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أما بعد فأعوذ باهللا من الـشيطان       .      أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله              

إياك نعبد وإياك   * مالك يوم الدين    * ن الرحيم   الرحم* الْحمد هللا رب الْعالَمني     * بسِم اهللا الرحمن الرحيم     �. الرجيم
 عنيتسن * قيمتساطَ الْمرا الصدناه *الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي ِهملَيع تمعأَن اط الَِّذينآمني�ِصر ، .  

 على عقِْد اجللسة السنوية للجماعة اإلسالمية األمحدية يف بريطانيا يف األسبوع املاضي وانتهائها بكل حنمد اهللا تعاىل
لقد استمع إىل فعاليتها احلضور مجيعا، وكذلك اإلخوة املنتشرون يف أحناء العامل وهم . خري وعافية بفضل اهللا تعاىل

بلين وكذلك مجيع الذين بعثوا إيلَّ بالرسائل أم شاهدوا حتسنا فقد قال كل من قا. جالسون يف بيوم واستفادوا منها
كانت خطابات احملاضرين أيضا معدة جيدا بفضل اهللا . ملحوظا يف كل شعبة من شعب اجللسة مقارنة مع السنة الفائتة

ل اهللا وتأييداته النازلة خطبة اجلمعة اليت تلي اجللسة أذكر فيها عادة أفضا. تعاىل واحتوت على مواضيع علمية وروحانية
كذلك أشكر فيها العاملني على ترتيبات اجللسة، وأشري إىل نقائص . أثناء اجللسة، وأذكر أيضا انطباعات الضيوف

  .فسأتناول اليوم هذه األمور بإجياز. الترتيبات إن وجدت
يوف من غري األمحديني وغري يشترك بعض الض. معلوم أن جو اجللسة يؤثر بفضل اهللا تعاىل يف كل ذي فطرة سليمة

املسلمني أيضا يف اجللسة لريوا بأم أعينهم حقيقة بركات اجللسة اليت يذكرها ذوو العالقة معهم من األمحديني، وليعلموا 
وعندما يشترك الضيوف من غري األمحديني يف اجللسة ويعيشون هذا اجلو يقول . مدى صحة كالمهم ذا الصدد

وقد بايع اثنان من الوفد . شاهدوا أكثر مما أُخربوا به عنها، وبعضهم يبايعون لشدة تأثرهممعظمهم بعد ذلك أم 
" تشيلي"و" غواتيماال"وكان هناك آخرون من وفود البالد األخرى مثل . الروسي هذه السنة أيضا متأثرين جبو اجللسة

فقد مسعوا اخلطب كلها وقالوا يل .  جيدا جداوبالد أمريكية الذين مل يبايعوا ولكنهم أخذوا انطباعا" كوستاريكا"و 
عند املقابلة بعد اجللسة بأننا متأسفون على عدم متكّننا من البيعة يف أثناء اجللسة ولكن قلوبنا ميالة إىل اجلماعة متاما، 

رجو أن تأخذوا وقد عرفنا احلقيقة وأدركناها، ورأينا أفضال اهللا تعاىل النازلة على اجلماعة ونريد أن نبايع اآلن، فن
  . فبايع ستة أشخاص، أربع رجال وسيدتان، بعد صالة الظهر البارحة. بيعتنا

سوف أتناول انطباعات املشتركني يف اجللسة، ولكن قبل ذلك أريد أن أذكر انطباعات املبايعني الذين مل يبايعوا أثناء 
 سامي خضر، هو من أصل أردين، ولكنه امسه السيد" غواتيماال"أحدهم كان من سكان . اجللسة وبايعوا البارحة



لقد الحظت على صعيد عملي يف هذه اجللسة األخوة واحلب املتبادل الذي : فقال. حبكم عمله" غواتيماال"يسكن يف 
خالص اإلخوة ووالئهم وحبهم لقد تأثرت كثريا من الترتيبات والنظام الرفيع للجلسة وإ.  يريد خلقه فينا�كان النيب 

ترى الْمؤِمِنني ِفي تراحِمِهم وتوادِهم وتعاطُِفِهم : "وقد رأيت صورة عملية للحديث املبارك الذي جاء فيه. املتبادل
  .  اجللسة كلهم، جزى اهللا العاملني يف نظام"كَمثَِل الْجسِد ِإذَا اشتكَى عضوا تداعى لَه ساِئر جسِدِه

لقد تأثرت بنظام اجلماعة الرفيع، وخاصة من تأدية كلِّ : ، يقول"حيدر سبيليا"ضيف امسه " كوستاريكا"كان يف وفد 
لقد سررت كثريا مبقابلة الناس القادمني من . فرد من أفراد اجلماعة املسؤولية املوكولة إليه بكل إخالص وأحسن وجه

لقد ازداد انتباهي وتوجهي إىل اإلسالم كثريا بعد اشتراكي يف اجللسة وقد . حاديث معهمخمتلف أحناء العامل وجتاذب األ
  . وإن خطابات اخلليفة ونصائحه مفيدة للمسلمني مجيعا دون متييز بني الشيعة والسنة. ازددت إميانا وإخالصا

احلب . جللسة جتربة فريدة من نوعهااالشتراك يف ا: ، امسه ديانا نعيمة، قالت"كوستاريكا"مث هناك سيدة أخرى من 
إنين . �هذه األجواء ذكّرتين بزمن رسول اهللا . املتبادل بني الناس القادمني من خمتلف بالد العامل قد أثّر يف نفسي كثريا

وقد . الم املبنية على احلب أكثر فأكثرواثقة بأن اجلماعة اإلسالمية األمحدية ستتقدم وبواسطتها ستنتشر رسالة اإلس
كما " كوستاريكا"، و"تشيلي"، و"غواتيماال"فكان أربع رجال وامرأتان من املبايعني من . بايعت هي أيضا البارحة

فرسالة اإلسالم اجلميلة اليت . لقد شاهد كل هؤالء مشهد البيعة العاملية مث بايعوا البارحة بصدور منشرحة. قلت من قبل
مها اجلماعة اإلسالمية األمحدية واملساعي اليت تبذهلا جلمع الناس حتت راية واحدة دون تشويه مسعة اآلخرين تقد

إذًا، املعاملة املتبادلة بني األمحديني وجتاه اآلخرين تجرب . والطعن فيهم يرى كل قادم من خالهلا مشاهد احلب والود
مي بالنظر إىل هذه النماذج، أو على األقل تزول اعتراضام على القادمني على أن يكونوا جزءا من اتمع اإلسال

وهذا . لقد أرانا اهللا تعاىل هذه املشاهد يف كل زمان وال يزال يريها اآلن أيضا. اإلسالم عندما يأتون إىل هنا ويروننا
 أيضا على أن اهللا تعاىل مل يدل على أنه مل يأت على تعليم اإلسالم زمان صار فيه غري جدير أو غري صاحل للعمل، ويدلّ

  . يرفع قط يد تأييده ونصرته عن اجلماعة اإلسالمية األمحدية
ذات مرة أخربتين عائلة يف باكستان أن سيدة مسنة فيها كانت تعارض اجلماعة اإلسالمية األمحدية أميا معارضة ولكن 

ولكن .  ترفض حضور جلسة اجلماعة دائماكانت تلك السيدة. العائلة كانت تسكن معا حبكم النظام العائلي هنالك
حدث ذات مرة أن اضطرت للمجيء إىل ربوة فذهب ا أقارا إىل اجللسة بطريقة أو أخرى، وجعلوها ترى النظام 

