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أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من 
بْسِم هللا الرَّْْحَن الرَّحيم * اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّْْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الشيطان الرجيم. 

َك َنْستَ  َك نـَْعُبُد َوإَّيَّ ين * إَّيَّ عنُي * اْهدََن الصِ رَاَط اْلُمْسَتقيَم * ِصرَاط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْْي الدِ 
 . )آمني(.اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم َوال الضَّالِ نيَ 

منه يف يوم من األَّيم، بل ال خلود ألي شيء. بعضهم  يرحلكل إنسان أييت إىل هذا العامل ال بد أن 
مبكرة جدا فْيحلون، وبعضهم يرحلون يف شباهبم، وبعضهم يف سن هبم يف سن تعاىل هللا  يدعوهم

العمر يف القرآن الكرمي، حيث يصبحون أرذل متقدمة جدا، وبعضهم يعيشون عمرا طويال جدا ُُس ي 
فيه بال حول وال قوة وال علم كالوليد الصغْي، ولكنهم أيضا يرحلون من الدنيا يف هناية املطاف. وكل 

على رحيل قريبه، أَّي كان سنه، ولكن هناك أَنس يكون نطاق املتأسفني على قريب يصاب ابلصدمة 
رحيلهم واسعا جدا، وإذا كان املتوىف شخصية حمببة غادرت يف شباهبا فجأًة فيتضاعف األمل واألسف 

وندعوه قائلني: إَن تعاىل جدا. ولكنا ُعل منا عند كل أذى وصعوبة وأسف وصدمة أن نرضى برضا هللا 
 إليه راجعون. وعندما يتحلى أقارب املتوىف ابلص ر امجميل ويدعون هبذا الدعاء فنن هللا تعاىل هلل وإَن

 يرفع درجات املرحوم، كما يهيئ األسباب لنزول السكينة عليهم. 
يف األَّيم األخْية قد تويف يف حادث طالٌب عزيز ورائع جدا من طالب امجامعة اإلسالمية األْحدية 

عشرين من عمره. إَن هلل وإَن إليه راجعون. لقد أخ رين أحد اإلخوة أن صديقا له وهو ال يزال يف ال
ذهب مع زوجته لتقدمي العزاء إىل والدي الفقيد بعد ساعتني من تلقي خ ر اْلادث، فُذهلت زوجته إذ 

 وجدْت والدَة الفقيد تقول: كان ابًنا رائعا وحبيًبا إيل جدا، ولكن الذي دعاه هو أحب إيل منه. 
هذا هو شأن املؤمن اْلقيقي والذي نراه يف أتباع املسيح املوعود عليه السالم، حيث ال يكون هناك 
صراخ وال عويل. نعم، يتأسف املرء ويبكي ويشعر بصدمة شديدة. َمن ذا الذي يكون أك ر مصااًب 

الذي يرحل ابنه  أو من ذا الذي يكون أكثر صدمة من األب ؟ا من األم اليت تويف ابنها يف شبابهًـ وأمل
أن والد الفقيد أيضا أصيب بصدمة شديدة حني تلقى خ رًا أن ابنه تعرض  لقد ُأخ رتُ  ؟الشاب



ْلادث، فظل يبكي ويدعو هللا تعاىل، ولكن ملا انكشفت عليه اْلقيقة بعد قليل وعلم بوفاة جنله قال 
 إَن هللا وإَن إليه راجعون، وحتلى ابلص ر امجميل. 

ؤمن اْلقيقي. ال شك أن املرء يستحيل أن ينسى موت ابنه الشاب سريعا، لكن فهذا هو شأن امل
، ويبكي ويدعوه تعاىل لنزول السكينة عليه ولرفع درجات تعاىل املؤمن يشكو بثه وحزنه إىل هللا

 الراحل. 
كنُت يف رحلة يف أملانيا، ويف يوم سفر العودة، وقبيل اخلروج ابلضبط وصلين اخل ر أن حادًًث قد وقع 

يل مرة بعد أخرى وُوفقت للدعاء يرتاءى هبؤالء، مث وصلين خ ر وفاة املرحوم. فبدأ وجه الشاب العزيز 
ة املتحدة يقابلونين ابنتظام، أيضا. كان شااب رائعا جدا. إن طالب امجامعة اإلسالمية األْحدية ابململك

لذلك فنن يل صلة ومعرفة شخصية مع كل واحد منهم، وإذا كان عندي متسع من الوقت فنهنم 
يسألونين بعض األسئلة وأجيبهم. عندما جاء هذا الشاب يف آخر لقاء له كان عنده أسئلة، واستغرق 

كرُت هذا األمر حني أخ رين والده أبن الرد عليها وقًتا ال أبس به، إذ رددت عليها ابلتفصيل. لقد تذ 
العزيز رضا كان مسرورا جدا إذ قال يل: لقد وجدُت اليوم ردا مفصال على سؤايل يف اللقاء الذي 

 استغرق حوايل ربع ساعة. 
كنت أجد يف عينيه على الدوام حًبا وبريقا خاصا جتاه اخلالفة. عندما التحق ابمجامعة كنت أظن أنه 

