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

بْسِم هللا الرَّْْحَن الرَّحيم * اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّْْحَن الرَّحيم * ابهلل من الشيطان الرجيم. 
َك َنْستَ  َك نـَْعُبُد َوإَّيَّ ين * إَّيَّ عنُي * اْهدََن الصِ رَاَط اْلُمْسَتقيَم * ِصَراط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َمالك يـَْوم الدِ 
 . )آمني(.َعَلْيِهْم َغْْي اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم َوال الضَّالِ نيَ 

 َاِلَدْيِن َواْْلَقْـرَِبنَي ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمنَي اِبْلِقْسِط ُشَهَداَء ّلِلَِِّ َوَلْو َعَلى أَنـُْفِسُكْم َأِو اْلو
َ ِإْن َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفِقْيًا فَاّلِلَُّ َأْوََل ِِبَِما َفََل تـَتَِّبُعوا اْْلََوى َأْن تـَْعِدلُوا َوِإْن تـَْلُووا أَْو  تـُْعِرُضوا فَِإنَّ اّلِلَّ

 (631)النساء:  َكاَن ِبَا تـَْعَمُلوَن َخِبْيًا

إننا نقول للعامل إن حل مشاكل العامل يكمن يف العمل بتعليم اإلسَلم، ولذا نقدم لكم تعليم 
كندا ما هو اْلل الذي نقدِ مه ملشاكل يف  القرآن الكرمي. فقد سألين صحفيٌّ خَلل جوليت 

اليوم واْلزمات املعاصرة؟ فقلت له: لقد بذلتم أنتم أهُل الدنيا والقوى الكربى قصارى 
ْلل املشاكل والقضاء على التطرف حبد زعمكم ومع ذلك تبقى املشاكل على جهودكم 

وحني تسعون  يف موضع أطلت برأسها يف موضع آخر،املشاكل  تمخدحاْلا. فهي إذا 
للسيطرة على الوضع هناك تعود املشاكل إَل املوضع اْلول. فقد بُذلْت مجيع اجلهود املادية 

ذه املشاكل. وبقيْت حماولة واحدة فقط وهي حماولة العثور على للقضاء على هذا الفساد وه
أن نرى هذا اْلل يف ضوء تعليم اإلسَلم. فحني أبني ْلم ذلك يسكتون. لكننا جيب أن 

املسلمني يدَّعون االنتماء إَل اإلسَلم، لكنهم لشقاوهتم ال يعملون ابلتعليم الذي أعطاهم 
أسوة له، وال يسعون لذلك. ونتيجة لذلك إن   النيب وما يريده منهم اإلسَلُم وأقام  هللا



؟ صحيح ذلكسَلمية حصرا، فأي مأساة أكرب من اإلبَلد الأكثر البَلد تعرًُّضا ْلذه الفنت هي 
أن أي صحفي حىت اآلن مل يقل يل مباشرة أنه إذا كانت ْلذه اْلحكام أيُّ حقيقة عملية 

أوال. إال أنه من احملتمل أن تنشأ هذه اْلسئلة يف فعلى البَلد اإلسَلمية أن ُتصلح نفسها 
قلوِبم، ولعلها تنشأ فعَل. لذا فإنين أذكر ْلم عادة يف خطاابيت اليت ألقيها أمام غْي املسلمني 
أوضاَع املسلمني يف العصر الراهن أوال مث أوجه أنظار هذه القوى إَل تصرفاهتا وأكشف ْلا 

ىت املقابَلت، أن ختلِ ي املسلمني عن تعليم اإلسَلم هو أخطاءها. وأتكلم مع الصحفيني ويف ش
كان قد تنبأ بوضوح أنه سيأيت على املسلمني   هْلن  دليل صدق اإلسَلم وصدق النيب

زمٌن ينسون فيه حقيقة تعليم اإلسَلم، ويفضِ لون أهواءهم النفسانية ومصاْلهم الشخصية. 
. وقد ذكر ذلك القرآُن الكرمي وبنيَّ عَلمات خادُمه املخلص بعثسيُ وعندما يتحقق ذلك 

زمن بعثته. لذا فاملسلم اْلْحدي حني يَلحظ هذه اْلوضاع فبدال من أن يقلق عليه أن يفرح 
قد العلماء منهم فاسدة وخاصة ال املسلمني عن أوضاع  من َنحية ويطمئن أن نبوءة النيب

