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ا عبـده   ه، وأشهد أن حممـد    ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل         
 بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . لهورسو

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع ت

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(   
لقد انتهت يف يوم األحد املاضي اجللسةُ السنوية يف بريطانيـا بفـضل اهللا             
تعاىل ومتتع بربكاا ليس احلاضرين فيها فقط بل مجيـع األمحـديني الـذين              

ومهما حاولنا  . امل أيضا من مجيع أحناء الع     MTAشاركوا فيها عن طريق الـ      
 �فال نستطيع أن نؤدي حق الشكر هللا تعاىل على هذه املنة حيـث جعـل                

اجلماعة األمحدية املنتشرة يف العامل كله أمة واحدة، وهو اهلدف الذي بعـث             
لو فهم املسلمون غري األمحديني اليوم هذه النقطة        .  ألجله �املسيح املوعود   

مشاهدم هذه األفضال النازلـة علـى       ودخلوا يف بيعة املسيح احملمدي بعد       
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اجلماعة اإلسالمية األمحدية ألصبحوا خداما حقيقيني لسيدنا حممد املـصطفى         
، ويف هذه احلالة ختيب كل عني معادية تستهدف اإلضـرار باملـسلمني             �

وختيب كل يد متتد إليهم بسوء بعد اصطدامها مع احلصن احلصني هلذا العصر، 
نرى بفضل اهللا تعاىل هذه املشاهد منذ أكثر من . عاىلبل تقع حتت عقاب اهللا ت

فلو كانت هذه اجلماعة قد أقيمت بواسطة جهود إنسانية         . مئة وعشرين سنة  
فحسب لكان قد قُضي عليها منذ مدة طويلة على أيدي معارضيها وأعدائها            

  .الذين ميلكون مجيع أنواع القوى الظاهرية
كات واألفضال اإلهلية النازلـة يف      على أية حال، من عاديت أنين أذكر الرب       

صحيح أن خطابا كامال يكون     . أيام اجللسة خصوصا ويف السنة كلها عموما      
خمصصا لذكر هذه األفضال غري أنه ال يذكر فيه إال النـزر اليسري منـها، أو               
بعبارة أخرى يتم اختيار بعض األحداث منها، وال أمتكن من ذكر عشر هذه             

ى أية حال سوف تذكر أفضال اهللا هذه يف مناسـبات           عل. األحداث املختارة 
 كاملعتاد  –أما اآلن فسأتناول    . خمتلفة أو تنشر حىت يطلع عليها أفراد اجلماعة       

 ذكر هذه األفضال اخلاصة باجللسة السنوية حيث أذكر بعضها وأؤكد على         -
  . ضرورة الشكر هللا عليها

نستطيع .  هللا تعاىلفكما قلت مهما حاولنا ال نستطيع أن نؤدي حق الشكر    
أن نشكر اهللا تعاىل على األمور الظاهرة البينة اليت علمناها أو اطلـع عليهـا               
معظم املشاركني، غري أن هناك أفضاال وبركات إهلية كثرية تنـزل يف أيـام             

يقول اهللا تعاىل يف    . اجللسة وال تكون بادية حىت نراها أو نكون على دراية ا          
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النحل  (� لَغفُور رحيم   ال تحصوها إِنَّ اهللاَ    عدوا نِعمةَ اهللاِ  وإِنْ ت �سورة النحل   
٢٠(.  

فينبغي أن يبعث هذا األمر على املواظبة على شكر اهللا تعاىل، حيث جيـب    
  .أن نشكره على األفضال والربكات اإلهلية اليت رأيناها وعلى أمور ال نعلمها

 اجللسة كان لفائدتنا، وملا أوقفه كـان        ملا أنزل اهللا تعاىل املطر يف أول أيام       
لقد وقانا اهللا تعاىل من أنواع السوء واملكروه اليت ال علم لنا          . فضال منه ورمحة  

  . ا
إن وباء انفلونـزا اخلنازير منتشر يف هذه األيام يف هذه البالد بل يف العامل              

 خمتلفـة   وكنا قلقني جتاه هذا الوضع نظرا إىل اجتماع الناس من أماكن          . كله
وعدم إمكانية معرفة إذا كان بعضهم حيملون جراثيم أو فريوسـات بعـض             

هناك إمكانية تعرض بعض الناس ألمراض معدية عند اجتماع الناس       . األمراض
يف الظروف العادية اليت ختلو من انتشار األوبئة أو األمراض اخلطرية، أما اآلن             

خطر أن تتعرض نسبة ال بأس      فقد كان انفلونـزا اخلنازير منتشرا فكان هناك        
ولكن كما علمت مل يتعرض لـه       . ا من احلضور هلذا املرض يف أيام اجللسة       

بفضل اهللا تعاىل إال ثالثة أو أربعة أشخاص فحسب، وهذا فضل كبري من اهللا              
فإننا شاكرون هللا تعاىل ونطلب منه فضله خاضعني له لكـي يزيـدنا             . تعاىل
 وعندما تستخدم   )١٦٠البقرة   (� شاكر عليم  َهللا ا فَإِنَّ�يقول اهللا تعاىل    . فضال
فـإذا كنـا    . عن اهللا تعاىل يكون معناها أنه يقدر أعمال العباد        " شاكر"لفظة  

نشكر اهللا تعاىل من أعماق قلوبنا فسيقدره اهللا تعاىل أميا تقدير وإنـه يقـول               
 نؤدي حـق الـشكر      ، فال ميكن أن   )٩:إبراهيم (�ئن شكَرتم َألزِيدنكُم  لَ�
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يقول اهللا تعاىل إنه . احلقيقي ما مل حناول على الدوام لنكون عباد اهللا الشاكرين
شاكر عليم أي إنه يقدر أعمال العباد وعليم أيضا فيعرف متاما من يـشكره              