إىل اللعب، وأن إخالصه ووفاءه هو مبستوى كل أْحدي عادي، أو مبستوى الشباب رمبا أكثر مياًل 
الذين يكونون يف مثل سنه، ولكن هذا الشاب قد خط أ حدسي وتقديري متاما، إذ كان نشيطا يف 
الدراسة. كان حيب األلعاب، ولكنه كان سباقًا يف اإلخالص والوفاء. كان متحمسا أبن يكون سيًفا 

فعاله ما نوى. العديد ع عن اخلالفة والدين. وكما ذكر زمالؤه بعض أحواله فقد أكد أبمسلوال للدفا 
من أصدقائه وزمالء صفه من طالب امجامعة األْحدية وكذلك إخوته وأخواته ووالديه قد  كتبوا يل عن 

لدين حماسنه ومزاَّيه، وقد أمجع امجميع تقريبا على ذكر أمر وهو أن التواضع وحسن اخللق والغْية ل
املرحوم. والذين يثين عليهم  صفاتوحب اخلالفة وحسن الضيافة واحرتام مشاعر الغْي كانت أبرز 

امجميع قوٌم وجبت هلم امجنة حبسب قول النيب صلى هللا عليه وسلم. هذا الشاب كان عنده ْحاس 
مجسد السليم شديد خلدمة الدين. ولعله كان يشرتك يف األلعاب من تسلق امجبال وغْيه إلدراكه أن ا

ضروري خلدمة الدين. كل انطباع من االنطباعات اليت كتب يل اإلخوة عن هذا الشاب اْلبيب 
 يكشف عن بعض من حماسنه. 

 01لقد تويف العزيز رضا سليم وهو ابن السيد سليم ظفر الذي يعمل يف مكتب سكرتْيي اخلاص، يف 
 62 هلل وإَن إليه راجعون. ُولد املرحوم يف إثر حادث أثناء تسلق جبل يف إيطاليا. إَن م6102سبتم ر 
يف غلفورد ابململكة املتحدة. نذره والداه خلدمة الدين حتت مشروع "الوقف نو".  م0991سبتم ر 

دخلت األْحدية يف عائلته عن طريق والد جده السيد إله دين، القاطن يف قرية قريبة من قادَّين، 



ي هللا عنه. التحق العزيز رضا ابمجامعة اإلسالمية األْحدية حيث ابيع على يد حضرة اخلليفة الثاين رض
 الصفامتحان اجتاز ، وكان أول شاب من عائلته قرر أن يكون من الدعاة. قد م6106يف عام 

الرابع. كان املرحوم من املنخرطني يف نظام الوصية، فقد قدم استمارة  الصف سينتقل إىل الثالث وكان 
وصيته قيد إكمال اإلجراءات الالزمة، وقد كتبُت للمكتب املعين ابلوصاَّي  تالوصية بعد ملئها، وكان

 ين. و ترك املرحوم خلفه األبوين وأختني وأخَ أنين أقبل وصيته. 
يف  -الذي كان مع الطالب يف هذا التنـزه امجبلي -يقول اْلافظ إعجاز أْحد، أستاذ امجامعة األْحدية

قضينا الليلة يف  قبل يوم من اْلادث، مث إىل قمة امجبل  افةكنا قد قطعنا املسذكر تفاصيل اْلادث:  
قاطعني مرت تقريبا. أي كنا قد نزلنا من القمة إىل امجانب األسفل  011القمة بـ  أسفلكوخ يقع 

وكان معنا قرابة عشرة متنـزهني آخرين أيضا. مث انطلقنا يف طريق العودة قرب الساعة  الطريق األصعب،
قدم العزيز رضا سليم فجأة  فانزلقتْ وكن ا منشي معا يف طابور،  مادا متاالثامنة صباحا، كان الطقس جي

، ألمامإىل ا بسرعة بسبب االحندار الشديد يف الطريق انزلقو جر، فلم يتمالك نفسه حبأو اصطدمت 
ُجرح رأسه بسبب السقوط ومن مَث  مل يتمالك نفسه وسقط على رأسه. كان البسا خوذًة ومع ذلك 

قبل اإلصابة كان قد أُغمي عليه أو توقَّف نَفُسه يف أثناء السقوط إنه  . يقول األطباء إىل املنحدر
لكن مل به و  على رأسه. يقول اْلافظ إعجاز أْحد أبين حاولت أن أمسك ابمجروح نتيجة سقوطه
فحاول اإلمساك  به"مهايون" الذي كان ميشي أمامه أن ميسك طالب السيد الأجنح، مث َنديُت على 

إىل األسفل. عندما رأى زمالؤه اْلادث حاولوا  انزلق املرحومأيضا مل ينجح يف ذلك، حىت  به ولكنه
مث جئت ببقية الطالب إىل . هم ألن ذلك كان خطْيا جداولكين منعتُ  إلنقاذه املنحدرينـزلوا إىل أن 

وطأة ما كانوا قادرين على املشي بسبب  ألن الطالب مكان أعلى مبساعدة بعض املتنـزهني اآلخرين
رئ االطو  إىل مكان أسفل. بعد اْلادث أخ رَن فرعَ  نزلوا. علما أن الطالب كانوا قد الشديدة الصدمة

كان املرحوم رضا سليم  يف غضون عشرين دقيقة.  رتبيكو ابهلاتف فورا، ووصل هل اْلكومي واإلسعاف
ليكوبرت يف املكان املشار إليه، اهلهم بواسطة أحدَ  وااإلسعاف عن املكان فأنزل فرقةأمام أعيننا فأخ رَن 