كانت هذه السيدة تقول من قبل بأن أهل ربوة يسحرون الناس لذا ال أريد الذهاب إليها، ولكنها عندما شاهدت . كله
وقد الحظنا . �تاريخ هذا احلادث يعود إىل عهد اخلليفة الثاين . ة ومسعت اخلطابات بايعت طوعانظام دور الضياف

األمر نفسه يف كل زمن أنه كلما حضر أحد اجللسة عاد بانطباع جيد دائما بفضل اهللا تعاىل أو تأثر أحيانا باجللسة 
  . فهذا أيضا دليل على صدق املسيح املوعود، وتأييدات اهللا تعاىل اليت حتالف اخلالفة. لبيعةلدرجة انضم إىل اجلماعة با

وكما قلت من قبل أيضا إن جو اجللسة يبلّغ الدعوة بصمت، وكل من . فما نراه حادثا ال حيدث مبساعي بشرية
لضيوف من غري األمحديني ينخرطون يف ومجيع ا. يشترك فيها سواء أكان من الضيوف أو العاملني أيضا يبلّغها بصمت

هذا التيار تلقائيا ناظرين إىل النظام والترتيبات، إذا ال يالحظ فيها أي هلع وال تدافع وال قسوة الكالم بل تتراءى 
وجوه مبتسمة وبشوشة يف كل مكان، ويكون اجلميع، صغارا وكبارا، رجاال ونساء، مترعني بعاطفة اخلدمة عاكفني 

والضيوف من غري األمحديني يتأثرون بذلك كثريا، وخاصة الذين حيضرون اجللسة أول . ل املوكولة إليهمعلى األعما



بل الذين حيضروا باستمرار يشحنون من أجوائها ويعودون إىل بيوم بعد أن . مرة يزدادون إميانا وإيقانا إىل حد كبري
وقد كان . النقائص حبسن النية تارة وبسوء النية تارة أخرىولكن هناك آخرون يبحثون عن . يزدادوا إميانا وإيقانا

  . انطباع هؤالء النقاد أيضا بوجه عام هذه املرة أن مستوى بشاشة العاملني املتطوعني كان أعلى مما سبق
  . واآلن أقدم لكم انطباعات الضيوف الذين حضروا اجللسة

يف اجللسة ألول مرة " كونغو كنشاسا"يف " بندوندو" إقليم املتحدث باسم برملان" بوين فيس بشيوا"لقد اشترك السيد 
كان كل واحد يقابل غريه : ومسع وشاهد فعالياا كلها جالسا يف خيمة االجتماع وشهد مشهد البيعة العاملية، مث قال

. قيقيهذا هو احلب احلقيقي وهذا هو الدين احل. كأم يعرفون بعضهم بعضا منذ فترة ويسلِّمون على بعضهم بعضا
 ٢٦وأضاف وقال بأننا أردنا ذات مرة أن نعقد حفال على مستوى اإلقليم ولكن بسبب اخللل يف الترتيبات مات 

شخصا يف اليوم األول فاضطررنا إللغائه، ولكنين أستغرب استغرابا ما بعده استغراب أنين مل أر أدىن خلل يف النظام يف 
شيء من هذا القبيل، ومل أمسع أحدا يتكلم بصوت عال، دع عنك أن ميوت هذه اجللسة احلاشدة، وال يوجد تدافُع وال 

وقال أيضا بأنه عندما كان األطفال . كنت ال أمتالك عواطفي حني كنت أنظر األطفال الصغار يسقون الناس ماء. أحد
من عادة . حباجة إليهالصغار يقدمون ماء أو شيئا آخر حبب وتودد متزايد ما كان املرء يقدر على الرفض وإن مل يكن 

األطفال الصغار بوجه عام أم يريدون أن يعطَوا شيئا ولكن اجلماعة األمحدية ربتهم حبيث تعودوا يف هذا السن الصغري 
ال شك أن هؤالء األطفال لن . على التضحية بعواطفهم من أجل اآلخرين ويرجحون راحة اآلخرين على راحة أنفسهم

بعد اجللسة ذهب هذا األخ إىل سفارة بالده وقال للسفري أنه .  حني يكربون بل سيخدموميسببوا أدىن أذى لآلخرين
حضر مؤمترات كبرية وحاشدة يف بلده ويف اخلارج أيضا ولكن مل يشاهد حسن النظام والتنسيق الذي رآه هنا يف هذه 

  . اجللسة
متدح ا ترتيبات اجللسة، فكان نظامها جيدا ال أجد كلمات أ: يف ذكر انطباعاته" بينني" قال وزير الداخلية يف 

لقد الحظت يف أفراد اجلماعة عاطفة غري عادية خلدمة اآلخرين تطوعا، وهذه العاطفة . ومنسقا بتنسيق حمكَم جدا
لقد رأيت : يتابع الوزير قائال. صارت غذاء لروح كل أمحدي وهلذا السبب ترى اجلماعة اليوم حترز تقدما إثر تقدم

مل أر قط .  وكبارا حىت املسنني أم ال يهتمون بطعامهم بل كان جلّ اهتمامهم منصبا على أن تنجح جلستهمصغارا
لقد جلت يف العامل، ورأيت ترتيبات احلفالت يف الدول . يف أي مكان أناسا جياهدون إىل هذا احلد لتحقيق بغيتهم

فهنا يؤدي . ت احملكَمة واملنسقة عند تلك القوى العظمى أيضاالعظمى مثل أمريكا ولكن مل أالحظ مثل هذه الترتيبا
إن سر قوة اجلماعة على . األوالد الصغار أيضا واجبام تطوعا وبكل شوق ويعملون بالتوجيهات اليت توجه إليهم

رساء دعائم األمن يف وأقول علنا أن اجلماعة اإلسالمية هي الوحيدة اليوم اليت تعمل إل. مستوى العامل هو أن هلم خليفةً
  . العامل، وهي اجلماعة الوحيدة على سطح األرض اليت تعلّم األخوة والصرب وحتمل راية أمن العامل

. إن بيان كيفية اجللسة يفوق قدريت: وزير الدفاع يف أوغندا الذي اشترك يف اجللسة" كسبس جيونغا"يقول الدكتور 
ال ميكن : مث قال بعد مشاهدة كل ذلك. ومني ورأيت معرضا أيضالقد شاهدت ومسعت فعاليات اجللسة على مدى ي

لقد صدقت متاما، ال ميكن : حىت اجليش ال يسعه أن يفعل ذلك، فقال: أن خيلق مثل هذا النظام إال اجليش، فقلت له
  . خلق مثل هذا النظام حىت يف أي جيش يف العامل



انيت غوين، وبانايت يوتس، أو ما شابه :  اجللسة ضيفان امسهماكان من الضيوف القادمني من اليونان واملشتركني يف
وقد بعث بعد عودته من اجللسة رسالة عرب الربيد . السيد بانايت يوتس يترجم كتب اجلماعة أيضا إىل اللغة احمللية. ذلك

إن . رين وليدعوا هلملقد اجتمع يف هذه اجللسة احلاشدة آالف ليوزعوا احلب والوئام على اآلخ: االلكتروين قال فيها
اجلماعة اإلسالمية األمحدية ال تعني اآلخرين على . رؤية هذا االجتماع احلاشد خلدمة بعضهم بعضا ليس بأمر هين ولَين

إنّ حال اجلماعة اليت تساعد اآلخرين . أم متسولون بل تبدأ مشاريع يستطيع الفقراء بسببها أن يقوموا على أقدامهم
مل أر ومل أمسع أحدا يف أيام اجللسة يشتكي من شيء، ومل أر . ع ذلك تكون متواضعة ليس أمر عادياعلى هذا النحو وم