فينبغي أن يسعى كل واحد منـا       . شكرا حقيقا، ال ميكن لإلنسان أن خيدعه      
  .ليكون عبدا شكورا هللا تعاىل

 هذه الكلمة الوجيزة أشكر مجيع املتطوعني واملتطوعات، وينبغـي أن           بعد
يشكر هلم اجلميع سواء كانوا حاضرين يف اجللسة أم شاهدوا واسـتمعوا إىل             
برامج اجللسة جالسني يف أماكن خمتلفة من العامل، ألن عددا كبريا من هؤالء             

 أُمرنا بأداء شكر    وألننا. املتطوعني يسامهون يف نشر برامج اجللسة للعامل كله       
ورد يف احلـديث    . الناس ألن شكر الناس يؤدي باإلنسان إىل شكره هللا تعاىل         

الترمذي، ." (من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا       "�النبوي الشريف، قال النيب     
أي من ال يشكر الناس فال يستطيع أن يشكر اهللا تعـاىل            ) أبواب الرب والصلة  

  .أيضا
 هذه املرة أن ترتيبات اجللسة كانت أفـضل         لقد قال يل معظم من قابلوين     

بكثري مقارنة مع اجللسات املاضية، كما كان املتطوعون واملتطوعات أكثـر           
لقد بذل املتطوعون يف كل قسم مجيع قواهم        . نشاطا وأحسن خلقا هذه املرة    

. وكفاءام لتأدية واجبام على أحسن وجه ولتوفري اخلدمة املثالية للضيوف          
  .  يشكر الضيوف هؤالء املتطوعنيمما يوجب أن

كنت أتفرس يف وجوه بعض الشباب والفتيان أثناء ذهايب إىل خيمة اجللسة            
وعند اإلياب منها وكنت أرى عالئم التعب وقلة النوم بادية على وجوههم،            

وعلمت يف أيام اجللسة أن     . مع ذلك كانوا يؤدون واجب اخلدمة بكل نشاط       
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هلا كانا شقيقني وأغشي عليهمـا بـسبب        " ةناظم"إحدى الشعب و  " ناظم"
اإلرهاق الشديد جراء العمل املتواصل لساعات طويلة وعدم أخذمها قسطا من 
الراحة وعدم تناوهلما الفطور ورمبا مل يتناوال العشاء أيضا إال بكمية ضـئيلة             

ولعل األخوان جاءا يف اجللسة بنية اختبار نفـسيهما ومعرفـة مـدى             . جدا
ولكنه . قة، وذلك حىت ال تفوما حلظة واحدة من فرصة اخلدمة         حتملهما املش 
فقد أغشي عليهما بسبب هذا التعب وحرما من اخلدمـة يف           . ليس صحيحا 

فيجب االهتمام بالصحة من هذا     . اليوم األخري من اجللسة حبسب أمر الطبيب      
املنطلق أيضا كما جيب على املسؤولني أيضا أن يهتمـوا براحـة النـاظمني              

  .املني وطعامهم وشراموالع
تتراءى لنا مثل هذه األمثلة للخدمة والتفاين أثنـاء العمـل التطـوعي يف              

 أرواحا سعيدة ونفوسـا     �ولقد وهب اهللا تعاىل للمسيح املوعود       . اجللسة
  .عجيبة

ومن املتطوعني من كان من آسيا، ومن كان من هنا من أصل إنكليـزي،              
فكمـا أن  . ة املقيمني يف هـذه الـبالد  كما كان هناك عدد كبري من األفارق  

املشاركني يف اجللسة من جنسيات متعددة كذلك كان املتطوعون أيضا مـن            
لقد . �هذه أفضال اهللا تعاىل على مجاعة املسيح املوعود         . جنسيات متعددة 

أدى األطفال واجبام بأحسن وجه، سواء يف تقدمي املاء للحاضرين أو يف أي             
ى الشيوخ والشباب والفتيـات والفتيـان مجيعـا         كذلك فقد أد  . عمل آخر 

  . واجبام أحسن أداء
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لقد أرسلت بعض الداوئر احلكومية توجيهاا خبصوص األمـور املتعلقـة           
ظل . فأقمنا هذه املرة شعبة جديدة باسم الصحة والسالمة       . بالصحة والسالمة 

 املسؤولون احلكوميون يأتون للفحص والتأكد من هـذه االجـراءات الـيت           
اختذناها ألن قسم الصحة والسالمة يتعلق جبميع شعب اجللسة، إنـه يتعلـق             
مبكان اجللسة وبالضيوف وباملتطوعني، لذلك كنا قلقني أـم إذا وجـدوا            

ولكن بفضل اهللا تعاىل    . ثغرات من هذه الناحية فسيتخذوا ذريعة لالعتراض      
  . قد حققت ترتيبات كل شيء املستوى املطلوب

، - يف اليوم األول من اجللـسة        - النظافة يف خطبة اجلمعة      لقد نبهت إىل  
قلت يف اخلطبة أنه جيب وضع املمسحات عند أبواب         : فكتب إيل أحد اإلخوة   

املغاسل حىت ال تنتقل األوساخ النامجة عن املطر إىل أرضية املغاسـل، فلمـا              
قد ل. ذهبت إىل املغاسل بعد اجلمعة وجدت املمسحات مفروشة أمام األبواب         

اهتم املتطوعون كثريا بأمور النظافة، كما اهتم ا الضيوف أيضا على ضوء ما   
قلت هلم، فمعظمهم حاولوا ترك املغاسل نظيفة بعد استخدامها، فجزاهم اهللا           

