
òÈà¦a@òjĐ� 

�� ���� ��� 	
����� ����� ����� �� ������ ����� ���� ��� 	
����� ����� ����� �� ������ ����� ���� ��� 	
����� ����� ����� �� ������ ����� ���� ��� 	
����� ����� ����� �� ������ ����� ���� �����  ��! �� ���� �����  ��! �� ���� �����  ��! �� ���� �����  ��!         

"#��� $�%& '�(�� "�)� 
 *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�"#��� $�%& '�(�� "�)� 
 *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�"#��� $�%& '�(�� "�)� 
 *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�"#��� $�%& '�(�� "�)� 
 *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�        

 "+�23/٠3/2٠١7  

á‚ß×e<|çjËÖ]<kée<‚rŠÚ<» 

�����  
 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
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يف هذه األيام أتلقى بالربيد العادي وعرب الفاكس رسائل كثرية تتضمن التهاين بانعقاد اجللسة 
السنوية للجماعة يف بريطانيا بنجاح، ويقول أصحاا بأم شاهدوا جمريات اجللسة مباشرة 

 تنال إال إذا سعى كل ولكن الفائدة والربكة احلقيقية ال. بواسطة امي يت ايه واستفادوا كثريا
مل يكن الكالم يف اجللسة حول السياسة أو . واحد منا جاهدا لتحسني حياته مما رآه ومسعه

األمور الدنيوية األخرى، بل الناس املاديون أيضا الذين حيضرون جلساتنا من غري املسلمني أو 
، فيتحدث كل غري األمحديني كضيوف يعطى بعضهم فرصة اخلطاب لدقيقتني أو ثالث دقائق

واحد منهم تقريبا متأثرا باألجواء الدينية عن أمور هي جزء من تعليم اجلماعة وتقود إىل أعلى 
  . املستويات األخالقية

على أية حال، ال تتحقق الفائدة من اجللسة إال إذا جعلنا منط حياتنا تابعا لتعليمنا وطبقنا على 
كان ما قدمناه أمام الضيوف، وما مسعناه وما أنفسنا ما قيل يف اجللسة، وإن مل نفعل ذلك ل

جيب على املؤمن . يثين عليه الضيوف عادة ملعانا زائفا فحسب، ولن يكون صورةَ ما بداخلنا
ويشترك . الناس يف الزمن الراهن يراقبوننا بكل دقة وإمعان. أن يكون ظاهره وباطنه سيان

ية مبن فيهم األمحديون وغريهم ويسمعون ما الناس يف العامل كله يف جلساتنا عرب قناتنا الفضائ
  . تشاهد بدقة متناهية وال سيما اجللسة اليت تعقد يف بريطانيا فإا. يقال فيها



ننفق مئات آالف اجلنيهات على قناتنا الفضائية لتبليغ الدعوة، ويكون اهلدف األكرب من ذلك 
تصل إليه الرسالة يف الوقت أن حيقق كل واحد من أفراد اجلماعة اهلدف من حياته، وأن 

  . املناسب
ولكن جيب أال تقتصر فرحتنا وانينا على انعقاد اجللسة بنجاح وتقدمي التهاين ا، بل جيب 
على الذين اشتركوا يف اجللسة هنا والذين شاهدوها عرب امي يت ايه أن ينفذوا ما مسعوا فيها 

ى أنه سخر يف أيام املادية الراهنة هذا وجيعلوه جزءا من حيام ال يتجزأ، ويشكروا اهللا عل
عندما جند . االختراع املادي والدنيوي إلصالح أحوالنا وتقدمنا العلمي والعملي والعقدي

حمطات التلفزة واالنترنيت واجلرائد ووسائل اإلعالم األخرى تعمل لصاحلنا يزداد املؤمن إميانا 
ت من هذا القبيل ستظهر للعيان يف هذا  عام أن اختراعا١٤٠٠على أن اهللا تعاىل أخرب قبل 

ونرى حتقق هذه النبوءة يف كل يوم جديد بصورة أفضل من . العصر وتكون وسيلة لنشر الدين
  . ذي قبل

. سأحتدث الحقا بإجياز حول تغطية وسائل اإلعالم وقائع اجللسة وكيف يبلّغ اهللا هذه الدعوة
وهذا الشكر سوف يزيدنا إنعامات وتقدما ألن . فعلينا أن نزداد شكرا هللا دائما خاضعني أمامه

وإن عواطف الشكر توجه أنظارنا إىل شكر اهللا . �لئن شكرمت ألزيدنكم�: اهللا تعاىل يقول
كان هناك عدد كبري من . مل يشكر اهللا من مل يشكر الناس: �يقول النيب . وإىل شكر العباد

هناك . املتطوعني القائمني على أعمال اجللسة الذين وفقهم اهللا لتحسني الترتيبات قدر اإلمكان
قسم النقل والسكن وقسم الطعام وقسم يعىن بأمور تتعلق خبيمة اجللسة نفسها، مث هناك قسم 

لطقس احلار وإيصال الصوت والصور من هنا إىل العامل كله عرب امي يت النظافة وسقي املاء يف ا
باختصار، هناك عدة شعب عمل فيها الرجال والنساء والشباب والشيوخ واألطفال . ايه

من . والفتيات وسعوا جاهدين إلجناز أعمال اجللسة على أحسن وجه بكل ما كان يف وسعهم
يعملون تطوعا ويكون منهم املديرون يف شركات خمتلفة املعلوم أن العاملني يف مجيع األقسام 
ومنهم الذين يعملون أعماال حرة ومنهم األجراء، ولكن . ومنهم املهندسون والعلماء والتجار

فمنهم من يعمل يف املطبخ . كلهم يعملون على قدم املساواة بغض النظر عن اهلوية واملنصب
در موضوعة على النار ويعمل كل واحد بكل واقفا أمام املواقد حيث تكون مئة أو مئتا ِق

ويسعى الشيوخ . سرور يف شدة احلر الناتج عن نار األفران ويطبخ الطعام بكل فرح وسعادة
والشباب على حد سواء أن يجهز الطعام على أحسن وجه ويقدم للضيوف، وال يبايل أحد 



 عاما يف قسم طبخ الطعام ١٥ و ١٤باحلر، حىت يعمل الفتيان الذين يتراوح أعمارهم بني 
وهناك . مث هناك فريق من املتطوعني الذين يعملون يف قسم توفري املاء. واملخبز بسعادة عارمة

كذلك ترى فريق . ِفرق من الرجال والنساء يعملون بكل إخالص يف تنظيف بيوت اخلالء
حركة املرور، وهناك من يتحكم يف . النظافة يزيل القمامة الساقطة على األرض هنا وهناك

