبري رغم عدة خماطر

الذي أبـداه  -تعاىل أن حيفظ اجلماعةَ من كل شر وسوء يف املستقبل أيضا، وأن يدوم تأثري جو اجللسة الروحاين 
خاضعني أمـام اهللا تعـاىل    دائما وأن نبقىوتأثري احلالة الروحانية اليت شعر ا اجلميع،  -أفراد اجلماعة وغريهم

شاكرين له وقاطعني هذا العهد أننا سنسعى دوما لتحقيق عهدنا أننا سنقدم الدين على الدنيا وسنسعى جلعل هذا 
حياتنا. جيب أن نعكف على الدعاء أن يا رب! ال جتعلنا حمرومني مـن جعـل   جزًءا ال يتجزأ من التأثري الطاهر 

زل علينا والبشارات اليت أعطيتها للمسيح املوعود واليت تحقِّقها، جزءا من حياتنا بسـبب أي  ـاألفضال اليت تن
خطأ أو تقصري منا. وجيب أن ندعو أن يا رب! أنت توفّق للحسنات وللثبات عليها وبفضـلك نسـيطر علـى    

وما. ندعو اهللا تعـاىل أن  ، بارك يف جهودنا املتواضعة، وأدخلنا يف عبادك الذين يتعلقون بك ويشكرونك دضعفنا
  ) ٨نشكره تعاىل وأن نكون مصداق قوله: لَئن شكَرتم لَأَزِيدنكُم. (إِبراهيم: 

تبدأ أعمال اجللسة بفضل اهللا تعاىل قبل اجللسة ويقدم اخلدام واألطفال واألنصار أنفسهم للعمل التطوعي الذي 
املاضية، ويستمر حىت بعد أسبوعني من انتهاء اجللسـة مـع    ةطبيبدأ قبل ثالثة أسابيع تقريبا كما ذكرت يف اخل

تفكيك األشياء والتجهيزات، وخيدم الناس جبهد وإخالص ويقومون بأعمال اجللسة. لقد أصبحت اجللسة السنوية 
املـرة  يف بريطانيا بسبب وجود اخلليفة فيها جلسةً عامليةً نوعا ما. يأيت املمثّلون من مجيع العامل، ولكن يف هـذه  

أخذت اجللسة طابعا عامليا من ناحية الترتيبات واشتراك املتطوعني فيها.  لقد جاء اخلدام املتطوعون من كندا يف 
السنة املاضية أيضا ولكن بعدد ضئيل جدا، ومل يتم استعماهلم بشكل صحيح أو مل يستطيعوا أن خيدموا بشـكل  



ط والعمل جيدين فقط حبسب ما أُخربت، بل كان عـدد  جيد بسبب ضيق الوقت. يف هذه السنة مل يكن التخطي
املتطوعني أكثر مقارنة بالسنة املاضية. كما جاء اخلدام من أمريكا أيضا يف هذه السنة. فمن هذه الناحية أصـبح  
هذا العمل التطوعي عامليا. يأيت املتطوعون من خمتلف البلدان. خدم معظم اخلدام األمريكيني قبل اجللسة وعمـل  

خادما من كندا، وأخربين رئيس خدام األمحدية بربيطانيا أن اخلدام الذين جاءوا من  ١٥٠جتهيزات اجللسة  لفك
  اخلارج مل يعملوا جبد فقط بل عملوا بتخطيط ومحاس كبريين، وأَوا العمل بسرعة، جزاهم اهللا مجيعا. 

الشكر والتقدير ألم عملـوا جبهـد    إن اخلدام واألطفال من بريطانيا الذين خدموا وقاموا بأعمال يستحقون
جهيد وهكذا يعملون دوما، وجيب على مسئويل اجللسة واحلضور أال يكتفوا بشكر األطفال واخلدام والعـاملني  
من بريطانيا فقط بل يشكروا اخلدام الذين جاءوا من كندا وأمريكا. وقبل كل شيء جيب أن نشكر اهللا تعاىل أنه 

وترعرعوا يف أوروبا والبالد الغربية الذين يعملون بإخالص. كان قد تعني قرابة سـتة   منحنا املتطوعني ممن ولدوا
خلدمة ضيوف اجللسة، هذا فضل اهللا تعاىل أن عمل  من اململكة املتحدة آالف متطوع رجاال ونساء صغارا وكبارا

الطعام وتقدميه والقيـام   هذا العدد الكبري من العاملني بدقة وختطيط مدروس بدءا من تنظيف املراحيض إىل طبخ
باألعمال املختلفة يف مكان اجللسة مثل احلراسة وصف السيارات. لن تروا مثل هذه املشاهد يف أي مكان آخر يف 
العامل. فهؤالء العاملون األمحديون يستحقون الشكر والتقدير للغاية، وكذلك جيب علـى هـؤالء العـاملني أن    

خلدمة ضيوف املسيح املوعود عليه السالم، وعليهم أن يدعوه تعاىل أن يوفقهم يشكروا اهللا تعاىل على أنه وفقهم 
  ملزيد من اخلدمة يف املستقبل. 