 ليكوبرت.اهلمجيع الطالب إىل مهبط قبل وصول ولكنهم مل خي روَن بوفاة املرحوم 
ليكوبرت يف غضون ساعة. كان اهلمدينة قريبة بواسطة  وبعد توثيق وفاته أوصلوا الطالب كلهم إىل

 توبوك مسار"الطقس يف وقت اْلادث صافيا متاما، واملسار الذي كنا منشي عليه حينذاك يسم ى 
، أخ رين أنه قابل أَنسا هناك وقال بعد ذلك م، والد املرحوم أيضايلالعادي". وقد زاره السيد حممد س
 ، وقد قابلها وال صعوبة فيه، وقالوا أبن أبناءهم أيضا م روا من هناامجميع أن هذا املسار عادي جد

يتنـزه هنا كل يوم. وميشي الناس على ذلك املسار عادة إنه هنالك شخص متقدم يف السن أيضا وقال 
لى هذا مبن فيهم الكبار والصغار. عندما علم الناس احملليون ابْلادث قالوا أبنه ال خطر يف املشي ع

 على هذا النحو. تعاىل كان مقد را من هللا   هرَّي بل يبدو أن األمراملسار ظا



ووسائل  "واتس آب" وع رلقد سردُت هذه التفاصيل كلها ألن بعض الناس يعل قون ع ر اهلواتف 
أخرى تعليقات غْي صحيحة، مثل قوهلم أبن املرحوم كان قد خرج وحده، أو الطقس مل يكن جيدا أو 

نشرت  البسا لباسا مناسبا، وهلم  جرا، بينما قداملرحوم  يكنالضرورية، أو مل  زمم االهتمام ابللوامل يت
جريدة حملية خ را عن اْلادث وقالت أبن الرتتيبات الالزمة كلها كانت يف حملها، وكان الطالب 

أن يستخدموا العقل عليهم البسني لباسا على النحو املطلوب. فالذين ينشرون مثل هذه التعليقات 
عليقاهتم، وبدال من التعليقات من هذا القبيل جيب أن يُظهروا املواساة، إذ ليس يف املوضوع خطأ عند ت

على هذا النحو، أَّي كان السبب تعاىل ، بل يبدو أن األمر كان مقدَّرا عند هللا املسئولنيأحد وال خطأ 
تعاىل اْلق أن قدر هللا فنن  ، اإلصابة بدوران يف الرأسانزالق القدم أو بسبب سواء  ،وراء اْلادث

ه، لعل هللا تعاىل قد ر حياته إىل هذا اْلد. إن زمالءه الذين كانوا معه يف هذه الرحلة يف ل عملَ عمِ 
 سريعا.  طبيعتهمويرفع معنوَّيهتم فيعودوا إىل  عزائمهم حالة صدمة، فندعو هللا تعاىل هلم أيضا أن يقوي

سيبقى هذا الذكر جارَّي يف األصدقاء ولكن فبل، ال شك أن الذكرَّيت ال تُنسى، كما قلُت من ق
 يتطرق إىل طالب امجامعة األْحدية أي  نوع من اليأس والقنوط.  الجيب أ

ويتحلى مبزاَّي كثْية، أذكر بعضها  لطيفا جدا: كان ابين هذا (والد املرحوم) سليم ظفريقول السيد 
 لزجر والتوبي ابه خطأ مل خيِفه ومل أيبه من على سبيل املثال أبنه كان يصدق القول دائما، وإذا صدر

، دق املقال دائما. كان حيب الصغاربل كان من عادته االعرتاف خبطئه وص، قط مقابل القول اْلق
شديد و أخته كثْيا. بل إذا هنرت أخُته أوالَدها كان املرحوم يبكي لكونه حساسا ألوالد فكان يتودد 

 التأثُّر ويقول هلا أبن إصالح األوالد ال يتم بضرهبم. 
يقول والده أيضا أبنه عندما كان يقابلين  يف كان املرحوم يذكر مالقاته معي. لقد سردُت قبل قليل ك

حا مسرورا، وكان يشاركنا أيضا يف فرحته وسعادته. كلما كان أييت ع ر اهلاتف فرِ  ذلككان يذكر هلم 
ويقول: إين ذاهب ملالقاة اخلليفة وال أريد  ،مة األظافرقال   يف املكتب نيطلب من العاملللمالقاة كان ي

عند املصافحة. )أقول: كم من الناس يهتمون مبثل هذه األمور الدقيقة(. كان يشعر  تُضر ه أظافريأن 
ه وأشياء التو بسعادة عارمة إبعطاء اآلخرين أشياء من عنده. عندما كان صغْيا كنا نشرتي له الشوك

عه على يف يده يف اليوم األول وز   قع شيء منها، ولكن إذا و سبوعليستخدمها على مدار األأخرى 
 زمالئه. 