كان كل عامل متطوع يبذل قصارى جهوده، ومع كل هذا . وجها غري بشوش، ومل أمسع أحدا يتكلم بصوت مرتفع
ء اجلامعة األمحدية فيقول عن العاملني وكان هذا األخ مقيما يف بنا. اجلهد اجلهيد كانت االبتسامة بادية على وجوههم

  . هناك أم كانوا حياولون أن جيد الضيوف ذلك املسكن كبيت هلم
كانت ترتيبات : كان من ضمن الوفد القادم من نيجرييا مسؤول من التلفزيون احمللي امسه السيد إسحاق، قال هذا األخ

ل من املطار إىل اية اجللسة على خري ما يرام من كل واستمرت من االستقبا. اجللسة كلها حبسب املستوى العاملي
شاهدت مشهد البيعة العاملية ألول مرة وكان املشهد . كانت اخلطابات امللقاة فيها جيدة جدا. اجلوانب والنواحي

جة مل وفترات اجللسة اليت حضرها اخلليفة كانت مليئة بالعواطف لدر. عاطفيا جدا وترك يف ذهين تأثريا إجيابيا كبريا
مل أر مثل هذا املشهد يف . أمتالك نفسي وسالت عيناي دموعا حني رأيت آالف الناس خمِضعني رؤوسهم طاعة إلمامهم

جيب على األمة املسلمة . احلب واإلخالص الذي أبديتموه يل يف أثناء اجللسة وبعدها سأخرب به عند عوديت. حيايت قط
  . بأسرها أن تتأسى ذه األسوة

لقد الحظت باشتراكي يف جلسة مجاعة : النيجريية Mirror National سكينة نوال نائبة مدير اجلريدة تقول السيدة
بريطانيا أن أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية حيبون بعضهم بعضا، كل واحد يقابل اآلخر بوجه بشوش وجاهز 

 وأشعر باالعتزاز يف هذا القول أن اجلماعة  عاما وأقول علنا١٨أنا أزاول مهنة الصحافة منذ . ملساعدته كل حني وآن
كانت . اإلسالمية األمحدية هي الوحيدة من بني مجيع اجلماعات اإلسالمية اليت تعمل بأوامر اإلسالم وهي قدوة لغريها

مل أالحظ ذلك . كان كل رجل وأنثى، صغري وكبري يقابل غريه باحلب والود. ترتيبات اجللسة كاملة من كل النواحي
  .أي حمفل إسالمييف 

  . فهذه االنطباعات من غري األمحديني ليست للسماع فقط بل جيب أن جنعل هذه الكيفية مسيطرة علينا دائما
باالشتراك يف اجللسة : وهو عضو الربملان أيضا فقال يف انطباعاته) مدينة بلجيكية" (كستاريل"لقد حضر اجللسة عمدة 

. لقد تأثّرت حبب الناس املتبادل كثريا. رأيت بأم عيين كيف يعمل به الناساطّلعت على تعليم اإلسالم احلقيقي، و
كنت قد رأيت أفراد اجلماعة على املستوى احمللي، أما اآلن فقد رأيتهم على املستوى العاملي ووجدت أن اجلماعة تعمل 

.  عائد من هنا حامال معي احلب والوئامأنا. ال يوجد مثال على هذه الترتيبات املثالية يف أي مكان آخر. أيضا مبا تقول
ومنظمة املهندسني أيضا وعلمت كيف ختدم " اإلنسانية أوال"لقد زرت خيمة . لقد أخربمتوين بتعليم اإلسالم الصحيح

  . لقد ازداد احترامي للجماعة أكثر من ذي قبل. كل هذه األمور حيرتين كثريا. اجلماعة البشرية
لقد وجدت اجلماعة اإلسالمية : فقال) مدينة بلجيكية" (ترن هارت" عمدة ومستشار كذلك اشترك يف اجللسة نائب

مما ال شك . اإلسالم الذي قدمتموه هو احلق. األمحدية مبجيئي هنا على عكس ما كنت مسعته عنها يف وسائل اإلعالم



وا البشرية كلها حتت راية واحدة ببيان إنكم تريدون أن جتمع. فيه أن تعليم اإلسالم الذي تقدمونه هو اإلسالم احلقيقي
  . تعليم اإلسالم احلقيقي، وهذه حسنة كبرية بال أدىن شك

وال أرى يف العامل دينا خيدم . كنت قد رأيت يف مدينيت أيضا أن اجلماعة تسعى جاهدة خلدمة البشرية يف العامل بأسره
لقد رأيت العاملني يف اجللسة وتأثرت م حني رأيت . منالبشرية على هذا النحو وينشر فيه تعليم احلب والوئام واأل

لقد خطر ببايل أنه إذا عمل الناس يف بالدنا : يتابع الراوي ويقول. أم حيسبون أنفسهم سعداء جدا خبدمتهم الضيوف
  . أيضا بالعاطفة نفسها ملا تعرضنا للمشاكل املالية اليت منر ا حاليا

زرت جلسة السيدات أيضا، واحلب والود الذي لقيته هناك مل أر . ى املدن البلجيكيةتقول زوجة نائب العمدة يف إحد
كان عدد النساء كبريا جدا ومع ذلك . عندما جاء اخلليفة إىل خيمة النساء كان املشهد غريبا للغاية. مثيله يف حيايت

. سكوت مع أن عددهن باأللوفوعندما خطب اخلليفة مسعته النساُء بكل صمت و. كان السكوت سائدا اخليمة
مث . األسئلة اليت كانت يف ذهين حول تعليم اإلسالم عن النساء وجدت األجوبة عليها كلها من خالل خطاب اخلليفة

حني دخلت خيمة النساء أول مرة ساورين خوف ما لكنين حني بدأت : مث تقول. ذهبت إىل خيمة االجتماع الكربى
  .سيح زال خويف كلهاالستماع إىل خطاب خليفة امل

أنا أعرف اجلماعة منذ مدة طويلة وحضرت اجللسة : وهو ضيف من بلجيكا قال يف انطباعاته" شوبام ميمد"السيد 
أول مرة، فبعد قضاء ثالثة أيام هنا يف اجللسة ومشاهدة الفعاليات كلها أريد أن أعلن بوضوح إن األمحدية هي اإلسالم 

  . يف السجدة، وهو أثَّر يف قليب كثرياولقد رأيت الناس يبكون . الصحيح
لقد حضر اجللسة عامل اجتماعي يدعى كينث كرميونا من مالطا وهو يعىن باملعاقني، وقال إن ما أعجبين أكثر يف 

مث قال لقد أعجبين جدا . اجللسة هو انشغال األوالد أيضا بكل محاس ونشاط يف أعمال اجلماعة، حيث كانوا يسقون
مث قال لقد قرأت كتيبا عن .  توجيهاته للجلسة أطيعوا واستجيبوا لكل توجيه حىت لو صدر من طفلقول اخلليفة ضمن

تناولوا من الطعام حبسب احلاجة وال تسرفوا بسكب الزائد عن "إرشادات اجللسة فسررت جدا بقراءة توجيه 
  . ، فسررت كيف تم اجلماعة بأمور بسيطة صغرية"حاجتكم

  . ن هذه األمورفالناس يالحظون ويسجلو
مث كان من الضيوف صحفي من مالطا وهو يقدم برناجما تلفزيونيا أيضا وامسه ايوان باتولو احملترم، وله عالقات 

لقد تبني يل كوضح النهار أن : "باجلماعة منذ ثالث سنوات ماضية، وكان يتمىن أن يسجل مقابلة معي أيضا، فقال
وهو مستحيل دون نصرة اهللا .  بلدا من بالد العامل٢٠٦حبيث تأسست يف  عاما ماضيا ١٢٥اجلماعة أحرزت تقدما يف 

