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****** 
ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لــــــــــــــه  وأشهد أن  م  

َِ ِمدهلل هلل ر ِّ هللا اِلع ال مني  * الرممِح ن الرمحيم * م الك يـ ِوم الد هللايجيم. الشــيطان الر   مهللا هللا الرممِح ن الرمحيم* ا ن * بســِ
ر اط الم  ِست قيم  * صهللا ر اط  اِلمهلل ك  ن ِست عنيهلل * اِهدان  الص هللا ك  نـ ِعبهللدهلل و إَّيم هلُلوِّ ع ل ِيهِم ذهللاين  أ نـِع ِمت  إَّيم ِْ َ رِي اِلم  ِم   ع ل ِيههللا

ُمال هللاني     .  آمنيو ال ال
اليوم أود أن أذكر لكم بعض املرحومني الذين تهلـلوهللفُّوا يف اآلونة األخرية  وكان لكل واحد منهم مهنة 

شرتكون يف أمر واحد كانوا ي  مجيعاً  همخمتلفة وكان هلم جمال عمل خمتلف ومعايري خمتلفة للثقافة  لكن
وهو أهنم كانوا مهللوفني بعهد البيعة إبيثار الدين على الدنيا حبسب كفاءاهتم ومؤدين حق بيعة املسيح 

وكانوا يكن ون خللفائه كامل  الوفاء واإلخالص وكانوا يؤدون حقوق العباد وأثبتوا أن  املوعود 
هو التعليم األمثل إلحيائه  املخلص للنيب  احملبم  التعليم اجلميل لإلسالم الذي بعث هللا 

 كانوا يقدمون منوذجا عمليا للعمل به يف اَقيقة.  للبشرية  و 
قلت إهنم كانوا يشرتكون يف هذه األمور  وليس ذلك فحسب بل كانوا يشرتكون يف مزاَّي أخرى  

الصالة والسالم هو  يهكثرية  وبعد االستماع إىل سواحنهم ينشأ اليقني أبن سيدان املسيح املوعود عل
ني ميكن أن نتعلم األسلوِّ إلنشاء العالقة اَقة ب_ ابالرتباط به _ الوحيد يف هذا العصر الذي 

 . العبد وربه  وتعلمناه على أرض الواقع  وينشأ لدينا اليقني الكامل ابإلله اَي والتسليم برضاه 
وأحد هؤالء املرحومني الذين أود أن أذكرهم  داعيتهللنا األمحدي السيد ذو الفقار أمحد دمانك احملرتم 

سنة  إان هلل وإان  42عن عمر يناهز  21/4/2020الداعية اإلقليمي يف إندونيسيا  وقد تهللويف يف 
مانك واسم يف سومطرة الشمالية. اسم والده شهرول د 24/5/1978إليه راجعون. كان من مواليد 

ه  الذي ابيع بدعوة موالان زيين دهالن جد  كان جده شهنور دمانك. أول أمحدي يف عائلة املرحوم  
 1997. كان الداعية املرحوم ذو الفقار احملرتم تلقمى الدراسة يف اجلامعة األمحدية من 1944احملرتم يف 

بعد جلامعة األمحدية املركزية. و إبندونيسيا  وكان املقرر فيها يومذاك أقصر مقارانت اب 2002إىل 
التخرج وهللفق خلدمة اجلماعة بصفته داعيًة أمحدَّي يف مناطق خمتلفة ملدة مثاين عشرة سنة  ترك زوجته 



السيدة مرمي صديقة احملرتمة وأربعة أوالد هم جاذِّ وعائشة خولة وخرية فاطمة وخيثريه نصرية  حيث 
 ل هؤالء األوالد موقوفون يف مشروع وقف نو. أشهر  وك 8سنة وأصْر بنت  15عمر أكرب ولد 

يقول داعيتنا هناك السيد معراج دين احملرتم: كان السيد ذو الفقار داعيةً انجحا جدا وجمتهدا  حيثما 
عهللني أجنز أعمال الرتبية والتواصل والتبليغ على خري ما يرام. كان املرحوم يتكلم مع اجلميع بقول لني هللا  

مع اجلميع  وكان دوما يلقى الناس بوجه طلق  مل يكن يطلب أي شيء  ةصادقوكانت له عالقات 
 قط  بل كان دوما ينصح ابلدعاء.

وهذه اخلصلة هي روح وقف اَياة وجيب أن يتحلى هبا كلُّ واقف للحياة  أي إذا احتاج إىل شيء 
فليسأل هللا وحده وال يطلب أي شيء من َريه. وهذه امليزة َاية يف األمهية  وجيب أن يسعى كل 

ام ع من الدعاة الذين ابيع الكثريون بدعوته. ويف واقف للتحلي هبا. كان املرحوم بفُل هللا 
جاء إىل هنا أيُا على حساِّ اجلماعة َُور اجللسة السنوية. كان املرحوم يعمل دوما  2018

 رائعة  وبسبب ذلك كان ينال النجاح يف كل مكان.  ميدان العمل حبسب خطة عمل  يف 
مثل ذلك يقول الداعية األمحدي السيد آصف معني احملرتم ذاكرًا خصال  املرحوم اَميدة: كان 

يتحلى مبزاَّي عدة  كان رجال تقيا ورعا وخملصا ومطيعا  وكان مريُا منذ مدة ومع ذلك كان  املرحوم
بعا له  عملتهلل اتحريصا على إجناز أعمال اجلماعة. عندما كان يعمل يف والية رَّيؤ كداعية إقليمي 

بسبب و فكان قائدا جيدا. كانت له عالقات جيدة مع اَكومة واملنظمات املختلفة يف الوالية  
ذلك تسىن له إلقاء احملاضرات العدة يف شىت اجلامعات. إضافة إىل ذلك قد تواصل مع كثري من 

إقامة  ذلك يف الوالية كلها  ومتكمن من واسعة من أجلوعرمفهم ابجلماعة  وقاد محلة  اجليل الُائع 
  الُائعا اجليل ذفرع  لي للجماعة يف سنْيكي من جديد بعد انقطاعه عشرين سنة. وللتواصل مع ه

تطلب ي كان املرحوم يُطر للسفر إىل جزر صْرية عرب السفن وكان االنتقال من جزيرة إىل أخرى
م مرضه يستنهض اهلمة ويقول سأظل أخدم اجلماعة  وقتا من ساعة ونصف إىل ساعتني  وكان َر

 إىل آخر َظة من حيايت ما دمتهلل أقدر على ذلك  ونتيجة ألسفاره هذه ابيعت أربع عائالت بفُل
 . هللا 

كان املرحوم يتلقى العالج يف املستشفى بسبب الْسيل الكلوي  ويف هذا الوضع أيُا شارك يف 
اجتماع  لي  وملا سأله أحد اخلدام ملاذا حتملت هذه املعاانة؟ قال له سوف أظل أسعى للمشاركة 

ال يف خدمة شْو يف كل برامج اجلماعة ما دمت حيا  صحيح أين مريض  لكنين أمتىن أن أبقى دوما م
 اجلماعة. 



ضطراِّ ألبسط اال بديع هبا كل واقف للحياة  ال أن يهلل هذه هي عاطفة واقف اَياة وينبْي أن يتمت
 األمور  كما يفعل البعض منهم. 

