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

 الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان من باهللا
 الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين يوم مالك * الرحيم
تمعأَن ِهملَير عغَي ضغوبالْم هملَيال عو الِّنيآمني. (�الض  (  

األغلبية من األمحديني الذين يسكنون هنا إما ولدوا أمحديني أو وصلت األمحدية إىل عائالم 
ومعظمهم ينحدرون من أصل باكستاين وسمح هلم أن . حني كانوا صغارا فتربوا يف بيئة أمحدية

وا هنا ويكونوا مواطنني، ألم قالوا أنه مل وال يسمح هلم يف باكستان مبمارسة التعاليم يقيم
  . اإلسالمية حبرية حبسب عقيدم، وقد يكون من بينهم الذين رفعت عليهم قضايا يف احملاكم

هنا شفقةً منها عليهم ألم يسمون باملكوث باختصار، قد أذنت احلكومة لألغلبية منهم 
واألمحديون . إذًا، إن إعالنكم بكونكم أمحديني يوِقع عليكم مسؤولية كبرية. سهم أمحدينيأنف

الذين جاءوا إىل هذا البلد بسبب ثقافتهم أو مهارم مث وجدوا فرصا مواتية لتنمية مواهبكم 
. العلمية واملهنية وينتسبون إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية ليسوا استثناء من هذه املسؤولية

كذلك األمحديون اجلدد عندما يبايعون وينضمون إىل اجلماعة األمحدية بعد يقينهم يقينا كامال 
فلن يعفيهم اهللا .  تقع عليهم أيضا مسؤولية أن يؤدوا حق البيعة�بصدق دعوة املسيح املوعود 

  .رأوا األمحديني بالوالدة أو األمحديني القدامىمن املسؤولية لقوهلم بأم تصرفوا متاما  كما 
 اليت - ونقرأ كتبه�فمن الضروري لتربيتنا يف هذا العصر أن نفهم تفاسري املسيح املوعود 

ولكين أريد أن أقول لألمحديني .  وهي مهيأة لنا، لذا ال عذر عند أحد-تفسر القرآن والسنة



فيجب على . لقدامى أنه إذا تعثّر أحد بسبب تصرفاتكم ستشاركون حتما يف خطئه وذنبه هذاا
األمحديني القدامى الذين أكرمهم اهللا تعاىل حبيث وفّق آباءهم لقبول األمحدية أو وجدوا نعمة 

ال األمحدية منذ صغرهم، وحتسنت ظروفهم بفضل اهللا تعاىل ومنته نتيجة جميئهم إىل هذه البالد، أ
ينسوا أم حتت كنف منة اجلماعة وعليهم أن يسعوا جاهدين خللق تغريات طيبة غري عادية يف 
أنفسهم شكرا هلذه املنة، وجيب أن يطِلعوا أوالدهم أيضا باستمرار على منة اهللا عليهم إذ وفّقهم 

م أن يضعوا يف لالنضمام إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية، ويوجهوهم إىل مسؤوليام، وأن عليه
احلسبان دائما عهد البيعة الذي قطعه آباؤهم عند انضمامهم إىل اجلماعة وما هو مقتضى إيفاء 

فعلينا أن نلقّن أوالدنا هذا التعليم باستمرار شاكرين اهللا تعاىل على حتسن ظروفنا . ذلك العهد
يدة مع نظام اجلماعة، فيجب أن خنرب أوالدنا أن يكونوا على عالقة وط. نتيجة جميئنا إىل هنا

وخملصني وأوفياء ومطيعني للخالفة دوما شاكرين اهللا على أنه هيأ لكم فرصا مواتية لتنمية 
  . مواهبكم العلمية

 أن يكون على عالقة - إذا كان ينسب نفسه إىل األمحدية-كذلك من واجب كل أمحدي
 هذا هو العهد الذي قطعه عند وطيدة مع نظام اجلماعة وخملصا ووفيا ومطيعا للخالفة دائما، ألن