لقد أبدى الضيوف غري األمحديني استغرام الكبري على تأثرهم من عمل األطفال والشباب والشيوخ. وفيمـا  
ون أيضا بتبشري صامت أكثر من التبشـري  يلي أذكر انطباعات بعض الضيوف، حيث تقوم برامج اجللسة والعامل

  عرب توزيع النشرات الدعوية وعرب الوسائل األخرى. 
يقول وزير الدفاع يف بنني الذي حضر اجللسة: لقد حظيت بفرصة اللقاء مع سفراء األمن واحلـب يف هـذه   

آلخر فكان اآلخر اجللسة، كل طفل وشاب كان يالقي اآلخر حبسن اخللق. إنْ كان أحد الضيوف ال يفهم لغة ا
عظيما لإلخاء احلقيقـي.  مثاال  يرحب بالضيف بوجه طلق وحياول أن يتحدث معه بلغته. كانت اجللسة السنوية 

ويضيف: سأقول بأن هذه اجللسة مهبط الراحة احلقيقية، كل صغري وكبري يف هذه اجللسة يسعى لراحة اآلخرين 
بالتضحية براحتهم. مث يقول: إن جلستكم مبرتلة معهد علمي يل حيث تعلمت أشياء كثرية. مل أر أي تـدافع يف  

بنظام وبأسلوب حسن، وكان هذا األمر غريبا جدا يل أنّ كل عامل هذا االجتماع الكبري، وكان كل شيء يسري 
كان يسعى لتحقيق حاجات الضيوف. إنْ أظهر أحدهم ولو بإشارة حاجته لشـيء ومل   -صغريا كان أم كبريا-

يكن ذلك الشيء موجودا فكان حياول أن يسد حاجته ولو بشراء ذلك الشيء. وأكرب شيء كان عمل احلراسـة  
م. وكان يبدو أن فريقا من املتخصصني قد خطط له، مع أنه مل تكن هناك شرطة وال جيش. مث يقول واألمن احملكَ



كنت أحاول أن أفهم السر وراء هذه الترتيبات، وقد وصلت إىل هذه النتيجة أن هؤالء الناس يؤمنون باخلالفـة  
  ولذلك أصبحوا قوما يستعدون لتقدمي كل تضحية دوما بربكة اخلالفة. 

هذه هي انطباعات غري األمحديني. وكذلك حضر اجللسة صحفي من بنني نفسها وهو يقول: لو أُخرب أحـد  
بعظمة ترتيبات اجللسة فلن يصدقها ما مل يشهدها بأم عينيه. لقد تلقيت رسالة األمل حبضوري جلستكم املباركة، 

ر بالنظر إىل هؤالء الشباب واألطفال يف ألن الفساد يف كل مكان يف الدنيا من أجل املصاحل الشخصية، ولكن يظه
أم سيخلقون عاملا جديـدا   -الذين حيضرون ويسعدون دوما خلدمة اآلخرين دون أن يبالوا بأنفسهم-جلستكم 

خاليا من األنانية ويكون أمسى أهدافه خدمة اآلخرين. فاألمحدية مع هذا التعليم اجلميل قد أصبحت اليوم مثـل  
ن اليت تري العامل وجه اإلسالم اجلميل. يضيف: قد ذهبت إىل معظم بلدان العامل كصحفي املرآة الصافية لآلخري

ورأيت ترتيبات احلج يف السعودية وحضرت االجتماعات الكبرية يف إيران أيضا وكذلك شاركت يف مـؤمترات  
، وسبب ذلك هو كبرية عقدت حتت إشراف األمم املتحدة ولكنين مل أر مثل هذه الترتيبات اجليدة يف أي مكان

هؤالء الشباب واألطفال والشيوخ الذين يبقون مستعدين كل حني للخدمة يف هذه اجللسة وهم حيظون بإرشـاد  
اخلليفة كل حني. مث يقول: أجدين عاجزا عن التعبري عن حالة قليب بشكل صحيح. لقد كانت جتربة غريبة يل أن 

