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إقامة معايري

العدل واإلنصاف
خـطبة اجلمعـة
اليت ألقاها سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
يوم 2016/11/25

يف مسجد بيت الفتوح بلندن

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

ترمجة :املكتب العريب

التقوى

حن
الرْ َ
﴿بسم هللا َّ
الشيطان الرجيمْ .
ني *
َّ
َْم ُد هلل َر ِّب ال َْعالَم َ
الرحيم * ال ْ
الرحيم * َمالك َيـ ْوم ال ِّدين*
الرْ َ
حن َّ
َّ
دن
ني * ا ْه َ
َّإي َك َنـ ْعبُ ُد َو َّإي َك نَ ْستَع ُ
ين
الص َر َ
ِّ
قيم * ِص َراط الَّ ِذ َ
اط ال ُْم ْستَ َ
هم
أَْنـ َع ْم َت َعلَيْ ِه ْم َغ ْي ال َْم ْغ ُضوب َعلَيْ ْ
َوال َّ
الضالِّني﴾( .آمني)

﴿ي أَُّيـ َه ــا الَّ ِذي ـ َـن آ ََمنُـ ـوا ُكونُـ ـوا َقـ َّوا ِم ـ َـن
َ

ِبلْ ِق ْس ِط ُش َه َد َاء َِّلِ َول َْو َعلَى أَْنـ ُف ِس ُك ْم
أَ ِو ال َْوالِ َديْ ـ ِـن َوالَْْقـ َربِـ َـن إِ ْن يَ ُك ـ ْـن َغنِيًّــا

أَ ْو فَ ِق ـ ًـرا فَ ـ َّ
ـاللُ أَ ْوَل بِِ َم ــا فَ ـَـا َتـتَّبِ ُعـ ـوا

ِضوا
َْوى أَ ْن َتـ ْع ِدلُوا َوإِ ْن َتـل ُْووا أَ ْو ُتـ ْعر ُ
ال َ
فَـ ـإِ َّن َّ
اللَ َكا َن ِبَــا َتـ ْع َملُ ــو َن َخبِـ ًـرا﴾

(النساء)136 :
نقول للعامل إن حل مشاكل العامل
يكمن يف العمل بتعليم اإلسالم،
ولذا نقدم لكم تعليم القرآن الكرمي.
صحفي خالل جوليت
فقد سألين
ٌّ
يف كندا ما هو احلل الذي تقدمونه
ملشاكل اليوم واألزمات املعاصرة؟
أهل الدنيا
فقلت له :لقد بذلتم أنتم ُ
والقوى الكربى قصارى جهودكم
حلل املشاكل والقضاء على التطرف
حبد زعمكم ومع ذلك تبقى املشاكل
على حاهلا .فهي إذا مخدت يف
موضع أطلت برأسها يف موضع
آخر ،وحني تسعون للسيطرة على
الوضع هناك تعود املشاكل إىل
ذلت مجيع
املوضع األول .فقد بُ ْ
اجلهود املادية للقضاء على هذا
وبقيت حماولة
الفساد وهذه املشاكلْ .
واحدة فقط وهي حماولة العثور على
هذا احلل يف ضوء تعليم اإلسالم.
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بقيـــت محاولـــة واحـــدة فقـــط وهي
ْ
محاولـــة العثـــور علـــى هـــذا الحل في
ذلت جميع
ضوء تعليم اإلســـام .فقـــد ُب ْ

الجهـــود الماديـــة للقضـــاء علـــى هذا
وبقيت محاولة
الفســـاد وهذه المشـــاكل.
ْ

واحـــدة فقط وهـــي محاولـــة العثور على

هـــذا الحل في ضـــوء تعليم اإلســـام.

فحني أبني هلم ذلك يسكتون.
لكننا جيب أن نرى أن املسلمني
َّ
يدعون االنتماء إىل اإلسالم ،لكنهم
لشقاوهتم ال يعملون ابلتعليم الذي
أعطاهم هللا  وما يريده منهم
اإلسالم وما َّ
قدم النيب  أسوة له،
ُ
وال يسعون لذلك .ونتيجة لذلك إن
تعر ًضا هلذه الفنت هي
أكثر البالد ُّ
البالد اإلسالمية حصرا ،فأي مأساة
أكرب من ذلك؟ صحيح أن أي
صحفي حىت اآلن مل يقل يل مباشرة
أي
أنه إذا كانت هلذه األحكام ُّ
حقيقة عملية فعلى البالد اإلسالمية
أن تُصلح نفسها أوال .إال أنه من
احملتمل أن تنشأ هذه األسئلة يف
قلوهبم ،ولعلها تنشأ فعال .لذا فإنين