اآلن املسلمون غْي اْلْحديني أيضا حتققت وكنا على ذلك من الشاهدين. وهذا ما يُفصح به 
وبدأوا يتكلمون عن علمائهم، وصحيح أن هذه اْلصوات خافتة إال أهنا بدأت تصدر. لكننا 
حنن املسلمني اْلْحديني نفرح من َنحية أخرى أيضا هي أننا حقَّقنا اجلانب الثاين أيضا لنبوءة 

املسيِح املوعود واملهدي املعهود   ، ابنضمامنا إَل املؤمنني ابحملب املخلص للنيب النيب
الذي بواسطته بدأ عهد النشأة الثانية لإلسَلم. هنا ينشأ التساؤل هل جمرد   املبعوث من هللا،

ننا من نيل هدفنا؟ وعلى كل واحد منا أن يتدبر يف هذا السؤال.  هذا االنضمام سيمكِ 

وحماضرايت اليت ألقيتها أمام غْي  لقد تناولت هذه اآلية اليت تلوهُتا قبل قليل يف كثْي من خطيب
املسلمني. وأخربهتم أن معايْي العدل واإلنصاف اليت أمرَن اإلسَلم إبقامتها مذكورة يف هذه 
اآلية. وغالبية هؤالء يتأثرون بذلك كثْيا، ويصر ِحون بذلك يف انطباعاهتم. لكن هدفنا ال 

مثة حاجة   دَن املسيح املوعودينحصر يف التأثْي يف اآلخرين علميا، بل ملواصلة مهمة سي
إلظهار اْلمثلة لتنفيذ أحكام القرآن الكرمي عمليا. ليست عندَن أي حكومة حىت نتمكن من 
إظهار مناذج العمل ِبذه اْلوامر على مستوى اْلكومة، وعندما سيأيت ذلك الوقت سُنظهر 

النماذج أن نقيم هذه هذه النماذج على مستوَّيت رفيعة أيضا إن شاء هللا. أما اآلن فعلينا 
على مستوى اجلماعة واجملتمع. ميكن أن يقول لنا أهل الدنيا: صحيح أنكم ال متلكون السلطة 
الدنيوية، لكنكم متلكون نظام اجلماعة، إنكم مجاعٌة وتدَّعون اجللوس والقيام على يد واحدة. 



ار العدل واْلمانة يف إنكم تواجهون معامَلت اقتصادية واجتماعية فيما بينكم، هل تراعون معي
يف مستهل هذه اآلية كلمة "القسط" واستخدم يف   هذه املعامَلت؟ لقد استخدم هللا

موضع آخر كلمة "العدل" الذي يعين املساواة واإلنصاف التام وإقامة أرفع معايْي اْلخَلق، 
التأثر به. والنـزاهة الكاملة عن االحنياز إَل أي جانب، والعمل دون امليل إَل أي جانب أو 

عند إبرام معامَلتنا،  كلها  اجة إَل أن يرى هل نراعي هذه اْلموراْلاآلن كل واحد منا أبمسِ  
هل إلقامة هذا املعيار نستعد لنشهد على أنفسنا؟ هل إلقامة هذه املعيار نستعد لنشهد على 
والدينا؟ هل إلقامة هذه املعيار نستعد لنشهد على أقاربنا اْلعزة؟ املراد من "اْلقربني" هنا 

وَّيت، وهل نقدر على اْلوالد قبل غْيهم. فهل منلك قدرة لكبح أمانينا إلقامة هذه املست
قد م   إظهار ذلك عمليا. فكل هذه اْلمور ليست عادية ولكن احملب املخلص للنيب

لقد حدث مرة حني كان والده رئيسا ملنطقة قادَّين، فبدأت يف  مناذجها يف هذا العصر.  لنا
ومل  املزارعني وشهد يف تلك القضية شهادة اْلق يف حق املزارعنيو  بني عائلتهاحملكمة قضية 

ادية بل إن املزارعني الفقراء مع علمهم أن حضرته مالك وشريك يف ملك امل عائلته يباِل خبسارة
على شهادة حضرته، ْلهنم كانوا يعلمون أنه بناًء هذه اْلراضي، قالوا يف احملكمة لُيحَكم 

يريد أن يرى هذا  شهادة اْلق. وكان  يشهد دوما متحل يا ابلصدق والعدالة، فشهد 
يف أتباعه أيضا ْلنه يريد أن ينشئ مجاعة تعمل أبحكام القرآن الكرمي وتكون املستوى 

لسلطة  أنفسنا كليا مستوَّيت حسناهتم عالية لذا أخذ منا العهد يف عهد البيعة أننا سنخضع
 القرآن الكرمي. 

