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  في مسجد بيت الفتوح بلندن
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. أما بعد فأعوذ /. مـن الشـيطان الـرجيم. أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله
َك * َمالـك يـَـْوم الـدِّين * الـرَّْمحَن الـرَّحيم * اْحلَْمـُد . َربِّ اْلَعـاَلمَني * بْسِم هللا الرَّْمحَن الرَّحيم � َّBَك نـَْعبُـُد َوإ َّBَنْسـَتعُني إ *

رَاَط اْلُمْسَتقيَم    ).آمني. (�ِصرَاط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْري اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم َوال الضَّالِّنيَ * اْهدHَ الصِّ
أBر، ويعرف كـل أمحـدي أن يف هـذا اليـوم \سَّـس نظـام اخلالفـة بعـد وفـاة سـيدH / اليوم هو السابع والعشرون من مايو

علـى وْعـده  �لذا حتتفل اجلماعة يف هذا اليوم /عتباره يـوم اخلالفـة، أو بتعبـري آخـر نْشـكر هللا . �املوعود املسيح 
محـاH مـن الُفرقـة والتشـتت ونظَمنـا يف سـلك  �بظهور القدرة الثانيـة أنـه  �وبشارة املسيح املوعود  �ونبوءة النيب 

لتقـدمي كـل نـوع مـن التضـحية لبقـاء هـذا النظـام وإحكامـه إن ومن هذا املنطلق نتعهد أيضـا أن نبقـى مسـتعدين . واحد
ســـنوات شـــاهد علـــى أن جـــيال بعـــد جيـــل قـــدم  ١٠٨إن wريـــخ اجلماعـــة اإلســـالمية األمحديـــة املمتـــّد علـــى . شـــاء هللا

ن أن يوفِّق كل فـرد مـن أبنـاء اجلماعـة يف املسـتقبل أيًضـا والـذي �نسأل هللا . التضحيات للوفاء }ذا العهد بكل ثبات
أن اهلـدف مـن بعثتـه  �لقـد أخـربHَ سـيدH املسـيح املوعـود . سينضمون إليها مستقبال للوفاء }ذا العهد علـى الـدوام

إىل جْعـل هـذه  �ولقـد وجََّهنـا . هو تقريب العبد إىل ربه ولْفـت أنظـار النـاس إىل \ديـة حقـوق هللا وحقـوق بعضـهم
Hلـو أنكـم  : "يف الوصـية �فقـد قـال . /خلالفـة يف كتيـب الوصـية أيضـا األمور جزءا ال يتجزأ من حياتنا بعد أن بشََّر

اغرسـوا عظمـة هللا يف قلـوبكم، . كنتم منيبني إىل هللا حق�ا فإين أخربكم تبًعا ملشيئة هللا أنكم ستصـبحون أّمـة هللا املختـارة
اجتِنبـوا . طَفـه وإحسـانه بصـورة عمليـةوال تكتفوا /إلقرار بتوحيده /للسان فقط بـل /لعمـل أيضـا، ليجلِّـَي هللا علـيكم ل

اسلكوا كل سبيل من سبل اخلري، ألنكم ال تدرون �ي السبل . البغض والضغينة، وعاِملوا بين البشر /ملواساة الصادقة
  ."تُقَبلون

يـــع فـــإذا متســـكنا /لتوحيـــد وتقـــدْمنا يف مواســـاة بـــين البشـــر دوًمـــا ومتســـكنا /خلالفـــة األمحديـــة فســـوف نشـــاهد حتقُّـــق مج
ــَرH املســيح املوعــود . �الرتقيــات الــيت وعــد هللا }ــا املســيَح املوعــود  }ــذا أيضــا بتلقــي البشــارة مــن هللا؛  �فقــد بشَّ



إن : يقول هللا تعـاىل. ال تظنوا أن هللا تعاىل سوف يضيعكم، أنتم بْذرٌة َبَذَرها هللا تعاىل يف األرض بيده: "�فيقول  
  ."ِهُر وتـَتَـَفرَُّع يف كل طرف، وَلَسْوف تصبح َدْوَحة عظيمةً هذه البْذرة سوف تـَْنُمو وتـَْزدَ 

وعلـــى كـــل واحـــد منـــا أن . فهـــذا وْعـــد مـــن هللا. ســـتتقدم وتزدهـــر �فلـــيس مـــن شـــك يف أن مجاعـــة املســـيح املوعـــود 
ص نفسه لنعرف ماذا نفعل لتأدية حقوق هللا وحقوق عباده د قد عهـ �إن أنظار العامل مشدودة إلينا، وإن هللا . يفح

وأقيمـوا . إلينا هذه املهمة أن أقيموا التوحيد، وتقرَّبوا إىل هللا �نفسكم واسَعوا لتقريب اآلخرين أيضا إىل خالقهم األحـد
  . القيم اإلنسانية

ولقـد سـألين هنـاك مراسـلو اجلرائـد وبعـض املثقفـني أيضـا مـا . يف اآلونة األخرية كنت يف جولة إىل الدول االسكندينافية
قـد  �إن للخالفـة األمحديـة واجلماعـة األمحديـة هـدفني ال ¤لـث هلمـا، وإلجنازمهـا كـان هللا : فقلـت هلـم هي أهـدافكم؟

ففي العامل . ومها بذل املساعي احلثيثة لتقريب العبد من خالقه و\دية حقوق بين نوع البشر �بعث املسيح املوعود 
ل اخلرييـة /سـم خدمـة اإلنسـانية، لكـن وراءهـا تكمـن ، وعمومـا َتصـدر األعمـا�املعاصر نـرى أن النـاس قـد نسـوا هللا 

األمــر الــذي ُيكثــر مــن القالقــل واالضــطرا/ت، ومــن مث حيــدث التباعــد يف العالقــات بــني البلــدان . املصــاحل الشخصــية
ن يف هذا العصـر جيـد املـاديون صـعوبة /لغـة يف اسـتيعاب قضـيِة إجنـازHِ كـلَّ هـذه األعمـال »ـرد ابتغـاء رضـوا. والشعوب

األمحـديني نتقـرب إىل اآلخـرين /سـم احلـب أو نسـعى  ورمبا يظـن هـؤالء املـاديون أننـا. هللا دون طمع يف منافع شخصية
ولعــل هــذا هــو هــدفكم . لنكســب قــرب اآلخــرين، وبعــد إحــراز قــوة مــا الحقــا ميكــن أن نســتويل علــى احلكومــات أيضــا

ســؤاال مــن هــذا القبيــل أســتاُذ العلــوم اإلســالمية يف بــرHمج  ولقــد طــرح علــيَّ . املتــوخَّى الــذي لنيلــه اختــذمت هــذا األســلوب
فإن بلدي ! ما يل وللبالد؟": الذي تعريبه �فرد�ا عليه قرأُت بيتا من شعر املسيح املوعود . أقيم يف جامعة ستوكهومل

  ."فإن wجي هو رضوان احلبيب! خيتلف عن اجلميع، ما يل وللتيجان؟
  . دية واجلماعة األمحديةوهذا هو حصرا هدف اخلالفة األمح