أذكر هلم عادة يف خطاابيت اليت ألقيها
أوضاع املسلمني
أمام غري املسلمني
َ
يف العصر الراهن أوال مث أوجه أنظار
هذه القوى إىل تصرفاهتا وأكشف هلا
أخطاءها .وأتكلم مع الصحفيني ويف
شىت املقابالت ،أن ختلِّي املسلمني
عن تعليم اإلسالم هو دليل صدق
اإلسـ ـ ــالم وص ـ ـ ـ ـ ــدق النيب  ألنه
 كان قد تنبأ بوضوح أنه سيأيت
زمن ينسون فيه حقيقة
على املسلمني ٌ
ويفضلون أهواءهم
تعليم اإلسالمِّ ،
النفسانية ومصاحلهم الشخصية.
خادمه
وعندما يتحقق ذلك سيُبعث ُ
املخلص .وقد ذكر ذلك القرآ ُن
وبي عالمات زمن بعثته.
الكرمي َّ
لذا فاملسلم األمحدي حني يالحظ

هذه األوضاع فبدال من أن يقلق
عليه أن يفرح من انحية ويطمئن
أن نبوءة النيب  عن أوضاع
املسلمني الفاسدة وخاصة العلماء
منهم قد حتققت وكنا على ذلك من
الشاهدين .وهذا ما يُفصح به اآلن
املسلمون غري األمحديني أيضا وبدأوا
يتكلمون عن علمائهم ،وصحيح أن
هذه األصوات خافتة إال أهنا بدأت
تصدر .لكننا حنن املسلمني األمحديني
نفرح من انحية أخرى أيضا هي أننا
َّ
حققنا اجلانب الثاين أيضا لنبوءة
النيب  ،ابنضمامنا إىل املؤمنني
املسيح
ابحملب املخلص للنيب 
ِ
املوعود واملهدي املعهود املبعوث من
هللا  ،الذي بواسطته بدأ عهد النشأة
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الثانية لإلسالم .هنا ينشأ التساؤل
هل جمرد هذا االنضمام ِّ
سيمكننا من

نيل هدفنا؟ وعلى كل واحد منا أن
يتدبر يف هذا السؤال.
تلوتا قبل
لقد تناولت هذه اآلية اليت ُ
قليل يف كثري من خطيب وحماضرايت
اليت ألقيتها أمام غري املسلمني.
وأخربهتم أن معايري العدل واإلنصاف
اليت أمران اإلسالم إبقامتها مذكورة
يف هذه اآلية .وغالبية هؤالء يتأثرون
ويصرِحون بذلك يف
بذلك كثريا،
ّ
انطباعاهتم .لكن هدفنا ال ينحصر يف
التأثري يف اآلخرين علميا ،بل ملواصلة
مهمة سيدان املسيح املوعود  مثة
حاجة إلظهار األمثلة لتنفيذ أحكام
القرآن الكرمي عمليا .ليست عندان
أي حكومة حىت نتمكن من إظهار
مناذج العمل هبذه األوامر على
مستوى احلكومة ،وعندما سيأيت
ذلك الوقت سنُظهر هذه النماذج
على مستوايت رفيعة إن شاء هللا .أما
اآلن فعلينا أن نقيم هذه النماذج على
مستوى اجلماعة واجملتمع .ميكن أن
يقول لنا أهل الدنيا :صحيح أنكم
ال متلكون السلطة الدنيوية ،لكنكم
متلكون نظام اجلماعة ،إنكم مجاع ٌة
َّ
وتدعون اجللوس والقيام على إشارة
يد واحدة .إنكم تواجهون معامالت
التقوى

إن المزارعيـــن الفقراء مع علمهم أن حضرته مالك وشـــريك

بناء
في ملك هـــذه األراضـــي ،قالوا فـــي المحكمة ُلي َ
حكـــم ً
علـــى شـــهادة حضرته ،ألنهـــم كانـــوا يعلمون أنه يشـــهد
دوما متحلّيـــا بالصدق والعدالة ،فشـــهد  شـــهادة الحق.

اقتصادية واجتماعية فيما بينكم،
هل تراعون معيار العدل واألمانة يف
هذه املعامالت؟ لقد استخدم هللا
عز وجل يف مستهل هذه اآلية كلمة
«القسط» واستخدم يف موضع آخر
كلمة «العدل» الذي يعين املساواة
واإلنصاف التام وإقامة أرفع معايري
األخالق ،والنـزاهة الكاملة عن
االحنياز إىل أي جانب ،والعمل دون
امليل إىل أي جانب أو التأثر به .اآلن
أبمس احلاجة إىل أن
كل واحد منا ِّ
يرى هل نراعي هذه األمور كلها عند
إبرام معامالتنا ،هل إلقامة هذا املعيار
نستعد لنشهد على أنفسنا؟ هل
إلقامة هذا املعيار نستعد لنشهد على
والدينا؟ هل إلقامة هذا املعيار نستعد
لنشهد على أقاربنا األعزة؟ املراد من
«األقربني» هنا األوالد قبل غريهم.
فهل منلك قدرة لكبح أمانينا إلقامة

