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دا عبده  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حمم    
بسمِ اهللا الرحمن الرحيم �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. ورسوله

 * الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين * الرم الدوالك يم * دبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو * قيمتساطَ الْمرا الصدناه *اط الَّذرر صغَي هِملَيع تمعأَن ين

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني، �الْم .  
ينتظر العامل حلول موعد اجللسة السنوية للجماعة األمحدية يف بريطانيا، ألن       

كما أن موقع بريطانيا اجلغرايف أيضا يتيح . ركزية لوجود اخلالفة هنااملهلا صفة 
ال شـك أن أملانيـا      . أكثر من برامج هذه اجللسة    لكثري من الناس أن ينتفعوا      

بريطانيـا،  مع  وبعض البالد األوروبية أيضا تقع على خط التوقيت املتقارب          
على تقدير توقيت لندن أكثر من أي مكان اعتاد العامل هذا كله فإنّ ولكن مع 

. آخر، ولعل السبب يرجع إىل حكم اإلجنليز بالد العـامل إىل مـدة طويلـة              
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 لندن مكانا يسهل للناس السفر إليه عموما، وبالتـايل          تعد إىل ذلك    باإلضافة
  .لمندوبني الدوليني جماال للحضور يف هذه اجللسةليتيح ذلك 

على أية حال، إن أمهية جلسة بريطانيا واضحة جلية، ولقد رأينا بأم أعيننا             
  .أا قد انتهت خبري بفضل اهللا تعاىل يف يوم األحد املاضي، احلمد هللا

أتناول عموما موضوعني اثنني يف اخلطبة بعد اجللسة، أحـدمها موضـوع            
الشكر وهو حيتوي على الشكر هللا والشكر للمتطـوعني والعـاملني فيهـا،             
وثانيهما موضوع التنبيه إىل بعض التقصريات والثغرات الـيت حتـصل أثنـاء      

  .اجللسة، وذلك حىت يتم تداركها وحتسني اخلدمة يف السنة املقبلة
أما بالنسبة إىل الشكر هللا تعاىل فقد هيأ اهللا تعاىل يف هذه السنة فرصا كثرية               
يف كل مكان من العامل مكّنت اجلماعة من تبليغ دعوة األمحدية أي اإلسـالم            

 إليصال دعوا إىل فئة مـن        اجلماعةَ تقَاحلقيقي يف كل أحناء العامل، بل وفَّ      
د رأينا مشاهد فضل اهللا تعاىل خالل       ولق. الناس يصعب ظاهريا إيصاهلا إليهم    

جواليت إىل خمتلف البالد ولقد عرجت عليها خالل خطيب أثناء هذه اجلوالت            
  .وبعدها أيضا

على أية حال رأينا سلسلة من أفضال اهللا تعاىل ومننه بشأن جديد يف أوروبا   
نيـا  وأفريقيا وأمريكا واهلند أيضا، ولقد شعر اجلميع يف اجللسة السنوية بربيطا          

كل يوم جديد وكل مناسبة جديـدة       . هطول هذه األفضال ونالوا حظا منها     
لسلوك يف دروب الـشكر  أن نسعى ل نا طرقًا جديدة ألداء الشكر، فعلينا       متعلِّ
وجيب أن ينري لنا كل فضل ومنة وتأييد ونصر من اهللا تعاىل معامل جديدة              . هللا

      إىل نيل أفضال اهللا تعـاىل       هللا تعاىل ا لشكره تعاىل، وجيب أن يؤدي بنا شكر 
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لَـئن شـكَرتم    �: وإنعاماته أكثر فأكثر، ألن اهللا تعاىل قد قطع وعدا يف قوله          
كُمنبل يتيح لإلنـسان  ، فإن اهللا تعاىل ينعم على اإلنسان  .)٨إِبراهيم  ( �لَأَزِيد 

ه فرصا حىت ينعم عليه، ولكن اإلنسان بسبب كفره بنعم اهللا تعاىل وعدم تقدير  
 اهللا  ، أمـا  لفائدته هو إمنا هو    هللا تعاىل     املؤمنِ ر شكْ فإنَّ. هلا يحرم من أفضاله   

غين وال حيتاج إىل أحد وال إىل مساعدة أحد وال إىل منته وال حيتاج فهو تعاىل 
مـن   ملثل هذا الذات فهلإىل شكره أيضا، ألنه مالك مجيع الثروات والقوى،   

فضله باهللا تعاىل على الناس     عندما مين    حاجة إىل أن نكون شاكرين له؟ ولكن      
 عليهم تزدادا فلو كانوا شاكرين له ،فإنه يرى ما إذا كانوا يشكرون له أم ال       

  لقد ورد يف القرآن الكرمي يف سياق قصة سليمان أنه قال ملا            . هأفضال اهللا ومنن
 لنفِْسه يشكُر فَإِنما رشكَ ومن أَكْفُر أَم أَأَشكُر ليبلُونِي�: رأى فضل اهللا تعاىل   