وهذا أيضا فضل خاص من أفضال اهللا تعـاىل أن األمحـديني            . أحسن اجلزاء 
  .أوامرهيوفَّقون لتلبية نداء اخلليفة ويسارعون يف طاعة 

وكما قلت سابقا إن مرض إنفلونـزا اخلنازير كـان منتـشرا فـأمرت             
سـعى  . باستخدام الدواء اهلوميوباثي للوقاية،  وقد التزم اجلميع التزاما كامال         

وقد استعملت كمية من هـذا      . املتطوعون يف قسم اهلوميوباثي لتوفري الدواء     
 كان من الـصعب أن      لقد.  كيلوغرام يوميا  ٢٠ إىل   ١٥الدواء تراوحت بني    

خيلطوا هذه الكمية الكبرية من احلبوب مع  الدواء السائل، فـال أعـرف إذا              
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كانوا خيلطونه بطريق صحيح أم كانوا يقدمون حبوبا من السكر فقط دون أن        
على أية حال، وضع اهللا تعاىل يف هذه احلبوب شفاء حىت           . يكون عليها دواء  

بلغين مرة تقرير من قسم     . اهللا تعاىل ولو كانت بال دواء، وإنه أيضا فضل من         
السيدات أن إحداهن رفضت تناول الدواء فقالت هلا املتطوعة املـسؤولة إذا            
كنت ال تريدين طاعة أمر اخلليفة فيمكنك أن ترفضي تناول الدواء، فمـدت             

فمثل هذه املشاهد للطاعـة تتـراءى يف   . هذه السيدة يدها فورا ألخذ الدواء 
قـد تبـدو هـذه      . وإا أيضا أفضال من اهللا تعاىل     . اناألمحديني يف كل مك   

  .األفضال يف الظاهر صغرية ولكنها طل بكثرة فال تعد وال حتصى
إن التقرير العام الذي بلغين من خيمة السيدات هو أن قد اسـتمعن إىل              

وقلما اضـطرت املتطوعـات لوضـع       . برامج اجللسة بكل هدوء وإنصات    
ة حال قالت يل إحدى السيدات من أمريكـا أن          على أي . الالفتات إلسكان 

. النساء مل يسكنت لذلك مل نستطع االستماع إىل برامج اجللسة بكل إصـغاء            
لعل ذلك حدث يف أحد األماكن من اخليمة ولـبعض الوقـت فقـط، وإال             

اعتاد بعض الناس على حبث العيوب بدال . فبشكل عام قد استمعن بكل هدوء   
ومبا أن اهللا تعاىل كان     . يدة كانت من أولئك الناس    من احملاسن، ولعل هذه الس    

يريد أن يطمئنين فجاءتين بعد لقاء هذه السيدة طالبةٌ يف إحدى اجلامعـات يف         
أمريكا وكانت قد حضرت للمرة األوىل يف هذه اجللسة، فـسألتها كيـف             

كـال،  : كانت اجللسة، فقد بلغين أن ضجيجا كان يعم خيمة النساء؟ فقالت          
 أماكن خمتلفة وكنت قد استمعت إىل مجيع الربامج بكل إصغاء           بل جلست يف  
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فهكذا جاءين االعتراض من أمريكا وجاء الـرد  . وتأثرت جدا بكل ما مسعت    
  .عليه من أمريكا نفسها

على كل حال جيب أن يتذكر السيدات والسادة أن بركات اجللـسة يف             
يتعلق بترتيباا فقـد    احلقيقة تكمن يف االستماع إىل برامج اجللسة، أما فيما          

ال أقول إنه جيب أال تـذكر النقـائص         . لوحظت فيها بعض النقائص أحيانا    
وقـد  . والثغرات بل احلق أنه ال بد من ذكرها لكي نتجنبـها يف املـستقبل             

إن . الحظت أن الضيوف يتحملون مسئولية أكثر بصدد ما يذكر من النقائص  
 حتمل صبغة جلسة بريطانيـا حلـد        اجللسة يف أملانيا أيضا قريبة وهي األخرى      

فحني أوجه املسؤولني إىل    . كبري، كما أن اجللسات تعقد يف خمتلف بالد العامل        
  . بعض األمور يف بلد ما فينبغي أن ينفِّذها األمحديون يف بقية البالد أيضا

فقد وردين تقرير أن الضيوف املقيمني يف إسالم آباد تركوا خيمهم وذهبوا            
إن : أقـول . إىل اجللسة فسرق بعض من أغراضهم من بعض اخليم        لالستماع  

الساكنني يف تلك اخليم كان جيب أن ال يتركوا أغراضهم الثمينة داخل اخليم             
فهذا خطأ . يف أثناء غيام عنها حىت ال يعرضوا املسؤولني وال أنفسهم لالبتالء

غم إعالنات متكررة أولئك الضيوف الذين تركوا األشياء الثمينة داخل اخليم ر
فترك األشـياء الغاليـة إمهـالٌ       . بأنه جيب أن يودعوها يف مكتب األمانات      

مهما كان احمليط جيدا ال خيلو أي مكان من األشرار، هـذا مـا              . والمباالة
مث إذا كانت اخليم يف مكان مكـشوف وكـان          . نالحظه على أرض الواقع   

ال أصف مثل هـذا  . ل إغراًءالدخول إليها سهال فإن ترك األشياء هكذا يشكِّ      
التصرف إمهاال فقط وإمنا أعده سفاهة وغباء، حيث تركوا األغراض الثمينـة            
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كان من الواجب عليهم أن يأخذوها معهم أو يودعوها يف . غري مبالني حبفظها 
  .املكتب املعين