فباإلضــافة إىل مناســبة افتتــاح املســجد يف مــاملو قــد أقــيم . يف هــذه الرحلــة قــد ُســجلت معــي مقــابالت كثــرية مــع األغيــار
حفل االستقبال يف الدمنارك وستوكهومل أيضا، حيث تكلمت عن التعليم الصـحيح للقـرآن الكـرمي واإلسـالم، وتكلمـت 

فصـرَّح الغالبيـة بوضـوح أ¹ـم اليـوم اطَّلعـوا علـى . وذكـرت أمثلـة مـن حيـاة اخللفـاء الراشـدين �عن األسوة احلسـنة للنـيب 
ففــي مجيــع الــربامج واملــؤمترات والنــدوات الــيت تعقــدها اجلماعــة . وهــذا مــا حــدث معــي دومــا. التعلــيم الصــحيح لإلســالم

والســــبب الوحيــــد لعقــــد اجلماعــــة  .اإلســــالمية األمحديــــة يف العــــامل /ســــم الســــالم يصــــرح فيهــــا الضــــيوف بــــذلك حصــــرا
يف الشــرق والغــرب  -اإلســالمية األمحديــة هلــذه الــربامج حــول موضــوع واحــد و�ســلوب واحــد يف كــل مكــان يف العــامل

ببــذهلا قصــارى اجلهــود إلرســاء دعــائم الســالم، هــو متّســكها /خلالفــة وعملهــا حبســب توجيهــات  -والشــمال واجلنــوب
  .  اخلليفة

اطلعنــا اليــوم : يــة النــاس أ¹ــم اآلن اطَّلعــوا علــى التعلــيم احلقيقــي لإلســالم يف هــذا الــربHمج، وقــالواوهــذا مــا صــرَّح بــه غالب
ـــس بعـــد وفـــاة . علـــى التعلـــيم الصـــحيح لإلســـالم عـــن طريـــق خليفـــة اجلماعـــة األمحديـــة إذن إن نظـــام اخلالفـــة الـــذي \سَّ



ه املؤمنني به فقط بل يقدِّم النماذج ل �املسيح املوعود  لعمل /لتعليم الصـحيح لإلسـالم لآلخـرين وملعارضـي ال يوجِّ
  .وفيما يلي أقدِّم بعض األمثلة ِمن \ثر َمن حضروا فعالياتنا. اإلسالم والذين خيافون اإلسالم أيضا

يف الـــدمنارك أقـــيم حفـــُل اســـتقباٍل يف فنـــدق، وحضـــر بعـــض أعضـــاء الربملـــان ووزيـــر الثقافـــة واألدBن، والعمـــدُة ورجـــاُل 
وبعد االستماع إىل الـربHمج صـرَّح اجلميـع دون اسـتثناء أ¹ـم اليـوم اطلعـوا . ثقفون وممثلو السفارات املختلفةالسياسة وامل

  . على التعليم الصحيح لإلسالم
إنـــه وجـــد الســـكينة بعـــد االســـتماع إىل خطـــاب ) Stenhalfmen( ســـنت هـــافمن فقـــال الضـــيف الـــدمناركي األســـتاذ

أمتــىن أن يُفَهــم كــالُم اخلليفــة : مث قــال. عصــر الــراهن حباجــة ماســة إىل هــذه الرســالةاخلليفــة، وأنــه مســرور بــذلك إذ إن ال
  . االسكندينافيةبصورة أحسن يف البالد 

مث كــــان عــــدد كبــــري مــــن الضــــيوف قــــد جــــاءوا حلضــــور الــــربHمج مــــن مدينــــة Hكســــكو يف الــــدمنارك مبــــن فــــيهم العمــــدة 
لقــد ســرَّين كثــريا أن مئــات : خطــاب اخلليفــة مــؤثر جــد�ا، وقــال إن: فقــال أحــد أعضــاء البلديــة. والسياســيون واملثقفــون
يقفـون كمنـارة مضـيئة إلرسـاء دعـائم السـالم  -وهؤالء هم أعضـاء اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة -األلوف من املسلمني

  . فقط يف العامل دون أي خوف
لطاولـة يتكلمـون انطالقـا مـن الفهـم بعد االستماع إىل اخلطاب ظل مجيع اجلالسني معـي حـول ا: مث قال أحد الضيوف

ا تعريــف اإلســالم �ســلوب مجيــل، بينمــا ال يعــرف الــدمناركيون . الصــحيح لإلســالم فكــانوا يقولــون إنــه مــن الســارِّ جــد�
. فهــم ال يعرفــون أن يف املســلمني أيضــا ِفرقًــا كثــرية يريــدون الســالم). وهــو اإلرهــاب(ســوى جانــب واحــد عــن املســلمني 

وإين واثــق �ن مجيـع الضــيوف يف هــذا الـربHمج ســيعودون إىل بيــوÍم بعــزم . يف رأيـي ضــروري جــدا هــذا التوضــيح: فقـال
أوال، وكنـت قـد قلـت هلـم آنـذاك إن هـذا سـيولِّد  �ويف الدمنارك خاصة حيث ُنشرت الرسوم املسيئة إىل النيب . جديد

فقد سلَّموا �ن احلديث حـول الرسـوم املسـيئة  .النفور والكراهية ويضر /لسالم ويؤدي إىل الدمار ولن جتدوا شيئا آخر
  . قضية حساسة لديهم، أما األسلوب الذي شرحتم به فقد فهمنا به املوضوع جيًدا

لقـد طلبـُت نسـخة : فقال. بعد االستماع إىل خطاب اليوم سيتغري رأي الناس عن املسلمني حتما: قال أحد الضيوف
وبعــد هــذه األمســية شــعرت . أيضــا، لكــي أفهــم اإلســالم بشــكل أفضــل مــن القــرآن الكــرمي أيًضــا وفيهــا بعــض احلواشــي

  .سأقرأ القرآن الكرمي.. أيضا أن معلومايت قليلة
سـيبقى هـذا . وعند انطالق الضيوف من Hكسكو إىل بيوÍم بعد احلفل قال أحدهم إننا نسـدي إلـيكم آالف الشـكر

ظل الناس يتكلمون عن هذا املؤمتر وحنن عائدون من  :  قالمث. املؤمتر ذكرى سعيدة وجتربة فريدة يف قلوبنا طول حياتنا
  . كوبنهاغن إىل Hكسكو يف السيارة، وكان كل واحد يقول إنه قضى يوًما رائعا وتعلَّم كثريًا

لقـد تعلمـُت هنـا كثـريا وإن خطـاب اخلليفـة قـد دفعـين بشـدة إىل التفكـري أن صـورة اإلسـالم الـيت : قال أحـد الصـحفيني
ال أســتطيع أن أنتقــد أي أمــر مــن كالمــه، ألن كالمــه كلَّــه  : مث قــال. ل اإلعــالم ختتلــف كثــريا عــن احلقيقــةتقــدم يف وســائ

لقــد حــذََّرH : مث قــال. إن هــذه األمــور حصــرا مفتــاح الســالم: مث قــال. كــان عــن احلــب واملــودة واالحــرتام املتبــادل فقــط



د مسعُت قبل هذا أيضـا مـن بعـض األشـخاص أننـا اقرتبنـا اخلليفة من حرب عاملية أخرى، وأH اآلن قِلٌق وخائف ألين ق
وقــال . واآلن ينبغــي أن أفكــر يف ذلــك جبديــة. مــن احلــرب العامليــة، ومل أصــدقهم عنــدها، لكــن اليــوم قــد تغــريت أفكــاري