كذلك قد كتب الداعية األمحدي هناك السيد مظفر أمحد احملرتم: كنت زميل املرحوم يف اجلامعة 
ر إىل زار قادَّين السنة املاضية  وكان قبل السف إنه قدقادَّين  حيث  األمحدية  وآخر مرة القيتهلله يف

أن يطيل عمره حىت يتمكن من زَّيرة قادَّين. وكان يقول:  قادَّين شديد  املرض  وكان يدعو هللا 
لالعتمار ببيت هللا وتسىنم يل اللقاء مع خليفة الوقت  وبقيِت عندي أمنية عارمة  لقد وفمقين هللا 

بفُله هذه األمنية أيُا  وتشرف بزَّيرة قادَّين. صحيح أن اجللسة  يف زَّيرة قادَّين. فحقق هللا 
ذلك بيف العام املنصرم مل تهللعقد لكنهم كانوا قد وصلوا إىل هناك قبل اختاذ القرار إبلْاء اجللسة  و 

سنحت له الفرصة للعبادة بكل حرية. يف قادَّين تفاقم مرض املرحوم لشدة الطقس والربد القارس  
يف هذا الوضع الصحي اَساس قد حقق  للعودة إىل إندونيسيا عاجال  لكن هللا  همما اضطر 

قربة أيُا مأمنيته الطيبة  فقد سعد ابلصالة يف بيت الدعاء ويف املسجد املبارك. أخذتهلله إىل هبشيت 
هناك. كان املرحوم داعية جمتهدا جدا  فلم يستسلم ملرض قط  على كرسي املعاقني  فدعا هللا 

م شدته  وكلما ع هدت إليه اجلماعةهلل مهمًة ما أجنزها على خري ما يرام.   َر
مثل ذلك كتب داعية آخر هناك السيد ساجد احملرتم: مل يكن املرحوم يستحيي من استشارة الصْار 

شئون التبليغ  فكان كثري التواضع  وكان ميلك إرادة قوية  ففي السنة املاضية كان مريُا وحني  يف
 حتسمن جاء َُور اجتماع خدام األمحدية بقطع مسافة طويلة. 

 املكتب   وحني عهللينت قبل ثالث سنوات يفمسؤوالً يقول السيد ابسوكي احملرتم: كان املرحوم داعية 
الدعاة يف ميدان العمل خبصوص الربامج التبليْية  الحظت أن املرحوم كان املركزي  وتواصلت مع 

واإلخوة  هذه الربامج التبليْية كان يساعد الدعاة احملليني وإلجناحيهللعد  خطة العمل للتبليغ بروعة  
النشيطني يف التبليغ على تنظيم أعماهلم على أحسن وجه  وكان دوما يقول يل  جيب حتديث قائمة 

عني  لكي يتم تشجيع اإلخوة الداعني على العمل. وهذا هو األسلوِّ الصحيح أن يهللرى عدد املباي
البيعات  ويهللسأل اإلخوة الداعون ويهللطلعوا عليها  فبذلك يبق ون نشطني  وميكن تنشيط اجلدد أيُا 

 يف نظام اجلماعة. 
ا كنا نهللعد التبليغ. فعندميقول الداعية سرمد احملرتم: كان املرحوم ميلك كفاءة خاصة إلجناز أعمال 

خطة عمل لفتح الطرق اجلديدة للتبليغ من "بهللنتو" إىل منطقة "سوسا" اَدودية يف إقليم سومطرة 
الشمالية  أعدم شىت الربامج واخلطط بكل عزم ومهة. وهذه اَملة استمرت طويال  مث توقفِت لقلة 



ن دوما  اجلدد من املنطقة نفسها. كاالنفقات  إال أن نتائجها ظهرت حيث كانت َالبية املبايعني
مهمتنا هي التبليغ ونشر البذور  ومن احملتمل أن يكون اَصاد وجين  إنيقول: ال تيأسوا أبدا  إذ 

 الثمار من نصيب َريان. ابختصار كان ميلك إرادة قوية وأوىف بعهد الوقف بكل وفاء.                                         
وجته وأوالده فه بوجه حسن  رفع هللا درجاته وحفظ ز عهد بيعته وعهد وقِ  وىف  لقد درجاتهرفع هللا 
 لهم مجيعا. وتكف  

الذي و   واملرحوم الثاين الذي سأتناول ذكره هو الدكتور بري  مد نقي الدين من إسالم آابد ابكستان
أهللصيب بفريوس  ابعشرة أَّيم تقريبً نيسان/أبريل. إان هلل وإان إليه راجعون. قبل وفاته  18تويف يف 

لكن بعد ذلك و  يف البدايةالكوروان املتفشي  وظهرت عالماته فدخل املستشفى  وبدأ يتحسن 
. نيسان فنهللقل إىل العناية املشددة حيث انتقل إىل رمحة هللا تعاىل يف املساء تقريبا 18ساءت حالته يف 
ه كالمها زوجون ويعيشون يف بيوهتم. كان أبوه وأممجيعهم متو وأربع بنات.  واحدا وترك زوجته وابنا

. كان جده صويف أمحد جان ال. وتصل شجرة نسبه إىل من أوالد أصحاِّ املسيح املوعود 
 من أصحاِّ املسيح املوعود  وجده من أمه ماسرت نذير حسني  من أبيه بري مظهر اَق 

يف املدرسة  ف للمصلح املوعود حيظى بشرف كونه زميل الص الكبار. كان بري مظهر اَق 
ملدة  األمحدية بقادَّين. هاجر من لدهيانه إىل قادَّين وتشرف ابملكوث يف بيت املسيح املوعود 

ستة أشهر تقريبا. وكانت أم الدكتور املرحوم حفيدة حكيم  مد حسني صاحب الوصفة "مرهم 
 عيسى". 

 عام بلغ عاما واحدا من عمره  أي وهلللد يفي 1947عام كان بري  مد نقي الدين عند انقسام اهلند يف 
. هاجر مع عائلته من قادَّين إىل الهور أوال مث سكن يف عند وفاته تقريباعاما  74فكان عمره  1946

 1975 عام انل شهادة الطب من كلية نشرت الطبية. مث يف 1970 عام "ميلسي" مبحافظة "وهاري". ويف
ْل هناك اَكومي "بويل كلينك" واشت انتقل إىل إسالم آابد حيث توظف يف املستشفى 1976 عام أو

ملدة مث ترك الوظيفة وذهب إىل إيران حيث اشتْل ملدة ثالث سنوات مث عاد إىل ابكستان وفتح عيادته 
وعشرين عاما كان يشتْل يف عيادته بنجاح بفُل هللا  ةاخلاصة يف إسالم آابد ومنذ أكثر من مخس

 تعاىل  وكان خيدم الفقراء كثريا. 
جلماعة يف إسالم آابد الدكتور عبد الباري أن الدكتور بري  مد نقي الدين كان خيدم كتب أمري ا

آن والسنة   وكان حيكم يف القُاَّي وفق القر اً عشر عاماثيِن بصفته قاضيا يف مجاعة إسالم آابد منذ 
اسيا و الفريقان. كان املرحوم خلوقا للْاية واجتماعيا و با وعطوفا وم به كان يطمئنُّ وهذا الذي  



للفقراء و بواب لدى اجلميع. وكان يالقي اجلميع بوجه طليق  ولكونه طبيبا كان متميزا يف خدمة 
يان  املرضى الفقراء من اجلماعة يف عيادته كل حني  ويف أكثر األح يستقبلخلق هللا ليل هنار. كان 