  ". كان كل شيء يف اجللسة مرتبا ومنظما، وحيثما وجد ترتيب ونظام يكون اهللا هناك: وتأييده، مث قال
لعودة إىل لقد سجل مقابلة معي وقال إنه سيصنع فلما وثائقيا عن اجلماعة ملدة ساعة بعد ا. فهذا انطباع ضيف مسيحي

من مالطا، فهو يدرس الفلسفة يف الكلية، ويكتب مقاالت يف اجلرائد " مايكل غريغ"وباإلضافة إليه جاء األستاذ . بلده
فقال إنه يريد أن يكتب مقاال مفصال عن فعاليات اجللسة واخلطب اليت ألقيت فيها، لكي يستفيد منها . واالت أيضا

  . نصائح واملبادئ الصادرة يف هذه اجللسة عن الفالح الديين والدنيوياآلخرون أيضا، وينتفعوا من ال
ِمستر تريي اييت "حضر الضيوف األمحديون وغري األمحديني من غيانا الفرنسية، وكان من الضيوف غري األمحديني 

 هؤالء حلضور حني تلقيت الدعوة حلضور اجللسة مل أفهم ملاذا يدعوين: فقال. وهو أستاذ التاريخ وهو مسيحي" كوت



أما اآلن فقد أدركت . ومع ذلك مل أقدر أمهية اجللسة. اجللسة، ولقد أروين بعض الفيديوهات أيضا وشرحوا يل
فالعامل حباجة إىل مثل هذه . باحلضور شخصيا يف اجللسة ما أمهية اجللسة يف اجلماعة، بل ما أعظمها أمهيةً للعامل كله

كانت روحي تتلقى متعة غريبة ال يسعين بياا عند ". ع وال كراهية ألحداحلب للجمي"اجللسات اليت شعارها 
االستماع إىل تالوة القرآن الكرمي يف بداية فعاليات اجللسة، ولقد حصلت على شريط هذه التالوات وأوقن أا ستهيئ 

  . يل السكينة
إن أمي : ولقد قالت صحفية هندوسيةلقد حضر اجللسة عدد من رجال اإلعالم أيضا من بريطانيا وبالد أخرى أيضا، 

لكنين مل . هم خطريون جدا، سوف يقتلونك ولن يعثر على وجودك: منعتين من الذهاب إىل برنامج املسلمني وقالت
إن األمحديني أكثر منا أمنا : أستجب ألمي، أما التجربة اليت حصلت يل هنا فسوف أقول ألمي بعد العودة إىل البيت

أشكر هللا على أين مل أُحرم من . ليمهم مجيل جدا لدرجة جيب أن حتضري اجللسة أنت أيضاوسالما، وكالمهم وتع
  . حضور اجللسة

وهي مقدمة برنامج " مرمي عبدل"حيث تأسست اجلماعة هذا العام فجاءت صحفية تدعى " بيليز"مث كانت ضيفة من 
لقد أعجبين حضوري يف جلسة اجلماعة : ن اجللسةفقالت ضمن انطباعاا ع". التلفزيون الكرميي يف بيليز"مشهور يف 

مث أردفت قائلة إن شعار . اإلسالمية األمحدية أكثر مما كنت أتوقع، فقد استقبلين مجيع العاملني يف اجللسة حبب واحترام
ت حبا ولقد تلقي. ترك وقْعا عظيما يف قليب، ولقد تدبرت هذا الشعار كثريا" احلب للجميع وال كراهية ألحد"اجلماعة 

وإنين أشكرهم على ذلك . واحتراما من كل طرف وصوب يف األيام املاضية، لقد أحتفتين اجلماعة الكثري الكثري
أود أن أشكر مجيع العامالت أيضا، لقد ولدت يف عائلة سنية متزمتة وكان : مث قالت. وسأتذكر هذا الترحيب لألبد

ألن . ما كربت خلعت احلجاب ردةَ فعٍل وختليت عن أوامر اإلسالموالدي مسلما يفرض تعاليم اإلسالم بصرامة، فعند
. الشدة كانت متارس يف فرض شعائر اإلسالم الرائجة يف املسلمني مثل احلجاب لدرجة أين ابتعدت عن تعاليم اإلسالم

وحني حضرت اجللسة .  يف كل حال�فعندما كربت خلعت احلجاب وما شابه من األمور، إال أنين ظللت أؤمن باهللا 
فقد رأيت . السنوية حصلت يل جتربة غريبة، فلم أر أي امرأة مقيدة وحمبوسة، بل قد وجدت كل امرأة وفتاة حرةً

. البنات والصبايا يتجولْن بكل حرية حيثما يردن، وينشدن القصائد، ويتجولن يف السوق ويتقابلن بكل حب ومودة
فهذا املشهد ولَّد يفَّ إحساسا أين لو ولدت يف عائلة إسالمية أمحدية ملا كان سلوكي متمردا، فقد أنشأت عالقات 

  . الصداقة بالكثريات هنا
ين لالنضمام إىل  خلقهم يف بيوت أمحدية، ووفَّق البعض اآلخر�فاألمحديون سعداء، وعليهم أن يشكروا اهللا على أنه 

صحيح أن يف بعض البنات األمحديات أيضا حتدث ردةُ فعل على ما . ووقاهم من األمور اليت تؤدي إىل التمرد. اجلماعة
جيدن يف اخلارج، فعليهن أيضا أن يتذكرن بأن اآلخرين هم يتأثرون بنا فال داعي لإلصابة بأي نوع من الشعور 

  . ل إنسان هو حبسب مقتضى الفطرة، فيجب العمل بهفتعليم اإلسالم اجلميل لك. بالدونية
إين أذهب إىل الكنيسة بانتظام وأنا سيدة متدينة فلم أجد يف الكنيسة قط اإلكرام الذي : مث قالت إحدى الصحفيات

وجدته هنا، فلم أشرب اخلمر ومل أدخن قط، فهي سيئات وأعدها من السيئات، ومع هذا وذاك قد تلقيت هنا معاملة 
  . ميزةمت



أشكر خليفة املسيح وأفراد اجلماعة اإلسالمية : احملترم" آريت نيف"يقول أحد األصدقاء غري األمحديني من كازاخستان 
لقد وجهت يل أول دعوة . األمحدية من أعماق قليب، على دعوم يل حلضور اجللسة، وإتاحة الفرصة إللقاء الكلمة

لقد . عاما، وأنا أحبث يف اجلماعة منذ جاءت األمحدية يف كازاخستانحلضور اجللسة يف بريطانية قبل مخسة عشر 
احلب "وإن أكثر ما جيذبين إىل مجاعتكم شعاركم . مضى على حبثي يف خمتلف األديان كعامل ديين أكثر من نصف قرن

يء وبراق لدين كان هذا الشعار انقالبا ظهر يف أواخر القرن العشرين، وبدايةَ باب مض." للجميع وال كراهية ألحد
حنن اجلميع نشهد اليوم على أحداث ووقائع : قال. اإلسالم، والذي مل تنتبه إليه احلركات اإلسالمية األخرى إىل اليوم

يف هذه األوضاع إن اجلماعة . تولِّد االضطراب والقلق، حيث التطرف على أوِجه، ويكاد خيتفي الصرب والتسامح الديين
يدة يف العامل اليت تسعى من خالل األعمال اإلنسانية لتنوير العامل من جديد بالنور الذي اإلسالمية األمحدية هي الوح
إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف العصر الراهن أكثر اجلماعات تقدما وأسرعها : مث قال. يتمتع به اإلسالم منذ البدء

  . انتشارا
فهذه . سالمية األمحدية قريبة من قلوب املاليني من الناسوهذا األمر صحيح منطقيا أيضا إذ إن تعاليم اجلماعة اإل