على التمييز بني الغين والفقري ورأيت اجلميع جيتهـدون  خيدمون الضيوف بوجوه طلقة وبشوشة. مل أقدر  اجلميع
  ار بعاطفة واحدة ومحاس واحد. مث يقول: لقد حريتين إدارة امي يت ايه أيضا، فقد اشـتغلت لراحة اآلخرين ليل

ال تـتم  مدير الفضائية الوطنية لبينني ومل أشاهد ترتيبات الربامج التلفزيونية احلية ذه اجلودة يف أي مكان آخر. و
التراجم ذا العدد الكبري من اللغات اليت نظمتها امي يت ايه حىت يف األمم املتحدة. كان كل من شارك يف هـذه  
اجللسة يشعر بعد مساع ترمجة مباشرة للخطابات بلغته أن اجللسة تعقد يف بلده ويف لغته ويف قومه، لقد رأيت يف 

وأنّ احلق يعلو دوما، والقوي ليس قويا لألبد. يقول: أقول بعـد  األمحدية أنه جيب تقدمي اإلميان على كل شيء، 
  حضوري اجللسة أن طريق الوصول إىل اهللا تعاىل ال يزال مفتوحا إذا كان أحد يريد أن يسلكه. 

عاما  ٢٥احملامي العام حملافظة يف كونغو كينشاسا أيضا حضر اجللسة وهو يقول: إنين أعمل بصفيت قاضيا منذ 
اجللسة بدقة ووصلت إىل النتيجة أن املال ال جيدي نفعا ما مل تكن وحدة. عنـدما تصـبحون    ولقد استعرضت

كجسد واحد فيمكنكم القيام بكل شيء. قد أصبح عاملو اجللسة كجسد واحد فجعلوا املستحيل ممكنا وجعلوا 
طة اإلذاعة وأخرى تبثّ عرب وكانت الربامج تذاع عرب حم .مبا فيها املراحيض النظيفة واملساكن ،الغابة مكانا عامرا

حمطة التلفزيون يف لغات خمتلفة. األثرياء والفقراء من املتطوعني القادمني من بالد خمتلفة ومـن ذوي املناصـب   
املرموقة ومن الساسة والعلماء واألدباء ظلوا خيدمون متحدين. إن االعتناء بأمور األكل والشرب لضيوف يقارب 

مكان إىل مكان واالهتمام حباجام األخرى مل يكن سهال، لكن املتطوعني البـالغ   ألفا ونقلَهم من ٤٠عددهم 
عددهم ستةَ آالف كانوا يدبرون كل ذلك بكل سرور وبدون شغب أو ضجة. كان ضمن هـؤالء املتطـوعني   

وكبارا يشعرون  أطفالٌ يف الثالثة من أعمارهم، وكان كبار تبلغ أعمارهم مثانني عاما. لقد كان املتطوعون صغارا



بسرور وسعادة يف خدمة الضيوف. وقد الحظت احلب واألخوة يف كل مكان. أشعر أن اجلماعة األمحدية تعمل 
بشكل مؤثر جدا، ولن تفشل يف مهمتها بإذن اهللا. يضيف املعلّق ويقول: أريد أن أقول للجميع أـم لـو رأوا   

يف أثناء نصف الساعة األوىل فقط  اجلماعة عن كثب لفهموا كل شيء بأنفسهم. عندما حضرت اجللسة شعرت
  بأنين غريب هنا، مث بدأ الناس يأتونين عفويا ليقابلوين وشعرت كأننا نعرف بعضنا منذ سنني. 

أقول: إنه ملن مزايا اجللسة أن العاملني فيها ال يتركون تأثريا طيبا يف األغيار فقط بل يؤثرون يف مجيع املشتركني 
يبلّغون الدعوة أيضا بصمت. إذًا، جيب على العاملني أن يشكروا اهللا تعاىل على أم يوفَّقـون   يف اجللسة وبذلك

لتبليغ الدعوة بعملهم ويتركون تأثريا طيبا يف غري املسلمني ويرثون أفضال اهللا تعاىل، كذلك جيب على املشتركني 
  طريقة.األمحديني أن يشكروا اهللا على أنه وفّقهم لتبليغ الدعوة ذه ال

انطباعه: إنين أسافر  معبرالقد حضر اجللسة هذا العام املستشار اخلاص لرئيس دولة نيجرييا للشئون الدينية فقال 
كثريا على مدى العام وأحضر جلسات دينية ولكن مل أالحظ إىل اليوم مشهدا روحانيا مثل هذه اجللسة. كنـت  

ماء. مث قال بعد مشاهدة مشهد البيعة العاملية: لقد شعرت أشعر يف أثناء حضوري فيها كأن نورا ينـزل من الس
  بعد البيعة كأين اشتركت يف بيعة الرضوان. 

