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 الشيطان من باهلل فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممًدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن أشهد
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مجع اهلل تعاىل بفضله العامل األْحدي عرب القناة الفضائية األْحدية وجعله مطّلعا حبيث مل يعد أي داٍع  قد
يفة وبرامج لالنتظار الطويل أو النتظار اجلرائد واجملالت للجماعة من أجل االّطالع على زيارات اخلل

اجلماعة وأخبارها، بل يصل كل خرب وي شاَهد كل برنامج أّوال بأول، بل يف بعض األحيان ي بدي 
نفسها. باختصار،   الربامجخالل املشاهدون انطباعاهتم وتعليقاهتم عن جمريات اجللسة وعن حميطها فورا 

يل بعض اإلخوة عنها أيضا، كما يعلم اجلميع ع قدت اجللسة السنوية يف أملانيا مؤخرا، وقد كتب إ
وعموما يكتب الناس إيل عن الربامج اليت ت عقد يف خمتلف البلدان ولكن البلد الذي أزوره أنا ي بدي الناس  

هذه النعمة اليت وحَّدْت  علىعليه  ويثينبشكل خاص. ويشكر املرء اهلَل تعاىل  وانطباعاتـهم فيهرأيهم 
 كما تعاىل اهلل نشكر أن جيبوهيأْت أسباب نْظم ها يف سلك واحد، ولذا  مجاعة املسيح املوعود 

 اتي الكام خلف يعملون الذين واملوظَّفون املتطّوعون العاملون فيهم مبا إيه يت أمي عاملي نشكر أن جيب
 إخراج( أو ينشغلون بأعمال أخرى، يعمل كثي من الناس يف transmission) البث قسم يف أو

وحي أزور بلدا يذهب معي بعض العاملي  ستوديو،اال يف جيلسون الذين إىل باإلضافة وبث ه واحد برنامج
مع عّدهتم ومع أدوات الربط من هنا أيضا، مث ي سهم فيه العاملون واملتطوعون من البلد الذي أزوره، ويف 

الربامج املمتعة، جزاهم اهلل  منخمتلفة أملانيا أيضا جلنة للمتطوعي واملوظّفي الثابتي الذين يقدمون أنواعا 
تعاىل مجيعا. وهذا ما يكتبه إيل الناس يف رسائلهم أيضا ويشكرون عاملي أمي يت إيه داعي هلم أن ي كرم اهلل تعاىل 

 بفضله عاملي أمي يت إيه. 
 الضيوف، خدمة أجل من هنار ليل وجيتهدون السنوية، اجللسة أثناء متنوعة أقسام يف متطوعي العاملون خيدم وكذلك

 ،واألطفال والفتيات الشباب ،والنساء الرجال فيهم مبا الكبية البالد يف آالفا املتطوعي هؤالء عدد بلغ وقد
مشهده قبل بضعة أسابيع يف مناسبة اجللسة  رأيناويعملون حبماس ال ي رى إال يف اجلماعة األْحدية، وقد 



املشهد نفسه مبناسبة اجللسة السنوية يف أملانيا أيضا، فيجب على السنوية هنا يف بريطانيا، واآلن رأينا 
أن يشكروا هؤالء املتطوعي الذين يعملون حبماس لرضى اهلل تعاىل  -كما أقول ذلك دوما-مجيع اْلضور 

لغي األْحديي ولغي املسلمي. ويرسل  الصامت التبليغدومنا طمع، وتكون أعمال هؤالء العاملي وسيلة 
يون انطباعاهتم عن برامج اجللسة السنوية اليت ت بث على أمي يت إيه كما يستفيدون منها ويتمتعون األْحد

خدمة  عنوعواطفهم هبا أيضا، ولكن انطباعات غيهم الذين حيضرون اجللسة السنوية ومشاعرهم 
الذي يقوم به  متالصافالتبليغ العاملي ال ت عرض أثناء أيام اجللسة وال ميكن معرفتها من وسيلة أخرى، 

 به أمي يت إيه وال ميكن ملقّدمي الربامج أن يؤّدوا حقه.  ربختهؤالء العاملون ال 
يتـركون من خالل سلوكهم تأثيا طيبا يف الضيوف ويذكره الضيوف فيما  اجللسةكل من حيضرون  كذلك

بعد، لذا من الضروري تقدمي هذه االنطباعات وتأثي اجللسة السنوية أمام الناس، وأقّدمها لكي يعلم 
األْحديون أيضا يف العامل بكيفية تأثي اجللسة غي العادي يف اآلخرين، ولكي يعلم اْلضور والعاملون أن 
سلوكهم كيف يقّرب غي األْحدين إىل تعليم اإلسالم اجلميل، فاآلن سأقّدم بعض االنطباعات لضيوف 

شكر  فرصةلنا  تتسىنجاؤوا من خمتلف البلدان لكي يتجلى أمامنا هذا اجلانب من اجللسة أيضا ولكي 
 اهلل تعاىل أكثر ولكي نتوجه إىل إصالح حالتنا أكثر. 

أملانيا هذه السنة أحد  العرب السيد خالد مياد الذي يعمل مع منظمة  حضر اجللسة السنوية يف لقد
الصليب األْحر، وهو يقول مبديا انطباعاته: حي كنت  أمسع أصدقائي يعرتضون على اإلسالم فلم أكن 
أستطيع الدفاع عن اإلسالم بسبب التنافر والتنازع بي املسلمي، ولكن اليوم ارتفع رأسي فخرا برؤية 

السالم واالحتاد على املستوى الفردي واجلماعي يف مجاعتكم وبرؤية حب أبناء اجلماعة خلليفتهم اْلب و 
وطاعتهم له، ملا رأيت  بأم عييّن مجاعًة أعضاؤها مساملون واجتماعها منّظم. واآلن أستطيع أن أدافع عن 

