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 يف مسجد بيت الفتوح يف لندن
 

 

 
عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا  

ين الشيطان الرجيم.  بْسِم هللا الرَّْْحَن الرَّحيم * اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّْْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِ 
َك َنْسَتعنُي * اْهدََن الصِ رَاَط اْلُمْسَتقيَم * ِصَراط الَِّذينَ  َك نـَْعُبُد َوإَّيَّ أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْْي اْلَمْغُضوب  * إَّيَّ

 ، آمني.َعَلْيهْم َوال الضَّالِ نيَ 
م حول طاعة اخلالفة 6/6/4102، وحتدثُت يف خطبة ، إذ كنت هناكاييتني يف أملانيااملمعتني اجللقد صليُت 

كله، وإن كنُت قد يربُت أمثلة   واإلخالص هلا، ومل يكن كالمي موجَّها إىل أفراد اجلماعة يف أملانيا فقط بل إىل العامل
 من اجلماعة احمللية نظرا إىل ظروفهم. على أية حال، أَن سعيد جدا على أن أفراد اجلماعة يف العامل كله أبدوا رد  فعل  

هم الكامل هلا. وقد قال بعضهم بوجه خاص أبن بعض ئإجيايب على الفور وعاهدوا بطاعة اخلالفة الكاملة ووال
 وِ لون أوامركم حبسب رغباهتم ولكنهم لن يفعلوا ذلك بعد اآلن. ؤ ي املسؤولني كانوا 
لب منهم شيء. ندعو هللا تعاىل أن أهنم يلب ون فورا كلما طُ  أسسها املسيح املوعود  اليت ماعةاجلوهذه هي ميزة 

 يزيد األْحديني مجيعا يف اإلخالص والطاعة دائما. 
وترتيباهتا واألمور املتعلقة هبا، فسأحتدث اآلن حول سفري ها ل وقائعكما تعرفون أنين أحتدث بعد اجللسة عادة حو 

ها مرتبط ءاألخْي الذي ُعقدت يف أثنائه اجللسة السنوية أيضا جلماعة أملانيا. مما ال شك فيه أن رونق اجللسة وهبا
شوق وهلفة أو يسعون  أبفراد اجلماعة الذين يشرتكون فيها إذ يشرتك فيها اإلخوة رجاال ونساء وصغارا وكبارا بكل

على األقل لالشرتاك فيها. أما يف هذه األَّيم فإن غْي األْحديني وغْي املسلمني أيضا الذين أيتون لسماعها 
رونق جلساتنا، إذ حيضروهنا لْيوا طبيعة اجللسة اليت يرو ج هلا األْحديون كثْيا وليسمعوا ماذا  منيزيدون  ومشاهدهتا

، أم كانوا يقولون كالما مجيال فهل يعملون مبا يقولون، أي هل ينسجم قوهلم مع فعلهمإذا  ففيها، األْحديون  يقول
اجتماعهم مثل االجتماعات الدنيوية العادية؟ ولكنهم عندما يرون جوا غريبا حييط ابجللسة وال جيدون فيها أن  

دعوة اإلسالم إىل ييوفنا غْي لتبليغ  وسيلةً تصبح يف هذه اْلالة جلساتنا  فإن  رائحة االجتماعات الدنيوية قط 



األْحديني وإزالة شكوكهم وشبهاهتم عن اإلسالم. كذلك بعض من غْي املسلمني أو غْي األْحديني الذين تكون 
لديهم بعض املعلومات عن األْحدية أي اإلسالم اْلقيقي عندما حيضرون اجللسات ويرون فعالياهتا أبم أعينهم 

بيعة فورا وال يعودون إىل بالدهم إال بعد البيعة، أو يتأثرون من اجلماعة إىل درجة للبعضهم  ويسمعون آبذاهنم يستعد  
متيل قلوهبم إليها كليا بعد فرتة قليلة. ابختصار، تكون جلساتنا هذه مدعاة خللق انطباع حسن يف قلوهبم وسببا 

 لتبليغ الدعوة أيضا على أحسن وجه. 
انطباعات غْي األْحديني شياء اليت ذكرهُتا، لذا سوف أذكر أوال بعض كانت جلسة مجاعة أملانيا سببا لكل هذه األ

حضروا اجللسة اليت توحي كيف يُري هللا تعاىل مشاهد أفضاله ونصرته بصورة حتْي العقول. مما ال شك فيه أن  الذين
مشية أيضا اليت يُدعى القلوب ال ميكن أن متيل إال بفضل هللا تعاىل. إيافة إىل اجللسة تكون هناك بعض الربامج اهلا

هلا الضيوف من غْي األْحديني وتكون سببا للتعريف ابجلماعة هلم ويكون كل برَنمج سببا لبيان تعليم اإلسالم 
 اجلميل وفتح آفاق جديدة لتبليغ الدعوة. 

 لقد وفَّقين هللا يف أثناء جوليت اْلالية لويع حجر األساس ملسجَدين وافتتاح مسجَدين آخرين. ويف هذه
االحتفاالت وجدَن فرصة لشرح تعليم اإلسالم اجلميل للضيوف. وقد ذكروا أيضا يف انطباعاهتم أهنم مل يعرفوا عن 
هذا التعليم اإلسالمي اجلميل من قبل. وقد غط ت اجلرائد أيضا تلك األحداث وبذلك وصلت رسالة اإلسالم إىل 

 ذين حضروا اجللسة. ماليني الناس. على أية حال، سأذكر اآلن انطباعات بعض ال
ن و لقد اشرتك يف جلسة مجاعة أملانيا وفود من البالد اجملاورة أيضا أبعداد كبْية بفضل هللا تعاىل. كان يمنهم مبايع

، ةبوسنال، اجلبل األسود ،رومانيا، هنغارَّي ،وانياتيا، لاتحضرها وفود من: استونيا، كرو  كماجدد من فرنسا وبلجيكا،  
فردا مبن  55مقدونيا، وتضمنت الوفود أطفاال أيضا. كان وفد مقدونيا يتضمن  ،بلغارَّي ،نياو، ألبافروسيا، كوسو 

فردا جاؤوا بقطع مسافة  24أْحدَّي. وكان يف وفد بلغارَّي  01غْي أْحديني و نيمسلم وعْشَرةَ مسيحيا،  42فيهم 
تأثر به كل هؤالء اإلخوة جدا ورأوا طويلة، فقابلُت هذه الوفود كلها. كان جو اجللسة روحانيا بكل معىن الكلمة ف

ا ملحوظا وذكروا يل ذلك بكل ويوح، وأشادوا كثْيا بعاطفة اخلدمة والضيافة اليت يتحلى هبا أفراد اجلماعة   تغْي 
 كلهم. 

ساعة تقريبا.  55لو مرت تقريبا وقد استغرق سفرهم يفردا بقطع مسافة ألَفي ك 55لقد حضر وفد مقدونيا املتضمن  
أْحدَّي وصحفيان ومصو ر، فظل يصور  01من غْي األْحديني، و نيمسلم وعْشَرةُ ا مسيحي   42هذا الوفد وكان يف 

ويسجل وقائع اجللسة وقال أبنه سيبثها يف التلفاز احمللي يف بلده عند العودة. وقد ابيع تسعة منهم يف اليوم األخْي 
 من اجللسة. 