 ُهوَ  اْعِدلُوا ْعِدُلوا،تَـ  َأالَّ  َعَلى قـَْوم   َشَنآنُ  جَيْرَِمنَُّكمْ  َواَل ورد يف القرآن الكرمي يف مكان آخر 
 قـَْوم   َشَنآنُ  جَيْرَِمنَُّكمْ  ِبذا اخلصوص: َواَل  يقول املسيح املوعود  (9املائدة:) لِلتـَّْقَوى أَقْـَربُ 
لِلتـَّْقَوى... أقول صدقا وحقا أبن املعاملة ابملروءة مع العدو  أَقْـَربُ  ُهوَ  اْعِدُلْوا تـَْعِدُلْوا َأالَّ  َعَلى

ولكن اْلفاظ على حقوقهم وعدم ترك العدل واإلنصاف من اليد يف حالة القضاَّي سهلة، 
صعب جدا بل هو عمل اْلبطال فقط. إن كثْيا من الناس يُظهرون اْلب مع أعدائهم 
ويعاملوهنم أبقوال معسولة ولكن يغصبون حقوقهم. اْلخ حيب أخاه ولكنه خيدعه ويغصب 

 ( 22-26، ص2)نور القرآن رقم اْلب. حتت غطاءحقوقه متنكرا 
يتوقع من أفراد مجاعته أن تكون مستوَّيهتم عالية جدا وأن تكون أعماْلم متطابقة  كان 

مع تعاليم القرآن الكرمي وال يكونوا من الذين يغصبون اْلقوق وال يعدلون، وإذا أُعطوا سلطة 



القضاء فيجب أن يكون حكمهم أمسى من كل عَلقة وإن كان ذلك اْلكم يتسبب يف 
ه أو ْلوالده وْلقرابئه، ولكن ال بد من إقامة املعايْي العليا لإلنصاف، اخلسارة لنفسه أو لوالدي

فحني نقيم هذه النماذج فيما بيننا عندها نستطيع أن نقول للدنيا أيضا أبن اليوم حنن الذين 
قد أحدثوا التغيْي يف أنفسهم ويعملون بتعاليم اإلسَلم ويقدرون على أن يعدلوا حىت مع العدو 

ون شهادة اْلق ولو كانت على أنفسهم أو على والَدْيهم أو على أوالدهم أو ويعدلون، ويشهد
على أقرابئهم اآلخرين. ونقيم هذه النماذج ْلن مسئولية قيادة العامل ستكون علينا يف املستقبل، 

 وإن مل نقم هذه النماذج ابتعدَن عن أحكام هللا وكنا من الذين خيونون عهدهم. 
ص املسئولني إنه جيب أن ينظروا إَل أهنم إَل أي مدى يؤدون حق فأقول هنا لكل أْحدي وأخ

اْلماَنت ويقومون على مستوى العدل واإلنصاف حىت يكون كل قرار ْلم مبنيا على أعلى 
مستوَّيت العدالة، وحني ذهبت إَل كندا اشتكى الناس أن بعض املسئولني أو الذين ليس 

أهنم ال يعدلون، ومييلون إَل بعض أقارِبم لديهم أي منصب ولكنهم ُسل موا بعض اخلدمات 
عند قراراهتم أو يقر رون يف حقهم، صحيح أن القرار ال بد أن يكون يف حق أحد الفريقني 

القاضي بعد  وضد اآلخر، ولكن جيب أن يطمئن كَل الفريقني أنه قد مُسع ْلما وقد استنتج
 ه. السماع ْلما حبسب فهم

اس هو دار القضاء، وهي تقضي يف خَلفات الناس، مث هناك أحد املكاتب اليت تتعامل مع الن
مكتب اْلمور العامة وله أيضا بعض الصلة ِبذه اْلمور، مث هناك مكتب الرتبية، واللجنة 
اإلصَلحية أيضا تقوم ِبذا الشيء، مث تُنشأ جلان حتقيقية يف بعض القضاَّي وهي أيضا تقوم 

. ابختصار، جيب على كل قسم أن الفريقني ِبذا الشيء يف بعض اْلحيان حبيث تستمع إَل
يتفكر ويتدبر يف اْلمر عند اْلكم فيه بكل كفاءاته وقدراته ويضع أمامه كل صغْية وينظر فيها 
بدقة مث يقرر وحيكم، وادعو هللا تعاَل واستعينوا به من أجل التوفيق للقرار الصائب، وال بد من 

ويقول البعض إهنم ال حيكمون ما مل يؤدوا بعض النوافل قبل اْلكم، الدعاء قبل كل قرار، 
وهناك البعض الذين حيكمون بدون دقة يف بعض اْلحيان وحيكمون حتت أتثْي ميوْلم 