ويسقي . وترى رجاال ونساء يعملون لنقل املعاقني واملرضى من مكان إىل مكان بالعربات
وهناك رجال . األطفال الضيوف املاء بكل إخالص يف طقس حار، فيشيد الناس بعملهم كثريا

  . ونساء مكلفون بتقدمي الطعام للضيوف
مث هناك فرع إاء . ضا يف الوقت نفسهمث هناك نظام احلراسة، وهو نظام واسع جدا وهام أي

 بالغة وبصعوبةاألعمال بعد اجللسة، كما تعلمون أن األمطار بدأت باهلطول بعد اجللسة فورا، 
 نطاق على جتفيفها وإن األضرار، بعضها وأصابت الفرشات بعض ابتلَّت فقد مواضعها، إىل األشياء تعاد

 إلجناز اجللسة قبل جاءوا قد اخلدام كان. ذلك يف يشتغلون اخلدام إن باختصار جدا، صعب واسع
 حتدد البلدية ألن جدا، واسعة اإلاء وأعمال اإلاء، أعمال يف اآلن الِفرق شىت وتشتغل اجللسة، ترتيبات

 فهناك املوعد يف األعمال هذه كل ننجز مل وإن األعمال، هذه كل ننهي أن جيب فيها اليت األيام لنا
 مهم عمل كلُّ باختصار. القادمة السنة يف اجللسة بعقد اإلذن على احلصول يف لةمشك نواجه أن احتمال

 إاء فريق يف فهم اجللسة، يف للعمل متطوعني كندا من اخلدام من فريق السنة هذه جاء لقد. جدا
 لذا جدا موسعة غري بريطانيا خارج اجللسة كانت فلما جيدة، مساعدة قدموا � اهللا وبفضل األعمال،

 إلجناز جهدهم قصارى وبذلوا ملحوظ حبماس عِملوا قد ذلك ومع جديدة، جتربةٌ اخلدام هلؤالء كانت
 هذا كندا من اخلدام فريق نشكر أن جيب بريطانيا من اخلدام ِفرق جانب وإىل إليهم، املعهودة األعمال

  . ساعدونا أم على أيضا،
. مجيعا اهللا جزاهم الشكر، يستحقون وهم واإلناث الذكور من هؤالء كلَّ نشكر نحن حال كل على
 إال عموما شكوى أي إيلَّ ترفع فلم التعاون، قدموا الذين الضيوف العاِملني لسان على أشكر أن وأود

  .تظهر النادرة فالشكاوى نادرا،
 رجال ومنهم أخرى، بالد من القادمني الضيوف انطباعات بعض اآلن لكم أقدم الشكر موضوع بيان يف

 � اهللا شكر يف يغرق كالمهم اإلنسان يسمع فحني كبار، ومسئولون البالد بعض من والوزراء السياسة
 حبيث يسترنا � اهللا لكن الضعف، نقاط بعض تبقى أن الطبيعي من واهلائل الواسع النظام ففي أكثر،
  . احلجاب وراء الثغرات وختتفي فقط احملاسن إىل الضيوف ينظر
 رؤية بعد مذهول إنه فقال والنساء، الرجال بني املساواة وزير وهو وويل ولسون ِمستر شارك أوغندا من

 مل: يقول مث. اجلسيمة لتضحيةل هؤالء يتطوع كيف أنه والتنسيق والتنظيم واحلرس الضيف إكرام مشاهد



 الناس أر فلم البشر، وليس فيها يعملون املالئكة سأرى اليت اجللسة حلضور ذاهب أين أتصور أكن
 الضيوف سأهلم فلو كلل، أو ملل دون وآن، حني كل للخدمة جاهزين ووجدتهم ارا وال ليال ينامون

 وآخر األديان، مقارنة جملة مكتب أقامه معرضا دشاه إنه: يقول مث. مبتسِمني لقدموه مرة عشرين شيئا
 اختذته الذي املنهج: فقال) أوال اإلنسانية أي" (فريست هيومنيت "جناح زار كما الصور، خمزن أقامه

 يقول مث. اهللا شاء إن قادمة، سنوات بضع خالل العامل على ستغلب اجلماعة أن منه يبدو للعمل اجلماعة
 ا عمل لو ومقترحات نصائح للعامل وتقدم العاملي، السالم دعائم إلرساء داج املنظمة اجلهود تبذل
 اإلسالمية اجلماعة أن عندي شيء فأكرب اجللسة أخلص أن أردت إذا: قال مث. السالم مهد لصار العامل

  . للبشرية واملؤاخاة واحلب لألمن عظيمة أسوة األمحدية
 ممثال وجاء قاضيا هناك يعمل فهو برثول جاك امسه نسية،الفر" غيانا "من ضيف اجللسة حضر لقد

 فور شفاين اهللا لكن تؤملين، ِرجلي كانت اجللسة حلضور غيانا من انطلقت عندما: فقال البلد، ألسقف
 أن � اهللا فضل فمن. كلِّها اجللسة أيام خالل أمل بأي أشعر مل مث. إعجازي بشكل اجللسة حضور
 اجللسة ترتيبات أما: يقول. أيضا األمحديني غري منها يستفيد األمحديني على تنـزل اليت اجللسة بركات

 عمل لكن النقد، بعني شيء كل إىل أنظر أين دأيب فمن طويلة مدة األعمال مفتش عملت أنين فبما
 أن وخاصة يرام، ما خري على عمله ينجز كان واحد كل باملدح، جلدير اجللسة يف األمحديني املتطوعني

 يف وإطعامهم الضيوف من كبري لعدد الطعام تأمني وكذلك سهال، أمرا ليس الكبري اجلمع هذا حراسة
  . به يستهان مما ليس احملدد املوعد

: فقال ساري،ب موري احلاج األستاذ وامسه اجللسة، حلضور" MIT "املشهورة النيجريية القناة مدير جاء مث
 يف والسرور احلب يسود حيث عرفات، ميدان يف وكأين للجماعة السنوية اجللسة حبضور شعرت لقد
 وروعة، سرور بكل تطوعا يعملون اخلدام كان. قط حيايت يف املشهد هذا مثل أشاهد فلم مكان، كل

 يف قط أشاهده مل ماملإل اجلماعة ألبناء رأيته الذي الطاعة مشهد وإن الطاعة، بعاطفة متحلني كانوا
  . آخر مكان أي يف حيايت