وظف حكومي: إن زَّيريت هذه كانت موفقة جدا ملعرفة امسه "نكلجو غوشك جي" وهو مو قال أحد الضيوف، 
. مث قال عن خطايب أبن هذا اخلطاب قد غْي  وجهة وقائع اجللسة أتثْيا طيبا علي   تالدين والتأمل فيه. ولقد ترك

ت اآلن وأراه  نظري عن اإلسالم متاما إذ كنت أرى اإلسالم من قبل أنه دين األصولية واإلرهاب ولكن أفكاري تغْي 
 ين األمن والسالم. د



واللقاءات يف  اجلماعيةكذلك هناك ييوف آخرون منهم السيد "دوشكوس ويكلسانو" فقال: إن أتثْيات العبادة 
أثناء اجللسة تدفعين على أن أعلم أكثر عن اإلسالم وتقاليده واحتفاالته. وأكثر ما أث ر يف شخصي كان خطاب 

 إمام اجلماعة.

نا وردَّ على مجيع أسئلتنا، وويَّح كل استفسار تقدمنا به، وبذلك تغْيت فكرتنا جتاه ذكر لقاءه معي أنه قابلَ وقد 
 تعاليم اإلسالم الذي يعلِ م حب مجيع األمم.  مجالاإلسالم، وكانت الردود مفصلة وصادقة، وعرفنا 

اجلماعة  : لقد تغْيت فكريت عن اإلسالم وتعاليمه، إن خطاابت إمامامث تقول إحدى الضيفات من مقدوني
 اإلسالمية األْحدية غْيْت أفكارَن.

مث يقول ييف من مقدونيا نفسها وامسه السيد مارنشو: إين مسرور ومطمئن من أعماق الروح، وأود أن أقول  
واْلب. نعرف مجيعا أننا نعيش زمنا قد تردَّى فيه  والتسامحبصفة خاصة عن خطاب اخلليفة أنه دعاَن إىل السالم 

 إىل الصفر، ويف الوقت نفسه تندلع اْلروب وهتلك النفوس.  التسامحمستوى 
ربوفيسور شاسكو: إن خطاابت إمام اجلماعة اإلسالمية األْحدية يف هذه اجللسة زادتين علما، فأَن المث يقول 

وقتا  ، وقال: قد حصلْت يل جتارب رائعة، فقد أعطاَن اخلليفة ابلفريد للغايةأشكره كثْيا. مث ذكر لقاءه معي ووصفه 
يفعلون أسئلتنا ابلتفصيل. ومسعنا منه أمورا جديدة عن األْحدية واإلسالم، وعرفنا أن األْحديني على كثْيا، وأجاب 

 .يقولونما 
: لقد أتثرت جدا واندهشت جدا. كان لقائي امث تقول طالبة يف السنة األخْية يف املعلوماتية يف اجلامعة يف مقدوني

ألْحدية جتربًة جديدة، إن هذا اللقاء ساعدين على فْهم اجلماعة اإلسالمية األْحدية مع إمام اجلماعة اإلسالمية ا
 بصورة أفضل. 

مث قال أحد الضيوف من مقدونيا نفسها وهو يذكر اللقاء قائال: لقد اقرتحت عليه أن جيمع مجيع األدَّين على 
يل ذلك، وذكرُت له ابلتفصيل عن الربَنمج اْلب.  مث ذكر يف انطباعاته جوايب أيضا أننا سلفا نبذل اجلهود يف سب

 الذي ُعقد هنا يف "ِغلد هال" فأثَّر فيه كثْيا. 
شخصا، وكان عشرة منهم غْي أْحديني وأحد عشر أْحدَّي، وكان منهم يابط  00كان الوفد من ألبانيا يضم 

اس أفراد اجلماعة يف خدمة متقاعد يف اجليش. فقال: مل أشاهد مثل هذا النظام قط يف أي مكان يف العامل. كان ْح
 الضيوف تطوعيا رائعا، حيث رأيت أوالدا صغارا يفرحون بسْقي الضيوف. 

مث يقول ييف ألباين وهو َنئب رئيس بلدية: لقد أتيت يف العام املايي أيضا، فاألمر املتميز الذي الحظُته هذا 
 هذه اجللسة أن لدى سائر الفرق اإلسالمية العام هو حضور غْي عادي لألْحديني األملان، مث قال: لقد الحظنا يف

 ادعاءات  فقط، أما منوذج العمل بتعاليم اإلسالم يف اْلقيقية فهي ميزة اجلماعة اإلسالمية األْحدية فقط. 
ه شهادة ماجستْي يف اليهودية: إن اجلماعة اإلسالمية لديلقد قال أحد الضيوف من هنغارَّي وهو أستاذ التاريخ و 

: اجلماعيةقة يف نشر اْلب واملودة واخلدمة التطوعية، حيث يتبني االحتاد والوائم جبالء. وقال عن البيعة األْحدية سب ا
م مشهد االحتاد الرائع بويع األيدي حتت يد واحدة. ولقد أتثرت جدا إن هذا املشهد خيلب اللب، حيث يقدَّ 



مث قال إن أفراد اجلماعة حيبون خليفتهم كثْيا،  .جدا، وكان هذا األمر َندرا وغريبا يل، ومؤثرا برؤية الصالة مجاعةً 
وخالصا، حيث مل أالحظ فيه أي تصنع أو تكلف، بل يبدو أن اجلماعة حتب اخلليفة  صافياوهذا اْلب يبدو 

 بعاطفة طبيعية. وهو صواب ابلتأكيد. 
سة، ومل أشاهد أي اجتماع كبْي مث يقول األستاذ روبرت من الوفد القادم من هنغارَّي: لقد أتثرت جدا برتتيبات اجلل

 للمسلمني قبل هذا. 
سورَّي  امسه حسني اْلافظ وهو مقيم يف رومانيا منذ مدة طويلة، وهو رجل ييًفا كان الوفد القادم من رومانيا يضم 

أعمال هناك، وقبل أن حيضر اجللسَة سأل املبشر اإلسالمي األْحدي الذي جاء به: هل سنشاهد خليفة املسيح 
يد أم سيتسىن يل رؤيته من قريب أيضا؟ وحني أخربه املبشر أنه سيقابل اخلليفَة أيضا، مل يصدِ ق. مث حني زارين من بع

وقابلين ُسرَّ كثْيا. يقول املبشر إن هذا الضيف احملرتم كان بدأ يقول من اليوم األول للجلسة إنه حيب اخلليفَة وأنه إذا 
تنحل مشاكلهم، ألن اخلليفة وحده يستطيع أن يرينا الطريق الصحيح كان ملسلمي العامل أمجع خليفٌة واحد فس

والقومي، وكان قد أعرب عن هذا الرأي يل أيضا أثناء اللقاء. مث سأل املبشَر كيف يُنتخب اخلليفة فشرح له املبشر 
املنتِخبني  قلوب يفمويوع اخلالفة وكيف انُتخب اخللفاء الراشدون، وهو ما حيدث اآلن أيضا، حيث يتصرف هللا 

ويرشدهم ابلوحي اخلفي. فلم يفهم معىن التصرف اإلهلي والوحي اخلفي، مث قال له مساء لقد احنلْت عقديت، إذ 
عندما عاد اخلليفة للصالة بعد إلقاء اخلطاب يف السيدات، كان الناس واقفني يف الطوابْي فوقفُت أَن أيضا معهم، 

إللقاء التحية عليه، وكان هذا العمل تلقائيا دون  اهلواءرتفعْت يدي تلقائيا يف وقع نظرُه عليَّ او وحني مر  يب اخلليفُة 
ال يرفع يده إللقاء  أي قصد مين، وبذلك احنلت يل مسألة التصرف اإلهلي والوحي اخلفي. وأياف قائال إنه عادةً 

ون أي قصد منه ودون أن التحية على أحد مهما كان كبْيا، أما الذي صدر منه يف هذه املناسبة فكان تلقائيا د
 يتمالك نفسه. 