هذه املستوايت ،وهل نقدر على
إظهار ذلك عمليا .فكل هذه األمور
ليست عادية ولكن احملب املخلص
للنيب  ق ّدم لنا مناذجها يف هذا
العصر .لقد حدث مرة حني كان
والده رئيسا ملنطقة قاداين ،فبدأت
يف احملكمة قضية بني عائلته واملزارعني
وشهد حضرته يف تلك القضية
شهادة احلق لصاحل املزارعني ومل ِ
يبال
خبسارة عائلته املادية بل إن املزارعني
الفقراء مع علمهم أن حضرته مالك
وشريك يف ملك هذه األراضي،
بناء على
طلبوا من القاضي أن حيكم ً
شهادة حضرته ،ألهنم كانوا يعلمون
أنه يشهد دوما متحلّيا ابلصدق
والعدالة ،فشهد  شهادة احلق.
وكان  يريد أن يرى هذا املستوى
يف أتباعه أيضا ألنه يريد أن ينشئ
مجاعة تعمل أبحكام القرآن الكرمي
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وتكون مستوايت حسناهتم عالية لذا
أخذ منا العهد يف عهد البيعة أننا
سنخضع أنفسنا كليا لسلطة القرآن
الكرمي.
ورد يف القرآن الكرمي يف مكان آخر
﴿وَل َْيرَِمن ُ
َّك ْم َشنَآ ُن َقـ ْوٍم َعلَى أََّل
َ
َتـ ْع ِدلُواْ ،اع ِدلُوا ُه َو أَْقـ َر ُب لِلَّتـ ْق َوى﴾
(املائدة )9:يقول املسيح املوعود
 هبذا اخلصوصَ :وَل َْيرَِمن ُ
َّك ْم
َشنَآ ُن َقـ ْوٍم َعلَى أََّل َتـ ْع ِدل ُْوا ْاع ِدل ُْوا ُه َو
أَْقـ َر ُب لِلَّتـ ْق َوى ...أقول صدقا وحقا
أبن املعاملة ابملروءة مع العدو سهلة،
ولكن احلفاظ على حقوقهم وعدم ترك
العدل واإلنصاف يف القضااي صعب
جدا بل هو عمل األبطال فقط .إن
كثريا من الناس يُظهرون احلب جتاه
أعدائهم ويكلموهنم بكالم معسول
ولكن يغصبون حقوقهم .األخ حيب
أخاه ولكنه خيدعه ويغصب حقوقه
متنكرا حتت غطاء احلب( .نور
القرآن رقم ،2ص)22-21
كان  يتوقع من أفراد مجاعته أن
تكون مستوايهتم عالية جدا وأن تكون
أعماهلم متطابقة مع تعاليم القرآن
الكرمي وال يكونوا من الذين يغصبون
احلقوق وال يعدلون ،وإذا أُعطوا سلطة
القضاء فيجب أن يكون حكمهم
أمسى من كل عالقة وإن كان ذلك

احلكم يتسبب يف اخلسارة لنفسه أو
لوالديه أو ألوالده وألقرابئه ،ولكن ال
بد من ضرب أمثلة عليا لإلنصاف،
فحني نقيم هذه النماذج فيما بيننا
عندها نستطيع أن نقول للدنيا أيضا
أبن اليوم حنن الذين قد أحدثوا التغيري
يف أنفسهم ويعملون بتعاليم اإلسالم
ويقدرون على أن يعدلوا حىت مع
العدو ويعدلون ،ويشهدون شهادة
احلق ولو كانت على أنفسهم أو على
وال َديْهم أو على أوالدهم أو على
أقرابئهم اآلخرين .ونقيم هذه النماذج
ألن مسئولية قيادة العامل ستكون
علينا يف املستقبل ،وإن مل نقم هذه
النماذج ابتعدان عن أحكام هللا وكنا
من الذين خيونون عهدهم.
فأقول هنا لكل أمحدي وأخص
املسئولني إنه جيب أن ينظروا إىل أهنم
إىل أي مدى يؤدون حق األماانت
ويقومون على مستوى العدل
واإلنصاف حىت يكون كل قرار هلم
مبنيا على أعلى مستوايت العدالة،
وحني ذهبت إىل كندا اشتكى الناس
أن بعض املسئولني أو الذين ليس
لديهم أي منصب ولكنهم ُسلّموا
بعض اخلدمات أهنم ال يعدلون،
ومييلون إىل بعض أقارهبم عند قراراهتم
يقررون يف حقهم ،صحيح أن
أو ّ