إىل بيوهتم يف  الذهاب هناك طالب يدرسون يف امجامعة األْحدية وهم من خارج لندن، فال يستطيعون
عددا كذا وكذا من زمالئي قادمون ، فكان املرحوم يقول ألم ه أو أخته أن كل مرة  عطلة هناية األسبوع

 الطعام ألهنم سيأكلون معي.  هلم معي فأرجو أن جته زي
إذا أعطيناه شيئا لألكل يف أثناء وجوده يف دار اإلقامة فما كان أيخذه إال إذا كان يتابع والده ويقول: 

. ويف بعض ويقول: ال أستطيع أن أكله متخفيا عنهم ،مبقدار ال أبس به ويكفي لرفقائه يف الغرفة



.  هايَّ كَ غسَلها و هذه مالبس صديقي فأرجو  :ويقول ،كان حُيضر مالبس أصدقائه إىل البيتاألحيان  
جتاه  . كان كرميابكل اهتمامأعماهلم  زينجوكان  هوأخوات إخوتهكانت له عالقات اْلب واملودة مع 

بل األحرى أنه كان جيتنب  على نفسه نه كان يبخلاآلخرين أما نفسه فال يصح القول إب
 وكما قلت سابقا وصيته مقبولة بفضل هللا ،اإلسراف.كان قد مأل االستمارة لالخنراط يف نظام الوصية

 يكن واخللفاء حبا مجا، ومل يكن يتحمل أي كلمة ضدهم، ومل . كان حيب املسيح املوعود تعاىل
يصمت قط عند ُساع أي طعن يف أحدهم. ويقال كان وجهه حيمر  دوًما عند ُساع أي كلمة ضد 
اخلالفة. يقول أهل بيته: ملا كان املرحوم صبورا ومل يكن يطلب شيئا قط لذا كنا نضطر لالهتمام 

تب إيل بعض ابحتياجاته أبنفسنا. كان يساعد الطالب من خارج بريطانيا يف اللغة اإلجنليزية، لقد ك
الطالب الكبار أيضا: كان املرحوم يساعدَن أثناء التحضْي المتحان اللغة اإلجنليزية أي كان يدر ِسنا. 
مل يكن فيه أي غضب مطلقا بل قد كتب عنه امجميع أن املرحوم كان ابسم الوجه طلق احمليا دوما.  

ان والداه وَقفاه قبل الوالدة مث بعد كان ميازح مزاحا طيبا ويتمتع به أيضا. كان حمافظا على الصالة. ك
الثانوية تشرَّف بوقف نفسه شخصيا أيضا. لقد َنل نصيبا من صفة الصديقية حبسب سعته لتمسكه 

 قول اْلق. بدوما 
كتب والده يف الرسالة يل: كانت عندي أمنية عارمة منذ والدته أن خيدم هذا الولد امجماعَة بصفته 

قلت له: كان هذا الولد قد أصبح داعيًة قبل إهناء الدراسة يف  ،شخصيا داعية، مث عندما ذكر يل أيضا
امجامعة األْحدية. وسرتون من خالل الوقائع اليت سأسردها لكم كم كان مولعا ابلرتبية ونشر الدعوة.  
كان قد قام هبذه الرحلة أيضا لتبقى صحته جيدة ومن هذا املنطلق ينبغي أن تسمَّى رحلًة دينية. رفع 

 مثواه عند مقربيه.وجعل درجاته تعاىل  هللا

ؤقت"، ويف اليوم املوقف اليف برَنمج "مانشسرت قضى بضعة أَّيم يف قد يقول والد املرحوم: كان رضا 
الذي كان سيعود من هناك ألقى أحدهم ظرفا يف جيبه، فلما فَتحه املرحوم وجد فيه مبلغا معينا، 

ع لنا. فأرسل ذلك الرجل رسالة إيل وكتب فيها لقد جاء فأعاده إىل صاحبه قائال: َّي عمي، هذا ممنو 
إىل هنا شاب صغْي من طالب امجامعة األْحدية فحيـََّرَن، إذ قد بذل جهودا متناهية إلجناز مهام ه 
وحني قدمُت له مبلغا رفض. إذا خترج يف امجماعة األْحدية أمثال هذا الشاب ُدعاًة فسوف يظهر يف 

 ما. امجماعة تغيٌْي روحاين حت

تقول والدة املرحوم: كان ابين ِمطواعا للوالدين وللجماعة، من املعلوم أن كل ولد حيب والديه إال أن 
ابين هذا كان له أسلوٌب فذٌّ وَندر، فكان ابرًّا يب ومهتما يب. كان أسلوب حديثه يف كل قضية مهما  

ان يف البيت يساعدين يف كانت بسيطة رائعا. كان يعامل الصغار والكبار حبب واحرتام، عندما ك
شئون البيت، حيث كان يسألين بعد كل فرتة رمبا تعبِت دعيين أساعدك. مل يكن يتحمل أن يراين 

يف هناية قلقًة، وكان دوما يقول جيب أن ال تدمع عيناك أبدا. عندما كان أييت إىل البيت من امجامعة )



ع الفائت. يف صغره عندما كان سيدَن ( كان يسأل عن امجميع ابهتمام كيف قَضوا األسبو األسبوع
اخلليفة الرابع رْحه هللا يزور إسالم آابد كان يسرع إىل حضرته فور عودته من املدرسة قائال أَن ذاهب 

شفاها  -إىل زَّيرة حضرته والسْي معه. الدكتورة نصرت جهان احملرتمة من ربوة اليت هي مريضة جدا
هلا عالقات عائلية أبسرة رضا املرحوم. فكان يقول:  ،َّيم هناوتتعاجل يف هذه األ -وعافاهاتعاىل هللا 