كان هناك ضيف من اليابان امسه: ايوما يوسف وهو عامل معروف ومسئول عن قسم الزراعة يف بلده فقال: إن 
وجود الشباب املتطوعني شبه معدوم يف عاطفة اخلدمة عند الشباب واألطفال األمحديني جديرة باإلشادة حقا. إن 

األقوام األخرى يف العامل كما خيدم الشباب األمحديون. هذا املشهد يالحظ يف هذه اجللسة فقط. فمن الشـباب  
األمحديني من يتسابق يف تقدمي الطعام للضيوف، ومنهم من يهتم بنقلهم من مكان إىل مكان، وهنـاك أطفـال   

 مكان آخر املتقدمني يف العمر مشغولني يف عمل آخر. إن حضـور األطفـال يف   يقدمون املاء للناس، وترى يف
  اجللسة ذا احلماس يوحي بأن حال األمحدية مضيء ومستقبلها أيضا مشرق. (كما هو احلال يف احلقيقة) 

، جعل يتجول يف مقـام  Edward Seekandiإدوارد سيكاندي كان من احلضور نائب رئيس أوغندا وامسه 
ة جولة استطالعية وأُخرب أن العاملني كلهم متطوعون فاستغرب كثريا. وحني رأى العاملني يف قسم احلراسة اجللس

قال: قد يكون العاملون اآلخرون متطوعني ولكن ال بد أن يكون العاملون يف هذا القسم موظفني يعملون مقابل 
 حيايت جلسة ملسلمني ذا احلجم الكبري قـط  نقود. وحني أُخرب بأم أيضا متطوعون تأثر كثريا وقال: مل أر يف

حيث يسكن اجلميع بأمن وسالم. وكنت قد مسعت عن املسلمني أم يقطعون رقاب الناس ويؤذون اآلخرين. إن 
املسلمني يف أوغندا أيضا يتقاتلون فيما بينهم، وكثريا ما تضطر احلكومة إىل التدخل، ولكين علمت اآلن من هـو  

  ، وأن تعليم اإلسالم هو تعليم األمن والسالم. املسلم احلقيقي
كانت هناك سيدة امسها الدكتورة "رِينا سرينكووائي" من روسيا، وهي أستاذة يف جامعة الدراسات الشـرقية  
فقالت: لقد اشتركت يف جلسة اجلماعة األمحدية ألول مرة يف حيايت، وكانت جتربة لن أنساها. وسبب ذلـك  

ترتيباا وختطيطها كان من الدرجة األوىل بل ألن أجواء اجللسة كانت زاخرة بالروحانية.  ليس عائدا فقط إىل أن



اجلماعة األمحدية تظهر لكل قادم جديد وجه اإلسالم احلقيقي واجلديد بواسطة احلب ومن خالل أعلى مسـتوى  
  الضيافة. 

رب يف حيايت. لقد أُحيي إميـاين  كان هناك ضيف من أيسلندا فقال: كان اشتراكي يف اجللسة من أمجل التجا
جمددا برؤية أربعني ألف شخص يف مكان واحد. لقد تأثرت كثريا برؤية هذا العدد الكبري من الناس سـاكنني يف  
مكان واحد حبب وأمن وسالم. أشكركم على حسن ضيافتكم وسأسعى جاهدا ألبلّغ رسالة اإلسالم احلقيقـي  

  املبنية على احلب واألمن. 
بنا. ولكن يقوم بعض املشتركني أحيانا  احمليطةثر الناس على هذا النحو نتيجة رؤية األجواء والظروف أقول: يتأ

بتصرفات تترك تأثريا سيئا. ولكن من فضل اهللا تعاىل أن هذه األحداث ال حتدث أمام أعني الضيوف. لقد حدثت 
هذا العام أيضا أحداث كان ينبغي أال حتدث، إذا قد تشاجر بعض الناس فيما بينهم. فعلى أناس مثلهم أن ينتبهوا 

هذه ال يسيئون إىل مسعة اجلماعة فقط بل يقدمون أمام القادمني من اخلارج رسالة تبعدهم عن  إىل أم بتصرفام
اإلسالم بوجه عام ويعدون اجلماعة اإلسالمية األمحدية أيضا من الفرق اليت ال يكنون انطباعا جيدا عنها. فعلـى  