نمو ي فَإِنَّ كَفَربر غَنِي فـضل  صـاحب  تعاىل اهللا فإن .)٤١النمل( �كَرِمي 
 نتحلـى  ولكـي  ومننـه  فـضله  الستزادة هو إمنا له الشكر هذا وإن ومنن،

 وتتحـسن  فأكثر أكثر إنعامات فستنالون شكرمت فلو. أيضا العليا باألخالق
 ينـال  عندما تعاىل اهللا ينسى بشقاوته الدنيا إىل املائل ولكن ا،أيض أخالقكم

. هلا نيله عند وينساه النعمة حلول قبل تعاىل اهللا يتذكر إنه. منه نعمة أو فرحة
 وخطتك اخلاص جبهدك النجاح هذا كل أحرزت لقد: أحيانا نفسه له تقول

 وقَليـلٌ �: تعاىل اهللا يقول. معك عملوا الذين اخلرباء طاقم بسبب أو احملكمة
نم يادبع كُورا  يكـون  احلقيقي املؤمن ولكن) ١٤ :سبأ (�الشهللا شـاكر 

 على تعاىل اهللا نشكر أن ينبغي الزمان بإمام آمنوا الذين األمحديني حنن. تعاىل
 األفـضال  أمطار وتطمئننا. الشاكرين اهللا عباد من نكون أن وينبغي املنة هذه



 

- ٤ -

 اهللا عبـاد  من اجلماعة حيث من بأننا األمحدية اإلسالمية اعةاجلم على اهلاطلة
 منـه  فضل كل نزول عند تعاىل اهللا حنمد إننا. ونعمه أفضاله على الشاكرين

 إىل العـاديني  العـاملني  من بدًءا املخلصني رأيت لقد. إليه جناح كل وننسب
 وينسبون  هذه تعاىل اهللا أفضال ذكر عند ينفعلون كانوا الذين الكبار املسؤولني

  .تعاىل اهللا فضل إىل املهام أداء وحسن جناحهم
 تعـاىل  هللا شاكرين عبادا دمنا وما الشاكرين العباد هؤالء مثل بيننا دام فما

 احلمـد،  بكلمات رطبة ألسنتنا دامت وما. دوما علينا أفضاله هطول فسنرى
 فـسنرث  أفـضاله  على ممتنة تعاىل اهللا عتبات على ساجدة قلوبنا دامت وما

  .فأكثر أكثر إنعاماته
 اشترك من كل وعلى اجللسة يف ومشترك ومسؤول أمحدي عامل كل فعلى

 تـرانيم  ينشد أن العامل أحناء مجيع من األمحدية الفضائية خالل من اجللسة يف
 ما فبقدر. له شاكرا يسجد وأن اجلماعة على وأفضاله مننه على تعاىل اهللا محد

 حظينا ما بقدر له الشكر ومشاعر والدوام الصباإلخ متسمة سجداتنا كانت
 وفهمنـا  واالزدهار، الرقي سبيل يف مناوتقد وإنعاماته تعاىل اهللا فضل بأمطار
 سلـسلة  سـتبدأ  وهكذا. وبركاا بفيوضها وحظينا تعاىل اهللا صفات معاين

  . وشكره تعاىل اهللا محد من جديدة
 اليوم القول وميكننا. املتجددة اهللا آيات يرون الشاكرين بأن تعاىل اهللا يقول

 مل فلو. بكثرة واإلنعامات األفضال هذه تعاين األمحدية اإلسالمية اجلماعة بأن
 حيظـون  الـذين  األعـداء  حماوالت علينا قاضية لكانت تعاىل اهللا فضل يكن

 الوسـائل  باإلضافة إىل  اهلائلة الثروات ذخائر وميلكون أيضا العددية األكثريةب
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 علينـا  للقـضاء  املستميتة حماوالم ذلك جانب إىل. األخرى اليةوامل املادية
 حيث باكستان يف سيما وال ،والرسول اهللا باسم اجلماعة ضد العامة وتأليبهم

 للقضاء حماولتهم يف جهدا األعداء يدخر مل وحيث ،اذرو األمور هذه بلغت
 قاضية احملاوالت هذه لكانت ناسند تعاىل اهللا فضل يكن مل فلو األمحدية، على
 هـذه  أن اجلهـالء  أعـداؤنا  هيفهم ال ما هذا. بعيدة مدة منذ اجلماعة على

 خروا تعاىل اهللا أفضال رأوا فكلما .تعاىل هللا الشاكرين مجاعة هي إمنا اجلماعة
 يرفعـون  ملـا  مث ،ومننـه  أفضاله من مبزيد فينعمون تعاىل هللا شكرا ساجدين
 أخرى مرة خيرون عليهم لُّظت تعاىل اهللا أفضال ويرون السجود من رؤوسهم
 األسـوة  هـي   هذه. نعمه على والشكر احلمد بعواطف ومفعمني ساجدين