أدعية املرحوم حبقها.   وميتعها ابلصحة والعافية. تقبل هللا  إين أدعو هلا كثْيا أن يشفيها هللا 
كنت رأيت يف الرؤَّي ليلة امجمعة أن الناس أيتون إىل بييت بكثرة وتلتقط الصور كثْيا. فاستيقظت 

وقلت لزوجي: لقد رأيت رؤَّي خميفة، فلسُت مراتحة هلا لذا أرجو أن خُترج الصدقة صباحا  ،مذعورة
 فقال يل سُأخرجها بعد الوصول إىل املكتب. لكن اخل ر املؤسف جاء قبل ذلك. 

تقول الوالدة: كلما اشرتيت له لباسا ارتداه بفرحة وأثىن عليه. كان مضيافا جدا، إذا كان أحد دعاه 
مل يكن ينساه، مث إذا وجده مصادفة يف إسالم آابد أسرع إىل البيت وقال إن فالَن وفالَن هنا  ملأدبة مرة

 الطعام عندَن. لتناول يف إسالم آابد فحضِ روا الطعام، أريد أن أدعوهم 

قبل اخلروج إىل هذه الرحلة علَّمين الكتابة ابللغة األردية على املوابيل لئال أبقى حمتاجة إىل  مث تقول:
حاول جاهدا للعمل  هإخوته للكتابة، ولكي أكتب له الرسالة بنفسي ويرد عليها مباشرة. كلما نصحت

أيضا. حاَفظ على عالقته ابخلالفة، وكان يبذل قصارى ه ؤ أصدقا، وهذا ما حدَّث عنه ابلنصيحة
جهده للعمل حىت أببسط أوامر نظام امجماعة. ذات يوم قال يل: َّي أمي، أريد أن أكون داعية جيدا 

 وأحب أن أنشر رسالة امجماعة على نطاق واسع وأُدخل الكثْيين يف األْحدية حىت تفتخري يب. 

كان أخا حمببا جدا، كان صغْيا لكن تفكْيه كان عميقا جدا، كان تقول أخت املرحوم رفيعة احملرتمة:  
صغره، وكان يتكلم مع امجميع حبسب أعمارهم. مل جيرح مشاعر أحد قط، كان رغم يعتين ابمجميع 

أعمال ترميم املباين أو  كانت تُقام يسمع لكالم كل واحد مبنتهى اهلدوء ويرد عليه ابحرتام. يف املاضي  
فكان املرحوم يعتين  ،لعم ال واملتطوعون أيتون إىل إسالم آابدللجنة إماء هللا وكان ا كانت القاعة تبىن

 هبم ويقدم هلم الشاي واملأكوالت وخيدمهم دوًما، وكانوا يقولون: ال يهتم بنا هنا سوى هذا الولد. 

يقول أخو املرحوم أسد سليم: كان املرحوم ذا طبع بسيط جدا، وكان يقول قوال سديدا دوًما، قد 
أخواه يشغالن وظيفة جيدة فاشرتَّي ألخيهما )علما أن  اشرتينا لعزيزي سيارة حاليا وفاجأَنه هبا.

ويقول: أول ما سأل املرحوم عن هذه السيارة هو مثنها، مث قال:  ،الصغْي سيارة(. يتابع أخو املرحوم
 ينبغي أن أعتاد على حياة بسيطة ومتواضعة لكوين داعية للجماعة وينبغي أال أقتين أشياء غالية الثمن.

، وكـان أحـد بسـوءتقول أخته السـيدة أمـة اْلفـيظ: كانـت إحـدى ميزاتـه أنـه مـا كـان يريـد ُسـاع ذكـر 
ع الناس على تغيْي أفكارهم السلبية إىل اإلجيابية. كان دائًما يقول: ينبغي أن ننظر إىل حيظى بقدرة إقنا 

 حسنات الناس، وبدال من ذكرهم السيء ينبغي أن ندعو هلم.



العيـد أخـذ مبناسـبة وهناك مثـال علـى بسـاطة طبعـه أنـه كلمـا اشـرتت لـه الوالـدة احملرتمـة لباًسـا جديـًدا 
ًء، ولــذلك كــان يلــبس فوقــه شــيًئا قــدميًا لــه  يظهــر مــن لباســه هــذا تصــنـ ًعا ورَّييفكــر بعــد ارتدائــه يف أال 

 كامجاكيت وغْيها.
الذي كان معه يف هذه الرحلـة: أعـرف رضـا األستاذ يف امجامعة األْحدية يقول السيد عطاء القدوس 

فقـــد عنـــدما ســـجل هـــو فيهـــا، وعليـــه  صـــغره. كنـــت يف الســـنة األخـــْية يف امجامعـــة األْحديـــةمنـــذ ســـليم 
شــىت أثنــاء الــدورات مســئوليات إال أنــين شــاركته يف أداء  ،قضــيت ســنة واحــدة فحســب معــه يف امجامعــة

 الرتبوية خلدام األْحدية واجتماعاهتم ويف امجلسات السنوية. 
ولقــد أخــ رين رئــيس خــدام األْحديــة أيضــا أن املرحــوم كــان يــؤدي واجبــه علــى أحســن مــا يــرام خــالل 