 � اهللا وهبين فقد قاضيا، أعمل أنين مبا فقال كنشاسا، كونغو من كومبا كي نول القاضي حضر لقد
 مطبقا رأيته قد يل اجلماعة عرفته الذي فاإلسالم احلق، يظهر وأين احلقيقة تخفى أين ا أعرف فراسة

 اجلماعة تقدمه ما هو احلقيقة يف احلقيقي فاإلسالم. اآلن زال فقد شك أي يساورين كان فإن. هنا
 منوط العامل مستقبل أن وأرى الرسالة، هذه إىل حاجة بأمس اليوم فالعامل حصرا، األمحدية اإلسالمية

  . اإلرهابيني إسالم نريد وال حنتاج، حصرا اإلسالم هذا وإىل حصرا، الرسالة ذه
كانت جلسة اجلماعة اإلسالمية : لقد اشترك يف هذه اجللسة نائب رئيس مجهورية سرياليون، وقال

لقد تلقيت باشتراكي يف اجللسة هنا . األمحدية عظيمة جدا، وإا ذريعة جلمع األقوام على منرب واحد
  .حمبة كبرية من اجلميع



كانت هذه األيام الثالثة مليئة بالروحانيات : بسرياليون، وقال" مكيين"واشترك أيضا رئيس بلدية مدينة 
  .مل أر قط يف حيايت حتاب الناس ذا الشكل. وأدت إىل إحداث انقالب عظيم يف حيايت

كان اشتراكي يف اجللسة السنوية جتربة فريدة يف : كما جاء نائب وزير الرياضة بسرياليون أيضا، وقال
غار والكبار والعجائز أيضا يستقبلون الضيوف حبفاوة بالغة ويرحبون م، وكانوا كان الص. حيايت

مل أر يف حيايت قط يف أي اجتماع ديين أو سياسي مثل هذا اإلكرام . يتسابقون يف خدمة الضيوف
  .للضيوف ومثل هذه احملبة هلم

 شيء الحظته هنا هو إن أكرب: كما حضر نائب رئيس جملس النواب يف بنني السيد إيرك هندي، وقال
وباشتراكي . أن أفراد اجلماعة األمحدية حيبون خليفتهم حبا كبريا، وهو شيء ال جنده يف أي مكان آخر

لقد تفقدت مجيع االستعدادات فوجدت كل شيء . يف هذه اجللسة قضيت أمجل حلظات من حيايت
نسمة أُعد بشكل جيد، ومت إرشاد  ألف ٣٥كان نظام نقل أزيد من . منسقًا ومرتبا بأحسن ما ميكن

كان مستوى النظافة عاليا جدا رغم العدد اهلائل إذ مل أر القمامات يف أي . حركة املرور حبنكة متناهية
 آالف من املتطوعني يعملون لتسيري هذا النظام والترتيبات وكان من بينهم ٥لقد كان أكثر من . مكان

طفال أيضا، وهو أمر غري عادي ال نظري له يف أية منظمة دينية مثقفون كبار، وعجائز وشباب ونساء وأ
  .وال دنيوية

لقد أمضيت عشر سنوات حبثًا عن الدين احلق ويف : كما جاء أحد األمحديني من األرجنتني أيضا، وقال
ة لقد تأثرت جدا بتنظيم اجللس. اية املطاف وجدته من خالل انضمامي إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية

مل أر يف أية مناسبة دينية . وأكثر ما أعجبت به هو وجود الشباب بأعداد هائلة يف هذه اجللسة. وترتيباا
االشتراك يف . ألية ديانة اشتراك الشباب مبثل هذا العدد الكبري كما وجدته يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية

ليست الشروط .  يرجفان أثناء البيعةالبيعة العاملية كان أسعد حلظة يف حيايت، وكان قليب وجسدي
ليست يل فرحة . � وتعليم املسيح املوعود �العشرة للبيعة إال ملخصا لتعاليم القرآن وهدي النيب 

واآلن سأبلغ دعوة األمحدية يف بلدي بشكل أكرب من أنين أول مسلم يف األرجنتني وفّق لقبول األمحدية، 
  .مكثف بإذن اهللا

الضيافة الراقية وحمبة املتطوعني والعاملني وسلوكهم : يقول. وجاء من اليابان السيد يوشيو إيوامورا
إن اجللسة السنوية للجماعة األمحدية تقدم منوذجا راقيا لألمم . املتسم بالرأفة والشفقة ذكريات ال تنسى

حدة احلقيقية حيث يتراءى الناس كأسرة واحدة مكونة من أفراد من كل لون وقوم، وقد أثر هذا اجلو املت
  .الروحاين يف قليب تأثريا خاصا

وكان الدكتور جيواين مونيت قد جاء من اليابان، إنه الدكتور يف العلوم الطبية وتعرف على اجلماعة من 
إنه كان يبحث منذ عشر سنوات يف خمتلف : ل داعيتنا عنهيقو. خالل معرض الكتاب العاملي يف طوكيو

فلما أعطيت له ترمجة . كان قد نفر من املسيحية وصار يبحث عن احلق. املذاهب واتمعات الدينية



يابانية لكتاب املسيح املوعود عليه السالم فلسفة تعاليم اإلسالم يف اليوم األول من معرض الكتاب جاء 
. ملا بدأت قراءة فلسفة تعاليم اإلسالم تعذّر علي أن أنام قبل إاء هذا الكتاب: يل وقالإلينا يف اليوم التا

  . فلما أيت قراءته حىت الصباح تيقنت أن اإلسالم هو الدين احلق وهو طريق الصدق والسداد
بأن يقول هذا الدكتور بأنه خالل سنة واحدة قرأ كتاب فلسفة تعاليم اإلسالم خلمسني مرة، ويقول 

: بعد حضوره يف اجللسة يقول.  حتتوي على جذب غري عادي�الفلسفة اليت قدمها املسيح املوعود 
. ليس هناك طريق أمثل للحياة من األمحدية أي اإلسالم احلقيقي. كنت أحبث عن احلق، وها قد وجدته

أي يف مسجد (لتايل من اجللسة وبايع ومتت بيعته يف املسجد مل يبايع يف اجللسة ولكنه أتى يف اليوم ا
  .) بلندنالفضل

وهو بروفيسور يف جامعة طوكيو، " ماسايوكي آكوتوسو"واشترك يف اجللسة ياباين غري أمحدي السيد 
أخرب هذا األخ أنه يف . وهو أيضا يبحث حاليا يف أمر األمحدية، وقد سافر إىل ربوة أيضا للغرض نفسه

نرجو املعذرة إذا حصل منا أي تقصري يف : جولته إىل ربوة قال له مضيفه األمحدي وسائق السيارةاية 
وملا أتيت هنا لالشتراك يف اجللسة فقد . فقال لقد تركت هذه الكلمات تأثريا عميقًا يف قليب. ضيافتك