 اإلسالم بعْرض مثل كم أمام أصدقائي غي املسلمي بكل وثوق. 
 حضوري قبل اجلرائد يف أقرأ كنت  : يقول فيتشر، ميشيلشخص أملاين وهو السيد  حضر اجللسة مث

 والسالم، األمن يّدعون أيضا غيهم الناس من كثيا أن ببايل خيطر فكان مسالـمون األْحديي أن اجللسة
 حيث األمن دعوى مصداقّية على عملية بشهادة ت ديل اجللسة هذه أن عيينّ  بأم رأيت   هنا مبجيئي ولكنين
 لدرجة وآمن كبي االجتماع هذا الصدر، برحابة اآلخرينَ  ويستقبلون والوداد باْلب وقَتهم الناس يقضي
بدأ الشجار فيه. يقول: إنين حبضوري  واحد مكان يف شخص مخسمئة اجتمع لو وإال رؤيت ها، ت دهش

 . األمنَ باجللسة السنوية وبرؤييت جوّكم اآلمن أصّدق  دعواكم 
هناك امرأة أملانية السيدة مراسيوغاله وهي على صلة باجلماعة، شهدْت مشهد البيعة العاملية أثناء  مث

اجللسة فقالت: قد احنّلت مجيع أسئليت واحدا تلو اآلخر، واآلن أشعر أنين لن أحضر اجللسة يف املستقبل 
 القريب ضيفًة بل أمتىن أن أبايع وأدخل اجلماعة. 

بأملانيا وهي السيدة "ماريا جوزي" تقول م بديًة  يبرل يف تدرس ولكنها اجلنوبية كاي أم من سيدة هناك مث
انطباعاهتا: مل أكن أعرف عن األْحدية شيئا قبل ذلك، وتعرفت  على اجلماعة من خالل زوجة الداعية 



 حي جدا فاستغربت   للجلسة هنا فأتيت   أملانيا يف السنوية اجللسة تعقد اجلماعة أن وعلمت   باراغوييف 
 أن وأمتىّن  وسكينة، سالم مكان كل ويف متَّحدين يعيشون متنوعة وألوان كثية جنسيات من الناس رأيت  

وأقو ي عالقيت هبذه اجلماعة. لقد اطمأن قليب  يبرل يف األْحدية اجلماعة مسجد مع عوديت بعد أتواصل
 باالختالط معكم. 

نسوة يعملن يف منظمة خيية اجتماعية، تقول إحداهن: يقطن حولنا كثي  ثالث مقدونياجاءت من  مث
لقد رأينا  هنائيا،لدينا من املسلمي ولكن هذا النوع من اإلسالم وهذا املشهد االجتماعي كان غي متوقع 

أبناء مجاعتكم وقائدكم واطّلعنا على تعاليمكم وسوف نعود بشعور أننا نستطيع أن نعّرف املسلمي 
لنا جبماعتكم. تقول: هذه اجلماعة وجلساهتا منوذج للمسلمي اآلخرين، وهذا التعليم اآلمن وهذه حو 

أحد األْحديي  دعوةبجديرة بأن متّثل املسلمي على الصعيد العاملي. يف هذه املرة أتينا  املنظمةاجلماعة 
 جبماعتكم مقدونياسلمي ولكن نرجو أن نأيت معنا بضيوف أيضا يف املستقبل، وسنعّرف حنن أنفسنا م

  .التبشي طرق تعاىل اهلل يفتح هكذابعد العودة. 
السيد ميكالر وهو طالب مسيحي يهتم بالتحقيق يف األديان، يقول: إنين أهتم للغاية  تفياال من جاء

ولذلك قرأت  تعاليم مجاعتكم واآلن أرى إظهارها العملي، ويبدو يل أن سلوككم  ،بالدراسات الدينية
إنه مسئولية األْحديي املشاركي يف  واآلنإجيايب وم لفت، وشعرت  أن يف حضور اجللسة لوعة للروحانية. 

سة وال تكون اجللسة أن لوعة الروحانية هذه اليت يشعر هبا الناس  فينا ال ينبغي أن تقتصر على أيام اجلل
 بل جيب أن تكون دائمةً.  مؤقتة

اإلسالم  بف َرق يتعلقآغسنت: إنين أعمل منذ ستة أشهر على مشروع  السيدة التفياصحفية من  كتبتْ 
والتقيت  بأهل الف رق اإلسالمية املختلفة هناك،  أيضا اسطنبولاملتنوعة، وقد ذهبت  من أجل ذلك إىل 

ولكن هنا ال أجد كلمات لوصف حالة قليب بعد رؤية إمام اجلماعة األْحدية، وقد سألت ه أثناء لقائي معه 
)أْي سألتين( ما عالج املشيخة والتطرُّف يف هذا الوقت؟ فأجاب على هذا السؤال الصعب يف كلمَتي 

ه القضايا هو إعطاء التعليم الصحيح والرتبية الصحيحة وإعطاء التعليم الصحيح قائال: اْلل الوحيد هلذ
 لإلسالم.  

 الصحيح التعليم هذا على أطلعنا لقد .املشاكل هذه حلُّ  حصرا هو الصحيح التعليم إن فعال :قالت مث
 األغيار بانطباع أْحدي كل يفتخر ال أن جيب لذا ، للنيب املخلص احملبُّ  إدراكه وأعطانا الزمن هذا يف

 .العملية حاالتنا لتحسي دوما نسعى أن جيب بل فحسب هذا
 لقد: انطباعاهتا ضمن فقالت التفيا يف قرطبة جامعة من احملرتمة دياس لويل الربوفيسورة اجللسةَ  رتحضَ 

 من مرة أول األْحدية اجلماعة مامإل زياريت كانت .للمسلميكبي  اجتماع يف حيايت يف مرة أول شاركت  
 عن التعبي على الكلمات تسعفين ال  .حيايت يف خالدة ذكرى تبقى وسوف وفريدة، غريبة جتربة قريب