 الشكر طرق وعلّمنا � اهللا رسول حممد وموالنا سيدنا لنا قدمها اليت احلسنة
 اليت واخلزائن الثروات ميلك هو الذي - تعاىل اهللا يرتل الشكر هذا ومقابل هللا،
 ليـت . اجلماعـة  علـى  تنتهي ال اليت وإنعاماته أفضالَه - صىحت وال تعد ال

 أنْ يـسعنا  ال. تعاىل اهللا معاداة عن ويتخلون احلقيقة هذه يفهمون املعارضني
نعتلك د األلـسنة  بتلك نأيت أين ومن علينا، تعاىل اهللا أنعمها اليت اإلنعامات 

 � املوعـود  للمسيح شعر بيت من شطر هناك. له الشكر حق تؤدي اليت
  ؟إهلي يا لك الشكر حق يؤدي الذي اللسان بذلك آيت أين من: معناه
 أن وينبغـي  له نسعى أن بد ال ولكن تعاىل هللا الشكر حق أداء نستطيع فال

 أفضال من وافرا حظا ننال حىت احلقيقي الشكر تأدية أجل من السعي نواصل
 نـسال  املوضوع هذا أذهاننا يف يترسخ أن تعاىل اهللا ندعو. وإنعاماته تعاىل اهللا
  .أعمالنا خالل من ذلك ويترشح نسل بعد
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 من  طويلة  قائمة نانأعي أمام ملثُلت تعاىل اهللا أفضال على عابرة نظرة ألقينا لو 
 االستماع لذلك يضطرنا فأحيانا. عليها تعاىل اهللا شكر بأداء تطالبنا اليت مننه
 اجلماعة، إشراف حتت تعمل اليت تشفياستوامل املدارس رقي عن التقارير إىل

 نـالوا  الـذين  للفقراء املطمئنة الوجوه الشكر إىل انتباهنا تلفتأخرى   ومرة
 إىل يوجهنا أخرى ومرة للجماعة، ودعواتهم اجلماعة مستشفيات من الشفاء

 امليـاه  توفري على الفقراء األوالد وجوه على البادي والفرح السرور اهللا محد
 املاء  جيلبون كانوا الذين الصغار األوالد فسرور اإلنسانية، خدمة بدافع للشرب

 املـاء  هـذا  هلم توفَّر واضح حني    أميال ثالثة أو ميلني مسافة من البيوت إىل
 على � اَهللا اجلماعة تشكر مث اجلماعة يشكرون وهم ، اآلن بيوم ووصل إىل 

 على ونطَّلع اجلماعة متقد تقرير نسمع حني ثالثة ومرة العمل، هلذا وفقها أنه
 ،� نشكره؛ ف بفضله العامل يف اجلديدة واملراكز املساجد من لنا اهللا وهب ما

 فنحمـد  اإلميان يف اجلماعة أبناء لتقدم مدهشة اأحداثً نسمع حني رابعة ومرة
 الرائعة والوسائل النظام لنا هيأ ما على اهللا نشكر خامسة ومرة له، ونسجد اهللا
 أو عشرين قبل ا لنحلم نكن مل اليت - يننشر الد  لتكميل ضراحلا العصر يف

 � اهللا حنمد سادسة ومرة جيب، كما ا االنتفاع من ومكَّننا - عاما ثالثني
 حيـث  العامل، يف جديد بلد يف األمحدية غراس لزرع لنا توفيقه على ونشكره
ـ  يتحقق الذي � املوعود املسيح إىل اإلهلي الوحي حتقق نشاهد  طتنابواس
 طـراف أ أقـصى  إىل دعوتك سأبلغ "وعده � كان حيث مصداقيه فنكون
 األرواح من األلوف مئات توفيقه على شكرا هللا نسجد سابعة ومرة" األرض
 ففـي  العداء يف يتمادون املعارضون كان فإذا. األمحدية للدخول يف  السعيدة
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 يصلّون موه احلب، قطرات قلوم من تترشح أناس منهم يظهر نفسه الوقت
 قبول من منعهم من وعداء ظلم أي يتمكن ومل ،� للنيب املخلص احملب على
  . احلق
 يف حـضروا  الذين نصف العام هذا احلضور عدد يكون أن خنشى كنا مث

 وكـان  ،واألمهات اآلباء وانشغل فتحت، قد املدارس ألن السابقة، اجللسات
 بأنكم خجلنا العادي غري اإلهلي الفضل لكن ،اجللسة حيضروا أن الصعب من
! اهللا نشكر أن لنا فأىن. مهارِدقَ حق ووفاءهم اجلماعة أبناء إخالص روادقْت مل

 اجللـسة  أن على � اهللا يشكرأن   اجللسة يف مشارك وكل عامل كل فعلى
 أم رسائلهم يف وكتبوا البعض أخربين قد بل النواحي، كل من ناجحة كانت
 أن لنا فأىن. املاضية اجللسات من النواحي كل نم أفضل اجللسة هذه وجدوا

  ؟وذاك هذا كل مشاهدة بعد شاكرين عبادا نكون ال
 متمتعـا  ظـل  عامـة  بصفة اجللسة يف مشارك كل أن على اهللا نشكر مث 