محدية وعملها هو هو حيثما كانت رأيت ِقيما سامية ومثُال عليا، مما يعين أنه تعليم اجلماعة اإلسالمية األ
  .وتتراءى مشاهد عملية هلذا التعليم يف كل مكان

لقد ظللت أفكر بعد : لقد جاء عضوان من الربملان اإلسباين أيضا، يقول أحدمها السيد جوس ماريا
جنا إىل اطالعي على ترتيبات اجللسة أنه قد يكون صعبا جدا لنا إعداد مثل هذه الترتيبات اهلائلة لو احت

لقد اشترك يف األيام الثالثة للجلسة وقال مرارا إنه يتعذر . ذلك، ألن هذه الترتيبات فريدة وال نظري هلا
لقد تعلمت أمورا . على احلكومات أن تقوم مبثل هذه األعمال املنظَّمة املنسقِة اليت يقوم ا هنا املتطوعون

  . كثرية يف هذه اجللسة
  .ني هذه وجهود العاملني تشكل تبليغا صامتاال شك أن أعمال املتطوع

إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تبذل جمهودا كبريا من أجل إرساء دعائم : وتقول عضوة الربملان اإلسباين
اليت كانت حتتضن يف عصِر من " توليدو"إنين أنتمي إىل مدينة إسبانية شهرية . األمن والسالم يف العامل

فة وكان املسلمون واليهود واملسيحيون يعيشون فيها متحدين ومتمتعني باألمن العصور ثقافات خمتل
  .إننا فخورون ذا العصر الذي هو عصر ذهيب يف تاريخ إسبانيا. والسالم

لقد توافد إىل إسبانيا عبد الرمحن األول من بين أمية قبل ألف سنة وقال بأنه يعترب هذا : وأضافت قائلة
  .أن نقول خلليفتكم اليوم بأننا نتمنى أنكم إذا أتيتم إىل بلدنا أن تعدوه بيتا لكمونريد . البلد بيتا له

 منهم كانوا ٢٨ شخصا من عائلة واحدة، و٣٥لقد اشترك يف هذه اجللسة : يقول أمري اجلماعة يف فرنسا
كان الوالد .  هلاقد بايعوا سابقًا، ومل يبق منها إال والد األسرة ووالدم وإحدى بناما وثالثة أوالد

بعد االشتراك يف هذه : مث قال. إنين متأثر جدا ذه األجواء: كبريا يف السن، قال يل قبل صالة اجلمعة



 اجللسة وبعد االطالع على أجوائها أدركت اآلن ملاذا انضم كل أوالدي إىل األمحدية، ولقد تغريت
التعاليم اإلسالمية بكل حرص وحزم، وهو أمر ال حالتهم منذ أن دخلوا يف األمحدية، وأصبحوا يتقيدون ب

أستطيع أن أؤدي حق شكر اهللا عليه مهما حاولت ذلك، ولقد حدث فيهم كل هذا التغيري بسبب 
وملا . ملا كنت يف اليابان رأيت يف الرؤيا مكانا عجيبا جيتمع فيه كثري من الناس: يقول هذا األخ. األمحدية

 �لقد رأيت اليوم النيب : وأخرب أيضا يف اليوم التايل من اجللسة. الرؤياأتيت للجلسة اآلن تذكرت تلك 
. وبعد ذلك اشترك هو وزوجته يف البيعة العاملية وقد دخال يف األمحدية اآلن. يف الرؤيا مخس مرات

  .شدة العواطفمن  كانت عائلته كلها حاضرة وقت البيعة وكانوا يبكون كاألطفال
أما ابنتهما اليت هلا ثالثة أوالد فقد ذكر عنها أمري اجلماعة يف فرنسا أيضا بأا كانت على عالقة قدمية 

 أن وقال يل زوجها بأنه يريدلقد جاءت إيلّ هي وزوجها صباح يوم األحد . باجلماعة دون أن تبايع
كنت أتأخر عن البيعة : لته عن السبب، قالفلما سأ. يتحدث إيلّ، وما إن قال هذا حىت أجهش يف البكاء

وملا اشتركت يف هذه اجللسة وددت أن أبايع إال . ألنين كنت أريد أن أبايع مع زوجيت وأوالدي مجيعا
. فلقد دعوت اهللا تعاىل حبرارة يف صالة الفجر اليوم. أنه قد اشتدت رغبيت يف أن تبايع معي زوجيت أيضا

إنين أيضا أريد أن أقول لك : فقلت هلا. أريد أن أقول لك شيئًا: يتوبعد صالة الفجر قالت يل زوج
فلما أخربا بأنين أيضا كنت أريد أن أقول هلا الكالم نفسه أي . أريد أن أبايع: فقالت يل زوجيت. شيئا

ت إنين أريد املبايعة وكنت أدعو اهللا تعاىل أن نبايع سويا، ولقد استجاب اهللا تعاىل دعائي اليوم، مسع
وهكذا كانت حالة هذه العائلة عاطفية جدا يف ذلك . إنين أيضا كنت أدعو الدعاء نفسه: وقالت
  .الوقت

  انطباعات وفد من اليونان

مل : يقول الدكتور أكرم شريف داما دوغلو من هذا الوفد. لقد جاء للمرة األوىل وفد من اليونان أيضا
ية األمحدية، إذ يالقيك هنا كل واحد مدفوعا بعاطفة احملبة أر مجاعة مسلمة منظَّمة مثل اجلماعة اإلسالم

  .واألخوة سواء أعرفك أم مل يعرفك
الذي يعمل " زماغو بابلشس"كان أحدهم السيد . أيضا وفد مكون من ثالثة أفراد واشترك من سلوفينيا

 للجلسة كانت قبل حضوري: مترمجا وهو يعمل منذ فترة على ترمجة أدبيات اجلماعة، يقول هذا األخ
معرفيت باجلماعة مقتصرة على ما قرأته يف الكتب، ولكن بعد اشتراكي يف اجللسة، وبعد االطالع على 
أجواء اجللسة تيقنت أن ما قرأته عن اجلماعة كان حقا، واملثال على ذلك أنين مسعت هذا الشعار أو 

يف اجللسة والتقائي بالناس هنا احلب للجميع وال كراهية ألحد، ولكن بعد اشتراكي : قرأته سابقا
واطالعي على أجواء اجللسة رأيت صورة عملية هلذا القول، ووجدت كل فرد من أفراد اجلماعة عامال 