  . لقد تكلَّم اخلليفة عنها �سلوب يسوقين بشدة إىل التفكري فيها
كلَّـم عنهــا اخلليفـة تـدفعين إىل وقفـة \مـل، ومـن Hحيـة أH قلقـٌة أيضــا األمـور الـيت ت: مث صـرحْت إحـدى الضـيفات قائلـة

ا للمســتقبل، فقــد أخــربHَ عــن أخطــار احلــرب العامليــة، وقــال مــا زالــت الفرصــة ســاحنة لبــذل  ألنــه رســم صــورة مفزعــة جــد�
  . املساعي إلرساء السالم وإال سنندم بعد ذلك

كنـت أعـرف عــن اإلسـالم سـلبياٍت فقـط، أمـا مـا مسعـت اليـوم فهــو   قبـل اليـوم: مث قالـت إحـدى الضـيفات الـدمناركيات
لقــد تعلمــُت أن داعــش ال ميثِّــل اإلســالم، إذ يعلِّــم اإلســالم الــدفاع عــن معابــد األدBن . رائــع وهــو رســالة فياضــة /حلــب

  .  األخرى
ل اإلعـالم عـن اإلسـالم غـري لقد قابلُت هنا شخًصا أثبت أن الصـورة الـيت تُقـدِّمها وسـائ: وقالت ضيفة دامناركية أخرى

لقـد أعجبـين جـد�ا كالُمـه عـن . فقد قابلـُت شخًصـا شـرح يل معـىن اجلهـاد. لقد أصبحُت عاطفية ومتحمسة. صحيحة
  . احلفاظ على التوازن بني حرية الصحافة وسالم العامل

خمتَلقا من عنده بل هو  لقد ذكر اخلليفة آBٍت من القرآن وهذا يدل على أن كالمه ليس: مث قال ضيف دامناركي آخر
. وأخربH أنه ميكن انـدماج املسـلمني يف ا»تمـع الغـريب، إذ قـال إن اإلسـالم ال يعـارض القـيم الغربيـة. مبين على احلقائق

  . ألن السالم والتسامح واحرتام اآلخرين هي القيم املشرتكة
وب الـيت تنـدلع يف الشـرق األوسـط، لكننـا اطَّلعنـا احلق أن الدمناركيني خيافون كثـريا املسـلمني واحلـر : مث قال هذا الضيف

  . أو ديِنه، بل قد ُشّوِه تعليمه �اليوم على أن ما جيري هناك ال يعود إىل خطأ دمحم 
إذ قــد تكلــم بوضــوح جــد�ا عــن القــيم اإلســالمية، . كانــت النقــاط يف خطابــه واضــحًة جــدا: قــال أحــد طــالب اجلامعــة

لقـد \كـدُت أH ومجيـع احلضـور أن اإلسـالم ديـن السـالم وقـد أثبـت اخلليفـُة ذلـك . وهذه القيم جيب أن نعتنقهـا مجيعـا
كمــا وضَّــح اخلليفــة . واخللفــاء، وهــذا مــا أعجبــين جــدا �مــن آBت القــرآن الكــرمي، وأورد شــىت األمثلــة مــن حيــاة النــيب 

  . أهداف اجلماعة األمحدية وبذلك تسىن يل فهم اإلسالم الصحيح
إن األســـلوب الـــذي تكلَّـــم بـــه عـــن جيلنـــا واملشـــاكل الـــيت نواجههـــا وتقدميـــه احللـــول : قـــائال أبـــدى ضـــيف آخـــر عواطفـــه

على األقل مل أكن قبل اليوم أعرف أن القرآن يركز على العدل هلـذه . انطالقا من القرآن الكرمي كان رائعا وعظيما جدا
اإلسـالم يف السـابق منحصـرا يف مـا أمسعـه إذ كـان علمـي عـن . لقد تغريْت أفكاري عـن اإلسـالم متامـا: مث قال. الدرجة

لقــد ذكــر اخلليفــة آيــة مــن القــرآن تفيــد أنــه جيــب : مث قــال. يف اإلعــالم، أمــا اآلن فقــد وجــدت احلقيقــة يف جانــب آخــر
كمـــا أعجبـــين قولُـــه إن املســـلمني يف صـــدر اإلســـالم كـــانوا حيبـــون اليهـــود . علـــى املســـلم أن يعـــدل جتـــاه الـــذين ال حيـــبهم

  . وهذا ما أثَّر يف قليب كثريا والنصارى أيضا،



إن معلومــات النــاس عــن رســالة األمــن والســالم قليلــة جــدا إذ تُــربز وســائل : مث قالــت ضــيفة عضــوة يف مجعيــة إنســانية
اركيـة  الدمنكـان جيـب أن َحتضـر حفـَل اليـوم الصـحافُة . اإلعالم سـلبيات املسـلمني فقـط، وال تـتكلم عـن احملاسـن مطلقـا

  . سلوك مواطين بلدH هذا يئست جد�ا من. كلها
علـى أن خليفـتكم  ما كنت أعلم عن اإلسالم شيئا، ولكنـين تعلمـُت اليـوم كثـريا، وأH سـعيدة: وقالت سيدة دمناركية   

أريـد أن أحصـل علـى ترمجـة . أمتـىن أن يهـتّم النـاس برسـالتكم: مث قالـت. هو معّلمـي، وأعـرتف �ن اإلسـالم ديـن األمـن
جيـب أن تُنشـر رسـالة اخلليفـة : مث قالـت. ستوعبه جيدا بكل كلماته وُأطلع عليه اآلخرين أيضادمناركية للخطاب حىت أ

كنت أظـن أن مجيـع املسـلمني متطرفـون ولكنـين Hدمـة اآلن علـى . يف الدمنارك كلها، وعلينا أن نقبل رسالته ونتعّلم منه
كـان زوجـي . عالم مـألت أذهاننـا �مـور أخـرىبل احلق أن األغلبية منهم جيدون ولكن وسائل اإل. تبين هذه األفكار

مينعين منذ الصباح من ا»يء إىل هنا ظنا منـه أن هجومـا انتحـارB قـد حيـدث هنـا، ولكـين أصـررُت عليـه للمجـيء ألين  
مث . كنت أحتسس األمور عن كثب ألعرف احلقيقة، واآلن هو سـعيد علـى جميئـه بـل صـار عاطفيـا جـدا بوجـوده هنـاك

 . ين أرى أن َمن مل حيضر هذا احلفل مع تلقيه الدعوة أمحقإن: أضافت وقالت
هـذه أول مـرة قابلـت فيهـا خليفـًة، وكانـت جتـربيت عـن لقائـه خمتلفـة : وهو سياسي دامناركي" كيم لوفن هوم"قال السيد 

لـــذين إن إمـــامكم يقـــول عـــن اإلســـالم مـــا ال يقولـــه املســـلمون العـــرب ا: وقـــال ملرافقـــه. متامـــا عـــن لقـــاء أّي مســـلم آخـــر
ص. قــابلُتهم العــامل حباجــة إىل مســاع صــوت اخلليفــة وجيــب أن . إن خليفــتكم وّضــح أن اإلســالم يعطــي احلريــة لكــل شــخ