القرار ال بد أن يكون يف حق أحد
الفريقني وضد اآلخر ،ولكن جيب أن
يطمئن كال الفريقني أنه قد ُسع هلما
وقد استنتج القاضي بعد السماع هلما
حبسب فهمه.
أحد املكاتب اليت تتعامل مع الناس
هو دار القضاء ،وهي تقضي يف
خالفات الناس ،مث هناك مكتب
األمور العامة وله أيضا بعض الصلة
هبذه األمور ،مث هناك مكتب الرتبية،
واللجنة اإلصالحية أيضا تقوم هبذا
الشيء ،مث تُنشأ جلان حتقيقية يف بعض
القضااي وهي أيضا تقوم هبذا الشيء
يف بعض األحيان حبيث تستمع
إىل الفريقني .ابختصار ،جيب على
كل قسم أن يتفكر ويتدبر يف األمر
عند احلكم فيه بكل كفاءاته وقدراته
ويضع أمامه كل صغرية وينظر فيها
بدقة مث يقرر وحيكم ،وادعو هللا تعاىل
واستعينوا به من أجل التوفيق للقرار
الصائب ،وال بد من الدعاء قبل كل
قرار ،ويقول البعض إهنم ال حيكمون
ما مل يؤدوا بعض النوافل قبل احلكم،
وهناك البعض الذين حيكمون بدون
دقة يف بعض األحيان وحيكمون حتت
أتثري ميوهلم الشخصية .وكذلك هناك
مكتب السكرتري العام الذي يتعامل
مع الناس ومع قضاايهم ،فمن واجب
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السكرتري العام وكل عامل يف مكتبه
بعزة وكرامة ،وال
أن يعامل اجلميع ّ
ينبغي أن حيدث أبن يكون سلوككم
مع أحبائكم وأصدقائكم جيدا
والذين ال تعرفوهنم أو الذين عالقتكم
ليست جيدة معهم فيكون سلوككم
سيئا معهم ،وهذا ما جيب أن يراقبه
مسئولو املكاتب األخرى أيضا اليت
تتعامل مع الناس ما إذا كان كل
عامل معهم وكل معاون هلم حيقق
مقتضيات العدالة أم ال؟
وهذه املسئوليات هي أماانت عند
املسئولني ،وسواء أُخذ ممن ُسلّمت
إليه خدمة هذا العهد أم مل يؤخذ
أبنه سيؤدي واجباته جبميع قدراته
وكفاءاته حمققا مقتضيات العدالة،
فإن قبوله أية خدمة يصبح عهدا
أنه سيعمل حمققا مقتضيات العدالة،
وهي أمانة جيب أن يقبلها املرء
خالصة هلل تعاىل ،عموما كل مؤمن
ملزم ابحلفاظ على أمانته وعهده
َ
وأبداء حقهما ،كما قال هللا تعاىل يف
ين ُه ْم ِلَ َم َانتِِ ْم
القرآن الكرميَ :
﴿والَّ ِذ َ
َو َع ْه ِد ِه ْم َر ُاعو َن﴾ (املؤمنون،)9 :
ولكن الذين يعملون خالصة هلل تعاىل
أو يقولون إهنم يعملون لوجه هللا فقط
كم جيب أن يكونوا حذرين! جيب
أن يكون املسئولون بوجه خاص أكثر
التقوى

فثمة حاجة إلـــى إصالح ســـلوككم في كل مـــكان وإال بعدم
تحقيقكـــم مقتضيـــات العدالـــة ال تحافظون علـــى أمانتكم
وعهودكم وليس هـــذا فقط بل ترتكبون الخيانـــة أيضا ،ويقول
اللـــه تعالى إنه ال يحـــب الخائنين ،فبدال مـــن أن تنالوا ثواب
الخدمة تكســـبون سخط الله بظلمكم وبســـلوككم المتكبر...،

حيطة وحذرا من املؤمن العادي.
ألوضح هنا؛ ال تظنوا أنين أخاطب
املسئولني يف املركز فقط بل الرؤساء
وأعضاء هيئاهتم أيضا ضمن املخاطَبني
الذين جيب أن يستعرضوا أنفسهم ما
إذا كانوا حيققون مقتضيات العدالة أم
ال؟ وال أتيت هذه الشكاوى من كندا
فقط بل من أملانيا ومن هنا ومن بعض
البلدان األخرى أيضا ،فثمة حاجة
إىل إصالح سلوككم يف كل مكان
وإال بعدم حتقيقكم مقتضيات العدالة
ال حتافظون على أمانتكم وعهودكم
وليس هذا فقط بل ترتكبون اخليانة
أيضا ،ويقول هللا تعاىل إنه ال حيب
اخلائنني ،فبدال من أن تنالوا ثواب
اخلدمة تكسبون سخط هللا بظلمكم
وبسلوككم املتكرب ،فحيثما كانت
أخطاء فبدال من خلق أعذار واهية
لسرت تلك األخطاء ينبغي إصالح