 هذا وعلى املسؤلني أيضا أن حيسنوا النظام، فمن واجب رئيس اجللسة أن            
مث حيثما تنصبون   . ملكتب املعين اإلعالن مرارا وتكرارا عند املخيم      يطلب من ا  

هذه اخليم جيب أن حييط مكان اخليم سياج ويكون للمنطقة باب أو بابـان              
جيب أن تويل اجلماعة يف أملانيا هذه األمور اهتمامـا        . حيرسهما بعض الشباب  

 فيجب أن   الئقا ألن اخليم للسكن تنصب عندهم أيضا، واجللسة أيضا وشيكة         
وباإلضافة إىل ذلك جيب أن يكون احلـرس عنـد          . يتعلم بعضكم من بعض   

  . األبواب واملداخل مع التجوال
فباختصار كانت هذه شكوى وحيدة جديرة بالذكر مفصال لئال تتكـرر           

كانت احلراسة بشكل عام وحركة املرور جيدتني جدا بفضل اهللا، . مرة أخرى
الـشكاوى  .  يف األوضاع السائدة يف العامل     وجيب االنتباه إىل هذا يف كل بلد      

. اليت كانت ترفعها الشرطة منذ بضع سنوات بدأت تتضاءل من العام املاضي           
أما هذا العام فقد كتب لنا ضابط الشرطة خطيا وقال لنا أنه ميكن أن ننـشر                
تصرحيه هذا يف اجلرائد أنه الحظ أن هناك تقيدا بقواعد املرور بشكل رائـع              

  .لتزاما بالنظام مبا ال نظري له يف أي مكان آخركما الحظ ا
كذلك أشاد أحد الضيوف من غري األمحديني حبسن النظـام والترتيبـات            

) مقام اجللسة " (حديقة املهدي "كان هناك بعض رجال الشرطة خارج       : وقال
ومل يدخلوها بل كانوا واقفني لإلشراف على حركة املرور ولكن احلق أنه مل             

ويف مثل هذه االجتماعات بشكل عـام تكـون   . هلم أصالتكن هناك حاجة  
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احلاجة إىل أعداد هائلة من رجال الشرطة ورغم ذلك ال يقدرون على ضبط             
  . حركة املرور

لقد زالت مجيع خماويف، واآلن أقول على       : أما عمدة مدينة آلتون فقد قال     
يـضا  فرمبا كان خياف قبل هذا أن نكون أ       . املأل أنه ال يوجد أي خطر منكم      

على كل حال قد أسـهم مجيـع        . على شاكلة املنظمات اإلسالمية األخرى    
كمـا تعـاون    . املتطوعني يف الترتيبات بنشاط وعملوا على إجناح اجللـسة        

الضيوف أيضا مع العاملني وال سيما يف ما خيص املواصالت حيث اسـتخدم             
 إعجابا كثري من الضيوف القطار للذهاب إىل موقع اجللسة واإلياب منه وأبدوا

فقد صرح الكثريون أم وجدوا السفر إىل مكـان         . ذا التنظيم للمواصالت  
اجللسة سهال جدا من ناحية، وأم ختلصوا من التوتر واملشاكل اليت كـانوا             

هناك . يواجهوا يف إيقاف سيارام كما ختلصوا من االزدحام من ناحية ثانية          
جيب أداء الشكر لسيادة أمري     أمر صرح به بعض الضيوف أمامي حيث قالوا         

اجلماعة والقائمني بأعمال اجللسة حيث كان حـضرة األمـري واملـسؤلون            
وهذه األسوة  . اآلخرون يزورون اخليم السكنية من حني آلخر ليطمئنوا علينا        

. جيب أن تدوم وجيب أن يتأسى ا املسؤلون يف بقية بـالد العـامل أيـضا               
نيا أو املرضى الذين مل يستطيعوا حضور       األمحديون الذين يقيمون خارج بريطا    

اجللسة لعذرٍ نتلقى منهم رسائل الشكر عرب الفاكس والربيد بأعداد هائلـة،            
حيث طلبوا أن نؤدي الشكر لطاقم الفضائية اإلسالمية األمحدية على نقـل             
فعاليات اجللسة وال سيما البيعة العاملية حيةً حيث متكنا من مشاهدة بـرامج             

وقد استلمنا  . الستماع إليها عرب شاشة الفضائية اإلسالمية األمحدية      اجللسة وا 
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من اإلخوة العرب أيضا رسائل كثرية أم متتعوا بربامج اجللسة علـى مـدار            
الساعة وجددوا إميام باالستماع إليها، فالعامل كلـه يـشكر املتطـوعني            

  .MTAواملتطوعات يف 
عامالت الـذين سـامهوا يف       على كل حال إنين أشكر مجيع العاملني وال       

أعمال اجللسة وقدموا خدمام، كما أشكر ضيوف اجللسة أيضا الذين غضوا           
 إن  �ففي رواية قال الـنيب      .  الطرف عن الثغرات والتقصريات يف ترتيباا     

جربيل أخربه أن اهللا سيبعث اخللْق يوم القيامة فيسأل أحد العباد إن عبـدي              
ته على ذلك؟ فيقول يا إهلي كنت أعرف أنه         فالنا قد أحسن إليك فهل شكر     

فيقول اهللا له كان جيب أن تشكر للـذي         . من عندك فلهذا قد شكرتك أنت     
 تعاملُ املؤمنني مـع بعـضهم       فهكذا جيب أن يكون   . أحسنت إليك بواسطته  