ابة الصدر. وكان برحكان يعاجل ابجملان. كان ال يستقبل األمحديني فقط كل حني بل اآلخرين أيُا 
أحبابه واسعة جدا وكان فيها عدد كبري من َري األمحديني. وكان  دائرةلناس. كانت إنساان انفًعا ل

صدقائه َري األمحديني. ألفلم يكن يفو ت أي فرصة لتبليغ رسالة اجلماعة   رزقه قوة البيانقد هللا تعاىل 
 وكان يبشر يف هذه الظروف أيُا بفُل هللا تعاىل. 
ذهبتهلل إىل جدي حُرة بري مظهر  1970 عام كان املرحوم يقول: حني تلقيتهلل شهادة الطب يف

ففرح جدا  شهادة الطب يف أسريتعلى يف ربوة وبل ْتهلله هذا اخلرب السار أنين أول من حصل  اَق 
وأسدى يل بعض الوصاَّي وقال ضمنها: عليك أن تدعو للمرضى إضافة إىل مداواهتم  ألن املسيح 

كان يقول إن الطبيب الذي ال يدعو للمرضى ويعتمد على عالجه فقط يقوم ابلشرك    املوعود
وصية ومنذ ذلك أعمل ب اً الدين: أشتْل يف مهنة الطب منذ مخسني عامنقي حقيقة. قال الدكتور 

جدي هذا وأصف للمرضى الذين يتعاجلون على يدي عالجا رخيصا وإضافة إىل ذلك أعاملهم 
ب أن وأدعو هلم. هذا هو الطريق الذي جيانقطاع ي ركعت ني نفال يوميا بال أبخالق حسنة بل أصل

يسلكه كل طبيب أمحدي  وينبْي أال يعتمدوا على مهارهتم يف املهنة فقط وال يثقوا ابألدوية فحسب 
 يعاملوا املرضى حبسن اخللق ويدعوا هلم أيُا  وإذا صلوا نفال فهذا جيد جدا.  عليهم أن بل

رحوم السيدة عظمى نقي: كان زوجي أمحدَّي خملصا للْاية وكان عنده جنون لتبليغ كتبت زوجة امل
األمحدية وابيع عن طريقه عدد جيد من الناس وأقنع الكثريين بصدق اجلماعة. هناك كثري من الناس 
الذين ال يقبلون األمحدية بسبب اخلوف أو بسبب آخر ولكنهم يقتنعون بصدق اجلماعة. فأقنع 

د ذلك. مث وأصبحت عالقاته أيُا جيدة معهم بع وأفحم البعض ابَجج والرباهنيكثريين املرحوم ال
قالت: كان يصلي ركعتني نفال للمرضى. هي أيُا كتبت هذا مث قالت: وبسبب حبه للمرضى كان 
يذهب إىل العيادة يف أَّيم الوابء أيُا لكي ال يقلقوا  واستمر يف الذهاِّ حىت أهللصيب ابَمى. مث  

إضافة إىل ميزاته هذه كاهتمامه ابملرضى وعالجهم والدعاء هلم كان ابنا ابرا بوالديه وزوجا كتبت: 
مثاليا وأاب عطوفا و با ومهتما ابإلخوة واألخوات واألصدقاء وشخصا انفعا للناس. كانت عالقته 

مل تهللنجب  :مع هللا تعاىل قوية وكان يدعو كثريا وكان هللا اَي القيوم يستجيب دعواته أيُا. قالت
 عدة سنوات  فكان املرحوم يدعو هلا كثريا  فذات ليلة كنا يف بيت اعلى زواجه ومُىإحدى بناتنا 

خرج من دورة املياه بعد الوضوء لصالة التهجد أو لصالة الفجر فاحنىن قد هذه البنت  وكان املرحوم 



اد يسقط السرير وشعرتهلل أنه يكوحني سألته عن ذلك قال: رأيتهلل ابنا على فجائية   احنناءة سريعة
تهلل فجأة ألمسك به. وهناك رواية أخرى تقول أنه رأى ابنا يف الكشف. وبعد هذا اَادث يفاحنن

رزق هللا تعاىل هذه البنت ابنا بفُله تعاىل  مع أن األطباء كانوا ال أيملون ذلك  جعل هللا تعاىل 
 هذا االبن أيُا صاَا وخادما للدين. 

من صْري ان ألذا   لسيد أرشد إعجاز وهو زوج ابنته أيُا: كان املرحوم خايل الكبريقال ابن أخته ا
أمسع عنه كثريا وأراه. كان كثري الدعاء  ومواسيا للفقراء وانكرا ذاته ومراعيا أحكام هللا ورسولهللاه حىت 

ن خيطر ايف أصعب األوقات. كلما أردان أن نستشري أحًدا يف أمور البيت أو يف األمور الدنيوية ك
ببالنا أوال أن نذهب إىل خالنا ونستشريه. إنه رأى كشفا عن فُائية اجلماعة امي يت ايه  ال أدري إذا  

حني مل تكن اجلواالت الذكية اَالية ذات شاشة  2010 عام أم ال. قال: َالبا يفيعلمه كان َريي 
قبل فرتة رأيتهلل  ال خايل:ملس عام ًة يف ابكستان على األقل  وكنتهلل جالسا عند خايل أمسع َديثه فق

إعالان وكأنه يهللؤذن وبعض الناس أخرجوا شيئا من جيوهبم ووضعوه على آذاهنم  فاستعلمتهلل وعلمتهلل 
باشرة. نرى اليوم اخلطبة مإىل يستمعون سوف وقٌت خلطبة أمري املؤمنني ومجيع الناس سوف أييت أنه 

شرفا له  نسل الصويف أمحد جان كونه من يعترب  حتقق ذلك كل أسبوع. مث كتب: كان املرحوم 
ب أن يكون صاحل بل جي ويل    وكان ينصح أفراد العائلة أبنه ليس من الكمال أن يكون املرء من عائلة

نون للتبليغ. قد  جبه له عالقة شخصية مع هللا تعاىل. كان حيب جدا تبليغ  دعوة األمحدية بل كان 
ختصار  د للتبليغ وال أستطيع أن أذكر اجلميع. ابكتب كثري من الناس اآلخرين أيُا عن شوقه الشدي

كان حيب التبليغ جدا وكان يقدم األدلة من القرآن الكرمي أبسلوِّ جيد أثناء التبليغ. وكان يدعو 
َري األمحديني إىل بيته أثناء اجللسة السنوية ويقدم هلم طعاما جيدا ويهللسمعهم برامج اجللسة وبذلك  

الذهاِّ إىل ن عقال: حني تفشى وابء الكوروان مل يتوقف خايل كانت تبدأ سلسلة التبليغ. مث 
عدة مرات وقلتهلل له وحاولتهلل إقناعه أبال يذهب فكان كل مرة يقول: إذا جلس به عيادته  فاتصلتهلل 

ذهب املرضى. وكان يقدم أدلة أخرى حىت كنتهلل أهللِفح م. كان يميكن أن يفعله األطباء يف البيت فماذا 
إىل العيادة يف حالة املرض أيُا وكان يقول: إننا أنيت هنا للخدمة وهي واجب نؤديه  وليس اهلدف 

 من العيادة جمرد كسب املال. 
الدعاء.   وكثري طيب القلبتقول إحدى بناته السيدة نورين عائشة نور الدين: كان والدي أاًب شفيقا و 