كـان اخلطـاب زاخـرا : مث قـال. لعـل مجـاعتكم صـغرية عـددا ولكـن رسـالتها عظيمـة جـدا. تُنشر كلماته إىل أبعـد احلـدود
مسـح للنصـارى /لصـالة يف  �ن الكـرمي أمـورا كثـرية مبـا فيهـا أنـه وعن القـرآ �/ملعلومات، فمثال علمُت عن النيب دمحم 

  . يرفض معاداة اليهود وظلمهممسجده وأنه كان 
لقــد كشــف اخلليفــة عــن وجــه اإلســالم احلقيقــي، كــان النــاس خــائفني مــن اإلســالم بعــد : قــال ممثــل الســفارة األمريكيــة

اهلجمات اليت وقعت يف بروكسل و/ريس، ولكن اخلليفة وّضـح أنـه لـيس لإلرهـاب أدىن عالقـة /إلسـالم، بـل اإلسـالم 
يـــع النقـــاط الــيت بّينهـــا اخلليفـــة وســـأخربه أيضـــا عـــن ســوف أُطلـــع الســـفري علـــى مج. يف حــد ذاتـــه رســـالة احلكمـــة واألمـــن

  . املواضيع اهلامة اليت تناوهلا اخلليفة، مثل حرية الضمري واحلاجة إىل الوحدة بني الناس
لقـد تعّلمـت اليـوم كثـريا عـن اإلسـالم وسـأطلع طـاليب علـى مـا مسعـُت : كانت ضـمن الضـيوف أسـتاذة دمناركيـة فقالـت

س كثـريون خيـافون اإلسـالم ولكنـين تعلمـت مـن اخلليفـة أنـه جيـب أال خنـاف اإلسـالم بـل هنـاك أH. من لسان خليفـتكم
كنـت أظـن مـن قبـل �ين . جيب أن خناف العنف واإلرهاب، وأن اإلسالم والعنف شيئان منفصالن عن بعضهما متاما

ن حيسن معاملة اليهود، كا  �أعرف عن اإلسالم ولكن احلقيقة أين ما كنت أعلم شيئا، فمثال ما كنت أعلم أن النيب 
كـان خطــاب اخلليفــة معتــدال جــدا، وقــد نقـد بعــض املســلمني وغــري املســلمني الــذين . وهـذا األمــر جعلــين عاطفيــة جــدا

  . يرتكبون أعماال سيئة



: مث قالـت. كان اخلطاب رائعا، وقد الحظُت أن اخلليفة مسع كالم اخلطباء اآلخرين أيضا ßصغاء: قالت سيدة أخرى
ن احلــرب العامليـة الثالثــة كـان مبنيـا علــى بصـرية، وقــد خفـت قلـيال يف البدايــة ولكـن شــعرت /لسـكينة فيمــا إن كالمـه عـ

  . بعد بسماع خطابه كامال
ضيفا سويدB يف حفل افتتاح املسجد مبن فيهم أعضاء الربملـان وعمـدة املدينـة  ١٤٠اشرتك أكثر من " ماملو"يف مدينة 

كـان اليـوم زاخـرا : وقـال ضـيف يهـودي. ساتذة اجلامعات وغريهم من خمتلف الفئاتوقائد الشرطة، وممثل الكنيسة، وأ
هنـاك أفكـار سـلبية كثـرية منتشـرة يف العـامل عـن اإلسـالم وكلنـا . /ملعلومات /لنسبة إّيل، ألين تعّلمت عن اإلسـالم كثـريا

علـيكم : ألمـن والسـالم، إذ قـالخناف تطرُّف املسلمني، ولكن أشّد ما أدهشـين مسـاعي مـن لسـان زعـيم مسـلم رسـالة ا
وقـد أشـعرين اخلليفـة أن املسـلمني أيضـا إخواننـا و/لنتيجـة . أن تعبدوا هللا وإىل جانب ذلك جيب أن حتبوا البشرية أيضا

معلــوم أنــه ال يعــرتف . (لعلهــم ليســوا علــى منــط واحــد: قــد تعاظمــت يف قلــيب عواطــف الرمحــة جتــاه الفلســطينيني، وقلــتُ 
  ) ذا الضيف اعرتف �ن علينا أن نبدي عواطف الرمحة جتاههمأحد خبطئه ولكن ه

ويف بـالد " ماملو"صحيح متاما على ما أظن أن الناس هنا يف : كانت هناك داعية مسيحية تعمل يف املستشفى فقالت
س جتـاه أوروبية أخرى خيافون املسلمني واملساجَد، ولكن اخلليفة قال كالما مهًما جـدا عـن األمـن وعـن مسـئوليات النـا

. هذا املوضوع، وقد أخربH عن أهداف املساجد، وآمل أن ينجح يف إقناع اآلخرين بتلك األهداف، وقد أقنعين حتمـا
لقــد قــال يف : مث قالــت. كــان موضــوع املســاجد مهًمــا جــدا وكانــت كلمــة اخلليفــة يف هــذا املوضــوع ذات معــاٍن عميقــة

احلــق أن خطــاب اخلليفــة هــّز كيــاين، . بعضــنا ونتبــادل األفكــار رســالته أنــه جيــب أال خنــاف بعضــنا، بــل ينبغــي أن نفهــم
لقــد مسعــت اليــوم زعيمــا دينيــا يتحــدث عــن األمــن فقــط، وقــد أخــربين أن اإلســالم ديــٌن خيــدم . وجعلــين عاطفيــة جــدا

جهـة إن بيت القصيد خلطابه هو قوله أن على الناس أن يعرفـوا خـالقهم ويؤمنـوا بـه إميـاH راسـخا، وهـذه هـي و . البشرية
  . نظري أيضا
أن اخلطيب قد أّكد يف خطابه على إقامة األمن وبّني األهداف احلقيقية ": ماملو"عمدة مدينة " ايندرسون"قال السيد 

  . فعلينا أن حنسب املسجد وسيلة قيام األمن وتوحيد طبقات ا»تمع املختلفة. ملسجد ُبين يف هذه املدينة واملنطقة
أفـراد اجلماعـة دفعـوا نفقـات بنـاء املسـجد مـن جيـو}م، وهـذا األمـر حـّريين كثـريا ألن  من الغريب حقـا أن: قال صحفي

لقــد أجنــزمت كــل شــيء بنجــاح ملحــوظ، وهــذا : مث قــال. املبلــغ املبــذول مل يكــن مبلغــا قلــيال بــل كــان ثالثــني مليــون كرونــة
ذات : مث قـال. نكم ختتلفـون عـنهم متامـاأشاهد أحداث اإلرهاب والظلم واجلَور ولكـ: مث قال. األمر أثَّر يف نفسي كثريا

ص وسأل فمصـريك : ال، بـل أH مسـيحي، فقـال: هـل أنـت مسـلم؟ قلـتُ : مرة كنت أمّر من سوبرماركت إذ حلقين شخ
هذه هي أفكار املسلمني العاديني ولكن أفكاركم خمتلفة عنهم متامـا، وال تالَحـظ مثـل تلـك . اجلحيم إن كنَت مسيحيا