. البعض وهذا هو التصرف الذي بسببه نرى مشاهد االنتظام يف سلك واحد           
واآلن أريد أن أقدم لكم انطباعات بعض الضيوف الذين ليسوا من اجلماعـة             
لكنهم اشتركوا يف اجللسة لعالقام الطيبة مع أفراد اجلماعة وتأثروا حبـسن            

الروحاين للجلسة، كذلك بعض األمحديني الذين      الترتيبات كما أثر فيهم اجلو      
اشتركوا يف اجللسة ألول مرة وأحدثت اجللسة انقالبا يف حيام فهم أيـضا             

فأوال أريد أن أقرأ عليكم انطباعات رئـيس        . أرسلوا انطباعام ومشاعرهم  
حمافظة كال مار السويدية وهو ميثل السويد يف هذه اجللسة وامسـه ووجـر              

 له الفرصة إللقاء كلمة داخل اخليمة، وقد أرسل لنا هذه           كيلف وقد أتيحت  
لقد عملت كثريا حلزيب يف بلدي، واشتركت       : الرسالة خطيا أيضا حيث قال    

يف مؤمترات كثرية يف عدة بالد العامل ونظّمت بنفسي أيضا بعض املـؤمترات             
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كما اشتركت يف الندوات واالجتماعات الكثرية يف حيايت لكن اجلو األخوي           
ياض باحلب واملودة الذي رأيته بني أناس من خمتلف الـشعوب واأللـوان             الف

واألزياء مل أجد مثيله يف أي مكان، وخاصة أنين مل أشعر بأي تعـب عنـد                
اخلروج من اخليمة بعد جلسات طويلة، ألن الناس كانوا يقابلونين من كـل             

 الـذي   فالتجمع. ناحية حبب وألفة مل أشعر معها بأي تعب أو إرهاق باملرة          
هيأته اجلماعة ليجمع امللوك القادمني من أفريقيا وأعضاء الربملانات األوروبية          

مث هناك سياسي مسن من السويد      . وبعض القادة السياسيني ليس له أي نظري      
 عاما قال إن احلب واملودة واتباع النظام الذي رأيته          ٧٤حيث بلغ من العمر     

 ال مثيل له يف اخلارج، حيث كان مجيـع          يف اخليمة خالل أيام اجللسة الثالثة     
احلضور يقومون على صوت واحد وجيلسون على صوت واحد وكل ذلـك            

فكانت هذه التجربة األوىل والوحيدة النادرة يف       . بسبب حبهم لشخص واحد   
وإن احملبة والفرحة اليت الحظتها     . حيايت اليت يعجز لساين عن بياا يف كلمات       

  .  سنة هي فريدة من نوعها وال أقدر على بياا٧٤ هنا يف حيايت املمتدة على
إن هذا  : مث هناك بروفيسور من كازاخستان وهو أستاذ تاريخ العامل يقول         

االجتماع للجلسة السنوية يدلل على مجال تعاليم اجلماعة اإلسالمية األمحدية          
إن أفكار اجلماعة تعلِّم احترام الـديانات األخـرى         . وجناح أفكارها اجلميلة  

وتدعو إىل احلياة احلافلة بالسعادة والسالم وهذه األفكار هي اليت سوف تنتصر 
أسأل اهللا تعاىل أن يوفق اجلماعة اإلسالمية األمحدية        . يف اية املطاف بإذن اهللا    

أتينا هنا أول مرة واالستقبال احلافل الذي القينـاه مل          . يف مجيع أهدافها الطيبة   
  .وجدناها مل نكن نتوقعهاحنلم به أبدا واملعاملة اليت 



 - ١٣ -

هذه أول خطوة للتعرف إىل : مث هناك بروفيسور آخر من كازخستان يقول
اجلماعة اإلسالمية األمحدية لكننا قد أدركنا أن تعاليم اجلماعـة اإلسـالمية            
األمحدية تتأسس على املؤاساة اإلنسانية واألمن والـسالم واحتـرامِ مجيـع            

ال هؤالء الذين وجدوا احلق ملدعاة للفخر       إن وجود املرء وسط أمث    . الديانات
لقد تـبني يل    . والشرف وهم حيملون معهم هذا احلق لينشروه يف العامل كله         

باالشتراك يف اجللسة السنوية أن أغلى شيء يف نظر اجلماعة هـو خلـق اهللا               
واإلحسانُ إليهم، هذا ما تبني يل من خالل التحدث إىل خمتلـف املمـثلني              

إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تـبين املـدارس        .  بالد العامل  القادمني من شىت  
واملستشفيات واملكتبات خلدمة ومساعدة احملتاجني يف العامل بأسره، وهذا مهم          

لقد الحظت أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تتميز عن غريهـا حبـسن            . جدا
 بالدين أو   إن املشتركني يف اجللسة السنوية سواء كانوا من املهتمني        . األخالق

غريهم ليسوا أناسا عاديني بل إم يدركون تعاليم حضرة املريزا غالم أمحـد             
حنن نقدر جيدا أن ضيافة آالف املشتركني يف اجللـسة  . القادياين ويعملون ا 

السنوية واالعتناء م مهمة غاية يف الصعوبة كما نعرف جيدا أن مجـيعكم             
  ."إال رضاَء اهللا سبحانه وتعاىل وفضلَهوأفراد عائالتكم ال ترجون مقابل ذلك 

فهذا ما يتميز به املتطوعون يف اجلماعة، وعليهم أن يتذكروا على الـدوام             
  .أننا نكرم الضيوف ابتغاء مرضاة اهللا فقط

لقد تلقينا من : مث هناك سيدة من كازخستان قد أعربت عن مشاعرها قائلة
فقد وجدنا االعتنـاء يف     . قبلكم معاملة حسنة جدا وكأنكم كنتم تنتظروننا      