 كان قد اقتنع ْلد كبْي، وقال يل أيضا إنه بعد تدبر بسيط سينضم إىل اجلماعة اإلسالمية األْحدية، إن شاء هللا. 
انطباعاته: إن هذه اجللسة مفيدة جدا  يفمث كان هناك ثالثة ييوف من اجلامعات يف لِتوانيا، قال أحد الطالب 

لغرب الذين عندهم معلومات قليلة عن اإلسالم أو ميلكون أفكارا سلبية عنه، ألن هذه اجللسة توسِ ع امن للمفكرين 
نطاق تفكْيهم احملدود. وقال: أنتم أصحاب أفكار إجيابية جدا، حيث الحظنا البشاشة واالبتسامات على الوجوه  

 كل حني وآن. وحني قابَلين أثَّر فيه هذا اللقاء أيضا كثْيا. 
لت إحدى الطالبات: إن أجواء اجللسة اليت سادها اهلدوء الكبْي والتحمل أثرت يفَّ كثْيا، وابلعيش معكم مث قا
، مث كان مما أثَّر ارهيب النا فرصة التعرف إىل اإلسالم الصحيح. وأيافت قائلة: إن ألداء الصالة أيضا مشهد تتسن  
ا. فما أروعها من طاعة. مث قالت إحدى الطالبات: كثْيا أين حني قلت للحضور اسكتوا سَكت اجلميع فور   فيها

ما هي االنطباعات واآلراء اليت يكن ها الناس جتاه مبعرفة عندي رغبة كبْية يف التعرف إىل األدَّين، وإنين أهتم جدا 
اآلخرين يف هذا العصر، وبعد حضور اجللسة تسن ت يل فرصة كبْية للتعرف إىل اإلسالم أكثر وكذلك إىل أَنس 

 ين، كما سنحت يل الفرصة ألْعرف نفسي وأفهمها بشكل خاص.آخر 



كان الوفد القادم من كرواتيا يضم مسئوال يف قسم الزراعة يف منطقته، وهو ممثل الرعاية االجتماعية وكانت معه 
يف  املاجستْي يف القانون والعالقات العامة. يقول هذا الضيف إن األسئلة اليت طرحها الطالب علي   يدرسنطالبات 

اللقاء الذي استمر ألكثر من نصف ساعة وكانت تتعلق ابلتعصب يد اإلسالم ودور اإلعالم االجتماعي والبعد 
ى هذه إمام اجلماعة قد رد  عل أن  صر حت الطالبات .. قد عن الدين ومكانة املرأة يف اإلسالم وغْيها من املواييع

 أتذكر أين كنت سألُتهن أنه إذا كن يردن أن يسألن أمورا ابلتفصيل أبسلوب رائع، وأهنن قد اقتنعن. وأَناألسئلة 
 . اقتنعنا متاماأخرى فأَن جاهز، فقلن: مل يبق لنا أي سؤال وقد 

أما الضيف املنسلك يف سلك الزراعة، فقال: إن لقاءه مع إمام اجلماعة اإلسالمية األْحدية شرف كبْي له، ولقد 
ة ومقاُمه يف اجلماعة. عندما أتينا إىل هنا كنا خائفني كثْيا لكن اخلوف عرفنا يف هذا اللقاء ما هي مكانة اخلليف

سرعان ما تبدل ابْلب بعد زَّيرة األْحديني واالستماع إىل خطب اجللسة، وشعرَن أننا ننظر إىل اإلسالم بنظرة 
 جديدة، وتغْيت نظريتنا عن اإلسالم هنائيا. وهناك انطباعات كثْية من هذا القبيل. 

الضيوف من بلغارَّي: لقد أتيت إىل هنا أول مرة، وقبل حضوري إىل هنا كنت أعارض اجلماعة، لكن منذ قال أحد 
 أتيت إىل هنا ورأيت أجواء اجللسة واستمعت إىل خطاابت اخلليفة انقلب ويعي رأسا على عقب. 
جدت هنا اإلسالم ويقول ييف آخر من بلغارَّي: أَن مسيحي وحضرُت اجللسة أول مرة، وأَن متأثر جدا. لقد و 

الصحيح ورأيت وجه اإلسالم اجلميل، وأَن أحب أن يُنَشر اإلعالن يف بلغارَّي أن حَيضر الناس هذه اجللسَة بكثرة 
اإلسالم، وكيف ميكن أن نتعايش ابْلب املتبادل والتسامح. بل كان يطلب مين إبصرار أن أصدر  مجاللكي يعرفوا 

بلدك لن يرتكوك، وسيضيقون اخلناق عليك. ابختصار قد قال يل: لقد متتعنا هذا اإلعالن، فقلت له إن املفتني يف 
هنا ابملائدة الروحانية وحنن يف بلغارَّي حباجة إىل هذه املائدة الروحانية ومىت سوف جندها هناك؟ فقد طرح علي هذا 

املركز ونشر الدعوة  السؤال، وقلت له أن يسأل عن ذلك حكومَة بلده، أما حنن فعندما تسمح لنا اْلكومة بفتح
فسوف نؤم ن كل ذلك إن شاء هللا. فالعامل متشوق لرؤية اْلق واالستماع إليه، والشيطان هو اآلخر مشغول يف 

أن يزيل عاجال مجيع العوائق والعراقيل، لكي يزول ظمأ الذين  عمله. فثمة حاجة ماسة للدعاء. نسأل هللا 
 حة. يريدون االستماع إىل رسالة اإلسالم الصحي

قال أحد الضيوف من كوسوفو إنه حضر اجللسة أول مرة وأنه موظف حكومي، وقال: لقد ابيعت أمس، ومل أكن 
أتصور أن اجللسة عظيمة هلذه الدرجة. فاْلكومة األملانية أيضا إذا أرادت أن تعقد جلسة هبذه املواصفات فلن تقدر 

تقدر على عقد مثل هذه اجللسة العظيمة اليت حدها و  على ذلك. فمن ميزة اجلماعة اإلسالمية األْحدية أهنا
 يسودها األمن واْلب والتسامح فقط. 