 الفرق هبذا أشعر وإنين املسلمي سائر عن متاما خيتلفون وخليفتهم اجلماعة أفراد بأن يقي لديَّ  .عواطفي
 . (الضيوف يف أثَّر اجللسة يف مشارك أْحدي فكل. )روحي يف

 قيد كانوا البقية 28 الـو  ن،و أْحدي منهم 18 وكان شخصا، 46 يضم وفد   بوسنةال من جاء السنةَ  هذه
 اجلماعةعلى  تعرفتْ  قدو  خيية مجعية رئيسة هي اليت احملرتمة يامسي السيدة الضيفات إحدىو  .الدعوة

 استغربت   لقد: قالت اخلاصة سيارهتا يفكيلومرت  1200 بقطع اجللسة ْلضور جاءتو  قصية مدة قبل
 ترتيبات يف عيب أو خلل أي أالحظ فلم الناس، هؤالء نوع أي من أنه ،للجلسة اهلائل النظام مبشاهدة

 . (الضيوف يف حتما تؤثر العاملي فخدمة) .اجللسة
 مدينة مستشار وهو بوسنةال يف الرومانية اجلالية من ومشهور معروف سياسي وهو احملرتم جناة السيد يقول
 الربنامج هذا مثل يف املشاركة يل سبقت مل .وجه بأحسن اجللسة ترتيبات مجيع جنزتْ أ   لقد: أيضا توتال

 أن تأكدت   العاملي إخالص يةؤ ر  بعد .عدة نواح من يل ربوع   دروس حاملة اجللسة هذه فكانت مطلقا،
 هذه فيهم لقخَ  ما وإن .تقدمهم سرُّ  يكمن وأقواهلم أعماهلم بي املطابقة ففي جدا، قوي   هؤالء إميان
 عن السلبية الفكرة   أذهاهنم من تزول ناجلسات   هؤالء حيضر فحي). باخلالفة الوثيق همارتباط   هو اْلالة

 هذه على للحفاظ يسعى أن عامل وكل أْحدي كل على جيب لذا أيضا، منها هموخماوف   اخلالفة
 . (دوما االنطباعات

 الهتمامل نظرا: حسابه على زوجته مع اجللسة حضر الذي احملرتم ماهر السيد أْحدي غي ضيف يقول
 األرض على ننام أن املضيفون هؤالء لنا قال لو :حقيقةً  أقول هنا الضيوف يتلقاه الذي واْلب والرتحيب

 . العامل يف نظي له ليس هنا تلقيناه الذي واللطف اْلب ألن ،منهم اشتكينا ملا فقط جافًّا خبزا لنا مواوقدَّ 
 تشارك وهي ،أْحدية أسرة مع عائلية عالقات وهلا ممرضة، تعمل وهي بوسنةال من ديانا ةالسيد تقول مث
 حساهبا على اجللسة ْلضور وجاءت كبيا، اتعاون تقدمو  وابنها، زوجها مع بوسنةال يف اجلماعة برامج يف
 العاملي إخالص نرى حي اخلجلب نشعر وكنا يرام، ما خي على اجللسة تنظيم كان :ووالديها زوجها مع

 . أجلنا من الصعوبة يتحملون كانوا الذين املتطوعي
 أجواء فيه فأثرتْ  جلسة، أي يف مرة أول شارك فقد احملرتم، أمي السيداجللسة  ضيوف بي من كان مث

 حضور بعد قليبحالة  عن التعبي أستطيع ال إين للناس قولسأ اجللسة من العودة بعد :فقال كثيا اجللسة
 يف أيام بضعة يعيش أن واحد كل على جيب لذا بياهنا، ويتعذر فقط حت َسّ  أن ميكن األمور فهذه .اجللسة

 . اْلقيقية باجلنة اليقي لديه ينشأ لكي الفردوسية األجواء هذه



 انطباعات مساع من خيجلوا أن جيب وحيقدون ويتخاصمون املشاكل بعض يثيون الذين األْحديي بعض)
 . (ويتالطفوا يتحابُّوا أن وجيب وآرائهم هؤالء

 أْحديون منهم 20 وكان ،أملانيا جلسة ْلضور ضيفا 52 يضم وفد أيضا بلغاريا من العام هذا جاء لقد
 يضم الوفد وكان ،باْلافلة السفر من ساعة 30 يقارب ما بقطع جاءوا فقد أْحدي، غي ضيفا 32و

 . أيضا العامة من وأناسا وطالبا وحماضرين وحمامي أعمال رجال
 مسعت قد وكنت مرة، أول اجللسة حضرت   إنين: احملرتمة نواس ايسي ةالسيد الضيفات إحدى تقول

 وكان ،واحد مكان يف خمتلفة وشعوب أمم أفراد   اجتمع قد .بلغاريا يف األْحديي من اجللسة عن الكثي
 فليحضر حياته يف االنقالب يريد اإلنسان كان إذا .واحرتام حبب غيه يقابل اجللسة يف واحد كل

 ،اهلل حنب كيف يعلَّم هنا أن أحدمها خاص بوجه ينأمرَ  أذكر أن وأود الكثي، هنا تعلمت فقد اجللسة،
 وإن اجلماعة تسجيل فيها ألغي اليت البالد من أيضا بلغاريا. )ابعضً  نابعض   رتمحيو  بحي كيف والثاين

 بلغاريا يف للجماعة فادعوا .أيضا اْلكومة هبم تأثرت مث ومن أوجها، على األْحديي غي العلماء معارضة
 بكل الدعوة لنشر  اهلل يوفقنا وأن هناك، تسجيلها من اجلماعة تتمكن وأن عنهم اهلل يفرج أن أيضا
  (جديد من اجلماعة أنشطة وممارسة حرية
 بيان إنو  مرة، أول  املباركة اجللسة هذه حضرت إين :أونيل ففكو السيد البلغاري الوفد من ضيف يقول