. وكذلك هناك مكتب السكرتْي العام الذي يتعامل مع الناس ومع قضاَّيهم، فمن ةالشخصي
، وال ينبغي أن حيدث ة وكرامةعامل اجلميع بعز  واجب السكرتْي العام وكل عامل يف مكتبه أن ي

أبن يكون سلوككم مع أحبائكم وأصدقائكم جيدا والذين ال تعرفوهنم أو الذين عَلقتكم 
سيئا معهم، وهذا ما جيب أن يراقبه مسئولو املكاتب سلوككم ليست جيدة معهم فيكون 



كل معاون ْلم حيقق اْلخرى أيضا اليت تتعامل مع الناس ما إذا كان كل عامل معهم و 
 مقتضيات العدالة أم ال؟ 

وهذه املسئوليات هي أماَنت إَل العاملني، وسواء ُأخذ ممن ُسل مت إليه خدمة هذا العهد أم 
مل يؤخذ أبنه سيؤدي واجباته جبميع قدراته وكفاءاته حمققا مقتضيات العدالة، فإن قبوله أية 

الة، وهي أمانة جيب أن يقبلها املرء خدمة يصبح عهدا أنه سيعمل حمققا مقتضيات العد
خالصة هلل تعاَل، عموما كل مؤمن ملَزم ابْلفاظ على أمانته وعهده وأبداء حقهما، كما قال 

، ولكن (9 املؤمنون:) رَاُعونَ  َوَعْهِدِهمْ  ِْلََماََنهِتِمْ  ُهمْ  َوالَِّذينَ هللا تعاَل يف القرآن الكرمي: 
كم جيب أن يكونوا فقط  الذين يعملون خالصة هلل تعاَل أو يقولون إهنم يعملون لوجه هللا 

 عادي. الؤمن املحمتاطني! جيب أن يكون املسئولون بوجه خاص أكثر حيطة وحذرا من 
ال تظنوا أنين أخاطب املسئولني يف املركز فقط بل الرؤساء وأعضاء هيئاهتم أيضا  ؛ْلوضح هنا

خاطَبني الذين جيب أن يستعرضوا أنفسهم ما إذا كانوا حيققون مقتضيات العدالة أم ضمن امل
ال؟ وال أتيت هذه الشكاوى من كندا فقط بل من أملانيا ومن هنا ومن بعض البلدان اْلخرى 
أيضا، فثمة حاجة إَل إصَلح سلوككم يف كل مكان وإال بعدم حتقيقكم مقتضيات العدالة ال 

تكم وعهودكم وليس هذا فقط بل ترتكبون اخليانة أيضا، ويقول هللا تعاَل حتافظون على أمان
م كوبسلوكبظلمكم إنه ال حيب اخلائنني، فبدال من أن تنالوا ثواب اخلدمة تكسبون سخط هللا 

املتكرب، فحيث كانت أخطاء فبدال من خلق أعذار واهية لسرت تلك اْلخطاء ينبغي إصَلح 
مسئولينا أن يستعرضوا أنفسهم هل هم حيققون مستوَّيت  أنفسكم مستغفرين هللا، فعلى

يتعاملون الذين العدالة وفق املبادئ اليت بينها هللا تعاَل، وينصفون بعملهم أيضا، وينصفون 
كما ه  لغفرة املمعهم؟ ال قيمة لكون املرء رئيسا أو سكرتْيا أو أمْيا وال تسبب هذه املسئوليات 

إذا كانوا ال يؤدون حق أماَنهتم وعهودهم كما . أو على اجلماعةهي ليست منة على هللا تعاَل 
يريد هللا تعاَل وال يؤد وهنا إبخَلص فَل فائدة منها، فيجب على كل مسئول أن يعمل لوجه 
هللا تعاَل فقط خالصة له وحيقق مقتضيات العدالة يف كل قرار، وإذا جاءت أمامكم أية قضية 

ليكم أن تصلحوه معرتفني خبطئكم وأصلحوا أخَلقكم قد صدر فيها حكم خاطئ من قبل فع
، فتحدثوا مع الناس أبخَلق ُحْسًنا لِلنَّاسِ  َوُقوُلوا أيضا وتذكروا حكم هللا تعاَل هذا أيضا:

عالية، وكما قلُت جيب على مجيع املسئولني يف كل بلد أن حياسبوا أنفسهم، وإذا كنت ضربُت 
.  من غْيهامعروفة أكثر  هنامثال كندا وخطر ببايل هذا املوضوع بسببهم فذلك ْلن اجلماعة 