 قبيل االهتمام ابخلدام وعقد جمالس األسئلة واألجوبة. اجتماع خدام األْحدية من
لقـد اختـاروا كلمـة فخمـة - الصـحةيقول السيد عطاء القدوس: كان العزيز رضا سليم خيـدم يف قسـم 

ولكنـــه مل يقـــل قـــط : ملـــاذا عهـــد إليـــه هـــذا  -إال أن العمـــل األســـاس يتعلـــق ابلنظافـــة وغْيهـــاأي الصـــحة 
 بكل جد  واجتهاد ومبثابرة اتمة.العمل؟ بل كان يؤدي هذا الواجب 

مث يقول: لقد وفقُت لتدريسه أيضا يف امجامعة، كـان طالبًـا جـادًّا وذكيًّـا حقًّـا. كـان جيلـس يف الصـف 
األول أمام امجميع بكل نشاط وانتباه ويتكلم بوجه مبتسم. ال أتذكر أنه أظهر غضبه علـى شـيء. كـان 

وإذا أراد معرفـة وضـع الفـريَقني الالعبَـني كـان خيــرج  ،يـتدائًمـا يسـاعد اآلخـرين. كـان حيـب لعبـة الكريك
 بعد إخبار املدرس بذلك واستئذانه.

مل يكـن لبـاب املرحـاض وفيـه  ،يقول: خالل مهمـة تسـلق امجبـال األخـْية قضـينا ليلـة يف سـكن جبلـي
قــال و بــل  ،، فطلــب منــه امجميــع أن يبقــى حارًســا علــى البــاب فــأدى هــذا الواجــب بكــل ســرورمغــالق
 هبذه اخلدمة فليوقظين دومنا تردد.من أجله ا: إذا احتاج أحد ليال ألقوم أيض

كــان يريــد أن يســافر إىل كرواتيــا مــع زميلــه العزيــز ظــافر بعــد إكمــال مهمــة تســلق امجبــال هــذه. وكــان 
قـائال: عنـد  ،عينه خالل هذه املهمة، فكان املرحوم يبدي له اهتماًما كبـْيًا تأصيبقد العزيز ظافر هذا 

 .تعاىل نزولنا من امجبل سنأخذك إىل املشفى للفحص الطيب إن شاء هللا
 تعامـلاليقول: كان رضا سـليم شـاابًّ خملًصـا واقًفـا للحيـاة. وكـان مـن ميزاتـه البـارزة االجتهـاد واملثـابرة و 

 امجميع ابألخالق. مع
الــذي كــان فيــه -الصــف  يقــول الســيد ظهــْي خــان أحــد أســاتذة امجامعــة األْحديــة: وفقــت لتــدريس

ســنتني اثنتــني. لقــد رأيــت يف هــذا الفــىت صــفة متيــزه عــن اآلخــرين وهــي أنــه كلمــا ُعهــد إليــه  -العزيــز رضــا
الكاملـة، ولقـد الحظـت أنـه كـان يظـل يشـتغل لوحـده املسـئولية عمٌل أجنـزه بكـل شـوق وجهـد وبشـعور 

النهايــة حبســب قدرتــه حــىت ولــو  مــن أجــل إجنــاز العمــل املعهــود إليــه، يبــذل جهــده إلكمــال العمــل حــىت
 تفر ق الطالب اآلخرون الذين كانوا معه.



ضرورية، ي أنه كان يتجنب طرح أسئلة غْي كانت هناك صفة مجيلة أخرى يتحلى هبا رضا سليم وه
وكلما سأل كان سـؤاله يتعلـق ابعرتاضـات الغـرب علـى اإلسـالم واألْحديـة، وكـان يقـول أحيـاًَن إنـه كـان 

ص غْي مسلم أو غْي أْحدي وهو من طرح عليه خالل نقاشه هذا السؤال. لقد ول ع يف نقاش مع شخ
هللا تعــاىل يف قلبــه ْحاًســا مــن أجــل الــدفاع عــن األْحديــة أي اإلســالم اْلقيقــي والــرد  علــى االعرتاضــات 

 اليت توج ه إليها.
 امجهاز ان ذلكوكيف سياريت  USBيقول: لقد ركب العزيز رضا يف سياريت مرتني للتنقل وسقط منه 

 ، ومل يكن فيه شيء من األمور الالغية.حمتوًَّي على التسجيالت الصوتية لكتب املسيح املوعود 
السيد سيد مشهود أْحد: كان املرحوم يف جممـوعيت التعليميـة والرتبويـة، وهو ويقول أستاذ آخر هناك 

إضافة إىل مسامهته يف النشـاطات  وكان يبدي اهتماًما غْي عادي يف املسابقات العلمية والرَّيضية أيضا
مقارنـة مـع زمالئـه الطـالب. وقـد حفـظ يف السـنة  ،الدراسية. كانت معلوماته العامة غزيـرة وكانـت أكثـر

بيت شعر مـن أجـل املسـامهة يف مسـابقة حفـظ األبيـات الشـعرية، وكـان يتميـز  011املنصرمة أكثر من 
حفظــا جمــر ًدا دون فهــم املعــىن بــل كــان يفهــم معانيهــا ابالســتعانة أبنــه حــني حيفــظ األبيــات فــال حيفظهــا 