أنفسكم مستغفرين هللا ،فعلى
املسئولني أن يستعرضوا أنفسهم
هل هم حيققون مستوايت العدالة
وفق املبادئ اليت بينها هللا تعاىل،
وينصفون بعملهم أيضا ،وينصفون
الذين يتعاملون معهم؟ ال قيمة لكون
املرء رئيسا أو سكرتريا أو أمريا وال
تسبب هذه املسئوليات املغفرة له
كما هي ليست منة على هللا تعاىل أو
على اجلماعة .إذا كانوا ال يؤدون حق
أماانهتم وعهودهم كما يريد هللا تعاىل
وال يؤّدوهنا إبخالص فال فائدة منها،
فيجب على كل مسئول أن يعمل
لوجه هللا تعاىل فقط خالصة له وحيقق
مقتضيات العدالة يف كل قرار ،وإذا
جاءت أمامكم أية قضية قد صدر
فيها حكم خاطئ من قبل فعليكم أن
تصلحوه معرتفني خبطئكم وأصلحوا
أخالقكم أيضا وتذكروا أيضا حكم
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﴿وقُولُوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسنًا﴾،
هللا تعاىلَ :
فتحدثوا مع الناس أبخالق عالية،
قلت جيب على مجيع املسئولني
وكما ُ
يف كل بلد أن حياسبوا أنفسهم ،وإذا
بت مثال كندا وخطر ببايل
كنت ضر ُ
هذا املوضوع بسببهم فذلك ألن
اجلماعة هنا معروفة أكثر من غريها.
ولقد انتشر اسم اجلماعة على نطاق
واسع بعد جوليت األخرية وأخذ الناس
يراقبوننا ،فال بد لنا من إقامة مناذج
عليا على مجيع األصعدة .وينبغي
خصوصا
أن يكون كل مسئول منا
ً
عموما أسوة وقدوة
وكل أمحدي
ً
أمام العامل .وينبغي أن ترتاءى يف
اجلماعة مناذج العدل وأتدية احلقوق
مقابل مناذج الفنت والفساد والفوضى
وغصب احلقوق املنتشرة يف العامل.
ومن خالل هذه النماذج سيتعرف
الناس على اجلماعة وسيعرفون أن كل
فرد من أفرادها قد حتول إىل قدوة
ومنوذج .وجيب على كل أمحدي أن
يتذكر أهنا ليست مسئولية املسئولني
فقط بل هي مسئولية كل أمحدي،
فعلى األمحديني أن يضربوا أمثلة
للنماذج املثلى يف عالقاهتم وحيققوا
مقتضيات العدل ويوصلوا أخالقهم
إىل أعلى املستوايت ،وأن ين ّـزهوا
أنفسهم من اجلنوح إىل طرف معني

خالل تعاملهم وقضاايهم اليومية ،بل
جيب أن ال مييلوا حنو أحد.
وجيب أن يضرب بشهادة األمحدي
وتصرحيه املثل يف العدل والصدق
حىت يقول العامل أبنه إذا كان الشاهد
ًّ
أمحدي فال ميكن النقاش حول

شهادته ألنه ال بد أن تكون شهادته
قد بلغت ذروة العدل .إذا فعلنا ذلك
فسنكون صادقني يف خطاابتنا ويف
أقوالنا ويف تبليغنا ،وإال فنحن وغريان
سواسية.
ينبغي أن يتذكر كل أمحدي أبنه
تعهد يف عهد بيعته بتجنب مجيع
السيئات؛ فإن عدم الرتكيز على هذا
وتعمد اإلعراض عن العمل
العهد ّ
به خيانة .ذكر النيب  آية املؤمن
احلقيقي فقال :ال َْيتَ ِم ُع اإلِميَا ُن
ْب ْامر ٍ
َوال ُ
ْك ْف ُر ِف َقـل ِ
ِئَ ،وال َْيتَ ِم ُع
ْك ِذ ُب َ ِ
الص ْد ُق َوال َ
ج ًيعا ِف َقـل ِ
ْب
ِّ
ُم ْؤِم ٍنَ ،وال َْتتَ ِم ُع ْ ِ
اليَانَ ُة َواألَ َمانَ ُة
َِ
ج ًيعا .وقال يف حديث آخر ،وهو ما
ينبغي أن يضعه املسئولون بل ينبغي
أن يضعه كل أمحدي نصب عينيه،
قال  :ثالث ال يُ ِغ ُّل عليهن قلب
مسلم :إخالص العمل هلل ،والنصح
ألئمة املسلمني ،ولزوم مجاعتهم.
فكما ذكرت أن أداء املسئوليات
وحتقيق
فرض يفرضه دين هللا،
َ