مجيع حاجاتنا وشؤوننا فنحن ندعو للجماعة األمحدية العاملية مـن أعمـاق            
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القلوب أن مين اهللا عليها بالتقدم تلو التقدم وأن ينور كلَّ مدينة يف العامل وكلَّ              
  .           قرية وكلَّ روح إنسانية بنور التعاليم احلقة للجماعة

 وهو وزيـر الـشئون      -كزندر املسيحي من بنني     يقول الدكتور جون الي   
السياسية واملستشار اخلاص لرئيس اجلمهورية وكان يف استقبايل يف املطار عند           

 إن األمحدية هي اإلسالم احلقيقي،      -زياريت لبلده وهو صديق ويفّ  للجماعة        
فقد كشفَت لنا األمحديـةُ عـن      . وإن األمحدية وحدها متثل مستقبل اإلسالم     

اجلديد لإلسالم الذي مل نره يف أي مسلم قبل هذا، وهذا الوجه وجـه           الوجه  
احلب واإلخالص واملؤاخاة وخدمة اإلنسانية، وحيمل القيم العالية للروحانية،         

إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تقدم صورة      . وهو خليط رائع للعلم والروحانية    
الذي يكون اهلـدف    " احلب للجميع وال كراهية ألحد    "عملية ومثالية لشعار    

جيب أن يتعلم العامل كلُه من اجلماعة اإلسالمية األمحديـة          . من كل دين إهلي   
هذه األخالق السامية والقيم العالية، كنا قد أُخربنا أن عـدد املـشتركني يف              

واآلن قد رأينا بأم . اجللسة يصل إىل ثالثني ألف إنسان ومل نكن نصدق بذلك      
الترتيبات اهلائلة يف اجلو اآلمن حيث يقابِل كلُّ ضيف         أعيننا، وبالنظر إىل هذه     

غريه باحلب واإلخالص وحيث االحترام املتبادل يبدو وكأن هؤالء الناس من           
هؤالء ليسوا أناسا بـل     . كوكب آخر ال عالقة هلم بأطماع الدنيا ومشاكلها       

وفيما خيص الترتيبات قـد     . إم مالئكة نزلت من السماء لتسكن يف األرض       
بم             رلدوا من بطـون أمهـام وي األوالد الصغار بصددها حيث يبدو كأ

فكل واحد أحسن استضافتنا    . متربني، ليت سكان وطين بنني يصبحون هكذا      
هذه . (سوف تبقى ذكريات هذه الضيافة يف قلوبنا إىل األبد        . حبب وإخالص 
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اومن علـى   هي التربية اليت تقوم ا األمهات للبنات األمحديات وجيب أن يد          
  )ذلك فهذا ما تتميز به األمحدية

. لقد وجدنا اجلو األخوي اآلمن الذي مل نتمتع به يف بنني قـط            :  مث يقول 
ليـت  . وقد علمنا اليوم أيضا أنه يوجد يف الدنيا أناس حيبون األمن واملؤاخاة           

مث يقول إن البيعة العامليـة واخلطـاب        . عامة املسلمني يدركون هذه احلقيقة    
هذا ما صرح به رغـم كونـه    (. للجلسة قد أحدث يف حياتنا انقالبا     النهائي  
  )مسيحيا

 نسأل اهللا تعاىل أن يكون هذا اإلسالم نصيب كل واحد منـا ويكـون              
وسيلة هلدايتنا، لقد  رأيت الناس بعد البيعة العاملية يغسلون قلوم بـدموعهم             

اء نشترك  باكني متضرعني وكان يبدو لنا وكأن شيئا خاصا ينـزل من السم          
  .     فيه حنن أيضا
حنن نتطلع إىل أن نصل أوطاننا وخنرب الناس أن األمحدية هي اليت            : مث يقول 

نستطيع أن حنيا يف ظلها حياة ال خوف فيها، بل من شأا أن توصلنا إىل اهللا                
  . تعاىل

مث يقول بأن عباد اهللا تعاىل عندما خيرجون حاملني الصدق واحلق يـضع             
اقيل يف سبيلهم، أما أنا فسأسعى جاهدا أال تواجه اجلماعة يف           املعارضون العر 

مث ظل يتحدث معي طويال مث قال ميكنك أن تعترب أن أحد            . بالدنا أية مشكلة  
  . أبنائك يسكن يف بنني
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وقد كتب السيد عبد اهللا شيخ فوفانا القاضي يف سرياليون بـأن اجللـسة              
الناس القـادمون مـن     . كانت رائعة جدا وسأذكرها دائما كذكرى مقدسة      

  . خمتلف البالد يعيشون هنا كاإلخوة ويصلّون معا ويدعون لتقدم اإلسالم
وقد حضر اجللسة احلاكم من بوركينا فاسو امسه سوبا موبارا أليوا فكتب            
بأين جئت هنا ممثال لبوركينا فاسو وأقدم إىل خليفـة اجلماعـة اإلسـالمية              

 هذه اجللسة أن املمثلني من مجيع       لقد الحظت يف  . األمحدية عواطفي املخلصة  
األمم والشعوب موجودون هنا، ولكنهم مصبغني بصبغة واحـدة وتـروم           

إن هذه اجللسة تسمو عن اللون والطائفية، وتربهن        . حيملون راية اإلسالم معا   
وعلى العامل كله أن    . احلب للجميع وال كراهية ألحد    : بوضوح على شعاركم  

ينظَر إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف بلـدي        . يتعلم درسا من هذا الشعار    
إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية قـد فتحـت يف         . بنظرة احترام وعزة كاملني   