  . بالعافية بيته إىل وعاد بالصحة
 إىل فيحتـاج  تفاصـيلها  يف اخلوض أما إمجاال األمور بعض لكم بينت قدل

 تنـزل اليت اهللا أفضال بتسجيل الكثرية األوراق تمأل أن وميكن طويل، وقت
 ومتكِّننا شكره إىل تدفعنا ،� اهللا ألفضال طويلة سلسلة هناك باختصار. علينا
 فعلى.  أيضا باملسئولني يتعلق هذا الشكر فموضوع الشكر، موضوع إدراك من
 عبدا يكون أن أراد إذا � اهللا يشكر أن أيضا اجللسة يف ومشارك عامل كل

  . � هللا حقيقيا
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 أن وينبغـي  العباد يشكرون العباد جتعل سلسلة هناك تكون اجللسة أيام يف
 أقـسام  خمتلـف  يف اجللسة يف والعامالت بالعاملني تتعلق وهي كذلك يكون

 واإلقامـة  الـسكن  للـضيوف  يهيئون املتطوعون العاملون فهؤالء اجللسة،
 الطعام هلم ويقدمون الطعام هلم بخونويط واملواصالت واملغاسل واحلمامات

 اـال  هذا ويف احلرس يهيئون كما القادمة، الوجبة لتناول املطعم ينظِّفون مث
– أخـربين  العـام  هـذا . دوما ومستعدا نشيطا األمحدية خدام جملس يكون

 -األمحديني غري من البارزة املهمة الشخصيات بعض فيهم مبا اجلدد الضيوف
 هذا اجللسة ترتيبات أن عام كل يأتون الذين نياألمحدي ضيوفال إىل باإلضافة

 اهللا نشكر ذلك وعلى عامة، بصفة املاضية السنة من بكثري أفضل كانت العام
 فقد مهمام، وأدوا اجللسة حتسني يف سامهوا الذين أيضا العاملني ونشكر �

  .للجلسة املختلفة الشعب يف بارز حتسن لوحظ
 كل حتسن يالحظ أن ينبغي حيث املتميزة ميزتنا يكون أن جيب األمر فهذا

 الكمال أحرز شيء كل بأن الضمان تقدمي ميكن ال البشرية األعمال ففي عام،
 ومل ،� نبينـا  إال باملائة مائة كاملٌ البشر من أحد فال باملائة، مائة والصواب

 يف  كامال جعلين دق تعاىل اهللا إن يقول أيضا � لكنه غريه، كامل إنسانٌ يخلق
  . فيها كامال فلست فيها يرشدين مل اليت الدنيوية األمور أما الدينية، األمور

 إلزالـة  جاهزين كنا إذا لكن بشر، ألننا وقصور ضعف أعمالنا يف سيبقى
 يـرون  النـاس  إن. بانتظام التحسن إىل نتقدم فسوف والقصور الضعف هذا

 لدينا يكون أن فينبغي شخصيا حنن أما وىاملست ورفيعة رائعة وأعمالنا جهودنا
 مـن  قادم زعيم يل قال لقد. دوما للتحسني جمال هناك زال ما بأنه إحساس
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 نظام يكوناملؤقتة، حيث    األوضاعيف  للتحسني   جمال أي هناك ليس: نيجرييا
 هذا على حتما الضيف هذا فنشكر حنن أما. مؤقتة مدينة تقامو مؤقتا اجللسة

 وال احملض، بفضله عنا راضيا عاد الضيف بأن أيضا، � اهللا ونشكر االنطباع
 وينبغي دوما نسعى فنحن. املنشودة وغايتنا منتهانا نابلغ قد إنا القول نستطيع

  .الدوام على فأفضل أفضل عن للبحث نسعى أن
 األمحديني غري من كبري عدد فيهم مبن األجانب الضيوف أُسكن العام هذا 
ـ  نستأجر  أن من بدال بريطانيا، يف األمحدية للجامعة اجلديدة املباين يف  امكان

 بـضعة  قبـل  شراؤها مت البناية فهذه. الفندق يف نسكنهم أو الضيوف إلقامة
 تقع فهي ممتاز، أيضا اجلغرايف موقعها إنف الواسع السكن إىل فباإلضافة أشهر،

 أن جاخلـار  من يأتون الذين للضيوف عادة فأقول بغابة، وحمفوفة جبل فوق
 املنطقة من قريبة وهي اجلماعة، عقار إىل مجيلة إضافة هذا املوقع فهو   يزوروا

 الـنعم  من األخرى فهي. ا وأعجب مدحها زارها من وكل أيضا، السكنية
هذا  وجدنا قد � اهللا فبفضل. العام هذا اجلماعة على اهللا أنعمها اليت اإلهلية
املختلفـة،  املؤمترات عقْدلو افندقً ستخدمي كان فلما جدا، رخيص بسعر املقر 
 مجيـع  هنا أقام قد باختصار. وجه أحسن على السكن إىل احلاجة سدت فقد