  . األفكار عند األمحديني
إن خطــاب اخلليفــة كــان مــؤثرا جــدا وقــد وّجــه إلينــا رســالة : قــال" مــاملو"كــان ضــمن الضــيوف أســتاذ يــدّرس يف جامعــة 

كـذلك حضـر أسـتاذ الدراسـات اإلسـالمية يف . األمن واحلب والُوّد والتسامح وهي رسالة إجيابيـة علـى املسـتوى العـاملي



بعد اخلطاب رأيت الناس يتحدثون فيما بيـنهم . ثر وممتعا جداكان خطاب اخلليفة مؤ : وقال (Lund)" لُْندْ "جامعة 
ص الذي بىن : مث قال. عن اخلطاب وكان اجلميع متأثرين جدا، وبعضهم طلبوا نسخة اخلطاب لقد الحظُت أن الشخ

  .  هنا أول مسجد ألهل الُسنَّة كان موجودا يف احلفل، وقد حضره املسيحيون وأصحاب األدBن األخرى أيضا
لقــد قــال اخلليفــة يف خطابــه : لقــد حضــر احلفــل مســئول االســتعالمات يف الكنيســة الســيانتولوجيا الســويدية أيضــا فقــال

  . جيب أن نضّحي مبصاحلنا الشخصية من أجل املصلحة العامة: مجلة أعجبتين جدا وهي
من مجيع النواحي، وتضّمن كان اخلطاب مكتمال : وقال السيد مايكل الذي أبواه من بولندا ولكنه يسكن يف السويد

رســالة األمــن والتعــاون املتبــادل، وذكــر الــبالد األفريقيــة واملرافــَق الــيت Íيئهــا اجلماعــة يف تلــك الــبالد مــن قبيــل املــدارس 
أH أؤمـن /. بينمـا معظـم احلضـور هنـا يف احلفـل ال يؤمنـون بـه لـذا أشـعر /العتـزاز علـى أنـه قـد جـاء : مث قـال. وغريهـا

ص يؤمن /. اخلالق الوحيد إمياH راسخا إىل السويد بعد مساع اخلطاب ال أخـاف اإلسـالم بـل أخـاف املتطـرفني . شخ
  . فقط ألنه قد اتضح يل أ¹ما شيئان منفصالن متاما

لقـد مسـت كلمـات اخلليفـة تالبيـب قلـيب، وأH أوافقـه يف  : كان هناك مسلم امسـه حسـني عبـد هللا مـن يوغوسـالفيا قـال
لقـــد أّكـــد اخلليفـــة علـــى التســـامح . لقـــد دافـــع عـــن اإلســـالم �ســـلوب ال يقـــدر عليـــه املســـلمون اآلخـــرون. كـــل مـــا قالـــه

أH معتــــّز /جلماعــــة : مث أضــــاف وقــــال. والتعــــاون املتبــــادل وقــــال �ن تعلــــيم اإلســــالم هــــو أن نســــاعد احملتــــاجني كلهــــم
وتعــديلها لــيس ســهال، ولكــن اخلليفــة النــاس يكنّــون عــن اإلســالم انطباعــات خاطئــة إصــالحها . اإلســالمية األمحديــة

  . سباق على اجلميع يف هذا ا»ال
لقــد . هــذه األمســية تركــت يف نفســي \ثــريا بليغــا وتعّلمــت مــا هــو اإلســالم: وقــال ضــيف ســويدي آخــر ُمظهــرا انطباعــه

ليفــة �ن لقــد اعــرتف اخل. غطّــى اخلليفــة مواضــيع كثــرية يف بضــع دقــائق ودافــع عــن اإلســالم �ســلوب مل أعهــده مــن قبــل
  . بعض املسلمني يرتكبون أعماال شائنة ولكنه أثبت ßيراد آية من القرآن الكرمي أن هؤالء خيالفون تعليم القرآن الكرمي

قـــال اخلطيـــب �ن علـــيكم أن تشـــعروا /ألمـــن مـــن ِقبـــل املســـلم احلقيقـــي، : قـــال رجـــل سياســـي آخـــر مشـــريا إىل خطـــايب
  . الطمأنينة فعالوعندما حضرُت هذا احلفل شعرُت /ألمن و 

أوافق كل كلمـة قاهلـا خليفـتكم، وقـد أعجبـين خصوًصـا قولُـه أن علينـا أن نـذكر هللا دائمـا، وهـذا : قال قسيس مسيحي
  . لقد قرأ اخلليفُة آBت من القرآن الكرمي يف مستهل خطابه وشعرُت بروحانية هّزت كياين. هو أساس الدين يف احلقيقة

كانــت فكــرة اخلطــاب املركزيــة هــي أن نعتــين /آلخــرين، وال . كــأنين يف عــامل آخــر  لقــد شــعرت اليــوم: قــال ضــيف آخــر
ص. ســيما /لضــعفاء واحملتــاجني لقــد . لقــد أثبــت اخلليفــة بواســطة القــرآن الكــرمي أن الــدين أمــر يتعلــق بقلــب كــل شــخ

  . طمأنين حقا وآمل أن احلضور اآلخرين أيضا استفادوا مثلي
يقـول النـاس �ن اإلسـالم ديـن التطـرف، ولكـن . يف خطابه اليوم حول أمور كثرية لقد حتدث اخلليفة: قال ضيف آخر

Bرسالة اخلليفة ختتلف عن ذلك اختالفا جذر .  



إن وسائل اإلعالم ختربH عن اإلسالم يف كل حني وآن أنه . لقد تعّلمت اليوم عن اإلسالم كثريا: وقال ضيف سويدي
لقـد طمأننـا اخلليفـة . على النقيض من ذلك متاما، وهذا األمر كان جيـدا جـدادين العنف والتطرف ولكننا مسعنا اليوم 

  . كان مساملا حيب األمن  �وأزال خماوفنا وأثبت أن النيب 
إن . كنت خائفة من اإلسالم قبل جميئي إىل هنا اليوم، ولكن ما رأيته اليوم كان خمتلفا متاما: وقالت إحدى الضيفات

يعلّــم اخلليفــة أن علــيكم أن حتبــوا اجلميــع بغــض النظــر عــن . رمحــة القلبيــة واملواســاة واألمــنرســالة اخلليفــة احتــوت علــى ال
  . هذا األمر مّس شغاف قليب، كذلك أعجبين أن أمسع أن اإلسالم يؤّكد على حقوق اجلريان. دينهم

وغريهم، وقـالوا مجيعـا إّن هذا، وهناك انطباعات كثرية من هذا القبيل أدىل }ا الضيوف مبن فيهم البوذيون واملسيحيون 
  . تتناىف مع التطرف والعنف أميا منافاة �تعليم اإلسالم وأسوة النيب 

ينبغــي أن ميثّــل اخلليفــُة اإلســالَم يف كــل مكــان وعلــى كــل منــرب، ويتحــتم علــى النــاس أن يســمعوه : وقــال عضــو برملــاين
جيــب أن يُعطــى أهــل : وقــال ضــيف آخــر. مإذا كــان أحــد خيــاف اإلســالم مــن قبــل فقــد زال هــذا اخلــوف اليــو . ويُعــوا