  ا علىيف اللقاء: كنت أريد أن أطرح عليك أسئلة كثْية، لكنين وجدت ردود ةبوسنالقالت يل إحدى الضيفات من 
اين سعيدة اْلظ بكوين من أتباع كل أسئليت يف خطبة اجلمعة اليت ألقيَتها يف اجللسة، فلم يبق يل أي سؤال. إنين أر 

كيف وجدِت الرد على أسئلتك؟ فن تلك اخلطبة كانت لرتبية األْحديني القدامى أقد ابيعْت. فأخربهُتا و اخلليفة. 



يفتح القلوب على  كافية، وقالت إهنا فهمْتها وأدركْتها إدراكا صحيحا. فاهلل   فكانت قد استخرجت منها نكات  
 .وهدايتهؤث ِر أمر يف قلب أحد ويتسبب يف إصالحه هذا النحو أيضا، حيث ي

منهم أملان،  022ييفا تقريبا وكان  252يل خطاب خاص ابلضيوف األملان يف اجللسة، وكان عدد اْلضور  وكان
والبقية من البالد األخرى. وكان منهم األستاذ واغنـز وهو سياسي، قال: أَن منذ ثالث سنوات أستمع إىل خطاابت 

لكن خطابه اليوم قد أثر يفَّ كثْيا، حيث كان وايحا جدا، ودقيقا. ومثل هذه الربامج حماولة جيدة لرتسيخ اخلليفة، 
 َطمئن هللا األغيار أيضا. دعائم السالم، ولقد وجدت يف هذا اخلطاب الرد على مجيع أسئليت. فهكذا يُ 

ري مبنتهى األمن والسالم، جتبراجمه  تائل كانكبْية أن االجتماع العظيم اهلالْية اْلقال هذا الضيف: مما يبعث على 
فلو كان للسكان األملان مثل هذا االجتماع الكبْي لضم  حتما أَنسا  ة.كلشمأي وال أحد من اْلضور يسبب 

 يسعون إلفساد أجواء االجتماع.
ان للبااب أيضا أن بعد االستماع إىل خطايب: لقد تكلم اخلليفة عن أمور ما ك -وامسه كارل هينـز-قال أحد الضيوف 

م املسلمني وكأهنم متطرفون كلهم، كما ينشر الدعاية املعادية للمسلمني، ويقدم النصارى  يتناوهلا. فاإلعالم يقدِ 
 أبرَّيَء. اليوم تعرفت إىل التعليم اْلقيقي لإلسالم. 

هذا العدد الكبْي من الناس أن  الشديدةغرابة المث أبدى إعجابه عن البيئة اآلمنة يف اجللسة، وقال: مما يبعث على 
 يقيمون يف مكان واحد حبب واحرتام وحتض ر. 

ابخلطاب جدا، مع أين ال أتفق  عجبتُ بعد االستماع إىل خطايب: لقد أُ  -وامسه حسني احملرتم-قال أحد الضيوف 
 معكم يف كثْي من األمور، أعجبين اخلطاب، كانت أجواء اجللسة رائعة جدا. 

سلما فقد أبدى إعجابه ابخلطاب واألمور األخرى يف اجللسة وطاعة األْحديني ومع ذلك فلما كان هذا الضيف م
 قال إنه على اختالف معنا. 

بعد االستماع إىل اخلطاب: إن خطاب اخلليفة زادين علما، كنت  -وامسه األستاذ دوِميِنكْ -قال أحد الضيوف 
 كثْية.   أعرف اجلماعة سلفا لكن خطاب اخلليفة علَّمين أمورا جديدة

الذي تناولته يف اخلطاب عظيم جدا، فهو يوافق القانون األملاين  واملساواةمث قال أحد الضيوف: إن تعليم التسامح 
 متاما. وهناك طالب أْحدي زميلي يف اجلامعة ويتبني من سلوكه أن األْحديني يتميزون عن املسلمني اآلخرين. 

يد وعلى كل مستوى، وينبغي أن يُظهره األْحديون، فهو وسيلة  فعلينا أن نظهر هذا الفرق العملي على كل صع
 كبْية لنشر الدعوة، لذا جيب أن يتذكر كل أْحدي أن الناس ينظرون إىل أعماله. 

 صوَت قليب.  تقال أحد الضيوف األملان: كان يبدو يل أين أَن كتبُت خطاب اخلليفة ألن كل كلمة منه كان
وكان ميثِ ل عمدة املدينة يف كلمته مبناسبة ويع حجر األساس للمسجد يف هذه  قال عضو بلدية مدينة ِويْزابَدن

 املدينة:                 
مسامهة فعالة وإجيابية يف مناسبات وبرامج خمتلفة تُعَقد يف املدينة،  تسهمإيافة إىل أمور أخرى كثْية إن مجاعتكم 

رى. إنكم تزيلون من بني غْي املسلمني اخلوف الذي وإنكم تسبقون غْيكم يف إنشاء العالقات مع األمم األخ



املتطرفني، وتسعون خللق األمن وبث  الوائم دوما. وقال سكرتْي الدولة  املسلمنييسودهم بسبب تصرفات بعض 
لوزارة االندماج يف خطابه ممثال والية "هيسن": إنه ملدعاة سعادة يل أن أشرتك يف هذا االحتفال، مث هنأ على بناء 

 جد. كذلك هناك بعض االنطباعات األخرى للضيوف الذين حضروا هذا اْلفل.املس
القطعة األريية اليت اشرتهتا اجلماعة كانت ِملك أرملة  وقد ملكتها منذ أربعني عاما مث ابعتها لبلدية املدينة نظرا إىل 

ألرض اليت كنت أملكها تقدُّم سنها. حضرت هذه السيدة اْلفل، وقالت بعد مساع خطايب: أَن سعيدة على أن ا
بيت هللا وسيكون عامرا إىل األبد. وأَن مطمئة جدا مبا قاله اخلليفة وأوقن أبن ما  اسُيعبد هللا عليها، وسيُبىن عليه
 قاله اخلليفة هو واقع األمر. 

كذلك وصلين تعليق من مواطن أملاين آخر وكان متقدما جدا يف السن فقال: لعلي أموت قريبا وكنُت قلقا من 
ماذا ميكن أن حيدث هلم، وأي  قوم سيسيطر فمنطلق أن ظروف األقوام سجال، فإذا أتت على األملان فرتة احنطاط 

أنه إذا حل ت بنا مثل هذه الظروف ستكون أملانيا يف  عليهم؟ ولكين تيقنُت اليوم بسماع كالم إمام اجلماعة األْحدية
وحي يأيدي اجلماعة األْحدية، أي ستكون يف أيد أمينة. وقال ييف آخر يف ذكر انطباعاته: كان كالم اخلليفة 

ابلصداقة والعالقة املباشرة، وقد وصلتنا رسالته أن علينا أن حنب بعضنا وأال َنكره أحدا. لقد ُجعل اإلسالم عرية 
 ولكن هذا ليس صحيحا.  ،للنقد والطعن بناء على تصرفات بعض الناس

، حفال أقامته جلنة إماء هللا على هامش افتتاح املسجد. وعندما وصلت املسجد  أستاذةً  تعمل ،حضرْت سيدة
مل  مين وكن  يطلنب الدعاء أيضا ألنفسهن ابكيات فقالت هذه الضيفة: كانت البنات الصغْيات يستلمَن الشوكوالات

 أعهد هذا النوع من اْلب جتاه أحد يف هذا السن املبكر جدا، وقد أتث رُت هبذا املشهد كثْيا. 
ول البلدية على مستوى احملافظة قال يف خطابه: من مجلة األمور الكثْية أقول أبين ئالسيد "جيو شيم آرنلد"، مس

ب دورها يف اجملتمع. إن لعتسامح دائما وتعاما على أن اجلماعة اإلسالمية األْحدية ترو ِج لل 45شاهٌد منذ 
 مسجدكم دليل على أنكم تؤيدون التسامح الديين وتتعاملون مع بعضكم أيضا ابلتسامح. 