 أيـضا،  البالد لبعض الوزراء بعض فيهم مبا األمحديني غري األكارم الضيوف
 ضـمن  أيضا يل قالوا األفاضل الضيوف هؤالء. جدا واملكان النظام ومدحوا

 يـسقون  كانوا الذين األطفال من- اجلميع وجدنا لقد: ءاللقا أثناء انطباعام
 فهذه. للخدمة ومتحمسني األخالق دمثي - الكبار إىل اخليمة داخل احلضور

 هلؤالء شاكرين أيضا العاملون يكون أن وينبغي الضيوف هؤالء انطباعات هي
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 ضـعف  طاقن تكون إنسان كل ففي فقط، حماسنهم الحظوا الذين الضيوف
 أحـسن  على مضيفيهم شكروا أم الضيوف صدر رحابة من نلك ،وثغرات

 من األمحديني غري الضيوف يتأثر فكما. العظيم الشكر عواطف وأبدوا وجه،
 أيضا العام هذا جدا تأثروا فقد الناس ومعاملة اجللسة وأجواء اجللسة ترتيبات

 � أشكره أيضا وأنا ،ذلك على � اهللا نشكر أن جيب أيضا وهلذا عتاد،كامل
 هؤالء اجللسة يف مشارك كلُّ يشكر أن وينبغي يشكره، أن أمحدي كل وعلى

 وسيروا باأليام الليايل واصلوا الذين العاملني أولئك أشكر فأنا أيضا، العاملني
  .اجلزاء أحسن مجيعا اهللا فجزاهم وجه، أحسن على اجللسة نظام

 يف مشارك كلَّ عامة بصفة اجللسة عن املسئولون يشكر أن ينبغي وكذلك
 واملسئولني العاملني مع وتعاون اجللسة عقد من اهلدف أدرك أنه على اجللسة

 مـشكلة  أي دثحت أن ودون يرام ما أحسن على اجللسة برامج جتري لكي
  . عويصة
 تنظيـف  العـام  هـذا  ا اإلعجاب الضيوف عامة أبدى اليت األمور من

  .       ملحوظ بشكل واملغاسل احلمامات
 معظم الضيوف أن املاء الساخن كـان متـوفرا جيـدا يف             وقد كتب إيلَّ  

احلمامات، وقالوا بأم قبل ذلك كانوا يستحمون باملاء البـارد وإن كـان             
 أما هذه املرة فاستطاعوا أن يـستحموا        ،الطقس صيفا وكانوا يشعرون بالربد    

األمر وهذا يعين أن املشرف على اجللسة تنبه هذه املرة إىل هذا            . باملاء الساخن 
حنمد اهللا تعاىل أن هذه . فعاالجعله جيدا وكذلك أقام قسم التنظيف منفصال و

 نظام   على كذلك أثىن اإلخوة  . التجربة اليت قام ا للمرة األوىل كانت ناجحة       
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إن نظام الصوت هام جـدا، وإن مل        . الصوت أيضا يف أحناء اخليمة بوجه عام      
 ائيا ألن النـاس يـأتون هنـا         يعمل على ما يرام تفقد اجللسة كلها هدفها       

وإن مل يتمكنوا من ذلك فال فائدة مـن         ،  �ليسمعوا عن أوامر اهللا ورسوله      
فقد أظهر  . دنيوية فقط الجتماعات  االاحلضور أصال ولن تكون اجللسة إال ك      

ومل أتلق أية شكوى من     . اإلخوة قناعتهم خبصوص الصوت يف خيمة الرجال      
حضرت يف جلسة النساء كان نظام الصوت       خيمة النساء أيضا إال أنين حني       

. على املنصة سيئا للغاية فلم يصلين صوت التالوة والقصيدة جيدا ومل أفهمهما
وقـد تلقيـت   . لذا جيب على املشرفني على اجللسة أن يتنبهوا إىل ذلك أيضا    

شكوى واحدة من قبل اجلالسني على املنصة يف خيمة الرجال إذ قال صاحبها             
مع أن  . ملنصة يف أثناء بعض اخلطابات مل يكن على ما يرام         أن الصوت على ا   

صاحب الشكوى قال أيضا بأن ذلك قد يكون عائدا إىل قـصور يف أُذنيـه               
 بل يف نظام الصوت ألن نظام الصوت        ،ولكين أرى أن العيب مل يكن يف أذنيه       

ن غري قادرين علـى إصـالحه       ووإذا كان املسؤول  . على املنصة مل يكن جيدا    
، ففي هـذه    من الضيوف  يجلسوا على املنصة مئتني أو ثالث مئة         فيجب أال 

احلالة جيب أن جيلسوا على األرض أمام املنصة ويسمعوا اخلطابات جالـسني            
كذلك جيب أن يكون هذا النظام يف خيمة األطفال أيضا جيـدا أو يف              . هناك

إحدى زواياها على األقل حىت تستطيع أمهات األطفال أن يسمعن اجللـسة            
ننا نتلقى الشكاوي عادة بأن الصوت ال يكون هناك جيدا بـل ال يـسمع               أل