 ابألساتذة. 
يقول: كان لدى "سليم رضا" ْحاس قوي للتبليغ. لقـد أُرسـل يف السـنة املاضـية إىل "لـوئر روهيمبـ " 
للوقف املؤقت حيث شارك مع أفراد امجماعة احمللية يف مهمة توزيع النشرات وإقامة الطاوالت الدعوية، 

خــالل ذلــك التقــى بشــخص إجنليــزي كــان مســيحًيا نشــيطًا، فلمــا أخــ ره العزيــز رضــا علــى ضــوء حبــث و 
مـن الصـليب وهجرتـه إىل كشـمْي، انـده   عـن جنـاة املسـيح الناصـري  أورده املسيح املوعود 

ذلـــك الشـــخص مث أخـــذه العزيـــز لـــزَّيرة املســـجد ودعـــاه للحضـــور فيـــه، وظـــل علـــى التواصـــل معـــه علـــى 
ويف امجامعــــة  -أي فــــرع إســــالم آابد-فة إىل ذلــــك كـــان مســــتعًدا دائًمــــا يف مجاعتــــه احملليـــة الـــدوام. إضــــا

 األْحدية للمشاركة يف مهمة توزيع النشرات وإلقامة الطاوالت الدعوية. 
فقلـت هلـم أن يقومـوا  -وكان هو مـنهم-لقد سافر إىل إسبانيا بعض زمالئه أو بعض طالب امجامعة 

 نشرة هناك. 01011، وبفضل هللا تعاىل قد وز عْت هذه اجملموعة ألف نشرة هناك 01بتوزيع 
ــا يتســم بطبــع هــادئ، الســيد يقــول أســتاذ امجامعــة  أو  امجبــنيمل أره مقط ــب منصــور ضــياء: كــان طالًب

إال أنـه لـو اعـرتض أحـد بغـْي حـق علـى اخلالفـة أو علـى معتقـدات امجماعـة رأيـُت الغضـب  ،غاضبا قط
هـــا، وهـــذا دليـــل بـــني  علـــى أنـــه قـــد ُأشـــرب يف قلبـــه اْلـــب والغـــْية للخالفـــة. الشــديد ابدَّي يف وجهـــه حين

ويضــيف: مثــال ارتباطــه ابخلالفــة ورغبِتــه يف كســب العلــم هــو أنــين كلمــا حتــدثُت يف الصــف عــن خطــب 
الطــالب عــن اخلطبــة تبــني  يل أنــه كــان يســتمع إىل اخلطبــة  ذان صــاغية  فحصــت معلومــاتاخلليفــة أو 

ابلدعوة والتبليغ. وهذا مـا كتـب إيل  امولعً كثْية. مث يقول: الحظُت أن املرحوم كان ويتذكر منها أشياء  



جتماعيـة، وكـان يُعِـد  اال التواصـل امجميع. كـان مـن عادتـه دعـوة غـْي األْحـديني إىل امجماعـة علـى مواقـع
 غْي األْحديني جبهد جهيد إبرشاد أساتذته. اعرتاضات وبراهني على ردودا 

مث يكتب زميله السيد سـفْي أْحـد: إنـين مـن بلجيكـا، وكـان املرحـوم يعـرف أنـين ال أذهـب إىل البيـت 
يف عطلــة أســبوعية فكــان أيخــذين إىل بيتــه لُيطعمــين طعــام البيــت. مث إنــين ضــعيف يف اللغــة اإلجنليزيــة، 

 فكان ُيساعدين يف فهم الدروس ألجه ز لالمتحان. 
لني  الطبع ويلقـى اآلخـرين بوجـه طليـق ويبقـى مسـتعدا ملسـاعدة وكذلك يقول الشاهزيب أطهر: كان 

اآلخــــرين. ويضــــيف: حــــني بُعثنــــا للوقــــف املؤقــــت وضــــعنا طاولــــة املناشــــْي الدعويــــة يف الســــوق فجــــاءَن 
مســيحي ان، فــبلَّغهم رضــا رســالة األْحديــة علــى أحســن وجــه، كــان علمــه واســعا جــدا وكــان لديــه ْحــاس 

ســـخط، وكــــان جيمـــع الطــــالب اآلخـــرين ويــــنظ م بـــرَنمج التســــلية. شـــديد للتبشــــْي، ومل يكـــن يتحــــدث ب
 ،أثنــاء وْقفنــا املؤقــت م6102يضــيف: أتــذكر حــادًث، وضــعنا طاولــة املناشــْي الدعويــة يف أغســطس آب 

وا أبـدإلينـا وا ءجـافجاءَن بعـد قليـل أشـخاص "ريـ  فرسـت" وكـانوا يوز عـون املناشـْي ضـد اإلسـالم، وملـا 
بكـــل هــدوء ولـــني فعرفــوا ابلنهايـــة أن هـــؤالء علــيهم ة ولكــن رد  رضـــا ســـليم يســألون أســـئلة بلهجــة قاســـي

 املسلمني ليسوا من املتطرفني. 
وكــذلك يقــول زميلــه يف امجامعــة الســيد ظــافر: كنــُت جالســا يف الصــف مــع املرحــوم ففجــأة أخــذ قلمــا 