ونصفه ابلرتمجة األملانية، وكان السبب يف ذلك أبين   ابألرديةقال ييف آخر: لقد مسعُت نصف خطاب اخلليفة 
أردت أن أمسع اللغة األردية. مث قال: كان اخلطاب مجيال جدا وما  كنت أريد أن أمسع صوت اخلليفة مباشرة وأيضا

 . ن فيهأخذ مبجامح قليب هو أنه أمر أفراد مجاعته أن يعملوا لتقدم البلد الذي يعيشو 
هللا  جعلهارات قد شيتبني من هنا أن للناس أساليب خمتلفة لفحص أفكار اجلماعة اإلسالمية األْحدية. وهذه املب

، تعاىل بفضله ول يف اجلماعة أو غْيه أهنا نتاج مساعيه. كان اإلخوة يبذلون مساعيهم من ئفال يظن ن أي  مس هتب 
طلق أقبل أيضا ولكنها ما كانت تسفر عن نتائج ملحوظة أما اآلن فقد قد ر هللا أن تظهر النتائج املريية للعيان ف

 رات، وابلنتيجة بدأت معاملة الناس تتغْي جتاه اجلماعة. شاملب
" قال: لقد أتثر خبطابكم رجاُل السياسة كلهم، Mehmet Turanهناك عضو يف حزب سياسي أملاين امسه "

وكان أتثُّرهم ابدَّي على وجوههم. كان أمر اخلليفة حكيما ومؤثرا جدا إذ أمر أفراد مجاعته كلهم أن يسامهوا ويلعبوا 
 دورهم يف تقدم أملانيا. 



تفال كثْيا، جيب على األملان أن يتعلموا من أفراد اجلماعة األْحدية. أقول: وقال ييف آخر: لقد أُعجبُت ابالح
هللا زمام أمور العامل يف أيدي مجاعة اإلمام  ويعلدونية إذ قد ابحنن الذين نسكن يف بالد أوروبية ينبغي أال نشعر 

ذه اإلنعامات حتما وليتكم وتؤدوها على أحسن وجه وستنعمون هبئ، لذا عليكم أن تدركوا ِعظم مساملهدي 
 إبذن هللا. 

مث هناك انطباعات الضيوف اليت أدلوا هبا مبناسبة افتتاح مسجد املهدي يف ميونخ. قال أحد الصحفيني مشْيا إىل 
خطايب: الرسالة اليت أعطيتموها بتلك املناسبة كان أتثْيها ابدَّي على مجيع اجلالسني يف القاعة. قالت إحدى 

ليفة استشهاد الدكتور مهدي علي، مل أمتالك نفسي وأجهشُت ابلبكاء. مث قال اخلليفة: السيدات: عندما ذكر اخل
 هذه الشهادة مل تثبط من مهتنا خلدمة البشرية بل سنستمر يف اخلدمة، عندئذ استحال علي  أن أمتالك عواطفي. 

ألمن يف العامل أي ينبغي على قدمتموه إلرساء دعائم ا الذي ل  ْلقالت سيدة أخرى: لقد انبهرُت جدا وال سيما اب
وا لظى الكراهية املتبادلة. كان اْلفل ذكالناس مجيعا أن حيبوا بعضهم مرتفعني عن حدود املذهب وامللة دون أن يُ 

رجال السياسة وهذا األمر مؤثر جدا  أيضا إىل جانباجلْيان  يهَنجحا جدا، ومل يُدَع له األْحديون فقط بل ُدعي إل
 ابلنسبة يل. 

، أقول لألْحديني عند افتتاح املساجد أن هذا األمر سوف يفتح عليكم آفاقا جديدة، فعليهم أن يتوجهوا إىل إًذا
 تح مسجد يف منطقته. أو فُ  ينولية كل أْحدي كثْيا، كلما بُ ئهذا جيدا ألن املساجد تزيد مس

قوما الذين كانوا  01فردا من  24ا قدت بفضل هللا تعاىل البيعة يف اليوم الثالث من أَّيم اجللسة وقد ابيع فيهعُ 
 موجودين هناك. واآلن سأسرد عليكم بعضا من انطباعات املبايعني: 

قال أحد الضيوف األلبان امسه: "ايرتوين" وكان مسلما من قبل: كنُت قد قرأت يف كتب اْلديث أن اإلمام املهدي 
 ند البيعة. وقال أبن الشيء الثاين الذي سينـزل وجيب على كل مسلم أن يبايعه. فكانت حالته غريبة جدا ع

انبهرُت به بشدة هو انضمام عدد كبْي من الناس إىل اجلماعة عن طريق الرؤى. وهذا دليل على أن هذه اجلماعة 
 هي مجاعة رابنية لذا جيذب هللا تعاىل إليها القلوب. 

ل يف ذكر رؤَّيه: لقد رأيُت قبل بضع هناك ييف آخر امسه: "حيدر" الذي انضم إىل اجلماعة عن طريق الرؤَّي، فقا
سنني حني مل أكن أعرف عن اجلماعة شيئا فرأيُتين ذات ليلة مع صديق يل ومسعُت صوت األذان فبدأت أَن 
وصديقي نصعد على جبل ألداء الصالة ظانني أن الصالة ستقام على قمة اجلبل. عندما وصلنا إىل قمة اجلبل رأينا 

ب بعضهم بعضا، وهناك حريق أيضا وبدى لنا املشهد غريبا. عندها قلُت لصديقي: رجاال ملتحني يتدافعون ويضر 
وهو حماط أبشجار  قصْيةفلنخرج من هنا سريعا وإال سيقتلنا أيضا هؤالء الناس. مث رأينا وادَّي أخضر على مسافة 

ابنتظام وتنسيق جيد فون للصالة طابسقة ومجيلة املنظر. ويف الوادي مصلون كثْيون البسني لباسا أخضر وهم مص
وهناك شخص يؤمهم. سألُت صديقي: من هم هؤالء الناس؟ قال: إهنم أْحديون. مث استيقظُت. عندئد مل أكن 
أعرف عن اجلماعة اإلسالمية األْحدية شيئا ومل أكن على صلة مع أي  من األْحديني. وهذه الرؤَّي كانت سبب 

 انضمامي إىل اجلماعة اإلسالمية األْحدية. 