الصوت بسبب الشغب والضجيج مع أن حتسني صوت مكـربات الـصوت            
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وإذا كانت هناك حاجة لالستعانة باحملترفني فال غضاضة يف ذلك . ورفعه ممكن
  . أيضا

 أقول هنا ضمنيا بأين كنت وجهت أنظار املسؤولني يف جلسة كنـدا إىل             
وا بنصيحيت، علما أم كانوا استأجروا الـصاالت        لحتسني نظام الصوت فعم   

نفسها مبناسبة العيد أيضا اليت عقدوا فيها اجللسة مث أخربين اإلخوة أن نظـام              
وقد توجهوا إىل هذا األمر بعـدما       . الصوت قد حتسن إىل تسعني باملئة تقريبا      

إذًا، فإن قسم الصوت    . لحوظةقلت هلم فاستعانوا باحملترفني وكانت الفائدة م      
 وال بد مـن     ذلكهام جدا وال بد من االهتمام به جيدا وال جيوز التهاون يف             

  . إصالح العيب مهما كان بسيطا
لقد ذكرت مجاعة كندا باختصار ألا قد ذُكرت يف خطبـتني ماضـيتني             

 على أخطائهم اليت ذكرا من قبل، أمـا اآلن فقـد            نيوكان املسؤولون قلق  
  . م أيضاة شاداإلنوا العمل فال بد من أحس

كان النظام يف فرع الطعام جيدا بشكل عام ولكن يف بعض األحيان كـان   
مثال إذا أكلت دفعة واحدة من الضيوف       . الطعام يتأخر يف الوصول إىل اخليمة     

 الثانية إما من حيث  تقدمي الطعام أو يف إعداده، على الدفعةكان الطعام يتأخر 
ال شـك أن    . رف على نظام اجللسة أن يفحص هذا األمر أيـضا         فعلى املش 

العاملني على إطعام الطعام إمنا يستطيعون تقدميـه للـضيوف وأداء واجـب      
الضيافة إذا كان الطعام جاهزا ومتوفرا لديهم، وإال يتعرضون للخجل أمـام            

مع أنين مل أتلق أية شكوى من خيمة الطعام ولكين عنـدما زرت             . الضيوف
وجدت أن املكان كان ضيقا وكان الناس يشعرون بصعوبة بالغـة يف            اخليمة  
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ويف حالة االزدحـام    . تناول الطعام وكانوا واقفني متكاتفني بسبب االزدحام      
يسقط الطعام أحيانا على ثياب الناس وهذا يسبب إحراجا كـبريا للـضيف             

. واملضيف على حد سواء، وقد يؤدي إىل املشاجرات أيضا يف بعض األحيان           
ذا على املسؤولني أن ينتبهوا إىل هذا األمر يف املستقبل وينصبوا خيمة أوسع             ل

فتوفري النقود الذي   . وجيب أن يكون الفاصل بني الطاوالت أكثر      . هلذا الغرض 
  . يؤدي إىل معاناة الضيف ال فائدة منه قط وال نريده قط

قـسم   ولكن هناك    ،لقد وصلتين تقارير جيدة من جلنة إماء اهللا بوجه عام         
 ومن هذا املنطلـق     ،منفصل لضيافة النساء يعمل حتت إشراف وكالة التبشري       

وقد .   فرع جلنة إماء اهللا املركزيةعدهحيمل هذا الفرع صبغة مركزية وال ميكن 
تلقيت شكوى أن بعض الضيوف يف هذا الفرع وخاصة السيدات العربيـات            

 حدث ذلك حـني     مث. تعرضن ملعاملة قاسية حىت اإلساءة عندما جئن للطعام       
فكانـت هنـاك    . أقيمت الدعوة على شرف الضيوف من قبل وكالة التبشري        

 وكرسـي   حقيبةسيدة جاءت من سنغافورة ووصلت متأخرة وكانت معها         
 بينما كان   متأخرة عن وقت الطعام   وصوهلا  غري الئقة ل  املعاقني فعوملت معاملة    

ـ      عامل بالرفق ويقال هلا باللني بأال تدخل هـذه األشـياء يف   من املمكن أن ت
على أية حـال، املخطـئ يف هـذا         .  بل تضعها يف مكان خاص هلا      ،اخليمة

املوضوع هو فرع وكالة التبشري وليس املسؤولون على نظام اجللسة بوجه عام            
  . وا منها ويستغفروا أيضارذتلذا على مكتب التبشري أن يع

وخاصة فيما  ال شك أنه تكون هناك صعوبة يف تبادل احلديث بسبب اللغة            
يتعلق باإلخوة العرب وكذلك بالنسبة إىل الضيوف اآلخرين أيـضا رجـاال            
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 يأتون من سنغافورة أو من إندونيسيا مثال أو من بعض  الـبالد               الذين ونساء
  . ويف مثل هذه املناسبات جيب أخذ أقصى احليطة بعني االعتبار. األخرى