 أن ويريدون وي كرمون اْلقيقة يف األمن مونيعل   فقط األْحديي أن هنا تعلمت   قد ،متعذر العواطف
 .حياة اإلنسان يهب الذي النور أي ،اْلياة نور اإلنسان نالي اْلقيقة يف هنا ،جنة إىل العامل يتحول
 يف السالم إلرساء يسعون واألْحديون الصحيح، اإلسالم هي األْحدية أن اْلياة طول الناس أخرب فسوف

 . لنفسه الدعاء طلب مث. العامل
 كثيا، كخطاب   يفَّ  رأثَّ  لقد: إياي خماطبا قالف احملرتمموروف  دي السيد امسه ضيف الوفد هذا يف كان مث

 ،حبب وخياطبونين املاء يل مونيقد   الصغار األوالد كان جلدته، لبين اإلنسان حب ذكر فيه كان حيث
 . حمفوظ مستقبلها فإن هكذا أوالدها اليت فاجلماعة كثيا، يعجبين ذلك وكان

 مرة، أول اجللسةَ  حضرت لقد: النفس علم أستاذة وهي احملرتمة دسسال امسها مسيحية سيدة تقول مث
 كل وكان خصومة، أي أشاهد فلم ،واالحرتام والسالم اْلب سانناإل ينال هنا معجزة، اجللسة هذهف

 يل أهيَّ ي   فكان باملرضى خاصا طعاما أتناول إنين. بامسة بوجوهيتقابلون  الناس وكان الضيوف خيدم واحد
 كان بل خصوصي، ضيف أي هناك يكن مل فورا، الدواء وجدت مرضت   وحي .األلوف بي من بانتظام



 والسرت للناس اْلب حول تدور كانت حيث كثيا، يفَّ  رتأثَّ  اجلمعة خطبة إن مث .سواسية اْلضور
 التعاليم هذه كل .هلم الدعاء على اْلثو  ،اآلخرين أمام الناس عيوب ذكر واجتناب اآلخرين ومساعدة

 على السي تريد الدنيا كانت إذا .لصوتكم أصغى هكلَّ  العامل ليت وأقول فيها أفكر ظللت هابينتَ  اليت
 . تعاليمكمب واإلميان األصوات، هذه إىل اإلنصات من هلا بد فال املستقيم الصراط

 برتغال، يف اجلامعة يف ةالعام ةسااْلر  يف ماجستي طالب وهو احملرتم بكر أبو وامسه ساويب غينيا من شاب  
 عمجْ  يف األمن على والسيطرة هتماماال إن .وفريد تميزم اجللسة يف هنا رأيته الذي اْلراس نظام إن :فقال
 هذا مثل على األمنية السيطرة ففرض .عادي غي أمر   بالشرطة االستعانة دون إنسان، ألف أربعي يضم

 أر فلم هنا أما ،نزاعو  شجار   املكان هذا مثل يف حيدث إذ ،حكومة على حىت يصعب الكبي االجتماع
 اْلب بعواطف تمتعوني اجلميع كان بل ،يتخاصم اأحدً  أشاهد مل ذلك ومع شرطة، رجل أي اجللسة يف

 . كثيا قليب يف رأثَّ  قد هذاو  ،واألخّوة
 سفرهم واستغرق كيلومرت يألفَ  بقطع أملانيا إىل وصلوا ومعظمهم ،مقدونيا من شخصا 65 اجللسةَ  حضر

 ممثلي ثالثة وكان خمتلفة، تلفزيونية حمطات أربع من صحفيي مخسة بينهم من كان ساعة، 42 باْلافلة
 لسةاجل أثناء خمتلفة برامج سجلوا الصحفيون هؤالء .الوطين التلفزيون من صحفي وكان اإلقليمية للتلفزة

 هنا سجلناه ما إن فقالوا ،28/8/2017 يف معي لقاء هلم وكان اْلضور، مع خمتلفة مقابالت وسجلوا
 23و مسيحيون منهم 32 كان .ونعرضه وثائقيافيلما  منه نصنع سوف أيضا، اللقاء هذا فيه مبا

 . األخي اليوم يف بايع وأحدهم أْحديي، غي 10و نو أْحدي
 حضرت   إين: حمامية وهي مقدونية يف بريوو مدينة من جاءت اليت ترينجوسكا غستا بيال السيدة تقول

 رتأثَّ  أهنا خطيب عن قالت مث .خلل أو عيب أي أالحظ ومل رائعة الرتتيبات مجيع كانت مرة، أول اجللسة
 اْلقيقة يف اإلسالم إن. اْلرب دين وليس السالم دين هو اإلسالم أن خطايب من عرفت وأهنا ،كثيا فيها
 ميعل   فاإلسالم .واملسامل الصحيح اجملتمع خلق ميكن كيف أنه للحياة، وأساسية مهمة شئونا الناس ميعل  
 العامل للتحوَّ  به عملنا لو الذي التعليم هو هذا باختصار .السيئة   وختيب اْلسنة تنجح أن حال كل يف

 .   حرب أي يف اخلوض دون واْلب السالم مهدَ 
 تعليم عن املسؤولة هي املرأة أن وأرى رائًعا، كان النساء حقوق عن تعليم من ذكرمتوه ما: تقول مث

 .قصوى أمهية ول دورها وتربيتهم األطفال



 الزوج أن أرى. حيفظه والزوج بالعش تعتين املرأة إن: فأقول أخلص: قائلة بكلماهتا الدور هذا خلصتْ  مث
 .اآلخر بدون قائمة ألحدمها تقوم أن ميكن وال عنقها واملرأة األسرة رأس هو
 الناس من أحد يرد مل توقف، قد الوقت وكأن أشعر كنت نفسي، يفكبيا  أثًرا البيعة تركتْ  لقد: تقول مث

 كان اليت وهي واحدة جهة إىل تؤدي كانت الطرق وكل اللحظات، تلك من حيرموا أن هناك املنتشرين
 اخلارجية املنطقة وكأن اجللسة قاعة خارج أحد يكن فلم وعليه األْحدية، اإلسالمية اجلماعة إمام فيها