وهذا األمر خييف املشايخ املزعومني هناك فلذا يبذلون . التعاليم قريبة من قلوب الشعب القَزقي أيضا وأقرب إىل الفهم
وكازاخستان وينبغي أن تدعوا لألمحديني يف قرغريستان . قصارى جهدهم إلحلاق الضرر باألمحدية اإلسالم احلقيقي

  . أيضا أن حيميهم اهللا
كان الوفد من سرياليون يضم الدكتور عثمان فوفا احملترم وهو السكرتري العام لرابطة األديان يف سرياليون، والربوفيسور 
كرمي احملترم وهو رئيس قسم العلوم يف اجلامعة وسكرتري عام للكونغرس اإلسالمي يف سرياليون، واألستاذ اميبو بنغورو 

إن التلفزة السرياليونية قد بثت : و رئيس احلزب احلاكم يف العاصمة فري تاون، وهو بفضل اهللا قد بايع، ويقولوه
أحداث اجللسة مباشرة، ولقد شاهد رئيس البلد أيضا برامج اجللسة، وحني أى األستاذ تومي كالون خطابه اتصل 

  .الرئيس بأعضاء الوفد وهنأهم باجللسة
إن حب أفراد : ، فقال"ترينيداد وتوباغو"وزير األمور القانونية يف " ِمستر بركاش رمادار"لسةَ هذا العام حضر اجل

أما اجللسة فكان كل شيء فيها رائعا، وكان محاس العاملني وإخالصهم يربهن على . اجلماعة خلليفة املسيح يتعذر بيانه
إن حضوري يف اجللسة قد هز كياين من .  اجلماعةأن هذه اجلماعة ليست من صنع أي إنسان، بل إن يد اهللا وراء هذه

  . ادعوا اهللا يل أن يوفقين للعيش باإلميان والتواضع. الداخل
لقد جاء وفد من كرواتيا يضم تسعة أفراد منهم مخس سيدات كاثوليكيات، أربع منهن طالبات يف اجلامعة واخلامسة 

رئيس املركز العريب يف جامعة زغرب والثالثة اآلخرون وكان معهن أربعة رجال، أحدهم كان . رئيسة قسم املتحف
لقد شاركت يف مناسبات خمتلفة ال حصر هلا يف العامل، ": علي بيغ فتش"فقال رئيس املركز العريب . من الكاثوليك

 ويقصد- لكنين مل أشاهد قط مشهدا مثيال لسقاية األوالد الصغار يف اجللسة حبب وإخالص، إن األوالد يف اجلامعة 
  .  كانوا يعملون متطوعني بإخالص، فهم بعملهم قد خلبوا لب اجلميع-الطالب

ال نعرف مىت : احملترمة" ساندرا"قالت إحدى الضيفات يف هذا الوفد وهي رئيسة قسم املتحف يف اجلامعة وامسها 
مثال هؤالء العاملني مل أر يف حيايت أ: مث قالت. يستريح هؤالء العاملون، فحيثما رأيناهم وجدناهم يعملون بنشاط

مث كانت مشاهد البيعة العاملية ال سيما سجدة الشكر إثر البيعة، ودعاء الناس بضراعة تبعث على الدهشة . املخلصني



إحدى عضوات هذا الوفد مايا احملترمة وهي تدرس أديان العامل يف جامعة زغرب، طرحت علي بعض . واالستغراب
 بالردود، مث قالت جيب على املسلمني والقادة اآلخرين أن يتلقوا توجيهات من خليفة إا مقتنعة جدا: األسئلة، وقالت

وكان سؤاهلا أنه ملاذا مييل الناس إىل التطرف رغم تلقيهم . املسيح وبذلك ميكن حل املشاكل الكثرية بسهولة وسالم
 فاقتنعت حلد كبري، وصرحت أا قد الدراسة يف اتمع املتحضر وملاذا يصبحون جهاديني؟ فرددت عليها ردا مفصال،

  . اقتنعت بالرد
هذه : من هييت وهو مدير يف وزارة الثقافة يف هييت، فقد حضر اجللسة، وقال" غريي غيتو"مث كان من الضيوف األستاذ 

هذه فقد فرحت جدا حبضور . أول مرة يشارك يف هذه اجللسة العظيمة للجماعة اإلسالمية األمحدية أي ممثل حكومي
لقد فرحت . اجللسة، فبعد رؤية نظامكم أود أن أعلن على املأل أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية مجاعة مثالية للعامل

هؤالء العاملون املتطوعون . واستغربت من رؤية أنّ مجيع العاملني يف اجللسة متطوعون حبماس وأغبطهم على ذلك
  .  املسجد أيضا ودعا هناك بأدب حبسب أسلوبه وبعده سجد طوياللقد زار. منهم الصغار والكبار والرجال والنساء

  : اآلن أقدم لكم انطباعات املبايعني اجلدد
لقد علّمتين هذه اجللسة كثريا، فلم تنكشف علي حقيقة حيايت : من املكسيك" غيانا لو بيزرى خون"تقول السيدة 

يف املاضي عرفت عن مجاعة متحدة وأن هلا . ميفحسب، بل قد عثرث على أسباب األوضاع الراهنة للعامل اإلسال
لكنين عرفت بعد حضور اجللسة أن تلك اجلماعة ليست متحدة مثل اجلماعة اإلسالمية . مراكز خمتلفة يف شىت البالد

هي يف املاضي كنت أعتقد أن الفرقة اليت أنتمي إليها . األمحدية، وال هي منتشرة يف العامل كاجلماعة اإلسالمية األمحدية
 أن �كنت أدعو اهللا .  متارس هنا�الصحيحة حصرا لكنين اآلن عرفت باالستماع إىل خطب اجللسة أن أسوة النيب 

. اإلسالم وسد حاجات احملتاحنييوفقين لالنضمام إىل خري الناس ويهديين باخلالفة احلقة، ويوفقين لبذل مواهيب لنشر 
  . واآلن أعتقد أن اهللا تعاىل قد أجاب دعائي، حيث وفقين لالنضمام إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية

لقد اطلعت على اتساع اجلماعة : من بيليز وامسه اإلسالمي محزة رشيد، يقول" ايوان ارن"مث هناك مبايع جديد يدعى 
ة، إن تنظيم هذه اجللسة وترتيبها يتسم بالسحر، لقد شاهدت يف هذه اجللسة املشاركني يف هذه األيام الثالثة للجلس

. من أكثر من مثانني بلدا من الطبقات املختلفة، منهم الفقراء واألغنياء أيضا، ورجال السياسة ورجال احلكومة أيضا
  . ائعةولقد عمل عدد كبري من العاملني املتطوعني إلجناح اجللسة، وكانت الضيافة ر

احلمد هللا كانت اجللسة : وهي أيضا مبايعة جديدة" مريي رينثا جواين"السيدة " جزيرة مارشل"تقول رئيسة إماء اهللا يف 
. نعمة عظمى يل، فمنذ وصلت إىل هنا وجدت احلب واللطف من اإلخوة واألخوات واإلحساس مبصاب اآلخرين

لقد رأيت العمل بشعار اجلماعة احلب للجميع وال كراهية ولقد شعرت عند احلديث معهم كأننا متعارفون سلفا، و
  . ألحد

كان لدي إحساس غريب وكانت عيناي تدمعان عند مساع كل كلمة، ال أستطيع أن أعرب عن : مث قالت عن خطيب
  . اهللاعواطفي، مث كان مشهد البيعة العاملية أيضا ساحرا ومؤثِّرا جدا، ومن املؤكد أين أجدين بعد البيعة أقرب إىل 