الوقــت الفــار  وقـال يل: َّي ظــافرن حنـن ُنضــيع كثــْيا مـن الوقــت وبــدأ يكتـب جــدول األعمــال ويشـْي إىل 
فيــه، وقــال: جيــب أن نقــوم بشــيء يف هــذا الوقــت أيضــا ونســتثمره بــدال مــن تضــييعه، وكــذلك عــزم علــى 

 قراءة بعض املواد  من األساتذة يف هذا الوقت الفار . 
هــذا هــو الطالــب نفســه الــذي ذكــرُت عنــه أن عينــه ُأصــيبت قلــيال، يقــول: ملــا أصــبُت قــال يل املرحــوم 

وصـــولنا إىل قاعـــدة امجبـــل ســـنذهب إىل املستشـــفى لكـــي يـــتم عالجـــك بشـــكل  مـــرارا: َّي ظـــافرن حـــال
. يقـول: انتبـهزلـ ت قـدمي كـان  وكلمـا ،زول من امجبل كـان املرحـوم يُبـدي قلقـا شـديداـعند النو  صحيح.

 altitudeيضـــيف: يف الســـنة املاضـــية أثنـــاء تســـلق امجبـــال أصـــبُت مبـــرض االرتفـــاع الـــذي ُيســـمى 

sickness فكان املرحوم يُداريين ويسـألين مـرة بعـد أخـرى، ولكـين مل أكـن أعـرف أن هللا تعـاىل قـد ر ،
ســبوعية كــان أييت مســجِ ال اعرتاضــات تُثــار ضــد امجماعــة ويســأل األســاتذة األعطلــة الشــيئا آخــر. وبعــد 

 عن ردودها. 
الفـة للغايـة، ومل اْلافظ ٰطه: كان فـداء اخلالفـة، وحيـب اخلوهو كذلك يقول طالب آخر من امجامعة 

يكن يتحمل أي كالم ضد اخلالفة ونظام امجماعة قط، مرة تفـو ه شـخص كـان قـد ابتعـد عـن امجماعـة، 
مبـا ال يليـق مبقـام اخلالفــة فقـال لـه رضـا: أســتطيع أن أُسـع منـك كـل شــيء ولكـن ال أسـتطيع أن أحتمــل 

 أي كالم ضد اخلالفة أبدا. 



الســنة املاضــية بعــد العــودة مــن تســل ق امجبــال كنــا  خــذ  الســيد دانيــال: يفوهــو مث يقــول طالــب آخــر 
عن تسل ق امجبال للسنة القادمة، وكان رضا سـعيدا جـدا، وكنـا نرسـل إىل مع اْلافظ إعجاز أْحد درسا 
فيديو النزهة ابمجوال. كان يسعى دومـا لُيسـعدَن وحيـاول أال يضـيع وقتـه، وكـان يقـرأ كتـااب مقاطع بعضنا 

د، ويطلب من أصدقائه أن يُوقظوه وقت التهجد جديدا كل أسبوع. وكان يسعى لاللتزام بصالة التهج
إذا كان َنئما. كان حيـب أن يكسـب العلـوم الدنيويـة إضـافة إىل دراسـة امجامعـة. كـان تواقـا للمعلومـات 

 العامة وحفظ األبيات من الشعر، وكان يشارك يف مسابقة حفظ األبيات. 
رجــات املرحــوم وجعــل مثــواه عنــد ابختصــار، كتــب إيل النــاس كثــْيا مــن األحــداث. رفــع هللا تعــاىل د

مرب يـــا مثاليـــا وداعيـــًة مثاليـــا قبـــل خترجـــه يف  -كمـــا قلـــُت ســـابقا أيضـــا-قـــدمي أحبائـــه. كـــان هـــذا الولـــد 
. وفـ ــق هللا تعـــاىل طـــالَب مجيـــع امجامعـــات يف العـــامل ليـــزدادوا كبـــْية للخالفـــةامجامعـــة، وكـــان يكـــن  غـــْية  

وأال  يقتصــر أصــدقاء املرحــوم علــى بيــان حماســنه فقــط بــل إخالصــا ووفــاءا ويــؤد وا واجبــاهتم حــق التأديــة، 
ـــَر دومـــا يل بتحل ـــي ليـــؤد وا حـــق الصـــداقة اب تلـــك احملاســـن ويســـتخدموا كـــل قـــواهم خلدمـــة الـــدين، ويتيس 

َنِصــْيًا. أعطــى هللا تعــاىل والــَدْي املرحــوم  وللخلفــاء القــادمني أمثــل أعــوان يكــون كــل واحــد مــنهم ُســْلطَاَنً 
حــة القلــب، وأن يَثبتــوا علــى مــا أظهــروه مــن الصــ ر راضــني برضــى هللا تعــاىل، وينــالوا وإخوتــه وأخواتــه را

 أفضال هللا تعاىل، وْحاهم هللا تعاىل من كل ابتالء ومصيبة يف املستقبل. 
سأصــلي صــالة امجنــازة بعــد صــالة امجمعــة، إن شــاء هللا. امجنــازة حاضــرة، سأصــلي صــالة امجنــازة يف 

 صفوفكم يف املسجد. اخلارج وعليكم أن تسو وا 
********** 

 