 .صحراء إىل حتولت
 .أيضا الشكاوى بعض يل ولكن
 يعتين أن الرتبية قسم على ولكن سرَت، تعاىل اهلل ألن السيدة هذه قالته امب كثيا أملانيا أهل يفرح أال ينبغي
 قد ألنه وذلك حقًّا، صحراء إىل اجللسة قاعة خارج املنطقة تتحول أن أجل من سعىيو  األمر هبذا

 يت أمي إن إذ اجللسة قاعة يف اخلطابات أثناء اخلارج يف يتجولون كانوا الناس أن ىالشكاو  بعض وصلتين
 أن املشاركي على ينبغي حي يف اْلقيقة، أرتْ  أيه يت أم أن جيد وهذا هؤالء، كل ت ري ظلت قد أيه

 من الكثيون اطلع لقد  حال، أية على. اجللسة قاعة يف جيري مبا االستفادة على أكثر تركيزهم يكون
 .أيضا الثغرات بعض على أيه يت أمي خالل
 ولكن ذهين من الكلمات تنمحي أن ميكن. اجللسة أثناء اإلسالم عن كثيًا معلومايت وّسعت   لقد: تقول

 .لألبد قائمة -ذاكريت يف اآلن ارتسمت اليت- اإلسالم صورة ستظل
 آفاق على اجللسة عرفتين لقد: تلفزيونية صحفية وهي مقدونيا من الوافدات السيدات إحدى تقول

 على تعرفت اآلن ولكن جدًّا بغيضة اإلسالم كلمة فيه أرى كنت زمان علي أتى لقد. لإلسالم جديدة
 هذه معي أْحل. اجلديدة التجربة ذههب للمرور الفرصة  ةإتاح على وأشكركم جديدة، بصورة اإلسالم

 مث. نفسي يف جدًّا إجيابيا أثًرا اللقاء ترك لقد: عنه وتقول معي، لقاء هلا كان مث. مقدونيا إىل االنطباعات
 يتم أال وينبغي. مباشرة القرآن من فليفهمه صحيحة بطريقة اإلسالم يفهم أن يريد من أن أرى: تقول

 هذه يف الناس بعض تصرفات من أحيانًا يظهر الذي الراديكايل واإلسالم اْلقيقي اإلسالم بي اخللط
 .األيام
 الردود تلك دلّتين ولقد األْحدية اإلسالمية اجلماعة إمام ردود بكل مقتنعة بأنين أقول النهاية ويف: تقول
 .لإلسالم اْلقيقي الوجه اآلن ورأيت جديدة، آفاق على



 فيها اشرتكت اليت األوىل املرة هذه: يقول يتيسكي، سالر امسه مقدونيا من تلفزيوين صحفي هناك وكان
 مل. املسلمي عن كثية أشياء تعلمت ولقد. يل بالنسبة جديًدا شيء كل وكان االجتماع، هذا مثل يف
 أثر ير مل إذ اجللسة يف العاملي حالة من الصحفي هذا يتعجب. )اجللسة يف العاملي على التعب أثر أر

 مكان يف يعملون كانوا الناس من كثيا أن هو لدي للعجب مثيًا كان  والذي: يقول( عليهم التعب
 هؤالء بي مبكوثي جدًّا سررت. عمله يؤدي كان واحد كل إذ مشكلة أية هناك تكن مل ذلك ومع واحد
 يف اشرتاكي بعد ثريًّا نفسي أعترب فإنين وعليه عظيمة ثروة ميثلون واألصدقاء بعضهم، مع تصادقت وقد
 .اجللسة هذه

 :مقدونيا من ضيفة جاءت اليت" أولوسكا ديلول رودني" أخرى تلفزيونية صحفية وتقول
. العامل يف جديد حدث كل هو الصحفيي يهم ما. فريدة جتربة صحفية كوين يل متثل اجللسة كانت
 خصوصا يفّ  أثرت لقد. عنها وعرفت عيين بأم اجللسة هذه رأيت إذ جدًّا سعيدة نفسي أرى وإنين

. اإلسالم عن كثية أمورًا اجللسة هذه خالل من تعلمت ولقد. والتنظيم للجلسة اهلائلة اإلعدادات
 إىل عوديت عند وثائقيا فيلًما التسجيالت هذه كل من وسأصنع. أسلموا الذين مع مقابالت وسجلت
 .املقدوين شعبال إىل الرسالة هذه وسأوصل مقدونيا

 أفراد اجتمع لقد. بييت يف جالس وكأنين شعرت لقد: ليتوانيا من ضيف وهو آغوسيت السيد يقول
 أمر وهو مكان، كل يف والتضحيةالتطوع  روح وترتاءى. قصي لوقت خمتلفة مناطق من ههنا مجاعتكم

 ثقافات على لالطالع فرصة هنا وجدت أنين مسرور جد وإنين. جديد عامل إنه. مثلي لغريب حمّي 
 أجل من املشاكل ملواجهة يومًيا املتواصل جهدكم إن. وغيها واألطعمة بالدين متعلقة خمتلفة وتقاليد
 مستقيمة وقَيَمكم رائعة أفكاركم إن. مستحسن وموقف مشجع أمر هلو له السعي مث عظيم هدف حتقيق
 .عاملية ألهنا
 مل ألنين كثب، عن اجلماعة رأيت أنين لدي السرور دواعي من: ليتوانيا من اآلخرين الضيوف أحد وقال
 اْلياة أعيش أن أستطيع واآلن اجللسة، هذه يف كثية أمورًا تعلمت ولقد املسلمي، عن شيئا أعرف أكن

 معاملة هنا تلقيت لقد. أفضل إنسانًا أكون أن على ستعينين الدين هذا تعاليم وإن مثايل، كشخص
 .رائعة حسنة
 نسعى أن ينبغي فكم اجللسة يف اشرتاكه خالل من نفسه يف طيب تغيي دوثحب أيضا غينا يشعر