كان ينصحنا ابلدعاء يف كل أمر دائما وإبنشاء صلة مع هللا تعاىل. كلما طلبنا منه الدعاء يف أمر 
من األمور قال: ادعوا هللا تعاىل أبنفسكم  وسوف أدعو أيُا  مث كان خيربان بعد استعالم من هللا 



ان يعاجل آالف ال مهنته كجميف تعاىل ويقول لقد رأيت كذا يف الرؤَّي أو هكذا أخربين هللا تعاىل. و 
 املرضى جماان  بل يكفلهم. كان أيخذ منهم أجرة قليلة جدا  ولذلك كان معظم مرضاه من الفقراء. 
مث تقول: كان والدي قرآان ميشي. كلما أردان أن ينصحنا يف أي أمر فكان يقرأ أواًل آية من القرآن 

ث  على ب للخالفة  ملا بدأت اخلطبة تبعن ظهر الْيب  مث يرتمجها ويشرحها لنا. وكان شديد اَ
قناتنا امي يت خالل البث املباشر الذي كان لساعة فقط  مل يلبث أن رك ب الصحن يف البيت  لكي 
حيُر اإلخوة إىل بيتنا من أجل االستماع للخطبة. وبسبب حبه للخالفة كان يدعو العديد من َري 

انب تقدمي السنوية ويهللريهم مشهد البيعة  وإىل ج األمحديني ويهللسمعهم اخلطاِّ االفتتاحي يف اجللسة
ل إن كان يهتم بتقدمي الطعام هلم بشكل جيد  وكان يقو   الشاشةفعاليات اجللسة السنوية هلم عرب 

 هؤالء ضيوف سيدان املسيح املوعود عليه السالم.
صيام وأداء وال وتقول ابنته السيدة وردة: لقد عو د ان أبوان منذ الصْر على الصالة وتالوة القرآن

التربعات يف موعدها وإخراج الصدقات. عند زواجنا حنن اإلخوة واألخوات مل يهتم إال ابلدين  ومل 
فورًا  لذا ال اتهلل األمنيتتحقق  ه ليس شرطاً أنيكرتث لألمور املادية قط. وكان يعل منا منذ الطفولة أن

 بد من الصرب والدعاء على الدوام.   
ه السيد عبد القدوس: كانت عالقيت مع صهري كعالقة االبن مع األِّ. كنت ابنتزوج وقال       

أحن  شوقًا للقائه لكي أتعلم منه أمرًا جديدا  أو تفسري آية  أو دليال جديدا حول قُية من القُاَّي 
 االختالفية.

كن لويتابع ويقول: مل أكن متباسطًا مع أهل زوجيت يف أوائل زواجي  بل كنت أخجل كثريا  و  
 املرحوم قد عاملين حبب ولطف أزاال كل خجلي. 

بة يف األمور املادية من سياسة أو موضة أو توجهات وميول معاصرة.   مث يقول: مل يكن عنده أي َر
كانت العبادات والقرآن والعلوم الدينية واألخالقيات هي وحدها األمور احملببة إليه. كان ضد البدع  

ا. لقد منع بشدة من التقاليد السيئة يف مناسبات الزواج  وإذا كصخرة ال يقدر أحد على زعزعته
 ما َن ت البنات يف مثل هذه املناسبات شعرًا فيه شائبة الشرك هناهن عنه فورًا وبشدة وصرامة.

وقالت ابنته السيدة قرة العني هادية: لقد أوصاين والدي وقال: ال حتملي حقًدا ضد أحد  واعتربي 
وال تؤذي أحدا ال ابللسان وال ابلعمل. وقال أيُا: َّي ابنيت  أن حتسين  أهل  زوجك أهاًل لك 

 أساء إليك.  منمعاملة من أحسن معاملتك ليس ميزة  إمنا امليزة أن حتسين إىل 



يعل منا اإلسالمهلل  وهذا ما نبهنا إليه حُرة املسيح املوعود عليه الصالة والسالم يف هذا ما وهذا  
تلفت أنظار اآلخرين إليكم ه األخالق السامية هي اليت سوف ر وهذالعصر وقال إن هذا األم

 وجتتذهبم إليكم. 
وتقول أيُا: وقال يل أيب: الفتنة والفساد أكرب من القتل  فمنًعا للفساد تذللوا تذلُّل  الكاذِّ مع  

 كونكم صادقني. 
اليت  لنصيحةاَالية قد أوصاان هبا حُرة املسيح املوعود عليه السالم  وهذه هي  نصيحةهذه أيُا 

 لو نصح هبا اآلابء واألمهات أوالدهم لت م ك ن ا من إقامة جمتمع مجيل.
ويقول ابن املرحوم السيد بري  يي الدين: رأيت يف الرؤَّي أن حُرة اخلليفة الرابع يلقي الدرس يف 

 جالس هنالك  فخاطبين وقال: إنه ليس جمرد بيت بل هي عتبة تنال منها الفيوض  صالة بيتنا  وأان
أابك ويل هلل  يقمِن أنت فال ترتك هذه العتبة أبًدا. مث خاطبين وقال: إن أابك ويل هلل تعاىل. مث قال:

 تعاىل. 
هرية لسد شكان أيب يواسي الفقراء جدا  وكان يتكفل عائالت كثرية حيث كان يقدم هلم منحة 

 نفقات طعامهم وتعليمهللا أوالدهم ودوائهم وعالجهم. وكان يعاجل أكثر من نصف مرضاه جمااًن.
وكتب زوج بنته السيد عبد الصمد: كان املرحوم حيب القرآن الكرمي حبًّا مجًّا  وكلما أراد تقدمي دليل 

و معجزة محديني: أ رهللاين آية أقرأ آية من القرآن الكرمي مث قدم ترمجتها. وكلما قال له أحد من َري األ
ملرزا َالم أمحد  كان يرد عليه: أان معجزة من معجزاته. كان أمحدَّي كامال حًقا. كان مثااًل صادقًا 
لآلمال اليت عقدها حُرة املسيح املوعود عليه السالم على أبناء مجاعته. كان ذا شخصية طيبة  

 فكل من قابله مال طبعه إىل اخلري.
 إلنسان الصاحل  فجلساؤه أيُا يصبحون صاَني. هذه هي ميزة ا

ومل يكن يقول إنين أان اآلية بتقدمي بعض األدلة العلمية  بل عندما كان بعض َري األمحديني يظن  
ل  زح بل هذا هو اَق. وكان يهللقنع اآلخرين هبذا الدليزح يف قوله هذا  كان يقول له إين ال أمأنه مي

محديني اآلخرين الذين يعملون ابلتعاليم حًقا هم آيةٌ حي ةٌ ومعجزة على أي أنه كأمحدي وكثري من األ
 صدق حُرة املسيح املوعود عليه السالم.

فهذا هو املعيار الذي جيب على كل أمحدي أن يبلْه  أعين أن يصبح بنفسه آية بدالً من أن يبحث 
 عن اآلَّيت القدمية. 



