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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال دهوح اهللا إال إله ال أن أشهد
 نعبد إياك * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم
اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمِصر الَِّذين تمعأَن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيالض� .

  )  آمني(
ومنذ بضعة . بفضل اهللا تعاىل سوف تبدأ اجللسة السنوية جلماعتنا يف بريطانيا اجلمعة القادمة إن شاء اهللا تعاىل

أسابيع يذهب املتطوعون إىل حديقة املهدي لتجهيز مكان اجللسة، ومنذ أسبوع أو عشرة أيام فإن أعمال التجهيز 
إن جتهيز املكان للجلسة يف . جملس خدام األمحدية وغريهم من املتطوعنيجارية على قدم وساق من قبل أعضاء 

 ليس بأمر هني، غري أن املتطوعني من اخلدام وغريهم ممن حيضرون من خمتلف أحناء بريطانيا يقومون ذا العراء
، وقد تولدت هذه فهذه العاطفة النادرة هلي فضل من اهللا.  تنظيم آخر يف العاملأي هلا عند نظريالعمل مبهارة ال 

فال يزال هؤالء الشباب . العاطفة يف اخلدام وغريهم من املتطوعني بربكة بيعة املسيح املوعود عليه الصالة والسالم
 باستمرار بتفان عجيب يف املطر ويف الشمس ليجهزوا املكان هلذه اجللسة اليت بدأها سيدنا املسيح املوعود يعملون

ما تبدأ اجللسة سوف ينضم إليهم آالف من املتطوعني اآلخرين لتقدمي خدمام من مث عند. عليه الصالة والسالم
مث بعد انتهاء اجللسة سيعملون لعدة أيام من أجل مجع . أجل العناية بضيوف اجللسة وإدارة نظامها على ما يرام

إليهم فيما بعد إن شاء هؤالء املتطوعون الذين يعملون اآلن أو الذين سينضمون . العدد واألثاث وتنظيف املكان
فهذه العاطفة غري العادية خلدمة ضيوف املسيح . اهللا تعاىل يكونون رجاال ونساء وأطفاال وبنات وصغارا وشيوخا

يف هذه . املوعود عليه الصالة والسالم ال توجد اليوم يف الدنيا إال يف اجلماعة اليت أسسها حضرته عليه السالم
ألولوية للدنيا وحلطامها إال ما شاء اهللا، إال أن شبابنا األمحديني يتطوعون خبدمام البالد الغربية يعطي اجلميع ا



لذا فمن واجبنا أن ندعو هلم بدون انقطاع بأن يوفقهم اهللا تعاىل للخدمة على . لضيوف اجللسة مبنتهى التواضع
  . أحسن وجه وأن حيميهم من كل شر وهم وأذى

ال شك . ري أيضا، سأقدم بعض النصائح للمتطوعني فيما يتعلق بالضيافةواآلن، وكما هي عادتنا وكما هو ضرو
الة والسالم بكل ما يف وسعهم من جهد وعناية كما مون ضيوف املسيح املوعود عليه الصأن كل املتطوعني خيد

 قلت آنفا، إال إن فيهم الصغار واجلدد الذين يقدمون خدمام ألول مرة، كما أن القدامى أيضا حباجة إىل
 مرة بعد أخرى بتعاليم اإلسالم وأسوة النيب صلى اهللا أنفسناالتذكري، لذا فلزام علينا أن نضع يف االعتبار ونذكّر 

عليه وسلم ومنوذج اخلادم الصادق له صلى اهللا عليه وسلم ونصائحه فيما يتعلق بالضيافة، لكي نصل أعلى 
  . مستويات الضيافة

 قصة ضيوف إبراهيم عليه السالم لبيان أمهية الضيافة فيذكُر أنه ملا جاء إبراهيميقص اهللا  علينا يف القرآن الكرمي 
هلم ت كانالضيوف م والتسليم عليهم أنه مل يلبث أن أعد الطعام، مث  ردة فعله األوىل والفورية بعد الترحيب

ونوا يف مأمن من ضيوف لوط عليه السالم بأال يتعرضوا ألي أذى على يد قومه ويك حتدث عن قلقه بشأن
  . شرورهم

تم بأال يتعرض الضيف ألي أذى ومعاناة، فإن تعر لذا فعلينا أنهذا .  ألي معاناة فضيحة للمضيف الضيِفض
 بأمر هني ميكن غض النظر عنه، تفينبغي أن نتذكر أن معاناة الضيف ليس. أيضا درس نستخلصه من هذه القصة

بل إن تعرضه ألي نوع من املعاناة سة وعار للمضيف، ومن أجل ذلك قد حث اإلسالم كثريا على إكرام ب
إن اخلصال احلميدة العظيمة اليت ملستها السيدة خدجية رضي اهللا عنها يف النيب صلى اهللا عليه وسلم واليت . الضيف

زايا العظيمة أبدا، ذكّرته ا عندما رأته قلقًا لدى نزول أول وحي عليه قائلة إن اهللا تعاىل لن يضيع صاحب هذه امل
  .أقول كان من هذه احملاسن العظيمة أا قالت له كيف يضيعك اهللا وأنت تكرم الضيف إىل أعلى مستوى