 بكل �إنه ملن فضل اهللا تعاىل أن األمحديني اجلدد الذين قبلوا دعوة املسيح املوعود . البيعة
ولكن . عن ذلكيقني وبصرية يتأملون دائما يف عهد بيعتهم وشروطها، وكثري منهم يكتبون إيلَّ 

 أو الذين قِبل آباؤهم األمحديةَ حني كانوا صغارا – من األمحديني بالوالدة هناك كثريون آخرون
 ولكنهم انصرفوا إىل مشاغل دنيوية بعد جميئهم إىل هنا، فال يمعنون النظر يف شروط البيعة -

مع أن . عادة وال يفقهون عهد البيعة، وال يذكرون منن اهللا اليت نزلت عليهم بسبب األمحدية
يه مهيأ اآلن يف كل مكان ولكنهم ال يتوجهون إىل مشاهدة قناتنا وال يسعون ليعلموا بثّ امي يت ا

ليس . حقيقة البيعة وال يعملون ا، وال حياولون أن يوطّدوا عالقتهم مع اخلالفة كما هو حقها
لقد ضربت مثل . يف هذه البالد أمحديون من طاليب اللجوء فقط، بل فيها أمحديون من كل فئة

 اللجوء ألن األغلبية من اجلالسني أمامي اآلن هم من هذه الفئة، وقد حتسنت ظروفهم طاليب
بسبب انتمائهم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية، وإال يوجد أناس ممن ذكرتهم يف كل مكان 

  . فعلى كل واحد أن حياسب نفسه ويرى وضعه. ويف كل فئة



ه احملاسبة، فال تنظروا إليه بنظرة عابرة، بل سوف أتناول اآلن شرطًا واحدا فقط من أجل هذ
جيب أن متعنوا فيه النظر وتتدبروه مث افحصوا نفوسكم وأوضاعكم على ضوئه، فالذين كان 

، أما إذا كان هناك ضعف �جوام إثر الفحص إجيابا فهم سعداء ويستنـزلون أفضال اهللا 
أن يعِقد مع هذا : " يف الشرط العاشر�فقد قال سيدنا املسيح املوعود . حفاسعوا لإلصال

على أن يطيعين يف كل ما آمره به من معروف، مث ال حييد .. العبد عهد األخوة خالصا لوجه اهللا
سواء .. ا العالقات الدنيويةعنه وال ينكُثه حىت املمات، ويكون يف هذا العقد بصورة ال تعِدهل

 ."كانت عالقات قرابٍة أو صداقٍة أو خدمٍة
 بال �حبضرته الطاهر  اخلالصفهذه الكلمات تلقي علينا مسئولية إنشاء عالقة احلب 

فقد . �جه اهللا ، فقد أخذ منا العهد بأن نقيم معايري سامية للحب واملواساة معه ابتغاء وحدود
أي .  به�أي يف كل ما أمره اهللا . أخذ منا العهد بأن نقر بأننا سنطيعه يف كل قرار معروف

كل أمر سوف يوجهنا إليه يف ضوء تعليم اإلسالم، وال نبدي الطاعة الكاملة له يف ذلك فحسب 
بل نتعهد أن نسعى للعمل به والدوام عليه حىت املمات، وأننا نتعهد أن عالقة احلب واألخوة اليت 

، وال ات والقرابات املاديةنعقدها معه سيكون مستواها أعلى وأمسى حبيث يتعذر نظريها يف العالق
كان احلب السامي فالعهد بأنه إذا .  ومدينا إلحسانهألحد ممتنا يكون املرءيكون هلا مثيلٌ حني 

.  ألحد فلخادمه البار وحمبه املخلص فقط، فيجب أن نسعى لنقيم هذه املعايري�ميكن بعد النيب 
لك  بعد البيعة، فيمكن أن يقدر ذ�يوضح املسيح املوعود كيف جيب أن تكون عالقتنا به 

فهل أحرزنا هذه املعايري؟ أم ننسى . كلُّ واحد يف ضوء هذه األمور وأنه ألي مدى حائز عليها
هذه األمور عندما نواجه الشئون واملصاحل والفوائد املادية حبيث تتغلب العالقات واألغراض 