رأيت يف الرؤيا أين أصلي يف مسجد مجيل وواسع جدا، وال أعرف : لقد قصت أمحديةٌ أفريقية أمريكية، رؤياها قائلة
واآلن بعد حضور اجللسة فهمت تأويل . الكثريين من املصلني يف ذلك املسجد، وأشعر بعد كل حلظة أين يف بلد آخر



أسأل اهللا تعاىل أن يوفقين للعيش مسلمة قوية بكامل . من شىت البالدرؤياي، حيث يصلي الناس باجلماعة بعدد كبري 
  . الطاعة

كانت قلوب سكان خمتلف البالد يف العامل عامرة حبب : يقول مبايع جديد من املكسيك وهو بشري كوياسو احملترم
يوف تطوعا ومبنتهى كان العاملون يف اجللسة يضيفون الض. اخلليفة وعواطف الفداء له، وهذا احلب ال نظري له

  .إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية مثالية يف العامل وتعرض على العامل صورة اإلسالم الصحيح. اإلخالص
شعرت بقليب أن : مبايع جديد من املكسيك وهو اإلمام إبراهيم تشرتشل قد انضم إىل اجلماعة مع أتباعه السبعني يقول

ه اليت ال حصر هلا، ويف ظل اخلالفة يتمتع الناس من شىت شعوب العامل باحلب يف أيام اجللسة تنـزل أفضال اهللا وبركات
  . والتآخي
كان كل مشارك يف اجللسة يشهد . إن خطب اخلليفة زادت معرفيت ويف الوقت نفسه نلت سكينة قلبية أيضا: مث يقول

  . بلسان حاله، على أن اإلسالم دين احلب والسالم والذي حيتاج إليه كل قوم وبلد
لقد أثَّر يفّ اجتماع خمتلف األفراد والتنظيم واحلب واألخوة كثريا يف هذه اجللسة : غريغوريو غوزيليز من بنما"يقول 

كان اجتماعا مثاليا قد أحدث . السنوية يف بريطانيا، ولقد شعرت أن كل إنسان يف اجللسة حيب غريه بصدق القلب
جب علينا أن نشرك اآلخرين فيها أيضا، لينضموا أيضا إىل اجلماعة، ولكي انقالبا يف حياتنا الروحانية، واآلن من الوا

  . يستفيد أفراد اجلماعة يف بنما منها حق االستفادة
، ولقد شارك يف اجللسة هذا ٢٠٠٨وكان قد بايع يف عام " ِمستر ديوئيو آبدو"جاء ضيف من غيانا الفرنسية وهو 

دة، وإين أول من قِبل األمحدية يف غيانا الفرنسية، لكنين اآلن باملشاركة يف كنت مسلما بالوال: العام ألول مرة، ويقول
قد شرح اخلليفة أساليب : يقول. اجللسة تعرفت إىل اإلسالم الصحيح، واآلن أدركت حقيقة األمحدية وأمهية اخلليفة

  . احلياة، وكل إنسان ميكن أن ينال رضوان اهللا بالسلوك على هذه الطرق
حني ذهبت إىل مسجد األمحديني يف بلجيكا وجدت : يل مقيم يف بلجيكا هو السيد أبدوفال، وقالجاء ضيف سنغا

ولقد . وهنا أيضا مل أر منهم سوى احلب واللطف، وأنا متأثر جدا من بيئة احلب واألخوة. احلب واللطف الكثري
د رأيت األمحديني يصلون ويدعون يف شاركت يف البيعة العاملية وبايعت، وال يسعين بيان عواطفي وقت البيعة، ولق

إن اخلليفة أقامه اهللا، ولقد أدركت ورأيت بأم عيين باملشاركة يف : فاألمحديون فعال مسلمون حقيقيون، مث قال. اجللسة
  . اجللسة ومقابلة اخلليفة أن اهللا هو من يقيم اخلليفة

احلمد هللا على أين وجدت يف اجللسة ما كنت : فقالجاء ضيف من الفلبني وامسه يول اواليا وهو بايع يف العام املاضي 
واآلن سوف أقضي بقية حيايت كأمحدي إن شاء اهللا، إن أعمال العاملني يف اجللسة حبب وإخالص جلديرة . أحبث عنه

ولقد رأيتهم يعملون من الصباح إىل املساء، مث رأيت كيف أن األوالد الصغار يسقون الضيوف، . باإلعجاب والتقدير
  . كان عاطفيا جدا.  هذا املشهد رائعا، ولقد خلب قليب هذا احلب واللطفوكان

إن املشاعر اليت نشأت يف قليب أيام اجللسة : مث كان ضيف من مايل الدكتور كايتام ماال وقد بايع يف اجللسة، يقول
مث . ة يف املستقبلأتيت إىل هنا أول مرة، وأعود عاقدا العزم على أين سأحضر كل جلس. نشأت أول مرة يف حيايت

إن األعداء ال ميكن أن ينجزوا عشر معشار هذه اجللسة وإن بذلوا جهودا مضنية، وأعتقد أن القوى العظمى يف : يقول



فاجلماعة األمحدية فعال مجاعة حقة وصادقة، ولذلك . العامل مثل هيئة األمم املتحدة أيضا ال تقدر على مثل هذا التنظيم
  . أعماق قليبقد قبلت األمحدية من 

  . فاملناطق اليت يواجه األمحديون فيها احلظر والقيود كما ذكرت لكم قرغيزستان مثال، فلهم أيضا عواطف رائعة
احملترم للمشاركة يف اجللسة وقال بفضل اهللا تعاىل قد وفقت " عسكر أمر"لقد جاء أحد اإلخوة من كازاخستان السيد 

اضي أيضا، لكنين أقمت يف اجلامعة أول مرة، وأرى أن إقامة الضيوف من بالد للمشاركة يف اجللسة مرات كثرية يف امل
خمتلفة يف مكان واحد رائعة جدا، ألنه بذلك تسنح الفرصة إلنشاء العالقة القوية مع البعض، وفوق ذلك كله يتسىن 

 كازاخستان ال نستطيع أن جنتمع وهذا األمر كان مهما جدا يل ألننا يف. هلم أن يصلّوا مجاعةً بعدد كبري حيثما يقيمون
  . بعدد كبري من أجل الصالة، وبعد الصالة باجلماعة نشأ عندي إحساس بأنه كم كنت حمروما من الصالة باجلماعة

كما قلت قبل قليل إن قسم اإلعالم يف اجلماعة املركزي والربيطاين أجنزوا أعماال جيدة هذا العام، فهذا العام غُطيت 
فبواسطة الفريق املركزي . ول مرة بشكل جيد، حيث بلغت العاملَ رسالةُ األمحدية اإلسالم الصحيحفعاليات اجللسة أ

فبواسطة الصحافة بلغت . جاء رجال اإلعالم من اخلارج أيضا وهم أيضا أبدوا انطباعات جيدة كما ذكرت لكم
ما زالوا يكتبون املقاالت وينشرون األخبار رسالة اإلسالم ثالثةَ عشر مليون إنسان تقريبا يف بريطانيا وحدها، والبعض 

فلم يصلْنا التفاصيلُ منهم، ونقدر أن بواسطتهم قد وصلت رسالة اإلسالم يف خارج بريطانيا أيضا إىل ثالثة عشر 
وفيما خيص الصحفيني أود أن أقول إم يضمون أناسا خمتلفني فبعضهم . مليون إنسان تقريبا وبلغهم تعليم اإلسالم