سبق ومل تبق منها إال  اليت كانت كثرية فيما      ىوهناك نوع آخر من الشكاو    
واحدة أو اثنتني فقط، وهي أن األمهات عندما يأتني بأوالدهن الـصغار إىل             

 مينعن   أنْ كبرية جترهم العامالت هنالك ليخرجنهم من اخليمة بدال من        اليمة  اخل
تـرك  ي، حيـث    وهذا خطأ فـادح   . أمهام من اإلتيان م إىل اخليمة العامة      

 من اجللسات إىل    ينفرونلعمر وإضافة إىل ذلك      مذعورين على مدى ا    األطفال
وإذا جاء إىل اخليمة الكربى األطفالُ الذين تتراوح أعمارهم بني مخس           . األبد

غبون عـادة أو يـسكتون   اأو ست سنوات فال غضاضة يف ذلك ألم ال يش  
عندما يسكتهم األمهات أو اآلباء، وال سيما البنات منهم يظهرن سلوكا طيبا            

 مع ذلك إذا سمع منهم الشغب والضجيج جيب على العـامالت           ولكن. جدا
. أن يقلن لألمهات باللني أن يذهنب مع األوالد إىل خيمة منفصلة خاصة ن            

          لن بالرفق  فعليهن أال يعاملن األطفال واألمهات بالقسوة قط بل جيب أن يعام
 عـن  على املـسؤولني  . واللني وال بد أن نظهر أخالقا طيبة يف كل األحوال         

اجللسة أن يفحصوا كل الفروع جيدا من هذا املنطلـق ويكتبـوا النقـائص              
محر ويضعوها يف االعتبار يف اجللـسة       األكتاب  الواألمور اجلديرة باالنتباه يف     

فـإذا  . القادمة ألن سوء املعاملة وإن كان بسيطا يضيع األعمال احلسنة كلها          
 وال بد لنا من التقدم يف كل        كنا نريد التقدم فال بد من االهتمام ذه األمور        

  . األحوال
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إن رسائل التهنئة علـى     . فعلى املسؤولني أن ينتبهوا إىل هذه األمور جيدا       
جناح اجللسة اليت أتلقاها من خمتلف أحناء العامل شكر فيها أصحاا العاملني يف             

)mta (           م استطاعوا بـسبب مـساعي طـاقمكثريا وقالوا بأ)mta ( أن
كانت هنـاك بـرامج     . امج اجللسة وكأم مشتركون فيها    يشاهدوا مجيع بر  

أخرى أيضا ختللت فعاليات اجللسة يف أثناء االستراحات وقد مدح اإلخـوة            
مل أشاهدها أنا وسأشاهد تسجيلها فيما      . املشاهدون مستواها ومضموا أيضا   

فجـزى اهللا   . ن يقولون بأا كانت جيدة ومتنوعة     يبعد ولكن اإلخوة املشاهد   
 مرتيب هذه الربامج واملشاركني فيها خري اجلزاء الذين بـذلوا قـصارى             تعاىل

) mta(كذلك قـدمت  ). mta(جهودهم ليجذبوا عالَم األمحدية إىل قناتنا   
وكمـا  . العربية أيضا برامج حية وكانت مؤثرة وجيدة جدا بفضل اهللا تعاىل          

 قد توسع كـثريا نتيجـة االسـتفادة مـن           )mta(قلت من قبل إن نطاق      
 مئة ألـف شـخص شـاهدوا        ثالثتقول التقارير بأن أكثر من      . االنترنيت

  .فعاليات اجللسة عرب االنترنت
 وكما عام، بشكل حساب بال ومننه اهللا أفضال علينا نزلت قد باختصار،

 فيها شاركوا من وكذلك هنا، حضرها من كلُّ اجللسة بركات ملس لقد قلت

 وأدخلنا الدوام، على بركةً تعاىل اهللا ادناز .النت يف اجلماعة وموقع )mta( عرب

 التالية السنة يف اجللسة وجعل الربكات، هذه وأدام حقًا، له الشاكرين عباده يف

 .هذه من بركةً أكثر
 اإلسالمية البالد فاذكروا الكثري، للدعاء ماسة حباجة اإلسالمي العامل إن 

 يقعون ينفكّون وال الفخ، يف هؤالء وقع لقد .كثريا أدعيتكم يف اإلسالمية واألمة
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 مؤامرات بسبب وأيضا الشخصية ومصاحلهم مطامعهم جراَء فأكثر أكثر فيه

 كل من قوة وال حول بال اإلسالمية األمة أصبحت لقد .لإلسالم املعادية القوى

 والفساد الفنت فرص اإلسالم ضد تختلق .م يفعل ماذا يدرون ال حبيث النواحي

 سليما تصرفًا يتصرفوا أن من بدالً خاطئة فعل ردةَ ونماملسل فيبدي عمدا،

 .فتنة كل من تعاىل اهللا محاهم .املصائب من مزيدا عليهم بذلك يجلبونف حكيما
 أمرنا مبا فيعملوا الصواب، أبناءها تعاىل اهللا يلهم بأن كثريا اإلسالم ألمة ادعوا