 مث إننا جند يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم العشرات بل املئات من األمثلة والواقعات اليت تبني كيف أن إكرامه 
  .للضيف كان قد بلغ القمة

وهناك واقعات حمرية للصحابة .  اهللا عليه وسلم قد علّم صحابته وأمته أساليب إكرام الضيف هذه مث إنه صلى
تبني كيف أم كانوا يقومون باإليثار والتضحية النادرة إكراما للضيف، وكيف أن اهللا تعاىل بارك يف ضيافتهم 

ضيوف بكثرة وزع بعضهم على الصحابة كان من عادة النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه إذا جاءه ال. وأثىن عليهم
. واستضاف بعضهم يف بيته، وذات مرة جاءه ضيوف كثر فوزع بعضهم على صحابته وذهب ببعضهم إىل البيت

يقول الصحايب عبد اهللا بن طهفة أنين كنت بني هؤالء الضيوف الذين استضافهم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
 اليت احلويسةنعم، هناك قليل من : قالت.  رضي اهللا عنها هل يف البيت من طعامأخذَنا إىل بيته وقال لعائشة. بيته

فأخذمنها فأمرها أن تأيت ا، فجاءت ا يف إناء، . أعددا إلفطارك، حيث كان النيب صلى اهللا عليه وسلم صائما
مث سأل النيب صلى .  حىت شبعناا دون أن ننظر إليهفأكلنا. وكلوامث قال للضيوف سموا اهللا شيئا فرفعها إىل فمه 



فجاءت عائشة رضي اهللا عنها بشراب، فشرب منه قليال مث قال لضيوفه .  يف البيتشراباهللا عليه وسلم هل من 
  .اكتفينافشربناه بدون أن ننظر إليه حىت . مسوا اهللا واشربوه

أجل الدعاء من ذوقه قبل اجلميع فلعله قد أكل من الطعام أو ت.  هكذا كانت ضيافة النيب صلى اهللا عليه و سلم
وهناك عشرات من األحداث اليت تذكر حلول الربكة يف الطعام .  بربكة دعائه، وقد كفاهم حقااجلميعليكفي 

  .صلى اهللا عليه وسلم حيث شبع كثريون بتناول طعام قليل  بدعاء النيب
ن انظروا كم هي عظيمة أسوة أحيانا خيلق بعض الضيوف وضعا حرجا جدا حىت يفقد املضيف صربه، ولك

مث غادر  �   إما ملرض يف بطنه أو عمدا بسبب عدائه للنيبوأحدثَ يف الفراشحيث بات عنده ضيف  � النيب
ويف  � باختصار نرى يف أسوة النيب. يغسل الفراش فورا بدالً من أن يلومه � صباحا باكرا، وأخذ النيب

وبسبب أسوته هذه جند يف حياة الصحابة رضوان اهللا . أنه كان يؤدي حق الضيافة إىل أقصى حد ممكن  سريته
ا من واقعة شهرية فريدة من نوعها واليت كلما قرأها ويا هل. عليهم أمثلة رائعة على اإليثار من أجل الضيف

اإلنسان متتع ا، أعين حني نوم أحد الصحابة أوالده من أجل تقدمي الضيافة لضيف النيب صلى اهللا عليه وسلم مث 
يقول أحد األنصار آتاين النيب صلى اهللا عليه وسلم ضيفا . بات هو جائعا بدون أن يشعر ضيفه بذلك مطلقا

فتشاور االثنان . ه إىل بييت وسألت زوجيت هل عندك من طعام؟ قالت هناك طعام قليل أعددته لألوالدفجئت ب
ضع الطعام فو. ام الضيف وتطفئ السراج حبيلةوقررا أن ينوما األوالد بطريقة أو أخرى مث تضع الزوجة الطعام أم

الزوجان أن يتظاهرا أمام الضيف أا أمام الضيف، مث أطفأت ربة البيت السراج بطرف ردائها، مث تشاور 
ويف . فأطعماه ذه احليلة حىت شبع. يشتركان معه يف األكل وإال فإنه يستحي ولن يأكل جيدا ألن الطعام قليل

 إلطعام ضيفك أسلوبكالصباح جاء األنصاري إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له ضاحكًا لقد أعجب اَهللا 
 . منهحىت ضحك اهللا 

 نفوسهم على الضيوف يؤثرون الصحابة فكان عليها، � النيب أطْلع قد إذ جدا الضيافة ذه � اهللا أُعجب فقد
 لقد. � اهللا برضوان بالفوز العالـمني كال يف � اهللا ِنعم يرثون الناس هؤالء أن املؤكد فمن أيضا، وأوالدهم

 يف ورد فقد. تعليمه على االطالع وبعد ذلك، يف � النيب أسوةَ مشاهدم بعد الصحابة يف العاطفة هذه نشأت
 والْيوِم ِباِهللا يؤِمن كَانَ ومن ِليصمت أَو خيرا فَلْيقُلْ ِخِراآل والْيوِم ِباِهللا يؤِمن كَانَ من: � اِهللا رسولُ قَالَ رواية