مقتضيات العدل إبخالص النية
هلو طريق أمثل ألداء حق األمانة.
إضافة إىل ذلك ال بد من أن يؤدي
كل واحد حق اآلخر .إذا صار
مؤدي حقوق غريه أدى
كل واحد ً
تلقائيا إىل إهناء تسابق أخ ِذ احلقوق
من اآلخرين ،ألنه يف هذا الوضع لن
يطالب أحد اآلخرين ح ّقه بل يؤدي
إليهم حقوقهم ،وهذه هي آية املسلم
احلقيقي اليت أخَبـ َران عنها النيب .
مث ينبغي أن يتذكر كل أمحدي أن
مسلما
لزوم مجاعة املسلمني جيعله
ً
حقيقيا.
إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية هي
الوحيدة يف العامل اليت تُعرف هبذا
االسم ،وهي اجلماعة الوحيدة اليت
تُعرف ابسم واحد يف العامل كله،
وليست مثة مجاعة عاملية أخرى
موحد يف العامل كله،
تُعرف ابسم ّ
فإن لزومها واالنضمام إىل نظامها
مسلما حقيقيًا حبسب قول
جيعل املرء ً
النيب  .وهذه سعادة لكل أمحدي
ولن يستطيع أداء حق الشكر عليها
مهما شكر .والشكر احلقيقي هو
الطاعة الكاملة لنظام هذه اجلماعة
وطاعة اخلالفة .وفق هللا تعاىل كل
أمحدي هلذا الشكر كما جيب ،ووفق
كل أمحدي ليكون حمق ًقا مقتضيات
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على مسئولينا أن يستعرضوا أنفسهم هل هم يحققون مستويات العدالة وفق المبادئ التي بينها الله
تعالى ،وينصفون بعملهم أيضا ،وينصفون الذين يتعاملون معهم؟ ال قيمة لكون المرء رئيسا أو سكرتيرا
أو أميرا وال تسبب هذه المسئوليات المغفرة له كما هي ليست منة على الله تعالى أو على الجماعة.
يؤدونها بإخالص فال فائدة منها...
إذا كانوا ال يؤدون حق أماناتهم وعهودهم كما يريد الله تعالى وال ّ

العدل؛ ووفقهم لتجنب اخليانة يف
شهاداهتم كلما ُطلِب منهم أداؤها.
وجيب على كل مسئول أن يدرك
مسئولياته ،وأن يكون مراعيًا لعهوده
وأماانته ومؤّداي هلا بشكل كامل ،وأن
يؤدي مجيع مسئولياته وحيقق مجيع
مقتضيات العدل .وندعو هللا تعاىل
أن يستمر هذا التعليم الرائع يف ذرارينا
أيضا ،وينبغي أن نسعى لذلك حىت
نكون جاهزين عندما حيني الوقت
إلقامة العدل احلقيقي الذي أقامه
النيب  والذي أرى خادمه الصادق
مناذجه يف هذا العصر والذي توقعه من
أتباعه .وفقنا هللا تعاىل لذلك ،آمني.
سأصلي صالة الغائب على بعض
املتوفني بعد صالة اجلمعة.
اجلنازة األوىل هي للسيد عدانن حممد
كرديه الذي كان من حلب بسوراي.
لقد اختطفته إحدى اجلماعات
اإلرهابية يف سوراي وقتلته الح ًقا.
التقوى

ولد السيد عدانن يف  1971يف
حلب بسوراي .وتزوج من السيدة
متاضر .لقد ابيع محوه السيد ايسني
الشريف يف عام  2007وبتبليغه اقتنع
أوالده مبن فيهم ابنته متاضر أيضا،
وهكذا بدأت يف بيته أحاديث عن
األمحدية .كان الشهيد عدانن أميًّا،
دوما .فلما ابيعت
وكان يتبع املشايخ ً
زوجته يف عام  2010قال هلا بعد
حتريض من املشايخ :إن شاهدت
أمي يت أيه يف البيت أو حتدثت عن
األمحدية فسأطلقك .وملا شرح له
محوه ايسني الشريف من خالل القرآن
والسنة سكت إال أنه كان ينساه فور
رجوعه إىل املشايخ.
يقول محو الشهيد :يف عام 2011
كنت يف بيته أقرأ القرآن مع ابنيت
(أي زوجة السيد عدانن) ويف هذه
األثناء عاد الشهيد عدانن من العمل
ودخل البيت ،ورآان نقرأ القرآن وقال:

استمروا يف التالوة ألين أريد أن أمسع
تفسريكم .كنا حينها نتلو يف سورة
ول َّ
اإلسراء﴿ :إِ ْذ َيـ ُق ُ
الظالِ ُمو َن إِ ْن
َّ
ورا﴾ (اإلسراء:
َتـتَّبِ ُعو َن إِل َرُج ًل َم ْس ُح ً
 .)48يقول محو السيد عدانن أبين
قلت له أبن القرآن يقول إن الذين
ُ
يوجهون إىل الرسول  هذه التهمة
ويقولون أبنه كان مسحورا -والعياذ
ابهلل -هم ظاملون ولكن املسلمني
يقولون أبنه  كان مسحورا بينما
تقول اجلماعة اإلسالمية األمحدية أن
هذا خطأ متاما وال ميكن قبول أية رواية
تفيد هذا املعىن .فرفع عدانن اهلاتف
فور مساعه هذا الكالم واتصل بشيخه
النيب  فعال؟
وسأله :هل ُسحر ُّ
فقال الشيخ :نعم لقد ُسحر  فعال،
وهذا مذكور يف صحيح البخاري.
قال عدانن للشيخ :أان إنسان بسيط
وخمطئ ،وأعرف أن بعضا من أقاريب
األقربني حياولون ليسحروين ولكن
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علي .وأعلم أن النيب
سحرهم مل ِ
ينطل ّ
 كان أقرب املقربني إىل هللا تعاىل
وأحب الرسل إليه فكيف يل أن أقبل
أن بعض الناس جنحوا يف إطالق
السحر على النيب ؟ قال عدانن
ذلك وأغلق اهلاتف.
تقول أرملة الشهيد :بعد هذا احلادث
ظل زوجي يتأمل ويفكر إىل بضعة أايم
مث قال يل يوما :كنت أمتىن أن تكون
زوجيت ذات أخالق فاضلة وأعمال
تغيا طيبا كبريا
صاحلة ،وقد ر ُ
أيت أن ّ
قد حدث فيك منذ أن انضممت إىل
ِ
وبدأت تعاملني أوالدي
األمحدية،
التغي
وأقاريب ابحلسىن ،وأرى أن هذا ُّ
من هللا تعاىل لذا أريد أن أنضم أان
أيضا إىل هذه اجلماعة املباركة ،فبايع.
تتابع أرملته وتقول :كان هناك بعض
من أعضاء منظمة إرهابية يتكلمون
ضد اجلماعة اإلسالمية األمحدية
بكالم سيئ جدا وكنت أأتمل كثريا
أخربت
لسماع كالمهم ،وكلما
ُ
عدانن بكالمهم قال :اُتركيهم وشأهنم
وال جتادليهم أبدا ،وما علينا إال أن
ندعو هلم .ويف 2013/6/20م
خطفه أعضاء تلك املنظمة اإلرهابية
وقتلوه إبطالق الرصاص عليه بعد
شهرين .إان هلل وإان إليه راجعون.
كان عمره عند االستشهاد ما بني

فيجب على كل مسئول أن يعمل لوجه الله تعالى فقط خالصة
له ويحقق مقتضيات العدالة في كل قرار ،وإذا جاءت أمامكم أية
قضية قد صدر فيها حكم خاطئ من قبل فعليكم أن تصلحوه
معترفين بخطئكم وأصلحوا أخالقكم أيضا وتذكروا حكم الله تعالى

 42و  43عاما .كنت أتلقى رؤى
عن شهادته ولكن مل يصلين خرب يقني
هبذا املوضوع .مث قال يل ذات يوم
شخص من املعارضني يف منطقتنا:
ما ز ِ
لت تنتظرين زوجك ولكنه لن
يرجع ألنه قُتل .لقد نصحناه كثريا أن
يرتك األمحدية ولكنه أصر على أنه لن
يرتكها ولو قُطع ُعنقه.
أقول :إن حادث استشهاده قدمي
ولكن مل يعلم به ذووه إال مؤخرا لذا
سنصلي عليه صالة اجلنازة اآلن.
تتابع أرملة الشهيد قائلة :كان إنساان
صاحلا وورعا وملتزما ابلصالة ،وكان
يسعى أن يكون على وضوء دائما.
كان زوجا ودودا ولطيفا وأاب رؤوفا،
دائم التفكري واالهتمام برتبية األوالد
الدينية .كان قلبه عامرا بعواطف
مساعدة اآلخرين وتوطيد صالت
الرحم ،كان يدفع التربعات ابنتظام
بل يسعى أن يسابق اآلخرين.