   .� ورسوله به اهللا
 اجلنائز هذه وإحدى .املتوفِّني بعض على أصلي سوف الصالتني أداء بعد

 يف معلِّما كان الذي أعظم حممد ملك السيد تويف لقد )وصلت؟ هل( .حاضرة
 تويف لقد ".شيفيلد" يف يقيم وكان ،)اجلماعة مدرسة"(اإلسالم تعليم مدرسة"

  .راجعون إليه وإنا هللا إنا  .عاما ٧٣ يناهز عمر عن
 من بدالً مث ،١٩٦٠ عام يف عمه بواسطة كثري حبث بعد األمحدية يف دخل لقد

 .اجلماعة مدرسة يف يتوظف لكي ربوة إىل انتقل احلكومية املدارس يف التوظف
 الصالح، عظيم كان .الثانوية املدرسة يف مث االبتدائية املدرسة يف أوالً درس

 مناصب يف اجلماعة خدم لقد .جدا خملصا وأمحديا التهجد، صالة على مواظبا

 كان .للوصية سكرتريا شيفيلد يف مجاعتنا يف خيدم األيام هذه يف وكان خمتلفة،

 كان .الدعوية جهوده نتيجة وأخوه أمه بايعت وقد الدعوة، بنشر الشغف شديد

 ضده رفعت .يده على العديد بايع وقد لربوة، ااورة القرى إىل للدعوة خيرج

 قام لقد .كلها يف ساحته برأ تعاىل اهللا ولكن بالدعوة، قيامه نتيجة عديدة دعاوى

 ،� أقواله من الكثري حيفظ فكان بدقة، � املوعود املسيح كتب مبطالعة



 

- ١٧ -

 وراءه ترك لقد .للخالفة واحلب الوالء شديد كان .احلاجة عند ويستخدمها

 ملك السيد وهو مانشستر يف داعيةً يعمل إخوته أحد .بنات وثالث أبناء ثالثة

  .ترماحمل أكرم حممد
 عام والده بايع .علي أمحد السيد بن نواز حممد للسيد هي الثانية واجلنازة

 كان .وفدائيا خملصا كان ولكنه أميا أبوه كان .	 الثاين اخلليفة يد على ١٩٥٠

 باجلماعة، الصلة شديدي وأوالده هو كان .الشرطة يف يعمل نواز حممد السيد

 خبدمته قيامه خالل استشهد حيث ب،األغل على استشهاده يف السبب هو وهذا

 كانا اثنان النار عليه فأطلق النارية، الدراجة على راكبا كراتشي مدينة يف الرمسية

 هللا إنا .احلال يف واستشهد رأسه، يف الرصاصات فأصابت نارية، دراجة على
 يلهم أن تعاىل اهللا ندعو .أمحدي ألنه استشهد أنه واألغلب .راجعون إليه وإنا

 .العمل يف إلخالصه عليه يثنون الشرطة يف زمالؤه كان .والسلوان الصرب أوالده
 .درجاته ورفع ورمحته مبغفرته اهللا تغمده .بنات وثالث ابنني وراءه ترك لقد

  .آمني
 "اهللا إماء جلنة" رئيسة احملترمة "به كوريا مرمي وي" للسيدة هي الثالثة واجلنازة

 توفيت لقد .طويلة مدة هلن رئيسةً هنالك جلماعةا نساء خدمت لقد .غامبيا يف

 شديدا مرضا أسبوع قبل مرضت لقد .راجعون إليه وإنا هللا إنا .٨/٨ ليلة

السيد زوجة املرحومة كانت .اهللا رمحة إىل فتوفيت املستشفى، إثره أُدخلت 

 ماعةَاجل املرحومةُ خدمت .سابقًا بغامبيا اجلماعة أمري نائبِ املرحوم "اميبا أليو"

 اهللا وفّقها حيث اخلاصة، بلدها ظروف بسبب طويلة مدة اهللا إماء للجنة رئيسةً

 إماء جلنة تنظيم تقوية على عملت لقد .عاما ١٣ املنصب هذا يف للخدمة تعاىل



 

- ١٨ -

 ألي اجلماعة نداء تليب كان .جيدا ونظّمتها باجتماعاا وبدأت هنالك، اهللا

 يف السباقة لتكون دائما سعت .وجمتهدة ة،متواضع املزاج، بسيطة كانت .خدمة
 يف سباقة أيضا بلدها يف "اهللا إماء جلنة" تكون أن حاولت كما املالية، التضحيات
  .آمني .املرحومة درجات اهللا رفع .التضحيات

 اجلنائز هذه إحدىو ،مجيعا هؤالء على أصلى سوف آنفًا قلت وكما 

 صالة يف ألؤمكم أنزل سوف مجعا والعصر اجلمعة صاليت أداء بعد .حاضرة

  .اجلنازة ورائي وصلّوا املسجد يف فابقوا املسجد، خارج اجلنازة
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