السيد عبد القادر من املغرب: اطلعت على اجلماعة اإلسالمية األْحدية قبل ست سنني. ولكن قبل بضعة  يقول
أسابيع وصلت إىل مركز اجلماعة للصالة حبثا عن أفراد اجلماعة وألعلم املزيد عن اجلماعة وبدأ اْلضور يف الصلوات 

وحدث يف نفسي تغْيُّ كبْي ابلنظر إىل  ارتكُت فيهواجلمعة. لقد ُدعيُت للحضور يف جلسة اجلماعة يف أملانيا واش
قررُت يف نفسي أهنا مجاعة الصادقني حتما وابلتايل فطاعتهم له و حب أفراد اجلماعة للخليفة و اجلو  الروحاين للجلسة 

 قررُت االنضمام إىل اجلماعة وابيعُت. 
جبو  اجللسة الروحاين، وقلُت يف نفسي: مث هناك ييف من السويد من أصل عراقي يقول: لقد انبهرُت جدا متأثرا 
أجابت على كل األسئلة، مث ابيع يف أَّيم هذه اجلماعة هي اجلماعة الصادقة اليت كنُت أحبث عنها وهذه اجلماعة 

 اجللسة. 
لقـد حضـر اجللسـة يـيف مـن بلجيكــا مـن أصـل غـاين امسـه عبــاس، فقـال: ذات مـرة رأيـت يف املنـام أين أنظــر إىل هللا 

و ينظــر إيل . مث اتفــق أن حضــرُت نــدوة تبليغيــة للجماعــة ورأيــت هنــاك صــورة املســيح املوعــود عليــه الصــالة تعــاىل، وهــ
والسـالم، فتـذكرت أنـه نفـس الشـخص الـذي رأيتـه يف الـرؤَّي. فظللـت أنظـر إىل الصـورة وأبكـي طـول النـدوة. مث  اآلن 

اء جـو أرأى و رض لألْحدية: لو حضر هذه اجللسـة حضرت اجللسة السنوية أبملانيا، وقد قررُت البيعة. وأقول لكل معا
 يتخلى عن املعارية. سمرة فإين على يقني أنه اجللسة 

مث هناك سيدة مغربية حضرت اجللسة من بلجيكا، قالت: رأيت يف املنام أن حضرة اإلمام املهدي جاء كضوء القمر 
، أي ال تقلقـي. ومل don't worryجنليزيـة: وقال: أَْبِشري، أبشري. مث رأيت أن حضرة اخلليفة اخلـامس يقـول ابإل

املســيح املوعــود عليــه الصــالة والســالم عرفــت أنــه الرجــل أكــن أعــرف َمــن هــذا الرجــل الصــاأ، ولكــن ملــا رأيــت صــورة 
الذي كنت رأيته إماما مهدَّي. مث حضرت اجللسـة السـنوية يف اململكـة املتحـدة ورأيـت اخلليفـة اخلـامس،  هالصاأ نفس

الذي رأيته يف الرؤَّي، وأيقنت أن هذه اجلماعـة  ه، وسالت منها الدموع، إذ عرفت أنه الشخص نفسفلم أصد ق عيين
 صادقة حقا، مث ابيعت وانضممت إىل اجلماعة. 

سـة عمـالً بنصـح يوجاء ييف من فرنسا، فقال: لقد ُولدت مسيحيا، وال أعمل بتعاليم الدين. وذهبـت مـرة إىل الكن
يح مويوعا أمـامي، فكنـت ال أدري هـل أعبـد هللا أم أعبـد هـذا التمثـال. مث التقيـت أبحـد والدي ، فرأيت متثاال للمس

فين علــــى األْحديــــة وزودين مبعلومــــات عنهــــا، وآاتين كتــــاب فلســــفة تعــــاليم اإلســــالم للقــــراءة. مث األْحــــديني الــــذي عــــر 
ضــممت إىل اجلماعــة يف خلطــاب إمــام اجلماعــة، وتغــْي قلــيب، وابيعــت وان واســتمعتحضــرت اجللســة الســنوية اآلن، 

 سة. لاليوم الثالث للج
ول عـــن الوفـــد القـــادم مـــن هنغـــارَّي: كانـــت هنـــاك يف أملانيـــا أســـرة  كنـــا متواصـــلني معهـــا عـــرب النـــت، ئوقـــال األمل املســـ

فـــدعوهتم ْلضـــور اجللســـة، فرفضـــوا أول األمـــر وقـــالوا لســـنا مـــراتحني للحضـــور، إذ مل يكـــن عنـــدهم انطبـــاع جيـــد عـــن 
ا عنـــه، وملـــا َطْمـــأْنتهم حضـــروا اجللســـة، ومكثـــوا هنـــا أَّيمهـــا الـــثالث، واســـتمعوا خلطبـــيت يـــوم اجلمعـــة اإلســـالم ملـــا مسعـــو 

حياتنـا قـط. مث  طـولوأُعجبوا مبا رأوا. لقد أتثروا ابجلو الروحاين وقت أداء الصالة خاصة، وقالوا مل نر مثـل هـذا اجلـو 



لقــد قابلــت القســس، ومل أأتثــر بكالمهــم قــط، بــل كنــت  ، حــىت قــال رب هــذه العائلــة:أيضــاقــابلوين يف املســاء فُســر وا 
 من أخرى، ولكن كالم اخلليفة دخل شغاف قليب.  وأخرجهأمسع كالمهم من أذن 

وأخــربه مفصــال كيــف أن إمــام اجلماعــة  هاول عــن هــذا الوفــد: لقــد اتصــل هــذا األمل اببنــه يف الليلــة نفســئويقــول املســ
 ، وتصو َر معه آخذا يده. قلم   هديةَ الوقت، وتكلم معه بلطف وحب، وآاته  أعطاه

ت مـع األْحـدَّيت وفعلـت يف يوم السبت ذهبْت زوجته إىل خيمة النساء، وأعجبهـا التنظـيم الـذي رأتـه هنالـك، فصـل  
 ما فعلن يف الصالة.

مث جلـــس رب هـــذه األســـرة جلســـات  مـــع بعـــض دعاتنـــا الـــذين كـــانوا علـــى تواصـــل معـــه، فعـــرف مـــنهم عـــن اإلســـالم 
كثْي. وبينما كان َنئما يف غرفته يف الفندق مسع ليلة السـبت ويف السـاعة الثانيـة تقريبـا صـوات يشـبه صـويت واألْحدية ال

ألداء الصــالة، فاســتيقظ، ومــع ذلــك ظــل يســمع صــويت هــذا، مث أيقــظ زوجتــه وحكــا هلــا الــرؤَّي. كــان هــذا الضــيف 
 البيعة، مث انضم إىل املبايعني. معاريا لإلسالم ولكن ملا متت البيعة ظُهر يوم األحد جاء وقال أريد 

بفـرتة يف  -رْحـه هللا-وقال أحد العرب القادمني من فرنسـا وهـو حيكـي رؤَّي قدميـة لـه: مسعـت قبـل وفـاة اخلليفـة الرابـع 
الرؤَّي أن أحًدا يقول: )َّي أيتها النفس املطمئة ارجعي إىل ربك رايية مريـية فـادخلي يف عبـادي وادخلـي جنـيت . مث 

يــل يل يف املنــام إنــه ســيكون خليفــتكم اجلديــد. مث بعــد هــذه الــرؤَّي تــويف اخلليفــة الرابــع رْحــه هللا، وملــا   رأيــت شــااب وق
 الذي رأيته يف الرؤَّي.  هانتخاب اخلليفة اجلديد تذكرت رؤَّيي، فلما رأيت صورته وجدته أنه الشاب نفس

 يني مغــريب امســه الطيــب الفــرح، فــأعجبتوقــال أْحــدي مغــريب جديــد قــادم مــن مرســيا أبســبانيا: كنــت أعمــل مــع أْحــد
ون بــه، وقــال يل أحــدهم مــرة هــل أنــت قــادَّيين؟ ئأخالقــه ودينــه جــدا. ورأيــت ذات يــوم أن العديــد مــن املغاربــة يســتهز 

قلت: من هو القـادَّيين. قـال: هـذا الطيـب الفـرح قـادَّيين. فسـألت هـذا األمل: مـا هـي القادَّينيـة، فـدلين علـى عقائـد 
مث ملــا شــاهدت قنــاة امي يت اي ورأيــت وجــوه اجلالســني فيهــا قلــت إهنــا ال ميكــن أن تكــون وجــوه  اجلماعــة ابلتفصــيل. 