ن نا إبسالم أابد )ابكستان(: لقد قال يل كثري مكذلك كتب السيد عبد الرؤوف  انئب أمري مجاعت
الناس أهنم ال يعرفون أيم طبيب َري املرحوم  فماذا نعمل اآلن. هناك كثري من أبناء مجاعتنا الفقراء 

لدين االذين مل جيدوا مشكلة يف العالج قط  إذ كانوا يصلون بدون أي تفكري إىل عيادة الدكتور نقي 
كنا ده. وقد قال كثري من َري األمحديني أيُا أن املرحوم كان كبري  عائلتنا  فاملرحوم ويتعاجلون على ي

ال نعمل شيًئا إال بعد استشارته. فليس األمحديون فقط بل َري األمحديني أيُا كانوا يطلبون منه 
بعض العائالت ل املشورة يف أمورهم اخلاصة. كان الطبيب املرحوم حيل اخلصومات والقُاَّي العائلية

عاما  وكان األِّ أيتيه أوال  مث  40ري األمحدية أيُا  إذ كان يعمل يف عيادته هذه منذ حوايل َ
بدأ أوالده يزورونه من أجل العالج. كان الطبيب املرحوم قد حكى قصصا عديدة للناس  حيث  ي

ند ع لدينا كان بعض َري األمحديني ينصحون أوالدهم قبيل الوفاة أن يستشريوا دائما الطبيب نقي
 أي خالف أو خصومة.

حُر الطبيب املرحوم إىل مكتيب  2019املنصرم  العامويتابع ويقول: يف آخر مجعة يف شهر مايو يف 
بعد صالة اجلمعة وأَلق وراءه الباِّ وقال: أريد أن أخربك أبمر ال يعلمه إال زوجيت. مث قال: قبل 
أربعة أَّيم رأيت يف الرؤَّي ساحة قتال قد تبعثرت فيها اجلثث  وأان واقف هنالك وأقول يف نفسي: 

الم وهو إىل مسعي صوت سيدان املسيح املوعود عليه الس ىهداء؟ فتناهملاذا مل أهللع دم مهللان بني هؤالء الش
يقول: م ن أصابته مخسة جروح فهو شهيد. فالتفتُّ إىل الوراء وإذ سيدان املسيح املوعود عليه السالم 
واقف على مكان مرتفع كقائد جيش. فبدأت أعد  جراحايت  فكانت ثالثة منها َائرة جدا  بينما  

ت بسيطة جدا على إحدى رجلي. فبدأت أستْفر هللا تعاىل  مث استيقظت. كانت هناك خدشا
ت جيب علي وة فكرةهلل التربعات  وقلوبينما كنت أفكر يف معىن هذه الرؤَّي  ألقي يف قليب بكل ق

 حساِّ تربعايت  يبدو أنين قد قصرت فيها. 
 أقم حبساِّ تربعايت قوة أنين مليقول: يف اليوم التايل ملا استيقظت لصالة الفجر ألقي يف قليب بكل 

 حىت اآلن. 
بعض  التربعات على أحسبمث قال: ويف الصباح ذهبت وفحصت اَساابت  فوجدت أين مل 

لك بعشرة آالف روبية  وأان أهللكثهللار من االستْفار منذ ذ صكاً اليوم سكرتري املال  أعطيتأموايل. وقد 
 اليوم.

السيد جميب الرمحن احملامي: لقد مسعت من املرحوم قصص  وقال ابن أخته السيد عزيز الرمحن ابن
ري مالئمة جدا مبحض  حياته من الطفولة وما بعدها مرارا. لقد أصبح طبيًبا يف ظروف صعبة َو



 أملك املبلغ أَّيم كنت ال فُل هللا تعاىل مث بربكة دعاء والديه. كان املرحوم يقول: لقد مر ت علي  
رسة عليها  فكنت أمجع الظروف الربيدية املستعملة وأفتحها وأسجل لشراء الورق ألقوم بعمل املد

ريها. كذلك كان املرحوم عندما يدرس يف مدرسة القرية مل يكن   وراء ظهرها مالحظايت الدراسية َو
الرَّيضيات  فكان يذهب إىل قرية أخرى ليتعلم من معلم الرَّيضيات هنالك  مث يرجع ملادة فيها معلم 

 زمالءه يف الصف ما تعلم منه.إىل قريته ويعل م 
ما كنا على الصالة فقال: ذات مرة عند املداومةلقد قص علي املرحوم قصة شيقة تبني  كيف اعتاد 

 ؟ادون أداء صالة العشاء  وملا سألتنا أمنا هل صليتمصْارا ظللت أان وإحدى أخوايت نلعب مث مننا ب
قلنا وحنن نيام: نعم لقد صلينا. مث عند منتصف الليل جاءتنا أم نا وأيقظتنا وهي تبكي وقالت: لقد  

. حيث كان هللا تعاىل قد أخربها حبقيقة األمر من خالل اقد صليتم انكمإ ايف قولكم اكذبتم
 بعدها أبًدا.الكشف  ومل نرتك الصالة 

على و  أوالدهنفهكذا كانت وجيب أن تكون األمهات األمحدَّيت قلقات وحريصات على تربية 
صلواهتم ومن أجل الدعاء هلم  فإن والدة املرحوم ملا قامت ابلدعاء بلوعة وحرقة  أراها هللا ابلكشف 

هذا أتثري   اان لفعله  وكتبكيهم وهي فأيقظتِ ا  حقيقة األمر أبن األوالد مل يصل وا  فأيقظيهم ليصل و 
 مل نرتك الصالة يف حياتنا قط.أننا كبري لدرجة 

يدعم معظم كالمه ابلقرآن الكرمي  ويقول: إن مل تنشأ العالقة اَية مع هللا تعاىل فال املرحوم كان   
ألن اهلدف الوحيد من بعثته كان خلق عالقة حية ابهلل  ميكن أداء حق بيعة املسيح املوعود 

 . 
الكرمي  ان علمه للقرآنيقول ابن أخته الدكتور عطاء الرمحن: كان يتدبر القرآن الكرمي دائما  وك

عميقا. وكان قد حفظ كثريا من اآلَّيت القرآنية الطويلة. كان يدعو إىل بيته يف ابكستان معارضي 
م من ظروف قاسية سائدة هنالك ويهللسمعهم خطب اجلمعة وجمر   َّيتاجلماعة األشداء على الَر

 تعاىل.  وقد انُم العديد منهم إىل اجلماعة بفُل هللا  اجللسة  كان الناس يتأثرون بتبليْه الدعوة
 كان يسكن يف لندن مث انتقل إىل تلفورد الحقا الذي  واآلن سأذكر املرحوم السيد َالم مصطفى 

 25 يف وكان يعمل متطوعا يف مكتب السكرتري اخلاص منذ كان املكتب يف لندن  وقد تويف  
عاما  إان هلل وإان إليه راجعون. لقد ابيع املرحوم يف عهد اخلليفة  69أبريل/نيسان عن عمر يناهز 

م  مكث يف املسجد وقدم 1986م. وحني انتقل إىل لندن يف عام 1983الثالث رمحه هللا يف عام 
 يهللقبل طلبه. ولكنه ملالسبب هلذا الطلب لوقف اَياة فورا. ولكن ملا كان مستوى تعليمه بسيطا  رمبا 



ظل يعمل كواقف اَياة يف املطبخ مث يف املكتب. كان صفر اليدين يف البداية ولكن هللا تعاىل ابرك 
يف عمله كثريا حىت ازدهرت جتارته ووفقه هللا تعاىل لشراء بعض العقارات مث لشراء عقارات أخرى. 