  . ضيفَه فَلْيكِْرم ِخِراآل والْيوِم ِباِهللا يؤِمن كَانَ ومن جاره يؤِذ فَال ِخِراآل
 رضوان املرء ينال وحني أيضا � اهللا برضوان يفوز الكامل اإلميان يف املرء يتقدم فحني للمؤمن، املعايري هي فهذه

 سأل الصحابة من ألحد الضيف سلَّم إذا إنه � النيب دأب من كان. العاملني كال يف وآالئه اهللا بنعم حيظى اهللا
 ،الْأَنصاِر معشر يا :النيب فقال الْقَيِس عبِد وفْد جاء أنه رواية يف ورد فقد الضيافة، وجد كيف بعد فيما الضيف
 أَلَانوا ،ِإخواٍن خير قَالُوا ِإياكُم وِضيافَتهم كُملَ ِإخواِنكُم كَرامةَ رأَيتم كَيف قَالَ أَصبحوا فَلَما .. ِإخوانكُم أَكِْرموا
  . � نِبينا وسنةَ وتعالَى تبارك ربنا ِكتاب يعلِّمونا وأَصبحوا وباتوا مطْعمنا وأَطَابوا ِفراشنا



 اجللسة يف الضيوف إليهم يأيت فالذين. املضيفني واجبات من فهي ورسوله، اهللا لذكر فإمنا السا أقاموا فحني
 احلديث، وهلو مادية أمور يف االنشغال من بدال ورسوله اهللا ذكر يف ليال أوقام معظم يقضوا أن أيضا عليهم

 بأس ال عدد جلساِتنا حيضر وشباب، لأطفا الضيوف ففي. والتقوى الرب وتعليم احلسنات ذكر يف أوقام فليقضوا
 ضيافة، فريق مكان كل ويف خمتلفة، أماكن يف يقيمون فهم األمحديني، مع أيضا أمحديني غري ضيوف من به

 جاءوا أم الضيوف هؤالء يشعر حىت قدوة الضيوف هلؤالء يقدموا أن العاملني أو الفريق هذا أعضاء على فيجب
 أعلى إىل أخالقهم يرفعوا أن العاملني هؤالء على جيب كما. مادي مهرجان أي ال دينية جلسة يف لالشتراك
 فهذا احلديث، هلو يف االنشغال من بدال وارا ليال الدينية األمور يف أنفسهم يشغلوا أن جيب حبيث مستويات

 منقطعني � هللا خالصة األيام هذه يف اجتمعوا قد األمحديني هؤالء أن هلم يتبني وسوف. أيضا الضيوف يف سيؤثر
 العاِملني قبل من دعويا نشاطًا يعد فهذا أيضا، ويعلِّموم الضيوف خيدمون هم العاطفة وذه ائيا، الدنيا عن

 فِهم لقد ،اهللا بفضل لتقطعها شاسعة مسافات األمحدية اإلسالمية اجلماعة فأمام. أيضا والشباب األوالد تربية وتتم
 جيدا، وطعاما رائعة إقامة هلم وقدموا مثاال، ذكرت كما القادم، الوفد ضيافة حق فأدوا األمر هذا � الصحابة

 ئعةرا تربية أهليهم تربية من يتمكنوا لكي أيضا والعلمية الروحانية حاجتهم سد حق ألداء سعوا نفسه الوقت ويف
  . وجه أحسن على منطقتهم سكان إىل اإلسالم رسالة إليصال ويوفَّقوا إليهم، يعودون حني

 االجتماعات وتعقد اجللسة، أيام يف هلما الِفرق وتتشكل والتبليغ، التربية قسما يوجد أيضا عندنا اجللسة نظام يف
 من وغريهم اجلماعة ألفراد الروحاين عامالط هذا فتقدمي أيضا، ليال الطبقات وشىت املختلفة الشعوب أفراد مع

 أن احلسبان يف ويضعوا العاملون يتذكر أن فيجب جيدا، أيضا ذلك ينظَّم أن فيجب. اجللسة يف العاملني واجب
 ذا فليهتموا الضيافة، من جزء أيضا وأعماهلم العملية مناذجهم بل فقط الضيوف خدمة على يقتصر ال عملهم
  .ألياما هذه يف أيضا اجلانب

 بالتربية، قام وكيف العصر هذا يف للضيافة رائعة مناذج � املوعود املسيح � للنيب البار اخلادم لنا قدم كيف 
 � حضرته إىل ضيفا بايعنيامل أحد جاء يوم فذات: الضيف إلكرام حادث فهناك. منه األمثلة بعض لكم فأقدم
 اهلندوس أحد دق ذلك وأثناء ،� حضرته قدمي يدلِّك بدأ ذلك وحبسب به، املريدية عالقة له كانت حيث
 متناهية بسرعة قام � املوعود املسيح كنل الباب، ألفتح أض أن مهمت: الصحايب هذا يقول النافذة، أو الباب
 أن أحدمها أمران هنا باملالحظة فاجلدير. الضيف إكرام جيب إنه � النيب قال وقد ضيفي، أنت: قائال الباب وفتح