خذ الناس يراقبوننا، فَل بد لنا ولقد انتشر اسم اجلماعة على نطاق واسع بعد جوليت اْلخْية وأ
خصوًصا وكل مسئول منا من إقامة مناذج عليا على مجيع اْلصعدة. وينبغي أن يكون كل 

أْحدي عموًما أسوة وقدوة أمام العامل. وينبغي أن ترتاءى يف اجلماعة مناذج العدل وأتدية 
العامل. ومن خَلل  اْلقوق مقابل مناذج الفنت والفساد والفوضى وغصب اْلقوق املنتشرة يف

اجلماعة وسيعرفون أن كل فرد من أفرادها قد حتول إَل قدوة  علىهذه النماذج سيتعرف الناس 
مسئولية  فقط بل هي مسئولية املسئولني ومنوذج. وجيب على كل أْحدي أن يتذكر أهنا ليست 

حيققوا مقتضيات كل أْحدي، فعلى اْلْحديني أن يضربوا أمثلة للنماذج املثلى يف عَلقاهتم و 
، وأن ينـز هوا أنفسهم من اجلنوح إَل طرف معني أعلى املستوَّيتالعدل ويوصلوا أخَلقهم إَل 

 خَلل تعاملهم وقضاَّيهم اليومية، بل جيب أن ال مييلوا حنو أحد.
املثل يف العدل والصدق حىت يقول العامل أبنه إذا   بشهادة اْلْحدي وتصرحيه وجيب أن يضرب 

كان الشاهد أْحدَّيًّ فَل ميكن النقاش حول شهادته ْلنه ال بد أن تكون شهادته قد بلغت 
ذروة العدل. إذا فعلنا ذلك فسنكون صادقني يف خطاابتنا ويف أقوالنا ويف تبليغنا، وإال فنحن 

 وغْيَن سواسية.
مجيع السيئات؛ فإن عدم الرتكيز بتجنب نه تعهد يف عهد بيعته ينبغي أن يتذكر كل أْحدي أب

آية املؤمن اْلقيقي فقال:  على هذا العهد وتعم د اإلعراض عن العمل به خيانة. ذكر النيب 
يًعا يف قـَْلبِ  ،ال جَيَْتِمُع اإِلميَاُن َواْلُكْفُر يف قـَْلِب اْمرِئ   َوال  ،ُمْؤِمن   َوال جَيَْتِمُع الصِ ْدُق َواْلَكِذُب مجَِ

يًعا بل املسئولون . وقال يف حديث آخر، وهو ما ينبغي أن يضعه ََتَْتِمُع اخْلَِيانَُة َواَْلَمانَُة مجَِ
عليهن قلب مسلم: إخَلص  لُّ غِ : ثَلث ال يُ ، قال هيعينينبغي أن يضعه كل أْحدي نصب 

 العمل هلل، والنصح ْلئمة املسلمني، ولزوم مجاعتهم.
يفرضه دين هللا، وحتقيَق مقتضيات العدل إبخَلص املسئوليات فرض ن أداء فكما ذكرت أ

النية ْلو طريق أمثل ْلداء حق اْلمانة. إضافة إَل ذلك ال بد من أن يؤدي كل واحد حق 
أخِذ اْلقوق من إهناء تسابق اآلخر. إذا صار كل واحد مؤدًَّي حقوق غْيه أدى تلقائيا إَل 

حق ه بل يؤدي إليهم حقوقهم، وهذه  اآلخرين لن يطالب أحد اآلخرين، ْلنه يف هذا الوضع
. مث ينبغي أن يتذكر كل أْحدي أن لزوم هي آية املسلم اْلقيقي اليت أخبَـَرَن عنها النيب 

 مجاعة املسلمني جيعله مسلًما حقيقيا. 



ماعة إن اجلماعة اإلسَلمية اْلْحدية هي الوحيدة يف العامل اليت تُعرف ِبذا االسم، وهي اجل
الوحيدة اليت تُعرف ابسم واحد يف العامل كله، وليست مثة مجاعة عاملية أخرى تُعرف ابسم 
موح د يف العامل كله، فإن لزومها واالنضمام إَل نظامها جيعل املرء مسلًما حقيقًيا حبسب قول 

. وهذه سعادة لكل أْحدي ولن يستطيع أداء حق الشكر عليها مهما شكر. والشكر النيب 
ْلقيقي هو الطاعة الكاملة لنظام هذه اجلماعة وطاعة اخلَلفة. وفق هللا تعاَل كل أْحدي ْلذا ا