  عامة.  كل أمحدي أن ينتبه إىل ذلك يف أيام اجللسة خاصة ويف بقية األيام
يقول أحد أعضاء الوفد القادم من اليونان: إن ترتيبات اجللسة كانت جيدة جدا، وقد عمل املتطوعون كـل  
شيء بصورة منسقة متاما. عندما قابلت أناسا جاءوا من بالد خمتلفة وبدأت أسجل عدد البالد ألرى كـم بلـدا   

البالد ثالثني بلدا. لقد الحظت عقـد البيعـة يف    حضر منها الناس اجللسةَ.. ولشد ما كانت دهشيت إذ بلغ عدد
اخليمة يف اليوم الثالث وكان مشهدا روحانيا جدا بالنسبة يل، وقد الحظت من وجوه كثري من الناس أا زاخرة 

  بالعواطف. كان حدثا رائعا يف احلقيقة. 
اج إليه الضيوف كان مهيئًـا.  قالت سيدة جاءت مع وفد مقدونيا: لقد أذهلتين ترتيبات اجللسة، كل ما قد حيت

وقد تأثرت بوجه خاص من أطفال صغار كانوا خيدمون الضيوف. قال عضـو الربملـان يف غواتيمـاال امسـه     
"خيوسيليز": الضيافة اليت قدمت للضيوف كانت جديرة باإلشادة حقا، كذلك إن تكليف األطفـال الصـغار   

  املستقبل على خري ما يرام عمل جدير بالتقليد. خبدمات خمتلفة ليكونوا جاهزين حلمل املسئولية يف 
إذًا، فكما تكون اجللسة مدعاة لتحسني حالة كل مشترك العملية والعقدية إذ يسعى معظم املشـتركني فيهـا   
ليصلحوا أنفسهم عمليا وعقديا كذلك تؤثر اجللسة تأثريا حسنا يف األغيار أيضا، ومل تعد مقتصرة على التربيـة  

ع نطاقها حبيث تفتح سبال جديدة لتبليغ دعوة اإلسالم احلقيقي. ال شك أن اهلدف األكرب منها هو فقط بل قد اتس
تربية أفراد اجلماعة ولكن حبضور األغيار فيها تفتح سبلٌ جديدة لتبليغ الدعوة. ويعترف الضيوف بأم ما كانوا 

م وبعض فئات املسلمني صورته السيئة فقط، مطَّلعني على حماسن تعليم اإلسالم من قبل بل قدمت وسائل اإلعال
فكانت هذه الصورة السيئة مترسخة يف أذهام. هذا ما قاله معظم الضيوف (من غري املسلمني) ومبجرد ذكر اسم 



وقد رأينا منوذج تعليم اإلسـالم   اليوماإلسالم تربز يف أذهام فكرة اإلرهاب والعنف والظلم وما إىل ذلك. أما 
  طيع أن نقول ملعارفنا وملن حولنا أن يروا حماسن تعليم اإلسالم عند اجلماعة األمحدية. احلقيقي، فنست

  أذكر بعض التعليقات ذا الشأن أيضا. 
قالت السيدة آليانه، وهي عضو برملان يف غواتيماال: االشتراك يف جلسة اجلماعة اإلسالمية األمحدية ألول مرة 

إذ قد اطلعت على تعليم اإلسالم احلقيقي. وقد تأثرت كثريا بنظام اجلماعة،  كانت جتربة مجيلة ورائعة بالنسبة يل
كذلك إن مستوى الضيافة وأجواء يسودها احلب والوئام جديرة باإلشادة. وخاصة إن احلب واألخوة غري العادية 

هذه اجللسـة ميثّـل    بني أناس ذوي أفكار خمتلفة ومن أقوام خمتلفة ملثالٌ جدير بالتقدير والتأسي. إن حضوري يف
أمجل ذكريات يف حيايت، وأنا أشعر بسعادة وسرور قليب حبضوري اجللسة. وسأعود إىل بالدي غوايتمـاال مـع   

  ذكريات مجيلة لن تنسى أبدا. وأمتىن أن أسعد حبضور هذه اجللسة يف املستقبل أيضا. 
أرى أن اجللسة كانت حفـال  كان هناك ضيف غري أمحدي امسه "زكريا سعدي" وهو طالب دكتوراه فقال: 

مجيال جدا ومناسبة متاما إلبداء صورة اإلسالم اجلميلة. وقد تبني أيضا من خالل اجللسة بصورة بارزة أن اجلماعة 
فريقية إاألمحدية عاكفة بكل ما يف وسعها على خدمة الناس يف العامل كله مبا يف ذلك العالج الطيب للفقراء يف بالد 