 والثاين. لرغبته احتراما قدميه بتدليك حضرته له مسح قد قةالعال هلذه ونظرا حضرته مريدي من كان الضيف
 هو ليفتح فرصة للضيف يدع ومل وفتحه الباب إىل فورا فاندفع ،� ومطاعه سيده بأمر عمال الضيف إكرام
 راولبندي يف حملٌّ له كان الذي نيب غالم سيتهي أخربين لقد: أمحد بشري مرزا حضرة يقول. له إكراما وذلك
 قاديان إىل مساء فوصلت � املوعود املسيح لزيارة قاديان إىل جئت مرة: فقال وفقريا حمترما أمحديا وكان
 ليل،ال من هزيع ومضى العشاء تناول بعد ليال استلقيت حني شتاء، والفصل أيضا اخلفيف املطر ينـزل وكان



 من كأسا بيده ميسك أمامي، واقف � املوعود املسيح سيدنا فإذا الباب فتحت وحني الباب على دقةً مسعت
 أحد إيل أرسل لقد: اللطف مبنتهى قال لكنه حضرته لرؤية فاضطربت سراجا، األخرى ويف الساخن احلليب
 سيتهي فكان. احلليب شرب على معتاد أنت فرمبا احلليب هذا واشرب فتفضل إياه، أعطيك أن فقررت احلليب
 اهللا مسيح يتمتع كيف أخالقه، أروع ما اهللا سبحان نفسي يف وقلت بالدموع عيناي فاضت لقد: يقول احملترم
 جمزا حبسب عادةً للضيوف اخلاص الطعام إعداد يطلب حضرته كان. املعاناة ويتحمل خدامه خبدمة اجلليل
 حتدث ال لكي اإلدارية، األمور مبقتضى موحد طعام يعد كان اجللسة أيام يف لكن املختلفة، املناطق سكان

 حيث العاملني، وتربية واإلدارة النظام حيث من اهللا بفضل كثريا اجلماعة تطورت قد اليوم لكن. كثرية مشاكل
 حبسب لذا بسهولة، الكبرية املرافق تأمني على تقدر فاجلماعة. متوفرة أيضا والوسائل املتطوعون العاملون يتوفر
 للمرضى خصوصي طعام يحضر ذلك إىل وباإلضافة عام، بشكل للضيوف الطعام يهيأ وإدارا اجللسة نظام

 فيه تكون ال أن وينبغي فيه بأس وال شيئا يكلِّف ال وهذا خاصة، مناطق من والضيوف األمحديني غري وللضيوف
 خاص طعام يعد وملاذا خصوصي، طعام حيضر ملاذا أنه مربر بال التساؤالت يثريون الناس ضفبع. مشكلة أي

  . الصدر رحابة يبدوا أن فعليهم لفالن،
 عادة يسمون الذين األمحديني غِري اخلصوصيني الضيوف مائدة على أيضا العادي الطعام هذا يوضع أن جيب ولكن

ظ ومن اجللسة، يف الضيوف عامة يأكل اذام ليعرفوا" التبشري وكالة "ضيوفهذا يتناولون بعضهم أن املالح 
 يكن مل صعبا اخلصوصي الطعام تأمني كان يوم إذ. تكلف هناك يكون ال أن فاألصل ورغبة، شوق بكل الطعام

عدأن الضيف إكرام مقتضى من ولذا بسهولة فيمكن اآلن أما خصيصا، ي غري للضيوف اخلصوصي الطعام يعد 
 تعقد اجللسات كانت يوم أيضا ربوة يف األجانب وللضيوف للمرضى، حيضر اخلصوصي الطعام كان. األمحديني

 إنه أقول ذلك ومع. لالعتراض وجه وال ذلك يف بأس فال أيضا هنا يحضر اخلصوصي الطعام كان فإذا. هناك
 مجيع وأقصد أيضا املسئولني على جيب كذلكو املوحد، العمومي الطعام عادة يتناولوا أن األمحديني على جيب

 مأمورا كان أو معينة مشكلة يواجه أحدهم كان إذا أما. للجلسة العمومي الطعام يتناولوا أن واملسئولني العاملني
 واحد كل على جيب عام بشكل أنه إال ذلك، يف بأس فال اخلصوصي الطعام معه فتناول خصوصي ضيف خبدمة

 من نوع أي يظهر ال أن كثريا حيب � املوعود املسيح كان. العام الطعام بتناول أسوة يقدم أن املسئولني من
 غري معاملة اخلصوصيون الضيوف يعامل أن نفسه الوقت يف حيب كان كما واملسئولني، العاملني ِقبل من التكلف

  . تكلف أي دون لكن احملل مقتضى حبسب عادية
 غفلة بسب جيب كما م االهتمام يتم ومل جيدا، يطعموا مل الضيوف أن � زمنه يف مرة ذات حدث لقد

 اهللا بأن � لفقا يرام، ما على الضيوف ببعض االهتمام يتم مل أنه � املوعود املسيح اُهللا فأطلع. العاملني
 كما بالضيوف االهتمام يتم مل وبالنتيجة ليال بالرياء قاموا الضيافة دار يف العاملني بأن ليال املنام يف أخربين تعاىل
 العاملون يؤد ومل اآلخرون، بعضهم مطعي ومل العاملني من قريبني كانوا الذين بعض أُطعم قد حبيث واجبا، كان