وبعض الذين ال يؤمنون بوجود اهللا حني يأتون إىل هنا يتأثرون من . ن إىل دين ما وبعضهم ال يؤمنون بأي دينينتمو
فبعض . كما أن الضيوف يأتون من أصناف خمتلفة وهم يلبسون مالبسهم اخلاصة، وحيافظون على تقاليدهم. األجواء

أن النساء حني يأتني إىل براجمنا يغطني الرؤوس عادةً ومعلوم . النساء يلبسن مالبس حمتشمة وال يردن تغطية الرؤوس
لكن من املالحظ أن بعض الرجال يعتادون . لكنهن إذا مل يغطني فال حرج يف ذلك إذ ال نستطيع أن نفرض عليهن

 القسوة والتطرف، ففي اجللسة جاءت ضيفة صحفية من هيئة اإلذاعة الربيطانية وكانت حاسرة الرأس، فتقدم إليها أحد
فهي كانت صديقة أحد األمحديني وهي تعرف اجلماعة جيدا وقد . األمحديني من اخللف ووضع على رأسها حجابا

أما وقتها فلم يكن . سجلت مقابلة معي أيضا وكانت حينها قد ارتدت لباسا حمتشما جدا وكانت تغطي رأسها أيضا
 وقالت لصديقها األمحدي لو كان غريه تصرف على رأسها حجاب إال أا جتاهلت تصرف هذا األمحدي مبتسمة،

  . معها هكذا لغضبت عليه أو كان ميكن أن تأخذ انطباعا سلبيا
فعلى الرجال أن يتذكروا أم مل يعينوا مسيطرين، فعليهم أن يبقَوا يف حدودهم فليس من الواجب عليهم أن يضعوا 

  . احلجاب على رؤس الضيفات غري املسلمات
ورون بغض البصر وعليهم أن يؤدوا واجبهم، ومل يؤمروا بأن يغطُّوا رؤوس غري املسلمات أو حىت   الرجال مأم
.  املتشددين الذين يشوهون مسعة اإلسالم-  وإن كان عددهم قليال جدا-فهناك بعض الرجال فينا أيضا. املسلمات قهرا

دث آخر من هذا القبيل كانت هناك سيدة ويف حا. فال يظنن أحدهم أم مسؤولون مكلّفون بإصالح العامل كله
صحفية مع سيدة أمحدية، فقال أحد للسيدة األمحدية اليت كان ترافق صحفية غري أمحدية أن تقول هلا بأن تغطية الرأس 

فأقول ملثل هؤالء الرجال أن عليهم أن يصلحوا بيوم أوال وسينصلح العامل . يف البيئة األمحدية ضروري، فلتغطِّ رأسها
لقد ضربت لكم مثل صحفية مسلمة بدأت تكره . هذه هي األعمال اليت تنفّر الناس عن اإلسالم. له تلقائيا بإذن اهللاك



اإلسالم وابتعدت عنه بسبب قسوة والديها غري احلكيمة وبدون مربر واختارت سبيل التمرد، ولكنها عندما جاءت إىل 
  . نت لو ولدت يف بيت أمحديهنا وشاهدت سلوك النساء األمحديات واستقالهلن مت

فهذا النوع من اإلصالح جيب أن يتم من خالل إصالح النساء، وخاصة يف أوروبا حيث تسمعون الضجة القائلة أن 
فعندما يقوم الرجال مبثل هذه التصرفات حيدث الفساد . الرجال يقسون على النساء ويعاملون بظلم بغري وجه حق

جيب على النساء أن يشرحن املوضوع باحلب والود أن النساء يعملن يف جماهلن حبرية وأنه فإذا حدث مثل هذا . تلقائيا
  . إنْ مل تلبس سيدة غري أمحدية الوشاح يف خيمة النساء فال بأس يف ذلك، ولكن يكون لباسهن حمتشما على أية حال

 املرة أيضا كاملعتاد إليصال فعاليات اجللسة إىل لقد لعبت قناة امي يت ايه دورا كبريا وفعاال بفضل اهللا تعاىل هذه
لقد أظهر مشاهدو فعاليات اجللسة من األمحديني سرورهم وسعادم . األمحديني وغريهم يف بالد خمتلفة يف أحناء العامل

نطباعات كما بعث اإلخوة العرب من غري األمحديني أيضا ا. وشكرهم، كذلك أظهر غري األمحديني انطباعام احلسنة
مشجعة جدا بل قالوا أيضا أن هذا هو اإلسالم احلقيقي الذي حيتاج إليه املسلمون اليوم، وهذا هو نظام اخلالفة احلقيقي 

  . الذي حتتاج إليها األمة املسلمة اليوم
هذا لقد بثّ التلفزيون الوطين يف سرياليون وغانا وقناة نيجريية خاصة فقرات اجللسة لبضع ساعات كل يوم وترك 

وجاءتنا انطباعات مشجعة جدا من تلك البالد قال فيها أصحاا أم اطلعوا مبشاهدة هذه الربامج . البثّ تأثريا طيبا
كنت قد مسعت كثريا عن اجلماعة : وقال أحد اإلخوة غري األمحديني. على حقيقة اجلماعة اإلسالمية األمحدية واإلسالم

لسة على تلفاز غانا استغربت كثريا حني علمت أن ما خيربنا به إمامنا احمللي األمحدية ولكن عندما شاهدت برامج اجل
وقد مسعت أولَ مرة مجاعةً مسلمة تقدم تعليم اإلسالم ذه الطريقة اجلميلة . عن اجلماعة األمحدية كذب صريح

 الوطين مع إحدى أخوايت كنت أشاهد التلفاز: مث يقول املعلق أن أمحديا من غانا قال. وتشجب اإلرهاب بكل صراحة
ولقد شاهدت أول مرة التغطية احلية للبيعة . غري األمحديات وعندما شاهدت هذا البثّ قررت االنضمام إىل اجلماعة

يقول الراوي أيضا أنه شاهد بعض الربامج مع أصدقائه غري األمحديني والذين . العاملية وإين فخور على كوين أمحديا
يقول أحد اإلخوة يف غانا أن اجلماعة تعطي رسالة احلب واألمن .  اجلماعة األمحدية املدهشاستغربوا نظرا إىل تقدم

لقد اطلعت : وقال شخص غري أمحدي بعد مشاهدة فعاليات اجللسة. فقط وأنا أحب هذه اجلماعة وسأنضم إليهم قريبا
هدوا فعاليات اجللسة وأرسلوا انطباعام هناك أناس كثريون جدا شا. على فلسفة اجلماعة وسأنضم إليها قريبا بإذن اهللا

  . وقالوا بأم عازمون على االنضمام إىل اجلماعة قريبا
أن مشاهدة برامج اجللسة كانت بركة كبرية " فرانسس فوريب"يقول أحد اإلخوة املسيحيني من سرياليون امسه السيد 

يقول أخ أمحدي من سرياليون . لسة، فأشكركم عليهايل صباح هذا اليوم وقد تأثرت كثريا بالتغطية احلية لفعاليات اجل
لقد دعوت جرياين إىل بييت ليشاهدوا فعاليات اجللسة والحظت أيضا أن معظم الناس هنا شاهدوا : امسه احلاج اَملامي

.  العاملندعو اهللا تعاىل أن ينشرها يف مجيع أحناء! ما أعظم هذه اجللسة: يقول السيد أبو بكر كونيت. البث احلي للجلسة
وقال . شاهدت برامج اجللسة وكانت جيدة جدا: قال شخص من غري األمحديني يف مدينة فري تاون يف سرياليون

لقد بثّ التلفزيون الوطين يف نيجرييا أيضا . شاهدت فعاليات اجللسة مع أصدقائي غري األمحديني وتأثروا ا كثريا: غريه
دون هذه القناة، ويرون أن قرابة مليون شخص شاهدوا أو مسعوا وهناك عدد كبري جدا يشاه. فعاليات اجللسة