  لشرم، واملرافق األخرى. ويئة املاء النقي 
تنغ فقال: أشعر بالنظر إىل أفراد اجلماعة يكذلك كان هناك ضيف آخر وهو غري مسلم ولعل امسه هو: توين وا

األمحدية أن أهل بريطانيا يستطيعون أن يتعلّموا من مجاعتكم أشياء كثرية مثل: ما املراد من اتمع وكيف ميكن 
وكيف ميكن تفعيل جيل الشباب إلقامة األمن والرفاهية يف العامل وكيـف ميكـن   السعي اجلماعي إلقامة األمن؟ 

حتويلهم إىل أعضاء نشيطني ومفيدين للمجتمع. ال أستغرب قط نظرا إىل مجاعتكم ملاذا ينضم الناس إليهـا مـن   
  العامل كله. 

  مث هناك انطباعات للمبايعني اجلدد أيضا تساعد على تربية أمثاهلم. 
اجلماعة اليت من  فردلويس الفريدو احملترم من غواتيماال وهو مبايع جديد: من سعاديت العظمى أين  يقول السيد

تقدم تعاليم اإلسالم الصحيحة عمليا يف العامل، وأحد أمثاهلا اجللسة السنوية للجماعة اإلسالمية األمحدية حيـث  
ب املتبادل واإلخاء، ونشاهد يف اجللسة تطبيـق  يقدم الناس من شىت األقوام واأللوان والشعوب مناذج عملية للح

  شعارهم "احلب للجميع وال كراهية ألحد". 
حضرت سيدة من بلجيكا وامسها فاطمة ديالو مع ولديها وبايعت معهما. وتقول: كان زوجي قـد عـرفين   

فرقـة إسـالمية    باجلماعة لكين كنت مترددة ومذبذبة عن اجلماعة إذ كان البعض يقولون إن اجلماعة األمحدية
كسائر الفرق اإلسالمية، وكان البعض يقولون: األمحديون ليسوا مسلمني. فقررت أن أتأكد من الصدق حبضور 
اجللسة، وبعد حضور اجللسة عرفت أن أفراد اجلماعة األمحدية رائعون ومتحضرون ومسلمون صادقون. مث قالت 

لنصيحة املتكررة بإقامة األمن والسكينة والتحلي بالصدق وا �عن خطابايت إا كانت حتتوي على أحاديث النيب 



، مث شكرت املتطوعني �على أنه أراين الطريق الذي يؤدي إليه  �واحللم ورحابة الصدر. وقالت: أشكر اهللا 
  قائلة إن العاملني رغم تعبهم الشديد اهتموا براحتنا ليل ار، وأكرمونا. 

يقول الربوفيسور من اليابان الذي ذكرته قبل قليل: لقد حضر اجللسةَ أكثر من ثالثني ألف ضيف من أكثر من 
دولة، شعرت يف اليوم األول أن اجللسة واألعالم الكثرية هنا تقدم صورة لألمم املتحدة بالضبط، لكين حني  ٨٠

تحدة يشارك سفري كل دولة، وكل واحد يتكلم حول مسعت اخلطاب األخري للخليفة، تغري رأيي ألن يف األمم امل
خاطئة. أما خليفة الوقت فقد تكلم عن العدل للعامل بأسـره، وهـذا    أممصاحله وفوائده، سواء كانت صحيحة 

  األمر مييز اجللسة عن األمم املتحدة. 
لسنوات املاضـية،  قد غطت وسائل اإلعالم والصحافة برامج اجللسة أكثر بكثري من ا �هذا العام بفضل اهللا 

وحبسب تقرير القسم املركزي يف اجلماعة للصحافة واإلعالم قد بدأت هذه التغطية قبل بدء اجللسة، فقد غطـت  
  فعاليات اجللسة كلٌّ من 

BBC, Radio 4, The economist, The Guardian, The �����������, ��	���
 �, Daily 
Telegraph, Daily Express, Daily Mail, ) (وهي أكثر الصحف اإللكترونية قراءة يف العـامل The Sun  

 ,Radio LPC London, Live TV, Sky News, Chanel5(وهي أكثر اجلرائد قراءة يف بريطانيـا )  

Scottish TV, Belfast Telegraph, �������	� ����.   
  