كل أْحدي ليكون حمقًقا مقتضيات العدل؛ ووفقهم لتجنب اخليانة يف ووفق  الشكر كما جيب، 
، وأن يكون مسئولياتهأن يدرك مسئول شهاداهتم كلما طُِلب منهم أداؤها. وجيب على كل 

وحيقق مجيع مسئولياته عهوده وأماَنته ومؤد َّي ْلا بشكل كامل، وأن يؤدي مجيع مراعًيا ل
مقتضيات العدل. وندعو هللا تعاَل أن يستمر هذا التعليم الرائع يف ذرارينا أيضا، وينبغي أن 
نسعى لذلك حىت نكون جاهزين عندما حيني الوقت إلقامة العدل اْلقيقي الذي أقامه النيب 

 تعاَل مه الصادق مناذجه يف هذا العصر والذي توقعه من أتباعه. وفقنا هللا والذي أرى خاد
 لذلك، آمني.

 بعد صَلة اجلمعة. املتوفني سأصلي صَلة الغائب على بعض 
. لقد اختطفته بسورَّياجلنازة اْلوَل هي للسيد عدَنن حممد كرديه الذي كان من حلب 

 وقتلته الحًقا. سورَّيإحدى اجلماعات اإلرهابية يف 
. وتزوج من سيدة امسها متاضر. لقد ابيع ْحوه بسورَّييف حلب  6996ولد السيد عدَنن يف 

وبتبليغه اقتنع أوالده ِبن فيهم ابنته متاضر أيضا، وهكذا  2009السيد َّيسني الشريف يف عام 
يتبع املشايخ دوًما. فلما  بدأت يف بيته أحاديث عن اْلْحدية. كان الشهيد عدَنن أميًّا، وكان

قال  ْلا بعد حتريض من املشايخ: إن شاهدت أمي يت أيه يف  2060ابيعت زوجته يف عام 
أو حتدثت عن اْلْحدية فسأطلقك. وكلما شرح له ْحوه َّيسني الشريف من خَلل البيت 

 القرآن والسنة سكت إال أنه كان ينساه فور رجوعه إَل املشايخ. 
( زوجة السيد عدَننكنت يف بيته أقرأ القرآن مع ابنيت )أي   2066يف عام يقول ْحو الشهيد: 

، ورآَن نقرأ القرآن وقال: استمروا ودخل البيت يف هذه اْلثناء عاد الشهيد عدَنن من العملو 
 الظَّاِلُمونَ  يـَُقولُ  ِإذْ سورة اإلسراء:  يفنتلو  حينها يف التَلوة ْلين أريد أن أمسع تفسْيكم. كنا

. يقول ْحو السيد عدَنن أبين قلُت له أبن (84 اإلسراء:) َمْسُحورًا َرُجًَل  ِإالَّ  تـَتَِّبُعونَ  ِإنْ 
والعياذ  -ويقولون أبنه كان مسحوراهذه التهمة  الرسول  يوجهون إَلالقرآن يقول إن الذين 



سَلمية كان مسحورا بينما تقول اجلماعة اإل  ولكن املسلمني يقولون أبنه هم ظاملون  -ابهلل
املعىن. فرفع عدَنن اْلاتف فور  تفيد هذااْلْحدية أن هذا خطأ متاما وال ميكن قبول أية رواية 

فعَل؟ فقال الشيخ: نعم لقد   مساعه هذا الكَلم واتصل بشيخه وسأله: هل ُسحر النيبُّ 
: أَن إنسان بسيط للشيخ وهذا مذكور يف صحيح البخاري. قال عدَنن فعَل، ُسحر 

أعرف أن بعضا من أقاريب اْلقربني حياولون ليسحروين ولكن سحرهم مل ينطِل علي . و وخمطئ، 
أقبل أن  أن يلكان أقرب املقربني إَل هللا تعاَل وأحب الرسل إليه فكيف   وأعلم أن النيب 

 ؟ قال عدَنن ذلك وأغلق اْلاتف. ا يف إطَلق السحر على النيب بعض الناس جنحو 
:  يوما هذا اْلادث ظل زوجي يتأمل ويفكر إَل بضعة أَّيم مث قال يل تقول أرملة الشهيد: بعد

ا طيبا كبْيا  وقد رأيتُ أخَلق فاضلة وأعمال صاْلة، ذات كنت أمتىن أن تكون زوجيت  أن تغْي 
 وبدأِت تعاملني أوالدي وأقاريب ابْلسىن،قد حدث فيك منذ أن انضممت إَل اْلْحدية، 