كذلك شاهد ثالثة مئة . وهذا العدد غري العدد الذي ذُكر حتت عنوان وسائل اإلعالم. اخلطابات امللقاة يف اجللسة



 ويف.  المي يت ايه على االنترنيتLive streamingوثالثون ألف شخص فعاليات اجللسة يف اليوم األخري عرب 
اليومِني اآلخريِن أيضا كان عدد املشاهدين أكثر بعشرين ألف مقارنة مع السنوات املاضية، وذلك إضافة إىل الذين 

  . يشاهدوا عرب امي يت ايه بالتزام
لقد مسعتم انطباعات اإلخوة وعن تغطية فعاليات اجللسة، ولكن جيب أن نتذكر دائما أنه من الواجب أن ختلق هذه 

ا أكثر فينا وتدفعنا إىل األمام أكثر من ذي قبل بدال من أنْ جنلس عاطلني ومطمئنني بأننا حصلنا على ما األشياء محاس
جيب أن نعرف ذلك وأن ننتبه إىل نقاط الضعف فينا . األقوام املتقدمة تبحث عن األحسن فاألحسن دائما. كنا ننوي

الترتيبات واسعة النطاق، ولكن جيب أن نسعى إلزالتها من املعلوم أن النقائص حتدث أحيانا وخاصة إذا كانت . أيضا
  . دائما

هذه النقائص ال تقع بسبب . فعلى املسؤولني تسجيل كل هذه النقائص والتقصريات ليتداركوها يف السنة القادمة
اءات تقصري املتطوعني فقط، بل إن سلوك بعض احلاضرين ذوي الطبائع العنيدة أيضا يتسبب يف ذلك، فيجب اختاذ إجر

وعلى سبيل املثال، قد بلغين أن سيدة كانت جالسة يف خيمة النساء مع طفل صغري هلا، . إلصالح هؤالء املتعنتني
حسنا سأذهب إليه : فأخربا إحدى املسؤوالت أن هذا املكان ليس لألطفال، بل هلم مكان آخر، فقالت السيدة

أمحدية، فرجعت واعتذرت هلا قائلة إذا كان طفلك ال مث علمت املسؤولة أن هذه السيدة ليست . وأجلس هنالك
ما دمنا حنن : فبدأت سيدة أمحدية جالسة هناك تتشاجر مع املسؤولة وقالت هلا فيما قالت. يصرخ فيمكنك اجللوس هنا

هلا ال نرتعج من جلوسها مع طفلها هنا فلماذا تتضايقن منها، وهل هناك حديث بأن املرأة اليت معها طفلها ال جيوز 
  اجللوس هنا؟

  . واحلمد هللا أن املسؤولة تصرفت حبكمة ومل تتشاجر معها، بل رجعت من هناك صامتة
مثل هذه التصرفات تصدر من النساء عموما وإن كان الرجال أيضا يتصرفون هكذا أحيانا، وعلى هؤالء السيدات 

ويأخذون منها انطباعات جيدة، واحلمد املتعنتات أن يصلحن سلوكهن هذا، ألن الضيوف يرون ما حيدث يف اجللسة 
  . هللا أم مل يروا هذا املشهد املؤسف

نعم القرآن واحلديث كالمها يأمرنا بذلك، حيث أُمرنا بطاعة أويل : أما القول هل هناك حديث ينهى عن ذلك؟ فجوابه
ليكم بطاعة من يؤمر عليكم ولو كان لقد أُمرنا بطاعة األمري، حىت قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم ع. األمر أيا كانوا

فال تتصرفوا تصرفًا متمردا كهذا على كل صغرية وكبرية وال تعترضوا قائلني هل احلديث ينهى عن . رأسه بقدر الزبيبة
  .  ذلك؟ احلديث يأمرنا أن نطيع، وكل من يقول إنه مسلم أمحدي فعليه أن يلتزم ذه التعليمات

را وإناثا، أن يتذكروا جيدا أنه إذا تصرف أحد هكذا يف املستقبل فعليهم أن خيربوا كما جيب على املسؤولني، ذكو
املسؤول عنهم، ومن واجبه أن يلغي بطاقة هذا الشخص وال يسمح له حبضور اجللسة، فجماعتنا ليست حباجة إىل 

  . ذوي السلوك املتمرد كهؤالء
أما النقائص .  احلمامات مل تكن نظيفة بعض األحيانومن ناحية التجهيزات فكانت هناك شكوى من قبل النساء أن

أما الطعام ونوعية اخلبز فقد أثىن عليه اإلخوة هذه املرة عموما، وأسأل اهللا تعاىل . األخرى فسوف أخرب املسؤولني ا
  . أن يوفقنا لتحسني نوعيته أكثر



يضة عن موعد الطعام فكانت مث كانت هناك شكوى أخرى من قبل النساء أا لو تأخرت سيدة عجوز أو مر
إذا كان الطعام متوفرا فيجب تقدميه للجميع ولو جاء . هذا التصرف ليس سليما. املسؤوالت يرفضن تقدمي الطعام هلا

أحد متأخرا، وال سيما املريض والطفل والعجوز، بل جيب أن يكون هناك نظام دائم لتقدمي الطعام يف أي وقت هلؤالء 
عليكم أن تجلِسوهم بلطف مث أخِبروا كل واحد منهم بوضوح وصراحة بأن .  وقت متأخرالذين يأتون للطعام يف

الطعام يقدم لك يف غري موعده ألنك مريض أو طفل، لقد تأخرت اليوم فنرجو أال تتأخر يف املرة القادمة، وأن مواعيد 
  . ني مع هذا لطيفة ومواسيةولكن جيب أن تكون معاملة املسؤول. الطعام كذا وكذا فالرجاء أن حتضر عندها

  . كما أثىن الضيوف على جتربة تقدمي مرافق املراحيض واحلمامات على نطاق واسع يف مكان خيام الناس للمبيت
لقد جاءت شكوى من الضيوف الروس بأم كانوا مقيمني يف اجلامعة األمحدية، ولكن نظام املواصالت مل يكن على 

صول إىل مكان اجللسة يف الوقت املناسب، وكان يفوم خطاب أو بعضه يف الصباح، ما يرام، فكانوا يتأخرون يف الو
  . كما كانوا يتأخرون عند العودة إىل اجلامعة، فكانوا ينامون متأخرين وال يستطيعون االستيقاظ لصالة التهجد

 وجيب أن يسجلوا هذا األمر يف .فعلى قسم املواصالت أن يتالفوا هذا اخلطأ وحيسنوا نظام املواصالت يف السنة القادمة
 . الكتاب األمحر

وكما قلت إن اخلطباء قد . باختصار، لقد مرت اجللسة بفضل اهللا تعاىل على ما يرام إمجاال، وقد أُعجب ا الضيوف
 ال يتجزأ نسأل اهللا تعاىل أن يدمي تأثريها الطيب يف اإلخوة ويوفقهم ألن جيعلوه جزًءا. ألقوا خطبا رائعة بفضل اهللا تعاىل

  . عن حيام
وكما أن الضيوف قد عربوا عن شكرهم للمتطوعني فإنين أيضا أشكر املتطوعني واملتطوعات مجيعا، فجزاهم اهللا خريا 
وتقبل خدمتهم هذه، ووفقهم هلا أكثر فأكثر، ال رد للخدمة الظاهرة فقط، بل ينفخ فيهم روح تعاليم اإلسالم حقا، 

 .آمني. عا مسلمني أمحديني حقيقينيوجيعلهم هم واحلضور مجي
  