كاذبني. مث قمت بتحر ي األمر وابيعت. مث بعـد البيعـة رأيـت فيمـا يـرى النـائم أنـين وزوجـيت حضـرَن بيـتكم )يعـين بيـيت 
 ، مث صلينا. أَن ، وطرقنا البيت، ففتحتموه وأجلستموَن ابلداخل وأكرمتموَن ابلضيافة

هذا األمل ابيع بعد ذلك، وظل أْحدَّي وحيدا يف منطقته أربع سنوات إذ مل يكن هنـا فـرع للجماعـة، ومل ينفـك  النـاس 
رسـالة، فقلـت فيمـا قلـت لـه يف اجلـواب: عليـك أن تقـوم ابلـدعاء التـايل: رب ال تـذرين فـردا بون بـه، فبعـث يل ئيستهز 

الـدعاء أبن بـدأ النـاس يبـايعون، وظـل عـدد األْحـديني يـزداد حـىت دخلـت  معجـزةَ وأنت خْي الـوارثني. فـأراه هللا تعـاىل 
 أسرة كاملة يف األْحدية، وصارت اآلن هنالك مجاعة عددها أحد عشر شخصا.

ون بـه، فكـان ئوهناك أمل مـن إيطاليـا، وكـان يصـلي ابلنـاس مـن قبـل، فلمـا ابيـع منعـوه مـن الصـالة هبـم وأخـذوا يسـتهز 
لت له: ال حتزن، فإن هللا قد اختارك لتصل ي ابملؤمنني إن شاء هللا، إذ كنت من قبل تصلي بغْي قلًقا بسبب ذلك، فق

 املؤمنني. 
ابختصار، كان اْلديث مع الضيوف يف جو مجيل، ورجع اجلميع ابنطباع جيد، وقام اإلعـالم قنـوات  وجرائـَد بتغطيـة 

خـربا  62ب التقـارير الـواردة إيل  قـد نشـرت القنـوات اجللسة ومناسبات افتتاح املساجد على نطاق ال أبس به، فحسـ



إذاعـات، وحبسـب أحـد التقـديرات قـد  2قنـوات و 2اجلرائد، قد بُثت هذه األخبار يف  وإيافة إىلملناسبات خمتلفة. 
مليون فرد عـرَب اإلعـالم االلكـرتوين واملطبـوع. فكـل هـذه األمـور تـدل علـى أتييـد إهلـي  73وصلت رسالة اجلماعة إىل 

 ص.خا
لقــد حتــدثت حــىت اآلن عــن اجللســة ومناســبات إرســاء حجــر األســاس للمســاجد أو افتتاحهــا ممــا يــدل علــى هطــول  

أمطار فضل هللا تعاىل. واآلن سوف أتكلم عن أمور تذك رَن مبحاسبة أنفسنا. إذا كان واجبنا شكر هللا تعـاىل علـى مـا 
فينبغي أيضا أن أيخذ كل واحد منا اْلذر من  -ا بفضلهوحنن نشكره عليه -يُرينا من مشاهد عجيبة لتأييده ونصرته

مه من أن يكون جزًءا من هذه األفضال اإلهلية. ال شـك أن اآلخـرين ال يـرون فينـا إال احملاسـن عـادة، رِ أن يفعل ما حيْ 
ما ولني يف اجلماعــة وال ســيئولكــن جيــب أن نبحــث عــن تقصــْياتنا وعيوبنــا ســاعني لتحســني حالتنــا وأعمالنــا. إن املســ

أعضاء اهليئة اإلدارية للبلد وكذلك الذين يعملون يف اجلماعات كممثلـني للمركـز، أقـول إن هـؤالء حباجـة ماسـة بوجـه 
مــا صــدر مــنهم مــن خلــل وعيــب ويــعف، وقــال عخـاص إىل دراســة حــالتهم. لقــد كتــب يل أمــْي مجاعــة أملانيــا رســالة 
ال تنفــع هــذه الكتابــة واالعتــذار مــا مل يضــعوا هــذه حنــن نعتــذر علــى هــذا التقصــْي ونطلــب العفــو. فــأقول ال تكفــي و 

وب لـالسنة وسعوا لتـدارك اخللـل عمليـا. إن املعـاذير وطلبـات العفـو ال جتـدي شـيئا، ألن املط لاألمور يف اْلسبان طو 
 األصلي هو اإلصالح واملساعي العملية. 

امـا مـن تنظـيم اجللسـة. وهللا أعلـم هنالك ولعلها كانـت مـن مقـدونيا وقالـت: هـل أنـت مطمـئن مت صحفيةلقد سألتين 
بنيتها من وراء هذا السؤال، ولعلها كانت تريد تنبيهي إىل بعض اخللـل، أو لعلهـا أرادت أن توجـه إيل سـؤاال آخـر لـو 

ئن مئـة ابملئـة، ولكـين أجبتهـا أبن األمـم الـيت تريـد الرقـي ال تـزال تبحـث عـن األفضـل فاألفضـل. مـقلُت هلـا نعـم أَن مط
ن نقــول بســماع املــديح مــن بعــض القــوم أن كــل شــيء علــى مــا يــرام وأننــا قــد حققنــا غايتنــا، غايــني فــال نســتطيع أ

 يالطرف عن اخللل الذي كان هناك. كال، ال ميكن أن نتغايى عن النقص يف أعمالنا أبـدا، وجيـب أال ننسـاه. خـذ
خـالل برَنجمـي. فســكتْت مـثال نظـام الصـوت يف اجللســة، فقـد رأيـِت أن خلـال حصــل يف نظـام الصـوت ثـالث مــرات 

 السيدة جبوايب، رمبا ألهنا رأت أين بدأت أتكلم بنفسي عن أخطائنا. 
ال شــك أن الكمــال هلل تعــاىل، لكــن جيــب الســعي لألفضــل فاألفضــل. واخللــل الــذي حصــل يف نظــام الصــوت كــان 

كلكــم   كــمني يف اجللســة أنولئراجعــا إىل اإلمهــال فقــط. كنــُت قلــت قبــل اجللســة بيــوم يف خطــايب أمــام املتطــوعني واملســ
مدربون ما شاء هللا، ولو حصل خلل يف أعمالكم فلن حيصل إال بسبب إمهالكم، فال تسـتهينوا أبي عمـل مهمـا بـدا 