 أمر أو أشهر ستة إىل الضيافة دار يف العاملني بعزل � أمر ذلك على فبناء. عليهم واجبا كان كما اخلدمة حق
 مث العاملني فعاقب اخلدمة، يف والنقص الرياء يتحمل مل ذلك مع ولكنه جدا لينا كان � طبعه أن مع. بعقام

  . عينيه أمام الضيافة دار يف للضيوف الطعام توفري دبر
 أي يف مشكلة أية أحد يواجه ال حىت جدا حذرين يكونوا أن الضيافة فرع يف العاملني على جيب باختصار،

 أقسام يف األمور سري ليكف القسم هذا يف العمل وإمتام اجللسة، ترتيبات يف جدا مهم الضيافة قسم إن. مكان
 الفروع وتزويد املواد ختزين يشمل بل فقط وإطعامه الطعام طبخ يشمل ال القسم فهذا. يرام ما على أيضا أخرى

 الطعام طبخ نظام خيتل الضرورية باملواد التزويد يف بسيطا كان ولو اخللل وقع فإذا. أيضا الضرورية باملواد األخرى
  . أحيانا احملدد موعدها يف أيضا اجللسة فعاليات تبدأ ال وبالنتيجة ناسب،م وقت يف طبخه فيتعذر أيضا،

 حتت للمقيمني جيب كما أيضا الفرش توفري القسم هذا واجب فمن أيضا، السكن يشمل الضيافة قسم إن كذلك
 تعلقي وهو آخر قسم هناك مث. احلمامات ونظافة عام بشكل النظافة أي النظافة قسم هناك مث. اجلماعة نظام

 إيقاف يف فوضى أو مشكلة هناك كانت فإذا. ضيافةال قسم حتت تندرج األمور هذه فكل السيارات، مبواقف
 هناك مث. أيضا األخرى اجللسة برامج يف اخللل حيدث ذلك إىل وإضافة مشاكل، الضيوف يواجه مثال السيارات

 مث. الضيافة من نوع أيضا بالطرق املتعلقة األمور فتسهيل. األمطار بسبب احلادث الطرق من األذى إماطة نظام
 للسيارات، اجلماعة استأجرته مرآب من الضيوف لنقل قسم هناك مث. واملعاقني للمسنني العربات لتوفري فرع هناك
 إىل همن وينقَلون كهنا سيارام الضيوف يوقف. اجللسة إىل السيارات قفمو من ساعة ربع حنو ستغرقي وهذا
 تديره أن أيضا القسم هذا إدارة على جيب لذا الضيافة من جزء أيضا فهذا. املستأجرة اصاتبالب اجللسة مكان
  . جيد بشكل

 الترتيبات بقية تتحسن بسالم جيري الضيافة نظام كان وإذا. الضيافة قسم يف تدخل عديدة أمور هناك باختصار،
 األمور من أكثر أو باملئة مثانني أن فأرى. فةالضيا من جزء أيضا للضيوف الطبية اخلدمات توفري إن كذلك. تلقائيا
 يقتصر ال الضيافة نظام أن اجللسة ترتيبات يف عامل كل يتذكر أن فيجب. الضيافة بنظام منوطة باجللسة املتعلقة

 السهولة توفري وإن الضيافة، نظام حتت يعمل تقريبا قسم كل بل مباشرة القسم هذا يف يعملون الذين على
 مجيع يوفق أن تعاىل اهللا ندعو. عامل كل على واجب الصعوبة من وإنقاذهم م واحلفاوة موإكرامه للضيوف
  . الكلمة معىن بكل ومباركة ناجحة اجللسة تكون وأن وجه، أحسن على واجبام ألداء العاملني

 يرزق أن الدعاء إىل أوجهكم أن أريد املنطلق هذا فمن باكستان، استقالل عيد وهو أغسطس من ١٤ هو اليوم
. مآرم حتقيق إال هم هلم ليس الذين الدينيني والزعماء املغرضني احلكام من وينقذها حقيقة، حرية باكستانَ اهللا

 لفهم يوفقهم وأن عليهم، امللقاة األمانة حق يؤدون أمناء زعماء لينتخبوا وفطنة عقال العوام يهب أن أيضا وادعوا
 أمام اخلضوع ويف الظلم اجتناب يف ويكمن اآلخرين حقوق وأداء بالعدل وطمن وسالمته البلد هذا بقاء أن حقيقِة

 حيمون آخر جانب من ولكنهم اهللا لوجه ذلك كل نفعل بأننا ويقولون باهللا اإلميان يدعون أم صحيح. تعاىل اهللا



 رمحة املبعوث هرسول باسم املظامل ويرتكبون الرحيم، الرمحن العاملني رب اهللا باسم مكان كل يف الظلم وطيس
 هذا يف كبرية تضحيات وقدموا البالد تأسيس يف بارزا دورا لعبوا الذين األمحديني على املظامل وتصب للعاملني،
 ويظهرون حال، أية على لباكستان أوفياء العامل يف يسكنون كانوا حيثما باكستاين أصل من نواألمحدي. السبيل
 مهدد البالد هذا بقاء أن احلق. واملغرضني الظاملني أيدي من وينقذها بالدال حيمي أن اهللا ويدعون هلا والءهم