النمسا هذا اخلطاب ألن يف تلك البالد يكره الناُس اإلسالَم وخيافونه إىل حد اجلنون، إ¹م حباجة ماسة إىل مسـاع هـذا 
لقــد بــّني اخلليفــة أهــداف املســاجد بشــكل رائــع وقــال �ن املــراد مــن . اخلطــاب ليعلمــوا أن اإلســالم ديــن األمــن والســالم

لقـد أعجبـين أيضـا قـول اخلليفـة أنـه ليسـت للجماعـة . هـو األمـن، واملـراد مـن الصـالة أيضـا هـو األمـن والسـالماملسجد 
لقـد كـان لقـول اخلليفـة يف نفسـي \ثـري كبـري حـني قـال . األمحدية عالقة /لسياسة بل اجلماعة معنّية ßقامة األمـن فقـط

كذلك كان ممتعا جدا حني قال اخلليفة أنه يف زمن . مساعدÍم�ن األمحديني يهدفون إىل إزالة معاHة البشر ويريدون 
  . ُهدم مسجد ضرار، وهذا يُثبت أن املساجد كانت مكان األمن فقط �النيب 

كان هنالك حفل استقبال يف ستوكهوم عاصمة السويد، حضرها عدد من أعضاء الربملان إضـافة إىل مسـئولني آخـرين 
لقـد أتيحـت : فقد قـال أحـد الضـيوف. قد قدَّم هؤالء أيضا انطباعات جيدةو . وشخصيات من خمتلف شرائح ا»تمع

إين أشـــكر اخلليفـــة علـــى . يل اليـــوم الفرصـــة ملعرفـــة الكثـــري، وكـــان اخلطـــاب مـــؤثرا جـــدا، بـــل أقـــول قـــد تقـــوى أملـــي جـــدا
هـذه . ينتهي تلقائيـاحضوره هنا، وقـد أشـعرتنا رسـالته أنـه ال ينبغـي لنـا أن نغلـق العيـون عنـد رؤيـة نـزاع مـا ظـانني أنـه سـ

  . رسالة قيمة جدا وإين أشكره عليها
هناك قوى يف الدنيا تعمل علـى إبعـاد النـاس عـن بعضـهم، ولكـنكم قـد جنحـتم كـل النجـاح يف مجـع : وقال ضيف آخر

  . اجلميع يف مكان واحد، ألننا عندما جنتمع تنفتح عيوننا ونتعلم الكثري
ال يقـــدم النـــاس هنـــاك اإلســـالم . مل أمســـع يف العـــراق مثـــل هـــذا الكـــالم: وقـــال مســـيحي مهـــاجر مـــن العـــراق امســـه ســـالم

ليــت أهــل العـــراق اســتمعوا لقــول اخلليفـــة فلــم نضــطر للهجـــرة هكــذا ومل éت أمــام أهـــل . /لصــورة الــيت قــدمها اخلليفـــة
. داهـذا اإلحسـاس يسـبب يل ضـيقا شـدي. السويد كاملتسولني، إذ يظن أهـل السـويد أنـين جئـتهم ألفـرض علـيهم حقـي

ص واحــد كخليفــتكم إن مجــاعتكم أفضــل مــن . اخلليفــة يــتكلم بصــراحة وخيــرب مبــا جيــري يف العــامل. لــيس يف العــراق شــخ
  . سائر الفرق اإلسالمية



إن الرســالة الــيت قــدمها اخلليفــة هــي الرســالة احلقيقيــة الــيت قــدمتها كــل األدBن يف بــدايتها، وهــي التعلــيم : وقالــت ضــيفة
لقـد أيقنـت بسـماع كالمـه أن الـدين لـيس سـبب مشـاكل العـامل، أي . ليفة يـدعو إىل املسـاواةاخل. األساسي لكل دBنة

  . إذا كانت بيننا وبني املسلمني اختالفات فهي ليست دينية بل هي ثقافية. أن املشاكل مل تقع يف العامل بسبب الدين
 Kristeligt( امسهـا  كريسـتلت داغـبالد أما التغطية االلكرتونية واملطبوعـة يف الـدمنارك، فقـد نشـرت صـحيفة وطنيـة

Dagblad  (ص . خــرب حفــل االســتقبال الــذي ُعقــد يف فنــدق هنــاك، ويقــرأ هــذه اجلريــدة قرابــة مخســني ألــف شــخ
وأجرت معي حوارًا ملدة ثالثة أر/ع الساعة، مث أذاعته كما هو مع " ٢٤إذاعة "كذلك جاءت إىل مركزH صحفية من 

ص ٤٠إىل  ٣٠هذه اإلذاعة يسمعها ما بني و . ترمجة /للغة الدمناركية أيضا قام " وي يب أر"كما أن تلفاز . ألف شخ
وهكــذا فقــد وصــلت رســـالة اإلســالم عــرب شــىت وســـائل . بتغطيــة احلــدث، ويبلــغ عـــدد مشــاهدي هــذا التلفــاز مليـــونني

  .ماليني يف الدمنارك ٣اإلعالم إىل حنو 
كمــا نشــروا اخلــرب يف . حــوارات ٦ن صــحف وقنــوات وغريهــا أمــا يف الســويد فــأجرت معــي خمتلــف وســائل اإلعــالم مــ

ص ٨وهكذا وصلت الرسالة يف السويد إىل حنو . التلفاز الوطين /لسويد   . ماليني شخ
من خالل انطباعـاÍم أ¹ـم قـد  ذكروالقد رأيتم كيف وصلت رسالة اجلماعة وال تزال تصل إىل الناس، وكيف أن الناس 

طالًعــا إمجاليــا، وعلمــوا احلقيقــة وأدركــوا أن تعلــيم اإلســالم احلقيقــي هــو تعلــيم أداء حقــوق اطلعــوا علــى تعــاليم اإلســالم ا
هللا، كما أن رسالة اإلسالم هي رسالة السالم واألمن وأداء حقوق العباد، كمـا علمـوا أن اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة 

إمنــا هــو أن يــدرك كــل مســلم أمحــدي أن هــذه فــاألمر األساســي . wبعــة لنظــام اخلالفــة ولــذلك توفــق ألداء هــذه احلقــوق
إن اخلالفـة احلقَّــة ال تبــدل خـوف املــؤمنني وحــَدهم . احلقـوق ال ميكــن أن تـؤدى علــى يــرام إال /العتصـام بنظــام اخلالفــة

وهذا ما قاله معظم هؤالء الضيوف يف انطباعاÍم اليت ذكرت لكم ملخصها، . أمًنا، بل تبدِّل خوف األغيار أيضا أمًنا
احلـق أن هنـاك وعــًدا مـن هللا تعـاىل، ولــذلك . قـالوا إن خمـاوفهم قــد حتولـت إىل األمـان بعــد حضـورهم مناسـباتنا هــذهإذ 

حتالفنا هذه التأييدات اإلهلية اليت ترتك يف قلوب القوم \ثريا طيًبا حـول تعـاليم اإلسـالم، حـىت عـرب بعضـهم عـن رغبـتهم 
فــاعلموا أن َمــن أراد إقامــة اخلالفــة يف هــذا العصــر . مثــالني علــى ذلــك يف مطالعــة القــرآن الكــرمي، وقــد ذكــرت مثــاال أو