واقف اَياة   واجلماعة أيُا. وعاش وعمل ك وبسبب الربكة يف التجارة وفقه هللا لإلنفاق على الفقراء
نه  أكما قلت آنفا  من البداية أي يف عهد اخلليفة الرابع رمحه هللا ويف عهد خالفيت أيُا  لدرجة 

كلما أراد السفر إىل خارج البلد ألمر من أمور التجارة أو ألي شْل آخر أو أراد عطلة طويلة من 
ىل قدم الطلب خطيا أنه حباجة إىل عطلة ألنه يريد السفر إكان يطلب العطلة رمسيا  وكان ياملكتب  

مكان كذا وكذا. لقد عمل كواقف اَياة دوما. كان املرحوم يقول: لستهلل واقف اَياة رمسيا ولكين 
 أحسب نفسي كواقف اَياة. 

ابختصار  لقد حقق بكل إخالص ووفاء عهده الذي قطعه بنفسه وابهلل تعاىل لوقف اَياة وإن مل 
 ن واقف اَياة رمسيا. يك

ادل  للعمل يف فندق  حيث أهللعطي العمل كن همعندما كان يسكن يف املسجد يف البداية أرسله أحد
هذه الوظيفة  املال الذي أحصل عليه منولكن مل تعجبه هذه الوظيفة  فرتكها يف اليوم التايل وقال: 

ُ ل عليه  . مث بدأ العمل مع يف دار الُيافة للمسيح املوعود مقابل ن أَسل األواين دون أأف
السيد ويل شاه يف مطبخ مسجد "فُل". وقد عمل لبعض الوقت يف قسم اَراسة أيُا. ويف عام 

م  عي نه اخلليفة الرابع رمحه هللا يف مكتب السكرتري اخلاص  ومنذ ذلك الوقت أدى هذه 1993
 الوظيفة على أحسن وجه كما قلت سابقا. 

 وترك وراءه أرملة وابنتني وابنا. املرحوم منخرطا يف نظام الوصية   كان
عاما تقريبا  وأستطيع أن  34مدى ممتدة على رفقتنا : كانت مصطفىتقول أرملته السيدة  مودة 

أشهد عن هذه السنني كلها أن كل خطوة خطاها املرحوم كانت لوجه هللا تعاىل. وكان متحليا 
دة كثرية  فكان زوجا خملصا وأاب حنوان وأخا وصديقا خملصا. كان يهتم بعالقات القرابة بصفات محي

َري هياِّ.  شجاعا و    وكانعلى أحسن وجه. كان بعيد النظر  يساعد اجلميع ويقوم خبدمات عفيفة
كان شخصا فانيا يف اخلالفة. كان يقول: عندما ابيعت يف ابكستان قطعتهلل على نفسي عهدا أنين 

هد ا تعاىل مبا ع بفُل هللاقرِّ اخلليفة دوما. عندئذ مل تكن لديه وسائل كافية  ولكنه وىف   سأعيش
بة عارمة لتقدمي التُحيات املالية. عندما وهلللد لنا  إذ قد هيأ هللا له األسباِّ أيُا.  كانت لديه َر

: سأقدم نصف  هلللي  اليت ابٌن قلتهلل  كلها.   هايقد معندي للجماعة  فقال فورا: لهللامـاذا النصفهلل  ا



عندما طهللرح على البساط مشروع بناء املساجد يف أفريقيا يف البداية  مل يكن عندان بيت حينذاك  
ة ا كان يتربع هبا يف هذا املشروع. كان ينفق على نفسه قليال جدا لدرجولكن كلما مجع املرحوم نقود

حوال وكذلك  الدين يف كل األ البخل بينما كان ينفق على اآلخرين بسخاء وبْري اكرتاث. لقد آثر
كسب الدين والدنيا كليهما كمؤمن صادق. وصاحبين يف كل أمر ألكون على علم بكل شيء  

 ثقة كاملة.يب ووثق 
تتابع زوجته قائلة: كان املرحوم أمحدَّي وحيدا يف عائلته. عندما ابيع قطع مع نفسه عهدا أنه لن 

قد ابيعته و  -أيخذ شيئا من ورثة أبيه  ودعا هللا تعاىل قائال: َّي ريب إن كان مسيحك هذا صادقا
منيته هذه أفارزقين من عندك وال جتعلين  تاجا ألحد. وقد حقق هللا تعاىل  -حاسبا إَّيه صادقا

ا أي خطوة البيعة إمنا هي صحيحة حقا. مث أعانه هللا تعاىل ونصره بشىت  وأثبت أن اخلطوة اليت اختذهت 
الطرق. لقد بىن املرحوم مسجدا كبريا يف قريته يف ابكستان  واضعا يف اَسبان أن أهلها سينُمون 

 ساعد أقاربه مبن فيهم إخوتهإضافة إىل ذلك كان يإىل األمحدية يوما من األَّيم على أية حال. 
ثرية هبذا وقد كتبت زوجته أحدااث ك أدعيته.يف استجابة وأخواته بشىت الطرق. كان واثقا بشدة 

 الشأن. 
مث تقول ابنة املرحوم: كان  ور حياة والدي هو حب هللا تعاىل وحب اخلالفة اليت أقامها هللا تعاىل.  

 د استهللجيبكذا وكذا مبناسبة كذا وقبا ما خيربان أنه دعا كان كامل التوكل على هللا تعاىل  كان كثري 
 . له فيما دعا

كان حريصا دائما للحصول على ترب ك من اخلليفة  وإن حصل عليه كان حيتفظ بنصيبه منه حتما 
ه ضيوفا مث يوزعه على اآلخرين قليال قليال لسيتفيدوا منه. كان حيتفظ ابلتربك يف البيت ليعطي شيئا من

للجلسة. لقد اتصل يب كثري من معارف والدي وقالوا: نشعر كأننا أصبحنا يتامى مرة أخرى.  قادمني 
كان يساعد الفقراء كثريا. عندما كنا نسكن يف لندن  انتقلنا من منطقة "تونتغ" إىل شارع "َريسن 
هال" كان يسعى جاهدا للحصول على بيت واسع حىت يتمكن من خدمة ضيوف املسيح املوعود 

  ا أنه جيب أن حنصل على بيت قرِّ مقر اخلالفة وال نريد أحسن وجه. كان يقول دائمعلى
العيش بعيدا عنه أبدا. كان والدي يساعد اجلميع بكل إخالص. إذا واجه أحٌد كربًة أو صعوبة بذل  
كل ما يف وسعه لتفريج كربته وعنائه. وقال يف النصيحة األخرية اليت أسداها يل قبل مرضه األخري:  

ين مرتبطة ابجلماعة  والتزمي ابلصالة وتالوة القرآن الكرمي وسيكون هللا معك دوما. هذا ما قالته كو 
ابنة املرحوم الصْرى  وتقول السيدة مدحية مصطفى  ابنته الكربى: صحيح أن والدي كان قد جاء 



ى كثري من لبهللعد نظره ومبادئ حياته جعلته سباقا عو من قرية ومل يكن مثقفا كثريا  ولكن أفكاره 
املثقفني. ففي العصر الراهن هناك قلة قليلة من الناس الذين يعطون املرأة مكانة متساوية للرجال 
ابملعىن اَقيقي. أما والدي فلم حيسب البنات عبئا قط  بل كان كثريا ما يقول: م ن رهللزق بنتا فقد 

لى حد سواء وعلى نتيه عبنه وبوبدأت أَّيم راحته. لقد أدى واجب تعليم امشقته أفلح  وانتهت أَّيم 
أحسن وجه ومل يقص ر يف ذلك قط. ولكن إىل جانب حب األوالد مل يْفل عن حقوق هللا وحقوق 
العباد قط. ومل يرتك الصالة تفوت مهما كان مستوى مشاَله  مثل أَّيم العيد أو زواج ابنة وما 

ق واالنتباه أال دائم القلان وكله عمل. شاهبها. كان متوكال على هللا تعاىل  وكان واثقا أنه لن يتأخر 
 حيدث النقص يف العبادة فيكون مدعاة لسخط هللا تعاىل. 