  .ذا الشعار



فحني تسمعون انطباعات الناس جيب على كل واحد منكم أن حياسب نفسه وليعلم أن من 
  . آلخرينواجبه أن حيافظ دائما على السلوكات اليت أثّرت يف ا

تقول بأا تشترك يف برنامج " آندري يابورش"كان ضمن وفد سلوفينيا أستاذة جامعية امسها 
إسالمي ألول مرة، وتعرفت على اإلسالم بصورة إجيابية ألول مرة، وتوصلت إىل نتيجة أن 

 كان األطفال الصغار يقدمون الطعام يف اخليمة: مث تقول. اجلماعة األمحدية ختدم البشرية
كذلك كان هناك أطفال صغار . وكانوا يسألوننا مرارا وتكرارا إذا كنا حباجة إىل شيء

  . وأرى أن كل هذه األشياء ضرورية لتربية األطفال تربية حسنة. يسقون الناس يف اخليمة
لقد شاهدت على صعيد الواقع أنكم : لقد حضر اجللسة ضابط يف الشرطة من السويد يقول

وإذا بلغت هذه الرسالة . لة اليت تنشروا، ليتها تصل إىل مجيع بالد العاملتعملون أيضا بالرسا
إىل السويد سوف أستقيل من منصيب ألنه لن تبقى هناك ضرورة للشرطة، والنقود اليت تبذل 
ألداء الرواتب لرجال الشرطة ميكن أن تنفق لسد حاجات الفقراء واملسنني، ويصبح جمتمعنا 

فهذه األمور كلها توجه كل أمحدي إىل الشكر، وإضافة إىل . متبادلآمنا ومبنيا على حب 
  .ذلك جيب أن يسعى إلزالة نقاط الضعف فيه صغرية كانت أم كبرية

وله عالقة مع الصحافة " برانسويل سليب بيلي" اشترك يف اجللسة ضيف من سويسرا امسه 
قد سبق يل أن حضرت ل. لقد حضرت اجللسة يف يومها األخري: ووسائل اإلعالم، يقول

كان مشهده غريبا جدا، . مناسبات كثرية يف العامل ولكنين مل أشاهد حفال مثل هذا من قبل
مل . كلما طُلب الوقوف من أحد وقف فورا وإذا طُلب من الناس أن ينحوا ناحية معينة حنَوا

 اجللسة يتكلم مل أر عامال أو مشتركا يف. يبِد أحد استياء إذا طُلب منه الوقوف أو شيء آخر
لقد زرت عدة بالد ولكن مل أالحظ سكينة وتنسيقا رفيعا مثله يف أي . بكالم ينم عن السخط

  . مكان
: كذلك كان ضمن الضيوف ضيف غري أمحدي من سويسرا امسه مايكل شرين بورغ يقول

ووالء املشهد األغرب بالنسبة يل كان مشهد البيعة العاملية حيث رأيت الناس يظهرون إخالصا 
كان هناك ضيف حديث العهد باألمحدية امسه ماي تايكل من . كبرييِن باعتقادهم وخليفتهم

إنين راجع من هنا بعزم صميم بعد :  عاما، يقول١١مايكرونيشيا، وكان عمدة املدينة إىل 
مشاهدة كل هذه املشاهد أنين سأبذل قصارى جهدي إلزالة األفكار اخلاطئة عن اإلسالم 

  ". كوسراي" أذهان أفراد عائليت وأذهان سكان مدينيت املوجودة يف



  . إذًا، إن هذه اجللسة تشكّل وسيلة مثلى لتبليغ الدعوة
كان املصور الذي يرافقين : جاءت مع مصور، تقول" مجايكا"كانت هناك سيدة صحفية من 

عامله مترددا يف االشتراك يف أي اجتماع للمسلمني، ولكنه عندما رأى هنا أن كل واحد ي
هل يوجد يف قلوب هؤالء حب حقيقي لنا فعال أم هم : باحلب ويهتم به اهتماما بالغا سأل

ميكنك أن تقضي أيام . يراءون فقط؟ أجابه داعيتنا أن األخوة واحملبة من تعليم اإلسالم املبدئي
ة فقال هذا املصور بعد اي. اجللسة وستعلم بنفسك هل هؤالء الناس يراءون أم هم خملصون

اجللسة أنه ال شك أن احلب واإلخالص املتبادل الذي رأيناه يف أيام اجللسة ليس رياء بل هو 
مث سجلت هذه الصحفية مقابلة معي وقالت بأا ستكتب يف اجلرائد أو تصنع . حقيقة واقعية

 وال شك أن هذا األمر سيفتح أبواب تبليغ الدعوة على -فيلما وثائقيا بعد عودا إىل بلدها
أِعدكم بأنين سوف أبذل قصارى جهدي لنشر هذه التعاليم يف :  وأضافت وقالت-راعيهامص

 . إذًا، ترون أن هذه السيدة املسيحية صارت سببا لتبليغ دعوتنا. مجايكا

 يف كهذه األمن أجواء مثال على العثور إن: فقال احملترم، كوشيه رونالدو األستاذ بنما من حضر لقد
 ليس عنهم املواطنني انطباع لكن املسلمني، من كبري عدد يعيش أيضا بلدنا يف ،مستحيل الراهن العصر
 أيضا هؤالء أن ببايل خطر املسلمني جلسة حلضور الدعوة تلقيت حني أيضا أنا .يكرهوم هم بل جيدا،

 هنا رأيت فقد حد، أي حلرييت يكن مل هنا إىل وصلت حني لكنين. بنما مسلمي شاكلة على سيكونون
 نظرية أي اليوم بعد أحد قدم إذا: قال مث. ألتصورها أكن مل اليت والسالم واألمن واملودة احلب ءأجوا

  . سواء كلهم املسلمون ليس قائال وجه، أكمل على اإلسالم عن أدافع فسوف اإلسالم ضد خاطئة
 يف يةاألكادمي عضوة وهي حكومية جامعة يف بروفيسورة وهي تاناشوامه السيدة جاءت كازخستان من

 أماكن زرت لقد: انطباعاا ضمن تقول فهي العامل، سيدةَ ٢٠٠٠ سنة يف انتخبت قد وكانت نيويورك،
 هنا، إال حقيقي مبعىن ومساعدا البشرية حب أجد فلم سنة، ٧٥ على املمتدة حيايت يف العامل يف كثرية
 األمر فهذا رائعا، -االختصاصات شىت يف املتميز عملهم على بناء -األومسةَ الطالب استالم مشهد فكان