 .لرتبيتنا اجللسات هذه مثل تنعقد الذين حنن أنفسنا يف التغييات هذه مثل إلحداث



 وهذا املوقف هذا أ حي ي راحيت، أجل من يعملون واجلميع هنا ضيف وحدي وكأنين شعرت لقد: يقول
 .السلوك
 اشرتاك التعجب على يبعث ومما ،مرة أول اجللسة هذه مثل يف أشرتك: ليتوانيا من" أنغريدا" السيدة وتقول
 يسعون كانوا واجلميع خمتلفة، وأديان ثقافات من الناس هنا اجتمع ولقد هائلة، بأعداد اجللسة يف الناس

 باخلليفة ولقائي للخطابات مساعي وبعد. جدًّا ومؤثرًا رائًعا الربنامج هذا تنظيم وكان. اآلخرين ملساعدة
 أقرب كالمكم أن اجلماعة إمام خطابات من يتضح ألنه كتبكم سأقرأ. اجلماعة عن للمعرفة شوقي زاد
 .القادمة السنة جلسة الصرب بفارغ وسأنتظر رائعة هذه جتربيت كانت لقد. العقل إىل
 يف االسرتاحة فرتات خالل تعقد كثية وبرامج معارض هناك: ةلئقا أملانيا مجاعة على اقرتحت وقد

 أكثر معلومات توفي خالل من -فيها اْلضور يكثر لكي- العمل هذا لتحسي إمكانية وهناك اجللسة،
 .الربامج هذه عن

 17الـ بقية أما  أْحدي غي شخًصا يضم وكان أيضا، وكوسوف من فرًدا 18 من مكون وفد اشرتك ولقد
 .أْحديي فكانوا شخصا
 يف فّكروا قد املنّظمي وكأن يبدو وكان اجللسة بتنظيم تأثُّر أميا تاثرت لقد: استونيا من لورا السيدة وتقول

 كانت القضايا مجيع وحلول متوفرة، كانت الضرورية األمور مجيع. الطارئة الظروف مجيع مع التعامل
 لقد. عام بشكل رائعة اجللسة أجواء وجدت. كثيا يب واعت ين كضيفة عظيًما إكراًما أ كرمت لقد. متاحة
 على تعرفت أنين جدًّا مسرورة إنين. ومتعاوني ومساعدين وودودين مساملي، اجللسة يف املشرتكون كان
 .اجلماعة عن املؤثرة جتارهبم عن ْحاس بكل خيربونين بعضهم وظل رائعي أناس
 هبا متتعت الذي األْحدية اإلسالمية اجلماعة إمام خطابات سيما وال اجللسة خطابات إىل استمعت لقد

 وفهًما جديدة أفكارًا تتضمن كانت. واضحة رسالتها وكانت الراهنة، بالظروف تتعلق كانت ألهنا كثيا
 ترك ولقد الكثي، التفكي على يبعث اجلماعة إلمام النهائي اخلطاب وإن. بلدي إىل به أرجعس جديًدا

 .القلوب شعاف تالمس رائعة جتربة وكانت خاّصا تأثيًا نفسي يف
 ولقد األْحديي، غي من 29و أْحديي كانوا منهم 19 فرًدا، 48 من مكون وفد ألبانيا من اشرتك
 للجنة رئيًسا كان وأحدمها اْلكومة ق بل من بينهم مندوبان كان ولقد. ساعة 43لـ السفر بعد وصلوا

 .للدولة ةعاصر امل الشؤون



 9و أْحديي كانوا منهم 11 أيضا، هنغاريا من شخصا 20 من مكون وفد اجللسة يف اشرتك كذلك
 ناشطة وهي أصال،أرمينيا  إىل تنتمي" آغياياس" السيدة منهم ضيفة تقول. األْحديي غي من ضيوف

 يقول. هنغاريا يف األرمينية األقلية بلسان ناطقة أهنا كما هنغاريا، يف" غيور" مدينتها يف معروفة اجتماعية
 من ألوف بي ووجل خوف بال أجتول: اجللسة أيام أحد مساء يف يل قالت بأهنا هنغاريا يف داعيتنا
 بأن يقول اإلعالم إن. النساء وحيرتمون بالنظام ومتقيدين ومثقفي نبالء هنا اجلميع إن املسلمي، الرجال

 هؤالء كم ليعرفوا هنا إىل يأتوا أن عليهم ولكن النساء إىل ويسيؤون متحضرين غي املسلمي املهاجرين
 . النظام على نو وحريص نو ومؤدب نو مرتّب املسلمون

 فلما. ماء كأس حمبة بكل يل قّدم بل أتيت؟ أين ومن أنا من يسألين فلم صغي، طفل أتاين لقد: تقول
 . كبيًا أم صغيًا كان سواء احملبة سفراء هنا الكل. الفارغة الكأس مين فأخذ آخر طفل جاءين شربته
 وينبغي أضعاف بعشرة هنا املسيحيون يشرتك أن ينبغي: قالت اْلضور عدد عن السيدة هذه أ خربتْ  فلما

 .متحضر جمتمع يف املتبادل باالحرتام نقوم أن ميكن كيف يتعلموا أن
 اإلنسانية وروح واألمن ديين جو من هنا رأيته ما: انطباعاته عن معبّـرًا هنغاريا منتوماس  غيرب السيد قال

 أمريكا يف اقسيس طويلة فرتة قضيت لقد. كله العامل يف موجوًدا ليس ههنا منه استفدت وما واألخوة
 حيظون حبيث سعداء األْحديي إن. قط اجلو هذا مثل أر مل أنين إال العامل، بلدان من كثي إىل وسافرت