. املغرضني واملشايخ احلكام ِقبل من للخطر معرض وهو ارجي،اخل عدوال من أكثر داخليال عدوال من باألخطار
 جيب حال، أية على. ضرا ا تلحق أن خارجية قوة ألية ميكن ال وخشيته اهللا بتقوى البالد شؤون أداروا فإذا
  . البلد هذا ويسلم حقيقية، حرية أيضا باكستان يف األمحديني اهللا يهب أن كثريا لبلدهم يدعوا أن األمحديني على
 مدينة من" آفتاب رفيق بن آفتاب كمال "املرحوم أوهلما مرحومني، على الغائب صالة أصليس اجلمعة صالة بعد

 يناهز عمر عن الدم سرطان مبرض" ليدز "مستشفى يف م٧/٨/٢٠١٥ اريخبت تويف الذي بربيطانيا،" فيلد رزهد"
 يشغل وفاته قبيل كان. خمتلفة أصعدة على اجلماعة خلدمة املرحوم وفّق لقد. راجعون إليه وإنا هللا إنا عاما، ٣٣

 من األخرية ماأليا يف. فيلد رزهد مجاعة يف للتربية وسكرتريا ،يوركشاير منطقة يف األمحدية اخلدام قائد منصب
 فظل ؛الدم سرطان عالج أجل من للبحوث جنيه ألف مخسني مجع محلة املستشفى يف غرفته من يقود كان حياته

 اإلخالص عالقة على كان. حياته حلظة آخر إىل األصعدة خمتلف على الدعوة وتبليغ إنسانية خدمات يف مشغوال
 التلفاز فركّب املستشفى يف املرحوم كان األمحدية خدام لس األخري االجتماع عقد عندما. اخلالفة مع والوالء

  . مباشرة االجتماع يف خطايب ومسع غرفته يف
 أيام بضعة قبل ملقابليت هنا إىل املرحوم جاء". م٢٠١٤ عام متطوع "لقب الربيطانية Guardian جريدة منحته لقد
 مير أنه أحد ببال ليخطر كان ما لدرجة شةوبشا شجاعة بكل وقته قضى املرض شدة من الرغم وعلى وفاته، من

 كان املرحوم بأن فاروق السيد أخوه يقول. للخالفة جدا وخملصا حمبا كان. شديد أمل حالة يف كان أنه مع مبعاناة
 م١٩٥٣ عام يف اجلماعة ضد الشغب أيام يف. � املوعود املسيح صحابة أحد ،� ِدتا اهللا سيتهـ ابن حفيد

 املرحوم جد فكان. آفتاب كمال املرحوم جد الدين مجال السيد بيت على للهجوم فاشلة حماولة متت م١٩٧٤و
 عند وحمببا كثريا اآلخرين ويساعد األخالق دمث املرحوم كان. أشهر ستة إىل اهللا سبيل يف أسريا الدين مجالُ أي

 كان مدحه، إال أحد من يسمع ومل احلميدة، خصاله على األمحديني جانب إىل أيضا األمحديني غري ميدحه الناس،
 وأخواته، بإخوته ويهتم أبويه خيدم كان. سواء حد على معهم الصداقة عالقة وعلى والكبار الصغار عند حمببا

 منظمة يف" البصر هدية "فرع على والئمس كان. اخللق خدمة أعمال يف ونشيطا بالصلوات، ملتزما وكان
 اهللا إىل داعيا كان. الشرقية أفريقيا يف العيون مستشفيات تأسيس برنامج على مؤخرا يعمل كان". أوال اإلنسانية"

 أثناء اجلماعة على أيضا األطباء عرف فقد. يده من تفلت اهللا إىل الدعوة تبليغ فرصة يترك كان وما جدا، نشيطا
 يتوسع وبذلك ايه، يت امي برامج ويريهم تلفازا غرفته يف ركّب أنه بنفسه وأخربين ،له ورعايتهم إياه معاجلتهم



 إىل اإلسالم رسالة بلّغ وقد. اهللا أنصار جملس يف" القلم سلطان "جملس يف نشيطا عضوا كان. الدعوة تبليغ جمال
  . والتلفاز رائداجل مع مقابلة مئة من أكثر خالل من الناس آالف مئات
 اخلدام اجلماعة إىل يقرب أن الشخصية مبساعيه دائما حياول كان املرحوم بأن يوسف السيد اآلخر أخوه يقول

 بأعضاء يأيت ما كثريا كان. قلوم يف اخلالفة حب لزرع جاهدا ويسعى اجلماعة مع العالقة يف الضعفاء واألطفال
 اخلدام يوجه كان. معه عالقتهم فتتوطّد اخلليفة، خلف" الفضل "مسجد يف ليصلوا لندن إىل األمحدية خدام جملس
 كان بل اخلصوص ذا عملية بإجراءات يقوم وكان بالصلوات االلتزام إىل خاصة اإلدارية اهليئة وأعضاء عامة
  . الفجر لصالة بيوم من اخلدام بعض يأخذ
 بقدر متاما راض أنا بل قلقا لست: له قال مرضه نع علم عندما آفتاب لكما املرحوم أن" حفيظ "الدكتور يقول