 يف املبدأ هذا حبسب احلياة قضاء على يساعدهم وسوف لألبد، أذهام يف راسخا سيبقى والتكرمي
  . روحانيتني ونضرة قوة نفسي يف أشعر: فقالت. املستقبل
ة جتربة كان اجللسةَ حضوري إن: فقالت غواتيماال من طالبة حضرتواءأج إن حيايت، يف وفريدة سار 
  . املستقبل يف حيايت حتسني إىل قادتين الروحانية اجللسة

: فقال باندكس، السيد الوطين، الربملان عضو بينهم من شخصا، ٢٨ يضم كرواتيا من الوفد كان مث
 النصائح ذه عملنا إذا: النهائي خطايب عامس بعد قال مث إسالمي، لتنظيم اجتماع يف مرة أول أشارك
  . جدا متأثرا فكان والسالم، األمن مهد املالع يصبح أن فيمكن



 كثريا إيل أحسنتم لقد: فقال ،LBC السرياليونية الوطنية التلفزة يف مراسلٌ الضيوف بني من كان
 اجللسة، خالل األمحدية اإلسالمية اجلماعة إىل االنضمام قررت فقد اجللسة، حلضور إيل الدعوة بإرسال

  . يعامبا العاملية البيعة يف شارك فقد
 لقد حال، كل يف أقول أن أود: الربيطانية امللكية اجلوية القوات يف ضابط وهو ديفيس سينغر باول يقول

 أعجبين وخاصة. اجللسة مثل ومرتبة منظمة منها أيا أجد ومل القبيل هذا من املناسبات مئات شاهدت
 ولقد منها، للخروج احلل هو ماو كثرية بأخطار حماصرون الراهن العصر يف أننا احلديث إىل االستماع

  . اخلصوص هذا يف جيدة أمورا مسعت
 أهم من اجللسة إن: واترا كواكو كواكو وامسه أحدمها يقول الربملان، عضوا جاء العاج ساحل من

 كنت مرة، أول هذه الروحانية األجواء رأيت لكنين طويلة، سنني من أمحدي أنا حيايت، يف األحداث
  . اجللسة حبضور إمياين تقوى ولقد قبل من أمحديا

 يف خبري وهو" تورينو لكفن الربيطاين اتمع: "بعنوان اإلخبارية النشرة حمرر وهو هافري األستاذ قال
: فقال اليوم، إىل تورينو كفْن عن فيها تكلمت اليت والربامج املنابر أفضل من اجللسة كانت: تورينو كفن

 ال األمحدية اإلسالمية اجلماعة عن كثريا تعلمت ولقد علميا، يل جدا مفيدة كانت الثالثة األيام هذه إن
 قد) الكفن عن املعرض (فبهذا معدوم، شبه اخلصوص هذا يف علمي وجدت فقد. فقط الكفن عن

هنا فكانت. اجلديدة البحث آفاق يل انكشفت األستاذ ومنها ،تورينو كفن يف تبحث أخرى شخصيات 
 اليت كلمته مسعتم وقد تورينو، كفن يف البحث جمال يف العامل يف أكرب ثقة حملَ يعد وهو شارتس، بريي
 أن أُعلمكم بكفن املسيح -إضافة إىل أمور أخرى-كنت أهدف من جميئي هنا : قال إذ اجللسة يف ألقاها

ع أن ولكنين مضطر أن أعترف بأنين يف هذه األيام القليلة تعلّمت منكم أكثر بكثري مما كنت أستطي
  . أعلِّمكم

 عن مكتب اإلعالم، وبفضل اهللا تعاىل عم اجللسة يف هذه السنة على نطاق واسع ب التعريفحتدثت
. بواسطة اإلعالم، ولذلك جيب أن نسجد على عتبة اهللا تعاىل الذي نشر هذه الرسالة بشكل غريب

عت على التلفاز واملواقع  مليون شخصا من خالل سبعة برامج أُذي٣,٣ إىل ولقطااوصل خرب اجللسة 
، وبلغت الرسالة إىل برناجما إذاعيا ٣٤ مليون نسمة من خالل ٢,٧٩ووصلت الرسالة إىل . األلكترونية

 ١١٩٥وكذلك بواسطة .  منتدى لوسائل اإلعالم الورقية واإللكترونية١٤ل  مليون فردا من خال٧,٧
وكذلك عرب .  مليون شخصا٥ىل  يف وسائل التواصل االجتماعي وصلت رسالة اجللسة إمشتركا

 ه جمموع مااا إىللسة وخربها ورسالتها وصورها ولقطالوسائل املذكورة أعاله وصلت فعاليات اجل
ومن البالد اليت قامت فيها وسائل اإلعالم بتغطية اجللسة غري أفريقيا هي بريطانيا .  مليون نسمة١٢,٦٣

  . يونان وبيلزاليا ونيكا وبولواتان واهلند وفرنسا ومج وكندا وباكسوأمريكايرلندا إيلز ووتلندا وووسك



 اليت بثّ عليها خرب اجللسة ثالث مرات، وهذا أيضا ٢٤خبارية من أهم القنوات قناة يب يب سي اإلو
مبدئيا متت املوافقة على نشر اخلرب مرة واحدة على هذه القناة ولكن فيما بعد مسحوا . حدث أول مرة

. أيضا خربا عن اجللسة) A.F.P( نشرت وكالة األنباء العاملية فرنسا أيه أيف يب مث. بنشره أكثر من مرة
خبارية يف الواليات نشر على عشرات املواقع اإل ا مصورانفسها تقرير) A.F.P(وكذلك نشرت وكالة 

أين "و) Yahoo News"(ياهو نيوز" واململكة املتحدة واهلند، ومن هذه املواقع األخبارية األمريكيةاملتحدة 
  ). MSN News" (أمي أيس أين نيوز"و) NBC News" (يب سي نيوز

 حمطات إذاعية أخرى وحمطتني ٢٤ الوطنية ـل يب يب سي وعلى ةذاعاإل على ثالث حمطات  مقابلة٣٤ًمث أُذيعت 
ونشر عليها . ريطانيا أيضا اليت يسمع هلا أكثر يف ب)BBC Radio 4 (٤ومنها يب يب سي راديو . إذاعيتني حمليتني

تلندا ويب يب سي راديو وآسيا و ذلك هناك إذاعة يب يب سي سكوإضافة إىل. مقابلة طويلة لعشرين دقيقة
 مليون نسمة عرب ٢,٧٩وصلت الرسالة إىل و. ساعة واحدةمن ومت نشر مقابلة امتدت أكثر . ورك نت
اليت أجرا صحفية يب مها تلك املقابلة وهكذا نشرت على األقل مقابلتان، كانت أوال.  إذاعيةة حمط٣٣