غضون عشرين عاما قلوب الناس القاطنني يف بوركينا فاسو من أقـصاها إىل             
لقد علمنا سريعا أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية هي اليت ختدم البشرية . أقصاها

بغض النظر عن الدين وامللة واللون، وهي ال تقدم املائدة الروحانية فقط بـل              
مث يقول بأن اجلماعة    . إا حتتل مكان الصدارة يف تقدمي اخلدمات املادية أيضا        

ولقد قرر رئيس . تسعى جاهدة لتوفري التعليم واملياه النقية والكهرباء يف بالدي       
اعترافـا  " وسام االمتياز "الدولة وهو   الدولة أن توهب اجلماعة أعلى وسام يف        

خبدماا، وقد قدم هذا الوسام للجماعة مبناسبة احتفال يوبيل اخلالفة يف العام            
  . املاضي



 - ١٧ -

احلق أننا ال نريد منهم أية جائزة أو وسام بل خنـدم لوجـه اهللا وابتغـاء                 
وهذا هو الشعور الذي يكنه كل عامل، بل كل أمحدي علـى            . مرضاته فقط 

  .قاإلطال
مث هناك السيدة إبراهيم جياما غربا احملترمة، وهي عمـدة مدينـة نيـامي     

احلب للجميع وال كراهيـة     : "بالنيجر، فهي تقول إنين متأثرة جدا بشعاركم      
لقد حضر هنا أناس ينتمـون إىل       . ، وقد رأيت هنا تطبيقه العملي فعالً      "ألحد

 قد غمرنا حببه    شىت الشعوب واأللوان واألعراق واملذاهب، وكان كل واحد       
  . ولطفه وعنايته، حبيث لن ننسى هذه األيام أبدا

لقد جئت هنـا    : وهناك أخ أمحدي من أمريكا امسه نور الدين، فهو يقول         
ألول مرة، وإن ما رأيته هنا قد أجرى دموعي، وبكيت بتذكُّر أفـضال اهللا              

 أستطيع تأليف كتاب كامل   . ال شك أن النصر قريب وأنا أحس بذلك       . تعاىل
إنين ال أقدر على وصف مـشاعري، ألن إحـصاء   . حول جتربيت الرائعة هذه  

إنين أود القول أنين سـأرجع إىل بـييت  يف           . رمحات اهللا وعناياته أمر صعب    
فيالدلفيا، بأمريكا مرتويا روحانيا، وتائبا عن ذنويب ومتخليا عـن سـيئايت،            

مه العظيم املـسيحِ     وخاد �وسوف أسعى جاهدا إليصال رسالة النيب الكرمي        
  .  إىل كل من أقدر على إيصاهلا إليه�املوعود 

وهناك سيدة امسها الصواف رزوق احملترمة وهي عضوة مسلمة يف الربملان           
            البلجيكي، وهي مغربية األصل ومقيمة هنالك منذ فترة طويلة، وقد ألقَـت

ول مرة،  لقد حضرت هذه اجللسةَ أل    : خطابا يف هذه اجللسة أيضا حيث قالت      
  .فمررت بتجربة رائعة مل أكن ألتصورها
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مث حضرت مأدبة طعام وجلست مع زوجيت، فقامـت بتبليغهـا حيـث             
 وبعثة املسيح املوعود  � ومقام املسيح عيسى     �شرحت هلا مكانة الرسول     

 من املنظور األمحدي، وقد استغرق هذا احلديث قرابة نصف ساعة، مث            �
تنا وأخربته أا كانت جالسة جبنب حرم اخلليفة حتدثت عن هذا اللقاء مع داعي

اليت قد شرحت هلا هذه األمور حبيث إن عقلها قد تغري اآلن كليا، وأا تريد               
املزيد من املعلومات عن اإلمام املهدي، وظلت تستفسر عن املوضوع حـىت            

وقالت إن حرم اخلليفة قد شرحت يل هذا املوضوع حبيث إا           . منتصف الليل 
  .تاح اآلن حىت تطَّلع على املعلومات كلهالن تر

مث تقول إنين قد نلت احلياة الروحانية ثانية من خالل عقائـد ونظريـات              
اجلماعة اإلسالمية األمحدية، وأنه بعد بعثة اإلمام املهدي فإن مستقبل املسلمني           

إنين أريد املزيد من املعلومات، وإذا      . يبدو مشرقًا اآلن من خالل هذه اجلماعة      
راد اهللا تعاىل يل أن أنضم إىل اجلماعة  اإلسالمية األمحدية فلن أنضم إليهـا               أ

  . وحدي فحسب، بل سينضم معي الكثري من أقاريب ومعاريف وأصدقائي
وقالت، وهي تشري إىل خطايب األخري يف اجللسة، يف آخر خطابكم قلـتم             

ن يبلّغـوا   لألمحديني العرب أن عليهم أن يفيقوا من سبام، إذ من واجبهم أ           
 وجلماعتـه يف    � للناس وأن يدعوا اهللا تعاىل له        �دعوة املسيح املوعود    

مكة عندها سالت الدموع من عيين وبكيت كثريا، ألين امرأة عربية، كانـت     
 وصدق املـسيح املوعـود   �حرم اخلليفة قد بلّغتين ضرورة اإلمام املهدي   

ن حـضرة اخلليفـة      قبل يوم واحد فقط، فشعرت يف تلك اللحظة وكأ         �
خياطبين أنا، كما فكّرت عندها عن االضطهاد الشديد اليت يصب علـيكم يف             
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ولقد قررت أين لن أحضر     . عديد من بلدان العامل، وهو ظلم صارخ بال شك        
يف جلسة العام القادم مبفردي، بل سيكون معي أعضاء الربملان اآلخرون بإذن            