يقول محو الشهيد :لقد حتلى عدانن
إبخالص عجيب بعد انضمامه إىل
كرس سيارته
اجلماعة األمحدية .لقد ّ
امليكرو ملساعدة أفراد اجلماعة فكان
حيملهم يوم اجلمعة من أماكن خمتلفة
ويوصلهم إىل مركز الصالة ،مث يعيدهم
إىل بيوهتم بعد الصالة .كما كان
يق ّدم خدماته إليصال النساء إىل
بيت رئيسة جلنة إماء هللا لالشرتاك
يف اجتماعهن مث يوصلهن إىل بيوهتن.
وإذا ق ّدم له أحد من األمحديني أجرة
النقل مل أيخذها قط .وإذا أصر أحد
كثريا مل أيخذ منه إال ما يساوي سعر
الوقود فقط .كان يدفع التربعات
بسخاء وكان كثريا ما يقول :لقد ابرك
هللا يف عملي كثريا نتيجة التربعات،
ويضرب على ذلك مثال أنه اشرتى
امليكرو مبشاركة شخص وكان يسوقه
بنفسه .مث وفقه هللا تعاىل فتملكه
وانفصل عن شريكه.
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تقول إحدى قريبات الشهيد :كانت
صلة الرحم من صفاته البارزة .عندما
تفاقمت االضطراابت يف منطقتنا
وحتول الوضع إىل حالة حرب وتعذر
ّ
احلصول على اخلبز ،وإذا ُعثر عليه
فبثمن ٍ
غال جدا .ففي هذه احلالة
نذر عدان ُن نفسه خلدمة األقارب
مجيعا فكان جيلب لنا اخلبز من
مناطق انئية.
لقد ترك الشهيد وراءه أرملة ومخسة
أوالد ،من بينهم ابنتان من زوجته
األوىل ،وابنة وابنان من الزوجة
الثانية .لقد وصلت العائلة كلها إىل
كندا بفضل هللا تعاىل.
اجلنازة الثانية هي للسيدة بشري بيغم
يمة من
زوجة شودهري منظور أحد ِج َ
دراويش قاداين ،وقد توفيت بتاريخ
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عاما بعد مرض دام فرتة وجيزة .إان
هلل وإان إليه راجعونُ .ولدت املرحومة
يف منطقة كانت ضمن دولة اهلند يف
تلك األايم ،بينما تقع تلك املنطقة
يف هذه األايم يف دولة ابكستان
بعد انقسام اهلند .تزوجت املرحومة
من شودهري منظور أمحد ِجيمة يف
عام 1944م .نذر السيد منظور
أمحد حياته حلراسة املركز وجاء إىل
قاداين يف عام 1947م فالتحقت به
التقوى

املرحومة يف عام 1952م وبدأت
حياهتا معه كدراويش قاداين.
كانت حتب قاداين كثريا وقضت
مدة طويلة ممتدة على  36عاما
بعد وفاة زوجها صابره وشاكرة
هلل .كانت بفضل هللا تعاىل سيدة
تقية وورعة جدا ومواسية خللق هللا
تعاىل ال ّترد سائال جاء إىل ابهبا
صفر اليدين .ظلّت تصوم رمضان
كله ابنتظام ،وتكمل أكثر من
دورة لتالوة القرآن الكرمي وذلك
إىل عام واحد قبل وفاهتا .كانت
تنصح دائما أوالدها اباللتزام
ابلصلوات مجاعة وبتالوة القرآن
الكرمي وبطاعة اخلليفة ونظام
اجلماعة طاعة كاملة ...تركت
وراءها ثالث بنات ومخسة بنني.
ثالثة من أبنائها نذروا حياهتم
خلدمة اجلماعة ،أحدهم امسه طاهر
أمحد جيمه وهو أستاذ يف اجلامعة
األمحدية يف قاداين ،والثاين امسه
مبارك أمحد جيمه ،يعمل مسئوال
عن مكتب الوكالة العليا ،وهو
سكرتريا جمللس الشورى أيضا يف
اهلند .ندعوا هللا تعاىل أن يرفع
درجات املرحومة.
اجلنازة الثالثة هي للسيد راان
مبارك أمحد الذي كان من الهور

بباكستان ،مث انتقل إىل هنا .وقد
تويف يف 2016/11/5م عن عمر
يناهز  78عاما .إان هلل وإان إليه
راجعون.
كان السيد راان منذ صغره يف
طليعة خدام اجلماعة ،وكان حيظى
بعالقة اإلخالص والوفاء مع اخلالفة
واجلماعة منذ البداية.
كان لني الكالم كثري الدعاء مواضبًا
خملصا
على دفع التربعات؛ وكان ً
حيب اخلالفة حبًّا عمي ًقا .كان يكتب
بعض املقاالت يف جريدة «الفضل»
وكانت مقاالته ممتعة .وكان أول من
يطلعين على كل ما استجد من ظرف
أو وضع طول مكوثه يف ابكستان
إن مرِض
حىت إنه كان يطلعين ْ
أحد .وكثريا ما كان يطلب الدعاء
لآلخرين .لقد ترك خلفه إضافة إىل
زوجته بنتًا وثالثة أوالد وكثريا من
األحفاد واحلفيدات وكلهم يعيشون
هنا .رفع هللا تعاىل درجات املرحوم،
ورفع درجات الشهيد (عدانن) أيضا
وحفظ أوالده .إهنم وصلوا من سوراي
إىل كندا اآلن ،ندعو هللا تعاىل أن
حيميهم من سيئات اجملتمع حوهلم
وّ
ميكنهم من حتقيق تلك املقاصد
اليت انضم الشهيد إىل األمحدية من
أجلها.
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