ثارت منظمات مسلمة هنا ودعت أ مما ،وقد نشروها). Caroline Wyatt(يب سي السيدة كارولني ويات 
  . جيب أن جنتمع ونتوحد ألنه ال يوجد من ميثل املسلمني فيجب أن نتوحد ومنثل املسلمني: قائلة

خرب عن اجللسة ومقاالت، وكذلك نشرت جريدة ) Catholic Herald(ويتني ويف يونشر يف جريدتني آس
)Huffington Post (وكذلك استمر توصيل الرسالة عرب وسائل .  وهناك جرائد أخرى كثرية. مقالَني

 تكون قد بلغت الرسالة عن طريق أنوأظن . هذا تقرير مركز. تر وغريهاياإلعالم اإلجتماعية وعرب تو
نية وقامت القنوات التلفزيو. قل تقديريضا إىل ثالثة ماليني شخصا على أمكتب اإلعالم جلماعة بريطانيا أ

وغندا وكونغو كنشاسا، وقاموا ببث ية بتغطية اجللسة السنوية منها نيجرييا وسرياليون وأيف البالد األفريق
  . حي من حديقة املهدي مباشرة

إنين مسيحي ولكن استولت علي : قال أحد األصدقاء من غانا السيد نانا وسيكو  عرب االتصال اهلاتفي
ه أن إنه مما ال شك في. ي للجلسة السنوية، وصعب علي إمساك دموعياحلبث الحالة عواطف برؤية 

 اجلميع يف متثيل اإلسالم، وأدعو اهللا تعاىل أن أصبح مبشرا للجماعة اجلماعة األمحدية متقدمة على
  . األمحدية وأنشر دعوا

لقد شاهدت جلسة اجلماعة األمحدية على شاشة تلفاز غانا : سيدة مها إداتومث قالت امرأة من متايل ال
  . إنين مسلمة واآلن أريد أن أصبح مسلمة أمحدية بعد رؤية بثّ اجللسة. وتأثرت للغاية برؤيتها

رأيت إذاعة اجللسة على التلفاز وأريد أن أنضم إىل اجلماعة : وغندا وقالاتصل أحد األشخاص من أ
  .  فجاء هذا الشخص إىل مركز اجلماعة وبايع ودخل يف اجلماعة.األمحدية



ما . إن اجلماعة األمحدية هلي اجلماعة الوحيدة اليت متثل اإلسالم احلقيقي: قال أحد املتصلني من غانا
كنت أمسع شيئا عن اإلسالم ألن املسلمني يظلمون باسم اإلسالم ولكنين غيرت تفكريي بعد مساع 

  . مي الذي أنتم تقدمونهالتعليم اإلسال
إنين أمسع اليوم بث اجللسة السنوية يف غرفيت وأشعر كأين شريكة يف :  من غاناالسيدات ىحدكتبت إ

  .  هذه اجللسة وإن قليب مفعم بالفرح وعيوين تفيض دموعا
قد ل.  ساعة بفضل اهللا تعاىل٣٦ إىل SLBCSلقد بثت جمريات اجللسة يف سرياليون عرب قناا الوطنية 

": جربيل"فقال أحد اإلخوة امسه . اتصل كثري من الناس بواسطة اخلط ااين وسجلوا انطباعام اجلميلة
نا يبدو لنا كأن. أشكر مجيع اإلخوة الذين بفضل مساعيهم نشاهد وقائع اجللسة جالسني يف بيوتنا

  . ان مع اخلليفة يف بريطانيا ونستفيد من بركات اجللسة جالسني يف بيوتنجالسو
ويف مدينتني منهما بث خطايب األخري . لقد بثّت وقائع اجللسة يف أربع مدن كبرية يف كونغو كنشاسا

عندما كان خطايب األخري يبث يف كنشاسا . مباشرة ويف مدينتني أخريني بثّت وقائع اجللسة كلها مباشرة
ت ساعتان ومل ينته خطايب، فطُلب ولكن انته. تني من حمطة التلفزةن أفراد اجلماعة قد استأجروا ساعكا

من املشرفني على احملطة أن يزيدوا يف الوقت حىت يبثّ اخلطاب كامال، فقالوا بأن أوقات براجمنا تكون 
حمددة سلفا وال نستطيع أن نزيد الوقت هكذا، ولكن ألن خطاب اخلليفة مل ينته بعد وخطابه قد أثّر فينا 

فبثّ اخلطاب كله، وبدأت انطباعات الناس اجليدة .  أن ينتهي اخلطابكثريا لذا نعطيكم وقتا إضافيا إىل
أنا مسلم ولكن مل أمسع مثل هذا الكالم من لسان أي : اتصل شخص باهلاتف وقال. تصلنا بكثرة

  . شخص من قبل، وأريد أن أنضم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية فورا
": جوس"، وقال مديرها السيد GKلسة على حمطة التلفزة يف كونغو بثّت جمريات اجل" بكانغو"ويف مدينة 

ال يسعين إال أن أعترف حبقيقة أن فكرة اإلسالم اليت كانت يف ذهين قد تغريت متاما، واتضح يل بعد 
يقول صاحب الرسالة بأن أصوات بثّ امي يت ايه . مساع خطاب اخلليفة أن اإلسالم دين مجيل وخالب

لقد شاهدت : قال شخص آخر. وت وخاصة عند خطايب األخريكانت متصاعدة من معظم البي
  . جلستكم على التلفاز وسررت ا أميا سرور أن يف العامل شخصا يعطي مثل هذا التعليم اجلميل

ة، يإذاعحمطة ١٥على مدار ثالثة أيام على يف مايل نشرت وقائع اجللسة : تغطية برامج اجللسة يف أفريقيا
كينا فاسو نشرت وقائع ركذلك يف بو. ماليني من الناس وقائع اجللسة يف لغتهموهكذا مسع قرابة عشرة 

  .كذلك نشرت وقائعها يف سرياليون أيضا. اجللسة كاملة على مدار ثالثة أيام على أربع حمطات
 فريق أجنز لقد خمتلفة، بالد يف الناس من املاليني إىل اهللا من بفضل املرة هذه اجللسة رسالة وصلت لقد
 هذا يف كثريا أيضا األمحدية اإلسالمية القناة يف العاملون عِمل كما اهللا، بفضل رائعة أعماال أيضا عالماإل

 � اهللا فجزاه كبرية، جهودا بذل قدف اجللسة، أثناء بأفريقيا اخلاصة القناة عن املسئول وخاصة الصدد
  . ذلك على