  . اهللا تعاىل
تعاىل، حيث يتم التبليغ الصامت أو التبليغ الفردي   هذا أيضا من أفضال اهللا      

إن شـبابنا  . الذي ال نراه، حيث يتأثرون من احمليط ومن لقاء أفراد اجلماعـة       
لقد عرفت أن شابا . القائمني على شىت اخلدمات أيضا يقومون مبثل هذا التبليغ

عـن  وكان إيرانيا، فأخربه    ) أيام اجللسة (قام بتبليغ شخص يسوق الباصات      
فهذه الفرص أيضا تتيسر لنا   . � وعن بعثة املسيح املوعود      �وفاة عيسى   

باستمرار يف هذه األيام، وهي من أفضال اهللا اليت تأيت فيما بعد بنتائج طيبـة               
  . جدا

كانـت أولَ   : وهناك سيدة أمحدية امسها رمي شريقي إخلف احملترمة، قالت        
عجز القلم عن التعبري برؤية عظمة يف احلقيقة ي. جلسة عاملية أحضرها يف حيايت

تنظيم اجللسة، وإن روعة أداء املوكلني باملهام املتعددة كانت تثري سـؤاالً يف             
من يف العامل يستطيع القيام ذا التنظيم الرائع؟ من يستطيع أن خيـدم             : خلَدي

طوعا هذه األعداد اهلائلة من الناس؟ من يستطيع أن جيمع ألوف الناس علـى              
ل واحد؟ فكان اجلواب واضحا بأن يد اهللا اليت هي فوق يدك، وهو             قلب رج 

والبيعة العاملية يف اجللسة الـسنوية      . من يؤلف القلوب وهو من ييسر األمور      
كانت حلما بالنسبة يل، وكنت أشعر دائما بروحانية البيعة ولكن كان ذلك            

عنـد حـضوري    و - علما أا قد بايعت قبل فترة قصرية         -من وراء التلفاز    
البيعة يف أرض اجللسة املباركة بدت يل وكأا حتدث يف عامل بعيد عن هـذا               
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العامل املادي، العيون تنهمر بالدموع بدون توقف لدرجة جتعل اجلسد يرتعش           
أما السجدة فلقـد    . خوفًا من اهللا وخيفق القلب فرحا برمحة اهللا تعاىل وعفوه         

. أنا ساجدة إليه طالبـة الغفـران      شعرت بأن اهللا أمامي على بعد خطوات و       
  . استشعرت بيوم القيامة وصغرت الدنيا يف عيين

كان لـدي شـعور     : وهناك سيدة أخرى عبري رضا حلمي احملترمة تقول       
جياش خاصةً يف اللحظات األخرية للجلسة أنه عندما أعود إىل بلدي أصرخ            

ظهـرت   أفيقوا من سباتكم، لقد جاء مهديكم و       �بصوت عال يا أمة حممد      
  . آية، فاسعوا بصدق القلب لتصديقه

هذه أول مرة أحضر اجللسة     : مث هناك فتاة امسها أماين عودة احملترمة تقول       
كان شعوري غريبا حني رأيت الضيافة تقدم بطريق منظم جدا هلذا           . السنوية

  .العدد اهلائل من الضيوف يف وقت واحد
لقـد  . ن حيث التغطية  إن اجللسة كانت رائعة م    : ويقول ربيع مفلح عودة   

ولقد وجدت يف فعاليات اجللسة . تأثرت جدا من كرم الضيافة وحسن املعاملة
اجلواب الكايف الشايف لألسئلة اليت كانت تنتابين خالل السنة كلها وخـالل            

  . اجللسة نفسها
شعرت أن هذه اجللسة كانـت      : ويقول السيد عبد الرؤوف إبراهيم قزق     

جز اليت وضعها أعداء اجلماعة سوف تزول قريبا إن         خاصة للعرب، وأن احلوا   
شاء اهللا، ولن يبقى حيلة للخصوم، وعما قريب سوف تـتحطم كربيـاؤهم             
وكأن السيل اجلارف سيجتاح البالد العربية، وقريبا سوف ترفرف راية اإلمام           
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 � يف مجيع البالد العربية، وسوف يتحقق إهلام اإلمام املهدي           �املهدي  
  ."يصلّون عليك صلحاء العرب وأبدال الشام": بعز وجالل

لقد وصلتين وال تزال تصل بعد اجللسة رسائل كثرية من شىت بالد العـامل              
وال سيما من البالد العربية مما توحي أن اهللا تعاىل قد أنزل على اجلماعة أفضاله 

إن أهل الدنيا غارقون يف أهواء الدنيا وملذاا، أمـا          . اخلاصة كأمطار غزيرة  
 فيبذلون قصارى جهودهم للتقدم يف الروحانيـة        �دام املسيح احملمدي    خ

تصلين الرسائل من هذا القبيل من كـل        . وخيطون خبطى حثيثة حبماس جديد    
بلد من بالد العامل وبكثرة، حيث يظهر أصحاا بشدة وقوة ما يتعذر بيانـه              

  . بالكلمات إن مل يكن مستحيال
 مبا ال يوجد لـه      �املسيح املوعود   لقد خلق اهللا تعاىل يف القلوب حب        

ندعو اهللا تعاىل   . اليوم نظري يف العامل مث بواسطته يتوجه هذا احلب إىل اخلالفة          
 �أن يزيد مجيع األمحديني حبا وإخالصا ووفاء دائما ويوفقنا أن نـشكره             

وفقنـا اهللا   . وأن يكون اهللا تعاىل مركز حبنا     . على آالئه ونِعمه أكثر من ذلك     
  .  ، آمنيتعاىل لذلك
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