 .أمورهم مجيع يف ويوجههم حيبهم بإمام
 .اجللسة هذه يف اشرتاكي بعد اإلميان يف بزيادة أشعر
. الناس من كنائسنا وختلو املسيحيي، حنن عددنا يقل حي يف يوم بعد يوما تزداد مجاعتكم إن: يقول
 وتقل العامل يف تزداد املادية أن هو ذلك يف السبب بأن يل فقال األْحدية اجلماعة إمام سألت   لقد

 .الروحانية
 . اإلله هبذا باإلميان إال السالم إقامة ميكن وال لنا مالًكا إهلًا لنا أن العامل خنرب أن بد ال: يقول
 .كالمي من األخية اجلملة السيد هذا اقتبس لقد

 يف اشرتكت حيث شهر قبل اجلماعة على تعرفت لقد: أصال سوري وهو دوماين أكرم السيد يقول
. للجلسة عائليت مع هنا أتيت مث األوىل للمرة األْحدية اجلماعة عن مسعت وهناك األْحديي مع اجتماع

 أعتربه الذي األمر. اجلماعة معتقدات عن ولطف حمبة بكل يتكلمون مضيافي طيبي، الناس كان لقد



 هذه خالل الناس بي خصام أو شجار أي ينشأ مل هنا املوجودين الناس من اهلائل العدد رغم أنه معجزة
 .عال بصوت غيه مع يتكلم أحًدا هنا أر مل ولكنين أيضا اْلج أثناء الناس بعض يتشاجر. الثالثة األيام
 واالحرتام األخوة عاطفة الضيوف للنساء يكّنون األْحديي أن أيضا معجزة أعتربه الذي اآلخر واألمر
 .سيئة بنظرة إليها ينظر أحًدا أالحظ مل بأنين يل قالت زوجيت أن لدرجة
ذتْ  ولقد وحمكًما، رائًعا التنظيم كان اجللسة يف الكبي العدد رغم: اْلليب بوحممد أسامة السيد ويقول  اختُّ

 باخلدمة يقومون املتطوعون كان اهلائل العدد ورغم. األمن على اْلفاظ أجل من كلها الالزمة اإلجراءات
 اتضح لقد. جدًّا مجيل بشكل واإلقامة الضيافة قسم يف األْحديون اإلخوة خدمنا لقد. للضيوف املثالية
. اإلسالمية الفرق من كثي يف معدوما جنده الذي الصدق ذلك وأفعاهلم أقواهلم يف وجدنا بأننا اآلن

 .أعمالكم جبميع اإلشادة من أمتنع أن أستطيع ال أنين إال أْحديا لست
 والغبطة السرور مبشاعر قليب امتأل لقد: بولندا يف يقيم الذي حممود السيد السوريي اإلخوة أحد يقول
 يف كلها العامل ملشاكل حلول عن أخرب الذي األْحدية اإلسالمية اجلماعة إمام خلطاب مساعي بعد

 على اْللول هذه عن وأخرب املختلفة، الدول بي السالم إقامة ميكن كيف فأخرب. فحسب واحد خطاب
 .بإسالمي أفتخر جعلين مما اإلسالمية، التعاليم ضوء

 بعضنا فهم عن األْحدية اإلسالمية اجلماعة إمام تكلم لقد: م غر بوئي السيدالضيوف  أحد ويقول
 دين ليس اإلسالم أن القرآنية اآليات خالل من ذلك وّضح ولقد. النظر ووجهات اآلراء وتبادل البعض

 . العدو عن حىت يعفو كان  النيب بأن وقال التشدد،
اإلسالم،  يريده ما وعرفت اخلليفة، خلطاب مساعي بعد األوىل للمرة اإلسالم قيمة عرفت لقد: يقول

 .اإلعالم لنا يصوره كما وليس احملبة، دين اإلسالم أن وعرفت
 جلسة يف للبيعة وفق ولقد أملانيا، يف اجلماعة جلسة يف اجلماعية البيعة تنعقد منصرمة ثالث أو سنتي من

 املغرب، اليمن، العراق، أملانيا، غانا، غامبيا، ألبانيا، وهي بلدا 11 إىل ينتمون شخصا 33 لسنةا هذه
 .ولتوانيا وتركيا وسوريا ،فلسطي

 من ومتزوجة فلسطينية إنين: تقول للبيعة، وو فّقت أستونيا من اجلليل عبد مليس السيدة   اجللسةَ  حضرت
 عديدة بشبهات ع ْدت   األوىل للمرة اجللسة حضرت   وحي ،الثانية للمرة اجللسةَ  وحضرت   أستوين، شاب
 اإلسالمية اجلماعة كانت وإن املستقيم الصراط إىل يهديين أن كثيا تعاىل اهلل دعوت   املرة هذه يف ولكن

 التايل اليوم يف فبايعت  ! رب يا بنفسك فاهدين اْلياة لقضاء صحيحا وطريقا يل سويّا صراطا األْحدية



 اجللسة ْلضوري دعوا الناس من الكبي العدد ألن جدا سعيدة أراين. الطمأنينة تعاىل اهلل وهبين أن بعد
 يف ولكن اجللسة خطابات مجيع إىل االستماع يل يتسنّ  مل املاضية السنة يف. لألْحدية وهلداييت السنوية

. فبايعت   حّقة، اجلماعة هذه أن قليب يف تعاىل اهلل ثّبتف بإمعان اخلطابات مجيع إىل استمعت   السنة هذه
 خمتلف من أتيَ  اللوايت بالنساء ارتبطت   وقد هنا، النساء يف شهدتـ ها اليت األ خ وَّة عاطفة أشهد مل: تقول

 إىل انضمامي بأن يقي على وإنين. دوما أدعييت يف سأذكرهن ولكين أبدا رؤيتهن يل يتسىن ال وقد البلدان
 .تعاىل اهلل مبشيئة كان ذلك كل اجلماعة هبذه ولقائي األْحدية