 ذلك سبيل يف عمل وقد اجللسة، هذه عرب واسع نطاق إىل اجلماعةب تعريف انتشر قد تعاىل اهللا فبفضل
 يعمل والصحافة اإلعالم قسم ويف اجلماعة، يف والصحافة اإلعالم وقسم القناة يف العاملني من الكثريون
  . ويشحذها أكثر كفاءام يزيد أن � اهللا نسأل دورهم، ويؤدون بريطانيا يف األمحديون الشباب

 أن الشكوى إيل رفعت فقد اإلدارية، األمور بعض إىل معا والضيوف املنظمني انتباه ألفت أن أود اآلن
 بعض وكان ،كرسي على املعاقونو املرضى حيصل فلم قليال، كان املركزية اخليمة يف املقاعد عدد

 يقيموا أن يستطيعون ال أم القسم يف العاملون واحتج ا،عليه جالسني نسبيا السن وصغار الشباب
 أن جيب كما الكراسي، عدد حبسب البطاقات تصدر أن جيب إذن. بطاقاٍت عندهم ألن اجلالسني
 املوضوع هذا يدرس أن وجيب الكراسي، ألصحاب منفصلة خيمة ختصصوا أن ميكن أو املكان، توسعوا

  . واحدة كبرية شاشة تكفي ال إذ واحدة من أكثر الكبرية الشاشة ونتك أن ينبغي كذلك. املستقبل يف
 يف واملاء املناشف أن نادرا الشكاوى رفعت وقد جيدا عموما فكان واملراحيض احلمامات نظام أما

 ال أم السوق، يف املتجولني الباكستانيني الباكستانيني غري الضيوف اشتكى لقد. قليلة كانت املراحيض
 يقدموا أن عليهم. يتدافعون كانوا فهم حاجة، لشراء الطابور يف الوقوف األمر تطلَّب إذا الصرب يبدون

 تتحلوا أن أيضا اجللسة أيام أول يف اخلطبة يف لكم قلت فقد اجللسة، أهداف من ألنه اجليدة، النماذج
 من الكبري عجاباإل فنال املواصالت نظام أما. أكثر غريكم حق ألداء واسعوا والتحمل، بالصرب

 يترك فهذا. الضيوف بعض اشتكَوا العام هذا العاملني بعض لكن تعاىل، اهللا بفضل عام بشكل الضيوف
 يطَّلع ومل التصرف هذا واجهوا وحدهم العاملني أن على هللا فاحلمد. نادرا كان لو حىت سيئا، انطباعا

 كان، أيا ضيف كل على واجبةٌ العامل هلتوجي فاالستجابة. إلينا لينظروا يأتون الذين الضيوف عليه
 أن من فبدال. أنا أقاريب من كان لو وحىت كبرية، عائلة من كان أو مسئول، ألي قريبا كان ومهما
 الشباب فإن وكذلك. صحيحا ليس وهذا خاطئة، تصرفات البعض أبدى قد مجيلة البيئة وجتعلوا تطيعوا

 أيضا الفكرة فهذه اخلدمات، هذه نقدم فلن لنا يستجيبون ال هؤالء كان إذا وقالوا ثاروا قد العاملني
  .      خاطئة

يواجه اإلنسان مثل هذه الظروف ويتعامل مع أناس ذوي طبائع خمتلفة، ألجل ذلك ال بد للعاملني أن 
وليهم الذين ئر، وإذا رأوا أمرا خاطئًا فعليهم رفع األمر إىل مسديتحلّوا بالصرب واجللد ورحابة الص

على أية حال كانت اجللسة بشكل عام جملبةً ألفضال اهللا تعاىل الكثرية، وفق . ن احتواء املوقفسيتولو
 من شارك فيها أو استمع إليها من خالل التلفاز إلحداث تغيري يف نفسه، كما ندعو اهللا كلاهللا تعاىل 

ائل اإلعالم، لكي تعاىل أن يهب العقل والفهم للذين بلغتهم رسالةُ اإلسالم احلقيقية عن طريق وس
  .يفهموا هذه الرسالة احلقيقية بشكل أفضل ويقبلوها



كانت كرميةَ السيد . سأصلي صالة الغائب بعد اجلمعة على السيدة فريدة بيغم زوجة مرزا رفيق أمحد
. كانت حفيدةَ مري حامد شاه وابنةَ حفيد مري حسام الدين. جليل شاه وكنةَ اخلليفة الثاين رضي اهللا عنه

  .إنا هللا وإنا إليه راجعون. غفر هلا اهللا تعاىل.  وافتها املنية قبل ثالثة أياملقد
للسيد حبيب اهللا شاه وحفيدة لبنت الدكتور عبد الستار شاه أي كانت املرحومة حفيدة من جهة األم 

ري حسام الدين وم. وكانت ابنة حفيد مري حسام الدين كما ذُكر. كانت هي ابنة أخ السيدة أم طاهر
وملا أرسل املسيح املوعود . هو ذلك الصحايب الذي كانت له عالقة خاصة باملسيح املوعود عليه السالم

والده إىل سيالكوت يف أوائل عهده كان يقيم يف بيت مري حسام الدين، وألجل ذلك ذكره املصلح 
  .م بعالقة خاصةاملوعود رضي اهللا عنه أنه كان يرتبط باملسيح املوعود عليه السال

لقد قال . أما السيد حبيب اهللا شاه فكان خال اخلليفة الرابع رمحه اهللا، وكانت فريدة بيغم حفيدته
لقد جئت إلعالن هذا : املصلح املوعود رضي اهللا عنه عند إعالن نكاح رضية بيغم والدة فريدة بيغم

، كما أن املصلح املوعود رضي اهللا عنه النكاح رغم مرضي الشديد بسبب العالقة اخلاصة مع هذه العائلة
  .رفع اهللا تعاىل درجات املرحومة. كان وليا هلا يف هذا النكاح

 أا قامت مبطالعة مكثفة للكتب يف آخر عمرها، فقد قرأت كتب املسيح املوعود عليه القد كتبت كنته
وأكملت قراءة التفسري الكبري وقرأت امللفوظات كلها . السالم كلها بل وأكملت قراءا ثالث مرات

وكان غفر هلا اهللا تعاىل ورمحها . أيضا، وإضافة إىل ذلك كانت تستمع إىل خطب اجلمعة بكل مواظبة
يدرس أحد أحفادها البنها يف اجلامعة األمحدية بربوة، وأحد . هم وحفظهماهللا تعاىل مع أوالدها ومحا

                                                           .آمني. جعلهما اهللا تعاىل خادمني حقيقيني للجماعة. أحفادها لبنتها يدرس يف اجلامعة األمحدية بكندا
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