  .اهللا
 نيبال، زلزال بعد أوال اإلنسانية ملنظمة أُعدت اليت املقابالت تلك هو مرضه اكتشاف بعد يقلقه كان ما أكثر
 تهحال إن الطبيب قال. للبشرية اجلماعة خبدمات الدنيا تعلم لكي املقابالت هذه اهلواء على تبث أن جيب: فقال

 فرصة نفوت أن لنا ينبغي ال: املستشفى يف قال. دوما مرضه أثناء يبتسم كان ولكنه أيضا الطب وفق مؤملة كانت
  . بكثرة الرسالة ا ليبلغ ليزيةاإلجن يعلم كان لو يتمىن كان � املوعود املسيح ألن التبليغ
 العديد أنشأ قد - األخرى الدينية خدماته إىل إضافة– كمال السيد إن: الصحافة ولئمس وحيد عابد السيد يقول

 اإلعالم جلنة إقامة وبعد اجللسة، يف ليشاركوا الصحفيني يقنع وكان. اإلعالم أوساط يف ملكتبنا جديدة صالت من
 تقصري أي رأى وإذا اللجنة، يف عضو هو الذي" واكر آدم "السيد جهود عن ويسأل يتصل ما كثريا كان املركزية

 النوم، قلة رغم املكتب إىل يأيت اجللسة أيام يف وكان. العمل هذا أمهية نفهم أن بد ال: شديد حبماس يقول كان
 ال وكان. اجلميع على حسن تأثري الطيب وطبعه اإلجيايب لتفكريه وكان. مجيعا منا أنشط يبدو كان ذلك ومع

  . وخجل خوف دومنا صالت ينشئ فكان الصالت إنشاء عند يتكلف
 يف يت وآئي سي يب يب ألن اإلعالمية، الوسائل عرب األمحدية رسالة إليصال سببا أيضا موته أصبح: يقول مث

 املواقع يف والشخصيات اإلعالم رجال بذكره وأشاد وفاته، عن مقاالت نشرت وغريها تليغراف وبيلفاس
 كصحفية ينبغي ال: كالرك هيثال السيدة "يف يت آئي" يةصحف قالت مثال. اجلماعة خبدمات واعترفوا االجتماعية

 يرحلون طيبني أناسا أن حبيث كمال السيد وفاة على الشديد باحلزن أشعر ولكنين الكلمات قلة لدي تكون أن
 يف "يف يت آئي" مديرة تقول وكذلك. حيا وعمله امسه نبقي أن ينبغي فاآلن السرعة، ذه الدنيا هذه من

 بالسعادة، مفعمة حياة عاش أنه رؤيته من يبدو وكان عطوفا طيبا إنسانا كان: مارغريت دةالسي يوركشاير
  . قناتنا على بتكرميه نقوم وسوف

 على نغبطه وكنا اجلنون لدرجة واخلالفة اجلماعة يعشق وكان جدا مطيعا كان: فيلد دزهي مجاعة رئيس يقول
 يف تأخر وإذا. اخللق خلدمة وشوقا شديدا محاسا ميلك كانو الفجر، صالة سيما وال بالصلوات ملتزما كان. ذلك



 تبليغه وأما. اخلريية ألعماله ميدحونه أيضا األمحديني غري وكان. فورا يعتذر فكان وسألته أحيانا تقرير إرسال
  . بالتبليغ بدأ فرصة وجد كلما وأنه للتبليغ شوقه عن اجلميع إيل فكتب
 قائد كمال السيد فكان املؤقت للوقف إيرلندا إىل الذهاب فرصة وجدنا: بول يرتلها من علي حممد السيد يقول

 وتكرميي احترامي يف منه تقصري أي أشهد ومل الوفد أمري جعلين ولكنه احمللية اجلماعة قائد وكنت احملافظة
 يف اعةاجلم مبلّغ وهناك. وحرقة حبماس بالتبليغ يقوم وكان التهجد صالة بأداء خصوصا يهتم وكان. وطاعيت
 يف رافقنا خادما وجه: ويقول. املسيحيني يف التبليغ كيفية عن يسأله املرحوم كان نونن، إبراهيم السيد إيرلندا
 الذين اآلخرون اخلدام ميدحه كان وكذلك. أيضا اختربه ذلك وبعد � املوعود املسيح كتب قراءة إىل السفر

  . اعةاجلم خيدمون
 يتشاجر يكن مل. األطفال باقي عن خمتلفا طبعه كان الطفولة، منذ أعرفه: فيلد هدرز جلماعة سابق رئيس يقول

 يكون لن. اجلنون حلد اجلماعة خدمة إىل يتوق وكان صغره، منذ الكبار حيترم وكان ،مشاكسا يكن ومل أحد مع
 وجد وحيثما. ناجحا ومبلغا اهللا إىل داعيا وكان. لمةالك معىن بكل بعهده يوِفـي كان بأنه القولُ املبالغة من

 وكانت. اجلماعة احتفاالت إىل للمجيء ويدعوهم بكثرة التبشرية املواد الناس يعطي وكان. بالتبليع بدأ فرصة
  . مكان كل يف يبشر فكان واسعة معارفه دائرة
 يستمتع كان بل ويربز يتقدم يكن ملو دوما، الدين خلدمة مستعدا ويبقى الطبع هادئ كان: اخلدام أحد يقول