 فْتح يف تعاىل اهلل بفضل اجللسة   تتسبب. السنوية اجللسة عن قّدمت ها اليت االنطباعات بعض كانت هذه
 أن تعاىل اهلل ندعو. لإلسالم اْلقيقية الصورة أمامهم وَتظهر الكثيين شبهات إزالة ويف الكثيين قلوب
 .الربكات هذه ي دمي

 الوطين اإلعالم حَضَره معي صحفي لقاء   اجلمعة يوم اجللسة أيام أّول يف فكان اإلعالمية التغطية أّما
. وبلجيكا ربازيلالو  والنمسا ومقدونيا إيطاليا من والتلفاز اجلرائد مراسلو العاملي اإلعالم يف كان. والعاملي

 وعلى. الصحفي اإلعالم من مراسلي وثالثة تلفزيونية قنوات أربع مراسلو كان الوطين املستوى وعلى
 اجللسة تغطية متت وعموما. صحفيي وأربع إذاعية وحمطة وي يت أين ةتلفزيوني قناة كانت احمللي املستوى
 عرب نسمة ألف ومئيت مليون ومخسي اتسع الرسالة بلغت التقرير وحبسب أملانيا، يف أيام ثالثةل السنوية

 اإلعالم وسائل من وغي ها رائداجل من وستي وواحد إذاعية قنوات وثالث تلفزيونية قنوات مخس
 عدد وحبسب ،القادم األسبوع يف العاملي اإلعالم عرب التغطية من يتوقَّع ما ذلك إىل وباإلضافة. الصحفي
 وكذلك. شخصا ألف وثالمثئة مليون وأربعي واحد إىل الرسالة ستصل املراسلون، لنا ذكره الذي املتابعي
 يف إيه يت أمي استوديو بتعاون alislam.org اجلماعة موقع على بأملانيا السنوية اجللسة برامج تـ حمَّل
 يف السنوية اجللسة تغطية ومتت. املوقع على صحفيا بيانا املركزي واإلعالم الصحافة مكتب وحـّمل. أملانيا

 أربعمئة شاهدها" ب وك فيس" يف رسالةً  وثالثي اثنتان ن شرت حيث أيضا االجتماعي التواصل وسائل
 يف وكذلك. عليها عّلقوا كما اهب إعجاهبم شخصا ألف وثالثون ستة وأبدى شخصا ألف وعشرون

 . عليها تعقيبا تغريدات 5800 وعمل اجللسةَ  اشخصً  536000 شاهد" تويتـر"

 كرتذَ  كما أوال .بإجياز وأتناوهلا أيضا الضعف نقاط بعض تجلوس   .اجللسة عن الناس انطباعات فهذه
 ال حىت املستقبل، يف الرتبية قسم ينشط أن جيب لذا ةالقاع خارج يتجولون ظلوا الناس بعض أن سابقا



 غي خاصة اجلمعة وقت يوم أول يف أيضا الصوت نظام وكان .اجللسة برامج أثناء اخلارج يف الناس يتجول
 االهتمام تعي أن أملانيا مجاعة فعلى .الحقا التحسن حصل لكنه التقنية، املشاكل بعض كانت مث .جيد
 يف الضجيج يعانون كانوا املرتمجي أن أيضا الرتمجة قسم من شكاوى هناك كانت مث أيضا، اجلانب هبذا

 .رطوَّ ي  و  حصلَّ ي   أن جيب أيضا النظام افهذ السماعات،

 بأس، فال ضيف 400 لـ الفرش تتوفر مل إنف لذا عاملتوقَّ  من بكثي أكثر املرة هذه اْلضور عدد وكان
 متنظيال يفخلل  عن شكوى رفعوا الناس بعض. املستقبل يف ذلك رتدب   أن أملانيا يف اجلماعة على لكن

 ،التكييف نظام أجهزة أحد تعطل األسباب أحد يكون وقد .ذلك إىل ماسة حاجة فثمة ،القاعة داخل
 اليت اخليمة يف جيلسون أيضا بريطانيا يف هنا الناس إن أقول لكنين القاعة، يف اْلرارة ارتفاع إىل أدى مما

 هبذا اهتماما الرتبية قسم يعي أن وجيب عذرا، ليس فهذا لذا .جيلسون ذلك ومع ا،رًّ اح فيها اجلو يكون
 . اجلانب هذا إىل ياألْحدي انتباه ي لفت أن ينبغي السنة مدار وعلى األمر،

. وتطويره الوضع لتحسي ويسعوا فيها، فليفكروا أملانيا يف اجلماعة إىل النقائص هذه أرسلت   قد باختصار
 يف الضيوف عدد حبسب ضَّرحي   مل كان وإذا اأيضً  الطعام قلة من شكوى هناك كانت ذلك إىل إضافة
 اسريعً  حيضَّر الذي اجملروش وط بخ .ينفد كان الطبيخ لكن ،تاليةال األيام يف هتدارك   جيب فكان األول اليوم
 يكون أن جيب لذا. اجملروش ذلك غي الطبيخ كثيونال جيد ملو  بخط   فقط فهو الطوارئ، حاالت يف عادةً 

 . اجلانب هبذا االهتمام وجيب جيدا التخطيط
 الفتتاح اهلل بفضل و ف قت اجلولة هذه خالل .املستقبل يف والتحسي للتطوير العاملي مجيع اهلل قوفَّ 

 بأن اعلنً  الضيوف وصرح الضيوف، يف كثيا رأثَّ  قد أيضا االفتتاح مبناسبة الربنامج فكان أيضا، مسجد
 لقناتي املمثلون جاء حيث جيدا، غ طي أيضا الربنامج وهذا. أملانيا يف ي نشر أن جيب اإلسالم هذا

 1625000 إىل اإلسالم ورسالة املسجد افتتاح برنامج خرب وصل وبواسطتهم وجريدتي، تلفزيونيتي
 الذي التعارف نطاق توسيعو  ذلك، من أكثر اإلسالم رسالة لنشر أملانيا مجاعة  اهلل قوفَّ  .شخص
              . اآلن حصل

          
 
 