عنـدما كانـت . منفصًال عن املسيح املوعود عليه السالم فسوف يفشل يف ذلك ولن يقـدر علـى توطيـد األمـن والسـالم
ث يف عهـد سـيدH اخلالفة احلقـة قائمـة، أعـين اخلالفـة األوىل الـيت كانـت يف عصـر اخللفـاء الراشـدين، فإننـا نعلـم مـا حـد

عمـر ó وكيـف اسـتتب األمـن والسـالم يف الشـام والعـراق حـىت إن النصـارى كـانوا يبكـون لكـي يرجـع إلـيهم املسـلمون 
¤نيًة وذلك عندما اضطر املسلمون لرتك بالدهـم بسـبب هجـوم احلكومـة القيصـرية الروميـة الـيت حاولـت اسـرتجاع تلـك 

لكن ماذا حيدث . ون ¤نيًة عربَّ هؤالء املسيحيون عن }جتهم وفرحتهم على عودÍم إليهمالبالد، وملا عاد إليهم املسلم
اليوم؟ إن احلركة اليت بدأت يف الشام والعراق /سم اخلالفة ليس هلا قوة وال حقيقة، إذ قد فقدت القوة الـيت متتَّعـت }ـا 

قد انتهت خالل سنتني أو ثالث بـل أقـل مـن ذلـك، ومل واألعمال اليت بدأْت }ا هذه احلركة /سم اخلالفة . يف البداية
إن الكثريين ممن ذهبوا هنالك، ومنهم األوروبيون . يبَق اآلن منها إال االسم، فهي مل Íيئ األمن للمسلمني وال لألغيار



ريـدون إ¹ـم ي. أيضا، متحمسني /سم اإلسالم واخلالفـة، قـد يـئس كثـري مـنهم بعـد أن رأوا تصـرفات غـري إسـالمية هنـاك
إ¹ــم يعيشــون هنالــك يف رعــب وخــوف، وكــل . هــذا مــا تقولــه وســائل اإلعــالم أيضــا. العــودة اآلن ولكــن ال يســتطيعون

وفيما يتعلق بتطرف أصحاب حركة اخلالفة هذه فقد ُنشـر قبـل أBم خـرب أنـه كـان عنـد سـيدة . الطرق أمامهم مسدودة
يًدا بعض الشيء، فـذهبت بولـدها إىل ظـل شـجرة بعيـدة طفل رضيع وكان يتضور من شدة اجلوع، ولكن بيتها كان بع

عن القوم وأخذت ترضعه، فجاءها جنود حركة اخلالفة املزعومة هذه املتطرفون احملتكرون لإلسالم وَحفظَُته يف زعمهم، 
ا منهـا وانتزعـو  -مـع أ¹ـا كانـت ترضـعه يف مكـان منفصـل بعيـدا عـن القـوم  -وقالوا هلا ملاذا ترضعينه جالسًة يف الشارع 

لقـد قتلوهـا حبجـة أ¹ـا . هذه هذه املمارسات الظاملة الغامشة الـيت تُرتكـب هنالـك. وليدها مث قتلوها ßطالق النار عليها
وكمــا ضــربت . لقــد ســلب هــؤالء القــوم أمــن املســلمني فــأىن هلــم أن يهيئــوا األمــن لألغيــار. تصــرفت تصــرفًا غــري إســالمي

ó عمـــر Hكــان املســـيحيون فــرحني /ملســـلمني أل¹ــم يهيئـــون هلــم األمـــن بينمــا إخـــوا¹م لكــم مثـــاًال �نــه يف عهـــد ســيد 
احلــق أن اخلالفــة اإلســالمية األمحديــة هــي الــيت . املســيحيون ال يهيئونــه هلــم، أمــا اليــوم فيفعــل هــؤالء عكــس ذلــك متامــا

التأييــدات اإلهليـــة حليفـــة  فكمـــا هــو واضـــح مـــن انطباعــات خمتلـــف النــاس فـــإن. تبــدل خـــوف األحبــاب واألغيـــار أمنًــا
ص هــذه التأييــدات أبــدا، وإن wريــخ اخلالفــة األمحديــة املمتــد إىل  عاًمــا شــاهد علــى  ١٠٨للخالفــة األمحديــة، ولــن تــنق

. لو كان هذا األمر من صـنع البشـر لُقضـي عليـه مـن زمـان: لقد قال املسيح املوعود عليه السالم. ذلك كما قلت آنفا
فالتأييـد الـذي كـان يف زمـن املسـيح . سيح املوعود عليه السالم ووعد اخلالفة فيها وعد إهلـيفال شك أن قيام مجاعة امل

املوعــود عليــه الســالم وحــاولوا القضــاء عليــه عنــدها مل ينتــه أبــًدا، وال يزالــون يســعون للقضــاء عليــه ولكــنهم لــن يســتطيعوا 
لـو نظــرH إىل . ا االسـتمرار لألبــد بفضـل هللا تعــاىلإن هــذه اخلالفـة وهــذا النظـام مقـدر هلمــ. ذلـك أبـًدا بفضــل هللا تعـاىل

وسائلنا ومواردH فال ميكن أن نتصور تبليـغ دعـوة اإلسـالم إىل هـذا العـدد الكبـري، ولكـن قـدر هللا قـد قضـى بنشـر هـذه 
ا فمن ذا الذي يقدر بعد ذلك علـى وقـف هـذه الرتقيـات؟ لـن تقـدر قـوة يف العـامل علـى منعهـ. الرسالة إىل أحناء األرض

علينــا أن نــدعو هللا تعــاىل أن يوفــق كــل أمحــدي لالعتصــام حببــل اخلالفــة /لوفــاء دائمــا، وأن نــرى حتقــق وعــود هللا . أبــدا
  .تعاىل مبزيد من العظمة والشأن وعاجال

اجلنـازة احلاضـرة . بعد صالة اجلمعة سوف أصلى اجلنازة على ثالثـة، أحـدهم جنازتـه حاضـرة، واالثنـان جنازÍمـا غائبـة
يف ســن  ٢٣/٥/٢٠١٦حيــث تــويف يف " نـَْنكانــه"للســيد تشــودري فضــل أمحــد ابــن ماســرت غــالم دمحم القــاطن  يف هــي 

كان مـن طـرف أمـه حفيـًدا حلضـرة عمـر ديـن البنغـوي صـحايب املسـيح املوعـود عليـه . إH . وإH إليه راجعون. الثمانني
فرتة طويلة، مث هـاجر إىل أملانيـا، " مندي }اء الدين"ة عاش يف مدين. السالم، وابَن أخ للمولوي كرم إهلي ظفر املرحوم

تـوىل . خـدم اجلماعـة يف حياتـه كلهـا يف مناصـب خمتلفـة. وانتقل إىل لندن يف منطقة مسجد الفضـل منـذ بضـع سـنوات
قه هللا وحيثما حلَّ وفَّ . مناصب سكرتري املال وسكرتري تعليم القرآن وإمام الصالة وغريها" مندي }اء الدين"يف مجاعة 

كمـا شـرفه هللا تعـاىل /لسـجن يف سـبيل هللا يف شـهر رمضـان املبـارك يف عـام . تعاىل لتعلـيم مئـات األوالد القـرآَن الكـرمي