يقول ابنه السيد س ِرفراز  مود: عندما كنا نسكن يف منطقة "توتنغ" كنا حينها أيُا نذهب للصالة 
 البيت نصل ي يفيف مسجد الفُل ابلتزام. وإذا مل نتمكن من أداء الصالة مجاعة يف املسجد كنا 

مجاعة حتما. كان والدي يقول يل: إذا أردت أن تنال شيئا فاعلِم أن هللا تعاىل وحده قادر على 
يتك. كلما حانت الصالة كان والدي يرتك املشاَل كلها ويؤدي الصالة فورا. كان يص بين ححتقيق بهلْل

أدعيته اليت تصلنا. وكلما عاد عاما. إهنا لربكات  15لصالة الفجر ابلتزام منذ أن بلْتهلل من العمر 
هبتهلل أان للصالة أم ال. وإذا صدر مين التكاسل يف ذلك تفق د هل ذ بعد صالة الفجر من املسجد

أحياان كان يقول يل: إن عدم اإلخالص هلل تعاىل مُر  لك فقط  وليس هللا حباجة إىل صالتك  
 فصالة كل إنسان تفيده وحده. 

لكنه عاف عند تدهور حالته حيث كان جيد صعوبة ابلْة يف التنفس  و : طلبنا اإلسقائال ابنه يتابع
وصولنا  عندو يف هذه اَالة أيُا كان يصلي قائًما بدال من أن يؤدي صالته جالًسا أو مستلقيا. 

ملا كنا ننزل من الدرج أكد علي  مرة بعد أخرى انصًحا: داوم على الصالة ابجلماعة و إىل املشفى 
 وأد ها على وقتها.

  فكان يهللقيم يف بيتنا قرابة أربعني ضيًفا من ضيوف أما ابلنسبة إىل خدمة ضيوف املسيح املوعود 
اجللسة السنوية ألن بيتنا كان كبريًا سابًقا  فلما انتقلنا إىل مكان أقرِّ إىل املسجد وكان بيتنا صْريًا 

ا تدبريهلل  مخسةً مع ذلك كان حيوي   اً عشرين ضيفو  ةإقامة مخس وعشرين ضيًفا؛ مع أنه كان صعًبا جدًّ
يف بيت صْري إال أنه كان يفعل ذلك بكل سرور. )لقد سألته أان أيُا عدة مرات عن ذلك فقال 

 (أبننا نسلم البيت للُيوف أما حنن فندبر حالنا كيفما استطعنا



لما ك  كان يقول دائًما: ينبْي أن نتقدم ابلدين والدنيا مًعا  ولكن تذكروا أنه ليس سهال  وابلتايل
 واجهكم أمر دنيوي مقابل أمر ديين فآثروا الدين على الدنيا دوًما. هذا ما وص ى به أوالده دوًما.

يقول ابنه أبنه كان ينصحين دائما أن كل ما منلكه هو أمانة أبيدينا جلماعة هللا تعاىل  لذلك جيب 
 علينا حفاظته وتنميته بنية استخدامه لصاحل اجلماعة.

أال نتأخر يف أداء التربعات  وكان هو بنفسه يؤدي تربعاته يف اليوم األول من كل كان ينصح دائًما 
شهر. وكان يقول يل: ال تظنن  أبًدا أن اجلماعة حباجة إىل تربعاتنا بل حنن نستطيع ابلتربعات أن 

 جنذِّ نعم هللا تعاىل.
ه قبل وضعه ما تكلم بآخر  -قبل أن يدخل يف الْيبوبة-ابنه: يف األَّيم األخرية من مرضه  يقول

على جهاز التنفس الصناعي هو أنه قال يل: َّي سرفراز! أعرف أن اليوم األول من الشهر قد مُى  
ا  ولكن اذهب إىل خزانيت ففيها مجيع ملفايت وفيها مجيع حساابت تربعايت  فأد هللا مجيع تربعايت وفقه

 ن كل شهر وال تتأخر أبًدا.وتذك ِر نصيحيت دوًما أن تؤد ي كل تربعاتك يف اليوم األول م
يقول محوه كرامت هللا: لقد أد ى عزيزي مصطفى حق القرابة بكل إخالص مع أرحام زوجته وكان 
 ة.يعتربين يف درجة والده اَقيقي. لقد قُى حياته كلها يف عبادة هللا تعاىل خادًما عند عتبات اخلالف

سات من كالم بعض األدعية القرآنية ومقتبكذلك يقول نسيبه )زوج بنته( السيد بالل: كان يعطيين 
مصورة  كما كان يرسلها إىل أوالده وأصدقائه وأقاربه أيُا انصًحا إَّيهم أن  املسيح املوعود 
املقتبسات. ولقد رأيت أنه كان حيصل على نسخة لدرس كان يلقى يف  ويقرؤواحيفظوا األدعية 

مسجد الفُل  وكان يقرأه مرة أخرى عند وصوله إىل البيت  مث كان يعطيه للجميع للقراءة  كما  
كان أيخذ جبواله صورة ويرسلها إىل إخوته َري األمحديني وأوالدهم  وبعد ذلك كان يسأهلم على 

 أم ال  وهكذا كان يقوم ابلتبليغ. وهاقرؤ اهلاتف إذا كانوا قد 
كان مُيافًا  فكان دائًما أييت يوميًّا ببعض الُيوف إىل البيت  هذا كان دأبه يف األَّيم العادية  أما 

عتربوا وعشرين ساعة  وكان يقول للُيوف: ا اً يف أَّيم اجللسة فكان الُيوف أيتون ويذهبون أربع
كرم خترجوا يف أي وقت تشاؤون  وال داعي لالستئذان. كان يهذا البيت بيت كم وميكنكم أن تدخلوا و 

بشكل خاص وكان يقول هلم إن أبوايب مفتوحة لكم يف كل األوقات.  ضيوف املسيح املوعود 
إن أتى أحد إىل بيته مبناسبة اجللسة وأقام عنده مرة  مث يف السنة املقبلة أقام يف مكان آخر فكان 

ته وأداء نه كان يفكر أن ما منعه من جميئه إىل بيته هو التقصري يف خدمذلك يثري قلًقا شديًدا عنده أل
ًما عنه.  واجب الُيافة جتاهه. مث كان حياول قدر املستطاع أن أييت هبذا الُيف إىل بيته َر



كان قد رتب أموره الدنيوية وجتارته بشكل ال حتول دون أدائه الصالة على وقتها. وابلتايل فكان 
 وأييت إىل املسجد يف أوقات الصالة. يرتك كل أعماله