يقدر عدد قراء الصحافة املطبوعة ، وبذلك BBCوباإلضافة إىل ذلك نشرت األخبار على قنوات إقليمية لـ 
مليونا تقريبا، كما أن عدد املشاهدين على التلفاز  ٢.٤٨مليونا، وعدد املستمعني إىل اإلذاعة  ٤١واإللكترونية بـ

مليونا شخص، وحني جنمع هذه األعداد  ٩١يقدر مبليون. أما عن طريق التواصل االجتماعي فقد وصل اخلرب إىل 
فليس كلُّ واحد من هذا العدد املقدر للقـراء   مليونا. ولقد كُتب هذا حبذر واحتياط، ١٣٥ يبلغ العدد اإلمجايل

  رنا أن عشرين يف املائة من هذا العدد صـحيحيقرأ اجلريدة كلها ليطلع اجلميع على كل خرب، ونظرا لذلك إذا قد
مليونا. وإذا طبقنا هـذا   ٢٧دبية إىل فقد بلغ خرب اجللسة ورسالةُ احلب والسالم من قبل اجلماعة اإلسالمية األمح

يف املائة منهم فقد وصلت الرسـالة إىل   ٢٠التقدير على السنة املاضية كان هذا العدد قليال جدا لكنه إذا اعتربنا 
ستة ماليني أكثر مقارنة مع السنة املاضية، مع أين أقدر أن رسالتنا قد وصلت إىل أكثر من مائة مليون شـخص،  

ضية مل جتمع اإلحصائيات على هذا النحو. قسم اإلعالم يف اجلماعة أيضا يستغرب من هذه التغطية. ففي السنة املا
قد حصل االلتفات إىل هذا اجلانب. حبسب تقرير فريق اإلعالم يف قسم الـدعوة يف مجاعـة    �فمن فضل اهللا 

ثالث مقاالت ويقدر عدد قرائها إلكترونيا بــ   South West Londonerبريطانية قد نشرت جريدة 
يف سكوتلندا ويقدر عدد قرائها  Magazine  Hearaldألف شخص، كما نشر مقال عن اجللسة يف ١٥٠

  ألف شخص. وباإلضافة إىل ذلك قد نشرت جريدتان وطنيتان يف بلجيكا مقاالت عن اجللسة.  ١٧٥أيضا بـ 



أخبار اجللسة كل يوم من يوم اخلميس إىل  TVGر وقد بث التلفزيون " برفقة املصوغياناجاءت صحفية من "
تاميز" املشهورة هنـاك،   غيانايوم األحد يف نشرة األخبار املسائية، وإضافة إىل ذلك نشرت مقاالت يف جريدة "

ألف  ٣٠٠تاميز بـ أكثر من  غياناألف، ويقدر عدد قراء جريدة  ٢٠٠ويقدر عدد مشاهدي هذا التلفزيون بـ 
شخص. ولقد ظهرت على هذه املقاالت ردود فعل إجيابية وسلبية كلتامها. فقد كتب الناس تعليقـام حتـت   
املقاالت، ومنها: إن فرقة اجلماعة األمحدية تتميز عن بقية الفرق اإلسالمية، وأفراد هذه الفرقة مساملون بكل معىن 

ن اجلماعة األمحدية مجاعة مساملة ومع ذلك يظلمها الكلمة. بينما يكرههم املسلمون اآلخرون. وكتب أحدهم أ
املسلمون من أهل السنة يف العامل كله ويكفِّروم. كما كتب بعضهم أن أفراد اجلماعة األمحديـة يعـدون إلـه    
اهلندوس "كرشنا" نبيا. وهم حيبون األمن والسالم وأفكارهم ختتلف عن املسلمني اآلخرين ولذلك يضطهدون يف 

له. وكتب بعض القراء أم أعجبوا بقراءة األخبار عن اجلماعة األمحدية وأم يأملون أن تؤثر اجلماعـة  العامل ك
  األمحدية يف الذين يعدون اإلسالم متشددا. 

كتب أحدهم: يقول الناس مىت سوف حيتج املسلمون ضد التطرف مثلكم، مث كتب أحـدهم إين قـرأت يف   
حيتجون على نطاق واسع ضد التطرف والتشدد،  فاألمحديون منذ مـدة طويلـة   اجلريدة أن املسلمني األمحديني 

املسلمني بناء على أخبار أخـرى تنشـر يف    علىيستنكرون التشدد لكن الناس ال يهتمون بكالمنا، وحيكمون 
لكـي   اإلعالم. كتب أحدهم معلقا على اخلرب املنشور يف فرنسا: آمل أن تعقد مثل هذه اجللسة يف فرنسا أيضا،

  يتوقف املتطرفون هناك عن فرض رأيهم على اآلخرين. 
من ضمن االنطباعات أنه كانت حاجة منذ مدة طويلة إىل هذا العمل الذي صدر اآلن. علمـا أن اجلماعـة   
األمحدية تشتغل يف إجناز هذه األعمال منذ أكثر من مائة سنة، لكن وسائل اإلعالم والصحافة ال تعرينا أي اهتمام 

ي براجمنا وذلك ألا ختلو مما جيذم ويعجبهم، اآلن حني غطَّت الصحافة برامج اجلماعة يظن النـاس أن  وال تغط
  هذا العمل صدر أول مرة. 