كـــان . كـــان /ر�ا، حمب�ـــا للقـــرآن الكـــرمي، مشـــفقا، عظـــيم الصـــالح". ال إلـــه إال هللا دمحم رســـول هللا"جبرميـــة كتابـــة  ١٩٨٧
  آمني. رفع هللا درجات املرحوم. راءه مخس بنات واثنني من البننيخلف و . منخرطا يف نظام الوصية

ويف حنــو  ٢٤/٥/٢٠١٦يف . اجلنــازة الثانيــة هــي للشــهيد داود أمحــد ابــن احلــاج غــالم حميــي الــدين الســاكن يف كراتشــي
 وإH إليـــه إH .. عامـــا ٦٠الســـاعة التاســـعة لـــيالً أطلـــق عليـــه معارضـــو األمحديـــة النـــار خـــارج بيتـــه، فاسُتشـــهد وعمـــره 

حبسب التقارير الواردة كان الشهيد داود أمحد ينتظر صديًقا له من غري األمحديني جالًسا خارج بيتـه، وبينمـا  . راجعون
كان صديقه على مسافة قصـرية، جـاء جمهـوالن علـى دراجـة Hريـة، فنـزل الـذي كـان يركـب خلـف السـائق وأطلـق النـار 

أصــابت . ســاعدته، فــأطلق املهامجــان النــار علــى أرجلــه، مث الذا /لفــرارفتقــدم صــديقه غــري األمحــدي مل. علــى الشــهيد
اجتمــع اجلــريان بســماع الطلقــات يف . الشــهيَد داود ثــالُث طلقــات شــقت صــدره وبطنــه وخرجــت مــن الطــرف اآلخــر

مستشـــفى لياقـــت "مكـــان احلـــادث، وأوصـــلوه علـــى الفـــور إىل املستشـــفى القريبـــة حيـــث تلقـــى اإلســـعاف، مث نُقـــل إىل 
حيــث قــام األطبــاء بعمليــة جراحيــة، لكــن الطلقــة الــيت أصــابت بطنــه أتلفــت كبــده واألمعــاء الدقيقــة واألمعــاء " وطنيــةال

إH . الغليظة تلًفا كبـريا، وسـال دمـه بغـزارة بسـبب الطلقـة الـيت أصـابت صـدره، ففـارق احليـاة واستشـهد يف أثنـاء العمليـة
  . ذي ُجرح يف احلادث فهو يشعر بتحسُّن بفضل هللا تعاىلأما األخ غري األمحدي ال. . وإH إليه راجعون

دخلت األمحدية يف عائلة الشهيد عن طريق جده حضرة املولوي ألف الدين القـاطن يف تشـونده مبحافظـة سـيالكوت، 
 ربـوة انتقلـت هـذه العائلـة فيمـا بعـد إىل. الذي انضم إىل اجلماعة األمحدية مبايًعا على يـد املسـيح املوعـود عليـه السـالم

كان والده يعمل يف القوات البحرية، فانتقل الشهيد معه إىل كراتشي فيما بعد حيث .  ١٩٥٦حيث ُولد الشهيد يف 
كــان محيــد اخلصــال، . فقــد إحــدى يديــه يف حــادث، ولكنــه مل يــدع ذلــك حيــول دون إجنــاز أعمالــه قــط. تلقــى تعليمــه

ملا جاء احملققون . ، نقي القلب، طيب السرية، وشريف النفسدمث األخالق، حمبًبا جدا إىل كل سكان املنطقة، أميًنا
ص يســتحيل أن خياصــم أحــًدا، ولــيس : جلمــع املعلومــات قــال كــل واحــد مــن أهــل املنطقــة بلســان واحــد إن هــذا الشــخ

  . ذلك فحسب بل كان إنساHً طيبا فكان يعني اآلخرين على الدوام
وفقـــه هللا للعمـــل يف جملـــس . عاًمـــا ١٨ا ألداء الصـــلوات طيلـــة ظـــل بيتـــه مركـــزً . كـــان الشـــهيد ســـباقا يف خدمـــة اجلماعـــة
أحــد أبنائــه يــدرس يف الســنة الرابعــة /جلامعــة األمحديــة واثنــان مــنهم يعمــالن . أنصــار هللا ويف خــدمات أخــرى للجماعــة

  آمني. رفع هللا درجات الشهيد ووفق أوالده ملواصلة حسناته. خارج /كستان
إH . وإH . عامــا ٧٤صــباًحا يف ربـوة عــن  ٢٥/٥/٢٠١٦دمحم أعظــم اكســري الـذي تــويف يف واجلنـازة الثالثــة هــي للسـيد 

يف قـادBن يف بيــت املولـوي دمحم أشــرف، أمـري اجلماعــة  ١٩٤٢ولــد املرحـوم يف أكتــوبر تشـرين األول عــام . إليـه راجعـون
كـان . ١٩٠٩الـذي /يـع يف عـام  دخلت األمحديـة يف أسـرته عـن طريـق جـّده منشـي دمحم رمضـان. األسبق مبدينة }رية

كـان والـده املولـوي . حفيَد حضرة املولـوي دمحم إمساعيـل اهلاللبـوري مـن جهـة أمـه، وابـَن أخـت املولـوي دمحم أمحـد جليـل
Hل املرحوم شهادة الثانوية أساًسا، مث التحق /جلامعة األمحدية بربوة عـام . دمحم أشرف معلما يف مشروع الوقف اجلديد

خــالل دراسـته يف اجلامعــة جنــح . ١٩٦٩يف عـام " الشــاهد"وختـرّج فيهــا بعـد أن جنــح يف امتحـان . حياتــهونـذر  ١٩٦١



مث ظـّل يعمـل يف خمتلـف دوائـر اجلماعـة مثـل نظـارة اإلصـالح واإلرشـاد ". املولـوي الفاضـل"يف امتحان الكّلية وامتحان 
وخــدم كداعيــة يف خمتلــف منــاطق /كســتان . الكــرمي كمــا عمــل يف وكالــة التبشــري ونظــارة تعلــيم القــرآن. وإدارة املصــنفني

، مث يف ١٩٩٩و ١٩٩٨حتــت نظــارة اإلصــالح واإلرشــاد احملليــة، وعمــل يف نظــارة التصــنيف واإلشــاعة مــا بــني عــامي 
الشـهرية الصـادرة مـن وكالـة اإلشـاعة " التحريـك اجلديـد"، مث عمـل حمـررا »لـة ٢٠٠٦إىل  ١٩٩٩وكالة الديوان ما بني 

وحــىت وفاتــه خــدم مشــرفًا علــى املتخصصــني مــن املتخــرجني مــن  ٢٠٠٨مث مــن اكتــوبر . ٢٠٠٨حــىت  ٢٠٠٦مــا بــني 
ُوفق للخدمة يف . لقد ألف بعض الكتب. كان بفضل هللا تعاىل مربيا وداعيا إىل هللا Hجحا ومناظرا. اجلامعة األمحدية

تـــه وثـــالث بنـــات وابنـــا، وابنـــه مقـــيم هنـــا ومل خلـــف وراءه أرمل. رفـــع هللا درجاتـــه. كـــان كثـــري الـــدعاء. جملـــس أنصـــار هللا
  آمني. أهلم هللا أوالده وأرملته الصرب والسلوان ووفقهم ملواصلة حسنات أبيهم. يستطع حضور جنازة أبيه