 وكان. تعاىل اهللا مع العالقة بتوطيد اآلخرين ينصح وكان املدح، دف بشيء يعمل يكن ومل اخللف، يف بالعمل
 وجد وكلما. ورغبة بشوق � املوعود املسيح كتب يقرأ وكان الكتب لقراءة ويتوق واحلديث القرآن حيب
  . وهأفاقر ليزيةاإلجن باللغة اآلن متوفرة فالينال كتابال ترمجة بأن فورا اآلخرين أخرب ليزيةاإلجن باللغة كتابا

 أسباب هلما وهيأ نوالسلوا الصرب املِسنني والديه وأعطى درجاته اهللا رفع عديدة، مبيزات يتحلّى كان احلاصل،
  . والسلوان الصرب أيضا اآلخرين وأقرباءه إخوته ووهب نينةوالطمأ الراحة

 أملانيا يف" رائن "ر يف غرقا تويف. أملانيا من أعوان مشتاق السيد ابن أعوان نعيم حممد للسيد هي الثانية واجلنازة
  . راجعون إليه وإنا هللا إنا. واألب بناال من كل تويفف. عاما ١٢ يناهر عمر عن ابنه معه وغرق عاما، ٣٦ بعمر
 وأوالده زوجته مع وذهب األيام، هذه يف هنا يقيم كان ألنه لندن من متوز/يوليو ٣١ يف أملانيا إىل ذهب قد كان

 مرت إذ الراين لنهر الرملي الشاطئ على الغور القليل املاء يف أوالده مع يسبح كان وهناك والديه لزيارة الثالثة
 إىل همتوسحب عائلته من أفراد خبمسة تأحاط يةالعات األمواج هذهو ،عاتية أمواج تدفقتف كبريتان سفينتان م

 السيد رأى عندما ولكن جبهد أفراد ثالثة فأخرج املوقع يف موجودا أملاين شخص هناك كان ولكن ،املاء داخل
 األمواج جرفت ولكن ابنه إلنقاذ فتقدم قبل من فيه موجودا كان أنه وأظن النهر يف قفز فإلنقاذه يغرق ابنه نعيم
  . التايل اليوم يف جثمانه فوجد االبن وأما نفسه اليوم يف جثمانه على وعثر. واألب االبن



 علي مبارك الشهيد أخ وابن ،� إسحاق حممد املولوي � املوعود املسيح صحايب حفيد ابن املرحوم كان
 بناء أثناء التطوعي العمل يف كثريا وتطوع ،للجماعة رئيسا" يوزينغن "يف اجلماعة خبدمة حظيو. الهور من أعوان
. األمحدية خدام جملس يف فعاال عضوا كان أيضا وهنا م،٢٠٠٥ يف عائلته مع بريطانيا إىل انتقل. يوزينغن جامع
 وتشرف. حبماس التطوعي العمل يف اشتراكه إىل إضافة احلراسة يف خيدم وكان مبواظبة، املسجد يأيت وكان

 سنني عشر بعمر أعوان راضية وابنتيه زوجته ذويه من وترك. ودِمثا خلوقا إنسانا كان. م٢٠١٢ يف أيضا بالعمرة
  . منه أصغر هن اللوايت أخواته من وثالثة سنة عشرة أربع بعمر أعوان ونتاشه
 سنوات منذ أعوان نعيم السيد فأعر: آنفا تهجناز عن حتدثت الذي آفتاب كمال أخو وهو آفتاب فاروق يقول

 يذكرها مل ولكنه مدة قبل كثرية مشاكل يواجه وكان. اآلخرين ومساعدا وصاحلا األخالق دمث كان عديدة،
: الفضل مسجد مجاعة رئيس يقول. أيضا الناحية هذه من حسنا منوذجا وكان مساعدة، أية يطلب ومل أحد أمام
. مبشاكله أحدا خيرب يكن ومل أحد على عبئا هو يصبح أن حيب يكن مل ولكن كثريا اآلخرين ساعدةمل يتقدم كان

 األملان، األحباب بعض مع تبليغية جلسة عقْد املقرر من كان: أملانيا يف مهربغ مجاعة رئيس يقول وكذلك
األمور ملراقبة الصالة مركز فوصلت رأيته وإخوته، والديه للقاء أملانيا إىل جاء الذي أعوان، نعيم السيد فرأيت 

 يل يكون وهكذا اخلدمة يف أشترك لكي أخي مع هنا أتيت: فقال هنا؟ أتيت كيف له فقلت. للغاية ففرحت يعمل
 كان: عاصم السيد يقول. أيضا بريطانيا يف جلسة كل يف اجلماعة خدمة يف يشترك كان. التبليغ يف نصيب أيضا
. اجللسة أيام يف املساء حىت الصباح من املهدي حديقة يف تطوعية أعمال يف يشترك لكي كامل شهر إجازة يأخذ
 من الثقيلة األعمال كانت ولذلك جهيد، جبهد ويعمل األعصاب قوي وكان واألمانة، باجلهد بواجباته يقوم كان
   آمني. لبناته كفيال بنفسه � وكان والسلوان الصرب ذويه ووهب درجاته تعاىل اهللا رفع. إليه تسلّم نوع كل
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