، فقد بثت برامج اجللسة يف بريطانيـا أول  فريقياإوقنوات أخرى حصلت التغطية يف فريقيا إ MTAبواسطة 
الشرقية والغربية، وإضافة إىل فريقيا إمرة بواسطة امي يت ايه أفريقيا العاملية. وأرسل مئات األحبة رسائل التهنئة من 

MTA اجللسة، فريقيا إ ثت القنوات التلفزيونية التالية برامجقد بGhana national television, Sine+ TV 

Ghana, TV Afriqa, seera leon National TV, Mi TV Nigeria,  ،  شر خطايب الكامل على قنـاةون
. يـل فبرازخاصة "اي تيل" يف بنني، ونشرت برامج اجللسة على التلفزيون والراديو يف منطقة حمدودة يف كونغو 

ت بذلك، وبذلك قد شوهدت كانت هيئة إذاعة أوغندا قد اعتذرت أوال عن نشر برامج اجللسة لكنها أخريا مسح
برامج اجللسة يف "رواندا" أيضا إضافة إىل أوغندا. بسبب تغطية اإلعالم لربامج اجللسة وتأثرا باجللسة عموما بايع 

ملشاهدة برامج اجللسة يف يل فبرازبعض الناس أيضا، فقد دعي مستر ويلي املسيحي إىل مركز اجلماعة يف كونغو 
ثالثة أيام كلها، وقال بعد ذلك: كنت يف املاضي أخاف املسلمني كثريا، لكنين رأيـت  بريطانيا، فشاهد اجللسة 



هنا احلديث والكالم عن احلب واملودة وقد هزين خطاب اخلليفة. فال أحتاج إىل أي دليل على صدق اجلماعـة  
لة اإلسالم كثريا ومل وأنضم إىل اجلماعة مبايعا. كانت زوجة رئيس أحد فروع اجلماعة مسيحيةً وقد بلِّغت رسا

تكن تلتفت إىل اإلسالم. هذا العام شاهدت برامج اجللسة وبعد االستماع إىل خطايب قالت: لقد أرغمين هـذا  
  اخلطاب على االنضمام إىل هذه اجلماعة، فهنا صدق حمض وتعلَّم آداب احلياة. 

صلت إيل وال تزال تصل، إن نطاق أفضال قدمت لكم بعض النماذج واألمثلة واخترا من أمثاهلا الكثرية اليت و
أيضا لكي نرث "ألزيدنكم" علـى   �يتسع باستمرار، ومن هذا املنطلق جيب أن يتسع نطاق شكْرنا هللا  �اهللا 

إنعاماته علينا أكثر باستمرار. جيب على كل أمحدي مشارك يف اجللسة بل كل أمحدي  �الدوام ولكي يوسع اهللا 
يف العامل الذي شاهد هذه اجللسة وإن مل يكن موجودا هنا، أن يسعى إليصال شكر اهللا ملنتهاه، وهنـاك طريـق   

  .�وحيد لذلك وهو أن نستجيب ألوامر اهللا 
ئولني أيضا، فأنا مل أتكلم كثريا عن املسئولني املـنظمني لقلـة   اجلميع لذلك، وأود أن أقول للمس �وفَّق اهللا 

الوقت، فقد ظهرت بعض النقائص يف النظام، إذ تلقيت أخبارا من بعض األقسام ومنـها الفحـص وموقـف    
السيارات واحلرس أيضا. لذا مثة حاجة للتخطيط األفضل، ولسد تلك النقائص على املسئولني أن يبدوأ العمل من 

نبغي أن خيططوا كيف ميكن أن يتفادوا تلك النقائص وكيف ميكن أن حنسن الترتيبـات أكثـر فـأكثر.    اآلن، ي
  فليفكِّروا يف هذا اال مث ليخربوين عن ذلك أيضا، وفَّقهم اهللا أيضا.  

  

  