 اَل لذا أريد أن أنضم أَن أيضا إَل هذه اجلماعة املباركة، فبايع. وأرى أن هذا التغْيُّ من هللا تع
بعض من أعضاء منظمة إرهابية يتكلمون ضد اجلماعة تتابع أرملته وتقول: كان هناك 

اإلسَلمية اْلْحدية بكَلم سيئ جدا وكنت أأتمل كثْيا لسماع كَلمهم، وكلما أخربُت عدَنن 
ادليهم أبدا، وما علينا إال أن ندعو ْلم. ويف تركيهم وشأهنم وال َتقال: اُ  بكَلمهم

م خطفه أعضاء تلك املنظمة اإلرهابية وقتلوه إبطَلق الرصاص عليه بعد 20/1/2063
عاما. كنت  83و  82شهرين. إَن هلل وإَن إليه راجعون. كان عمره عند االستشهاد ما بني 

ذات يوم شخص مث قال يل . ِبذا املوضوع خرب يقنيولكن مل يصلين عن شهادته  رؤىأتلقى 
من املعارضني يف منطقتنا: ما زلِت تنتظرين زوجك ولكنه لن يرجع ْلنه قُتل. لقد نصحناه  

 . هصر على أنه لن يرتكها ولو ُقطع ُعنقأكثْيا أن يرتك اْلْحدية ولكنه 
أقول: إن حادث استشهاده قدمي ولكن مل يعلم به ذووه إال مؤخرا لذا سنصلي عليه صَلة 

يسعى كان : كان إنساَن صاْلا وورعا وملتزما ابلصَلة، و قائلة. تتابع أرملة الشهيد اآلن نازةاجل
برتبية  دائم التفكْي واالهتمامن زوجا ودودا ولطيفا وأاب رؤوفا، . كادائما على وضوءأن يكون 

يدفع ان الرحم، ك كان قلبه زاخرا بعواطف مساعدة اآلخرين وتوطيد صَلت. اْلوالد الدينية
 اآلخرين. يسابق التربعات ابنتظام بل يسعى أن 

يقول ْحو الشهيد: لقد حتلى عدَنن إبخَلص عجيب بعد انضمامه إَل اجلماعة اْلْحدية. 
فكان حيملهم يوم اجلمعة من أماكن خمتلفة  ساعدة أفراد اجلماعةلقد كر س سيارته امليكرو مل



ويوصلهم إَل مركز الصَلة، مث يعيدهم إَل بيوهتم بعد الصَلة. كما كان يقد م خدماته إليصال 
ن إَل بيوهتن. وإذا قد م مث يوصلهالنساء إَل بيت رئيسة جلنة إماء هللا لَلشرتاك يف اجتماعهن 

إال ما  منه قط. وإذا أصر أحد كثْيا مل أيخذمل أيخذها  أجرة النقل ينياْلْحدأحد من له 
. كان يدفع التربعات بسخاء وكان كثْيا ما يقول: لقد ابرك هللا يف فقطالوقود يساوي سعر 

شخص وكان ِبشاركة اشرتى امليكرو  يضرب على ذلك مثَل أنهربعات، و عملي كثْيا نتيجة الت
 ل عن شريكه. وانفص فتملكه هللا تعاَل  وفقهبنفسه. مث يسوقه 

تقول إحدى قريبات الشهيد: كانت صلة الرحم من صفاته البارزة. عندما تفاقمت 
وإذا ُعثر  ،ل الوضع إَل حالة حرب وتعذر اْلصول على اخلبزاالضطراابت يف منطقتنا وحتو  
كان جيلب لنا ة اْلقارب مجيعا فاْلالة نذر عدَنُن نفسه خلدم هذهعليه فبثمن غال  جدا. ففي 

 اخلبز من مناطق َنئية. 
ة وابنان من وَل، وابنلقد ترك الشهيد وراءه أرملة ومخسة أوالد، من بينهم ابنتان من زوجته اْل

 قد وصلت العائلة كلها إَل كندا بفضل هللا تعاَل. لالزوجة الثانية. 
قادَّين، ة من دروايش ِجيمَ اجلنازة الثانية هي للسيدة بشْي بيغم زوجة شودهري منظور أحد 

. إَن بعد مرض دام فرتة وجيزة عاما 93م عن عمر يناهز 9/66/2061وقد توفيت بتاريخ 
دولة اْلند يف تلك اْلَّيم، بينما  ضمن منطقة كانت املرحومة يف ُولدتهلل وإَن إليه راجعون. 