ولني ظنــوا أن هــذا التوجيــه لــيس هلــم بــل هــو للمتطــوعني العــاديني. اْلــق أنــه قــد حصــل كــل خلــل ئيــئيال. ولعــل املســ
حتــري األمــر هــو أن كــل التقصــْي واخللــل كــان مــرده إمهــاهلم فقــط، وهــو أمــر قــد نتيجــة تفكــْيهم، فــإن مــا تبــني يل بعــد 

يــؤدي إىل مــا ال حيمــد عقبــاه. فالــذي حصــل هــو أهنــم كــانوا قــد تركــوا املــوزع الكهرابئــي بــدون رقابــة، فجــاء أحــدهم 
 ، فانقطع الصوت. وهذا أمر ال ميكن االستهانة به. من مأخذ الكهرابء الصوت قابس مكربوأخرج 



على علم دقيـق مبـا عنـدهم مـن يـغط الكهـرابء، ومـا إذا كـان يسـتطيعون اسـتعمال  واويل اجللسة أن يكونئعلى مس مث
نفســه الــذي يــزود مكــرب الكهــرابء  مــن مأخــذالكهــرابء مــن مــوزع واحــد لعمــل آخــر. انظــروا إهنــم حــاولوا صــنع الشــاي 

 ، وانقطع الصوت. تعطل القاطع الكهرابئيالصوت، فلما فعلوا ذلك 
ال أزل أنبهكم مرة بعد أخرى إىل يرورة أخذ اْليطة واْلراسة والرقابة، وأكرُب مكان متس اْلاجة لرقابته وحراسته هو 

وغْيها. وابملناسبة فإن جلستنا يف اململكة املتحدة سوف تعقد عن قريب، فعليهم أن  الذي به املآخذموزع الكهرابء 
عشــرين ســاعة، وإذا كــانوا و كهــرابء اخليمــات الكبــْية ألربــع   توزيــعأمــاكن يتــذكروا أن علــيهم أن يقومــوا برقابــة وحراســة 

 حباجة إىل صنع الشاي للمتطوعني فليصنعوه يف مكان آخر. 
أخـرى.  شـركةذه الشـركة الـيت اشـرتينا منهـا نظـام الصـوت هبـوكان مما أجابين به أمـْي مجاعـة أملانيـا أننـا سـوف نسـتبدل 

حــىت ولــو غــْي  الشــركة. فمــا مل نفســها النتــائج  تكــونلون األمــور هكــذا فســوف هــذا تفكــْي صــبياين. إذا كنــتم ســُتهم
عوا األمر مث تطيعوا طاعة كاملة وتسعوا كل السعي للعمـل بكـل مـا أوتـيم مـن قـوة، فسـوف حيـدث مـا ما أن تسو تتعود

 حدث اآلن وسوف تتكرر هذه األخطاء والتقصْيات. 
ة أيضـا، وقـدموا لـذلك أيضـا مـربرات كثـْية. اْلمـد هلل أنـين كنـت أعـدت   مث إن صوت املكرب انقطع وقت البيعة العامليـ

كلمات البيعة اثنية، وإال فإن الصوت مل يصل إىل الناس عرب التلفاز، فقد جاءتين فورا رسـائل فـاكس مـن اإلخـوة يف 
 بركَة هذه كلمات البيعة. عة مل يصلهم يف املرة األوىل، وقد أحسنَت صنعا إذ أعدهَتا وإال ْلُرمنايالعامل أبن صوت الب

عــة  العامليــة تُــردَّد كلمــات البيعــة ابإلجنليزيــة عــادًة، وتُــردَّد ابألرديــة يمث إن أهــل ابكســتان خاصــة يقولــون يل أنــه عنــد الب
 َندرا، ونريد أن تتم البيعة ابألردية. لقد طالبوا بذلك كثْيا، لذا فهناك حاجة ألخذ هذا األمر يف اْلسبان جيدا.

ويل اجللســة أبملانيــا يف املــرة املايــية إىل أخــذ اْليطــة يف أمــر الطعــام، ولكــن بلغــين اآلن أهنــم قــدموا ئب هــُت مســو كنــُت ن
 كانت صالحيته قد انتهت. فعليهم بتحري هذا األمر ورفع التقرير.   زًالضيوف اجللسة أحياَن خب
اء الـيت ظهـرت للعيـان، وكـذلك الـيت كـل هـذه العيـوب واألخطـيسـجلوا يف الكتـاب األْحـر  وكما قلت سلفا، جيب أن 

سيط لعون عليها إذا سألوا العاملني املتطوعني معهم. عليهم أال يكتفوا بتسجيل كل هذه األخطـاء يف الكتـاب األْحـر 
السـنة لتالفيهـا وحتسـني األمـور. جيـب أال يطمئنـوا أبهنـم قـد كتبوهـا يف الكتـاب  طـولفقط، بل علـيهم أن ينظـروا فيهـا 

الســـنة ليعرفـــوا كيـــف ميكـــن حتســـني األمـــور إىل األفضــــل  طــــوليهم أن يقرأوهـــا ويُعملـــوا فكـــرهم فيهـــا األْحـــر، بـــل علـــ
فاألفضل. ما مل حتس نوا األمور ابلعمل، فهي لن تتحسن ابلكالم فقط. لـو أوليـتم االهتمـام مبـا يقـال لكـم فكـل شـيء 

تهم إىل ذلــك، فــانتبهوا وا ــذوا ممكــن. لقــد حصــل خلــل يف نظــام الصــوت يف جلســة كنــدا يف إحــدى الســنوات، فنبهــ
خطوات عملية، ويقول الناس أن نظام الصوت عندهم قد صار أفضل بكثْي. ذلك أهنم مسعـوا وأطـاعوا أو سـعوا كـل 

ولني يف أملانيـا اتبعـوا خطـوات أهـل كنـدا فسـوف تتحسـن األمـور عنـدهم أيضـا ئالسعي للعمل مبا قيل هلـم. لـو أن املسـ
تطوعني العاديني وأبناء اجلماعة يكتبون يل قلقـني، ورمبـا سـيكتبون بعـد خطبـيت أيضـا، ولكـن إن شاء هللا تعاىل. إن امل

ن يف اهليئــة اإلداريــة علــى صــعيد البلــد هنالــك مــن قــواقعهم. علــيهم أن خيرجــوا منهــا وال و ولئهنـاك حاجــة أن خيــرج املســ
ن يتحلــوا هبــذا التفكــْي. وفقهــم هللا ولني بــل جيــب أن يســعوا خلدمــة اجلماعــة كخــادمني. علــيهم أئأنفســهم مســ يعــد وا



مجيعا، وعليهم أن ينسبوا إىل هللا ما حتققه اجلماعة من جناحات، ويسعوا ليزدادوا توايـعا وشـكرا هلل تعـاىل. أسـأل هللا 
 تعاىل أن يتحلى كل أصحاب املناصب هبذه الروح، وجنذب أفضال هللا تعاىل أكثر من ذي قبل. آمني.

 
 
 

 
 

 

 