زوجته السيد سهيل أمحد شودري: كان املرحوم من أولئك الذين حيبون ثالثة أمور إىل  وويقول أخ
حد اجلنون؛ األول: العبادة  الثاين: اخلالفة  الثالث: الُيافة. كان بيت األخ مصطفى يقد م مشهد 

 .دار الُيافة المتالئه بُيوف املسيح املوعود 
يقول السيد أسلم خالد وهو يعمل يف مكتب السكرتري اخلاص: كنا نلتقي به يومًيا يف مكتبنا  كان 
املرحوم يتحلى أبوصاف عالية  كان شجاًعا  سباقًا يف كسب اَسنات  مهتمًّا ابلفقراء ومُيافا 

حرص شديد  هوفياضا يف أداء التربعات. كان دائم البحث عن األعمال اَسنة والعمل هبا. كان لدي
كان يتطلع إىل أخذ أعمال اآلخرين لينجزها هو. وكان يقول دائًما:   أنه للعمل يف املكتب لدرجة

 هذا هو رحبي ومكسيب اَقيقي. وكان يفرح قائال: هذا هو العمل الصحيح الذي أقوم به اآلن.
ل املرحوم بدأ عيقول السيد فهيم أمحد هبيت وهو أيُا يعمل متطوًعا يف مكتب السكرتري اخلاص: ل

ا  إال أنه كان أييت 1992العمل يف املكتب منذ    ويف تلك األَّيم كان عدد العاملني قليال جدًّ
ابنتظام ويقوم أبعماله  وكان عامال وفيا ومُحيًّا. كان ميلك صفات محيدة كثرية وأبرزها وأحبها 

يفة حىت يف بعض رتشاد اخللاليت هي جديرة أبن يْبط عليها  حبه القليب للخالفة وطاعته هلا واس
األمور الصْرية. لقد وس ع هللا تعاىل عليه رزقه  وكلما ذكر ذلك قال: لقد رزقين هللا تعاىل كل هذا 

 بربكة العمل يف هذا املكتب وحُوري على هذه العتبة.
 

  ولقد 1981- 1980كانت أواصر الصداقة تربطين ابملرحوم منذ عام   يقول الدكتور طارق ابجوه
رأيته عن كثب منذ قبوله األمحدية وحىت وفاته. كان يتميز أبوصاف محيدة كثرية وال سيما أنه كان 

ألراضي يف رفعِت عليه بعض القُاَّي املتعلقة اب كانت قدمتوكال على هللا تعاىل وعاشقا للخالفة.  
انتقل هراب من الشرطة إىل "سندهـ" وأخذ يقيم عند أحد أقاربه  وهنا تعرف على  اكم البنجاِّ ف

األمحدية واستمرت سلسلة الدعوة والتبليغ إىل ثالث سنني متواصلة  ظل خالهلا يرفع األذان يف 
مسجد األمحديني  األمر الذي كان حيبه منذ البداية. ويف النهاية رأى رؤَّي أدت به إىل اختاذ قرار 

قد جاء إىل بيته  عة فورًا. وكانت الرؤَّي كما يلي: رأى أن اخلليفة الثالث للمسيح املوعود البي
ام  مث أشار إىل السيد سليم وقال له: تعال  وقال مبتسًما: إنين حباجة إىل اثنني من الشباِّ اخلد 

يع. كان أنت  مث أشار إليه أي إىل السيد مصطفى وقال له أيُا: تعال أنت. وبعد هذه الرؤَّي اب



ريها من النشاطات قبل البيعة أيُا  ولكنه قطع شوطًا كبريًا يف  يشرتك يف اجتماعات اجلماعة َو
الرقي يف اإلخالص بعد البيعة  وبكثرة استماعه إىل اخلطب وجمالس األسئلة واألجوبة كسب ثقة يف 

يصمد  كن أنكان يقول أبنين كاف للمشايخ َري األمحديني فال أحد منهم ميأنه  نفسه لدرجة 
 أمامي.

. كان يكن 2010لقد وفق ألداء العمرة مرات عديدة مث وفقه هللا تعاىل ألداء فريُة اَج يف عام 
بة يف أن يكون له بيت يف مركز  حبًّا كبريًا لقادَّين وألجل ذلك كان كثريا ما يزورها. كانت لديه َر

 اجلماعة  فعم ر بيًتا يف قادَّين مث قد مه للجماعة.
لدكتور إبراهيم انصر هبـيت الذي كان يعاجل املرحوم: ليست معرفيت ابلسيد َالم مصطفى يقول ا

قدمية. َري أنه قد أتيحت يل فرصة االهتمام به كطبيب مستشار خالل مرضه األخري. )كان هو 
ًُا عنده  يقول:( لقد رأيته  الطبيب املشرف يف املشفى الذي أدخل فيه السيد مصطفى فصار مري

األخري وعاينت يف هذه الفرتة القليلة بعض األمور اهلامة اجلديرة أبن تذكر. مع تفاقم مرض يف مرضه 
روان الذي تعرض له كان متمسًكا بشدة مبدأ الرضا برضى هللا تعاىل. أتذكر أنين جئته و فريوس ك

وقلت له لعلك لن تستعيد صحتك نظرًا إىل شدة املرض  فسمع ذلك وصمت قليال مث قال: أرضى 
 أو قلق بل كان مطمئنًّا. َزن  شيئة هللا تعاىل. مل يكن على وجهه أي أثر مب

يقول الدكتور: واألمر اآلخر الذي أث ر يف نفسي كثريا هو حبه للخالفة. بسبب شدة املرض كنا 
للُْط اهلوائي اإلجيايب املستمر وإليصال األوكسيجني  وإهنا  CPAPنة يحباجة إىل أن نستخدم ماك

شديدة حبيث إن استخدامها يسبب ضيقا لدى املريض ويؤدي أحيااًن إىل حدوث حالة نة يماك
قولون أبن خليفة نة أيتيه أفراد عائلته وييخطرية لديه. فلما كان يبدي تُايًقا شديًدا حيال هذه املاك

الوقت أرسل لك رسالة )وكانوا يوصلون له رساليت( أن تتصرف وفقما ميلي عليك األطباء. كنت 
ه قد ازدادت نة  وكأن مهتيأنه كلما تلقى رسالة من اخلليفة كان يهدأ ويطمئن ويصرب على املاك أرى

 وكأنه كسب قوة يف جسمه. 
يقول: ورأيت كذلك أنه مل يكن يتناول أدوية العالج ابملثل ليستعيد الصحة بل كان يستخدمها ألن 

ة  وهذا األمر اء عدمية النظري مع اخلالفهذه الوصفة وصفها اخلليفة له. كانت له عالقة احملبة والوف
ا.  أتثرت به جدًّ

رفع هللا تعاىل درجات مجيع املرحومني  وعاملهم هللا تعاىل بلطف أكثر من وفائهم مع دين هللا تعاىل 
. حفظ هللا تعاىل ومن سعيهم لتحقيق عهود بيعتهم. إهنم من الشهداء كما قال املسيح املوعود 



هم للعمل حبسناهتم واالستمرار فيها. ندعو هللا تعاىل أن يكون هؤالء ممن أوالدهم ورعاهم  ووفق
ينشئون عالقة وطيدة مع هللا تعاىل ويرتبطون ابجلماعة واخلالفة بعالقة الوفاء دوًما  وأن يستجيب 

 هللا تعاىل يف حقهم دوًما تلك األدعية اليت كان آابؤهم يدعون هبا هلم. آمني.
 

 

 