من املرحومة . تزوجت بعد انقسام اْلند تقع تلك املنطقة يف هذه اْلَّيم يف دولة ابكستان
راسة املركز حياته ْلم. نذر السيد منظور أْحد 6988دهري منظور أْحد ِجيمة يف عام شو 

م وبدأت حياهتا معه 6992م فالتحقت به املرحومة يف عام 6989وجاء إَل قادَّين يف عام 
عاما بعد وفاة  31كدارويش قادَّين. كانت حتب قادَّين كثْيا وقضت مدة طويلة ممتدة على 

كانت بفضل هللا تعاَل سيدة تقية وورعة جدا ومواسية خللق هللا .  زوجها صابره وشاكرة هلل
، وتكمل أكثر ابنتظامتصوم رمضان كله  ظل تتعاَل ال تر د سائَل جاء إَل ابِبا صفر اليدين. 

تَلوة القرآن الكرمي وذلك إَل عام واحد قبل وفاهتا. كانت تنصح دائما أوالدها لمن دورة 
طاعة اخلليفة ونظام اجلماعة طاعة كاملة.  بوبتَلوة القرآن الكرمي و  ابلصلوات مجاعةاباللتزام 

كانت ملتزمة ابلدعاء والعبادات ومتوكلة على هللا تعاَل وصابرة وشاكرة هلل وصادقة القول، 
جت رب ت أوالدها تربية حسنة وكانت سيدة غيورة ولطيفة جدا تتلقى الكشوف والرؤى. زوَّ 

الديين دائما. كانت مشرتكة يف نظام الوصية. تركت وراءها ثَلث  ها كلهم مؤثرة اجلانبَ أوالدَ 



طاهر أْحد امسه  أحدهم خلدمة اجلماعة، بنات ومخسة بنني. ثَلثة من أبنائها نذروا حياهتم
مبارك أْحد جيمه، يعمل مسئوال امسه  قادَّين، والثاينأستاذ يف اجلامعة اْلْحدية يف  وهو جيمه

ن يرفع أندعوا هللا تعاَل  .يف اْلند أيضا الشورىجمللس هو سكرتْيا و عن مكتب الوكالة العليا، 
  .ةدرجات املرحوم

اجلنازة الثالثة هي للسيد راَن مبارك أْحد الذي كان من الهور بباكستان، مث انتقل إَل هنا. 
عاما. إَن هلل وإَن إليه راجعون. لقد قبل والُد  94م عن عمر يناهز 9/66/2061وقد تويف يف 

اْلْحديَة بناء على رؤَّي وواجه معارضة شديدة من قبل  -السيد راَن حممد يعقوب -رحومامل
 عائلته حىت اضطر لرتك بيت العائلة. مث انضمت والدة املرحوم أيضا إَل اْلْحدية. 

كان السيد راَن منذ صغره يف طليعة خدام اجلماعة، وكان حيظى بعَلقة اإلخَلص والوفاء مع 
واستمر إَل آخر  6919منذ البداية. لقد بدأ خبدماته يف اجلماعة منذ عام اخلَلفة واجلماعة 

وسكرتْي املال يف الهور وِباولبور، اخلدام جملس حياته. لقد ظل خيدم اجلماعة بوصفه قائد 
عاما، كما  30وإضافة إَل ذلك ظل رئيس اجلماعة يف فرع "عَلمة إقبال اتون" بَلهور طيلة 

رتْي املال وسكرتْي التحريك اجلديد وسكرتْي الوقف اجلديد خدم لفرتة طويَل على منصب سك
حملافظة الهور. وبعد التقاعد وقف حياته فظل خيدم كمندوب جلريدة "الفضل". كان لني 
الكَلم يكثر الدعاء ويواظب على دفع التربعات؛ وكان خملًصا حيب اخلَلفة حبًّا عميًقا. كان 

انت مقاالته ممتعة. وكان أول من يطلعين على  يكتب بعض املقاالت يف جريدة "الفضل" وك
مكوثه يف ابكستان حىت إنه كان يطلعين إْن مرض طول كل ما استجد من ظرف أو وضع 

أحد. وكثْيا ما كان يطلب الدعاء لآلخرين. لقد ترك خلفه إضافة إَل زوجته بنًتا وثَلثة أوالد 
وكثْيا من اْلحفاد واْلفيدات وكلهم يعيشون هنا. رفع هللا تعاَل درجات املرحوم، ورفع 

إَل كندا اآلن، ندعو هللا  سورَّيوصلوا من  درجات الشهيد )عدَنن( أيضا وحفظ أوالده. إهنم
تعاَل أن حيميهم من سيئات اجملتمع حوْلم وميك نهم من حتقيق تلك املقاصد اليت انضم الشهيد 

 .إَل اْلْحدية من أجلها