 كان  ملنفعته ومصلحته، أو إذاعمالاملادية على عالقة احلب والطاعة هذه؟ فاإلنسان إما ينجز 
 حيث يضطر لذلك ألنه قد يسأل عنه ؛العمل ال يعجبه فينجزه خوفًا أحيانا بل يف معظم األحيان

. إذا مل ينجزه، ومن احملتمل أن يواجه العقوبة أيضا، أو ينجزه بعاطفة احلب واإلخالص والوفاء
خالص وإذا كان عنده فهم صحيح وإدراك للدين فإمنا ينجز أمور الدين بعاطفة احلب واإل

فما مل .  أن ننمي هذه العاطفة بعد املبايعة�فقد توقَّع منا سيدنا املسيح املوعود . والوفاء فقط
 ا هذه النصائحتنشأ عاطفة الطاعة واإلخالص والصدق ومل تنشأ عالقة احلب هذه فلن تؤثِّر أيض

أما إذا كنتم تريدون العمل ذه النصائح وطاعةَ . عمل االيت تصدر، ولن يبذَل السعي لل



 فيما قال لنا والوفاء بعهد البيعة فال بد لكم من رفع معايري الطاعة واإلخالص �حضرته 
 تكلَّم قط كالما �فهل ميكن أن يتصور أي أمحدي أن سيدنا املسيح املوعود . والوفاء أيضا

إذن جيب أن يعرف كل أمحدي أن الطاعة يف املعروف تعين الطاعة . ينايف القرآن والسنة؟ كال
فال تتأتى الطاعة الكاملة إال إذا كان املرء يتحرى . الكاملة بعد إبالغ احلب واإلخالص منتهاه

أن نبحث عن أمور توقَّعها منا املسيح املوعود جيب علينا . ويبحث عن كل أمر من أوامر مطاعه
إذ . وإال سيكون زعمنا بأننا نطيع ونستجيب لكل أمر ادعاًء فارغًا.  وأمرنا ا ونعملَ ا�

كيف ميكن أن نطيعه ما مل نعرف ماذا أمرنا به وما الذي جيب أن نستجيب له؟ فإىل جانب 
 من الواجب علينا أن نزداد علْما، وأن ننمي العالقة اليت �ضمام إىل مجاعة املسيح املوعود االن

  .  لنيل رضوانه تعاىل وأن نعيش حبسب ذلك بإخالص، ونطبقها على حياتنا�عقدناها هللا 
 ألبناء اجلماعة، والتوقعات اليت أبداها �ملواعظ اليت أسداها املسيح املوعود إن النصائح وا

واآلن أعرض عليكم عددا منها، يقول سيدنا املسيح . منهم موجودة يف كتبه املختلفة وأقواِله
        :�املوعود 

 وأال بالقشر، تتمسك ال أن جيب أي( فحسب باألقوال متشبثة مجاعتنا تبقى ال أن ىينبغ"
 )احلقيقي؟ اهلدف هو ما(. البيعة من احلقيقي اهلدف حتقق أن جيب بل )فقط األقوال على تعتمد
 تعلُِّمكم خالل من تعاىل اهللا ترضوا أن تستطيعون ال. طيبا تغيريا أنفسهم يف حيدثوا أن ينبغي

  ."داخليا تغيريا تحدثوا مل إن غريكم وبني بينكم فرق هناك ليس. فحسب الدينية سائلامل
  ."وعودهم وحيققوا أوزارهم حيملوا أن اجلميع على ينبغي: "حضرته قال
 السالم، عليه املوعود املسيح بصدق واإلميانُ بالبيعة والقيام املعتقدات تصحيح شيئا يساوي فال
  .األعمال يف بالتغيري مصحوبا ذلك نيك مل ما والنقاشات، الدينية ائلاملس يف الناس وإجلام
 نفوسكم، إلصالح جاهدين فاسعوا أعمالكم حالة يف حتسن مثة يكن مل إن: "حضرته قال

 وببذل الصدقات بدفع �فينا جاهدوا والذين� زمرة يف وادخلوا صلواتكم، يف تعاىل اهللا وادعوا
  ." األخرى اجلهود

 لنهدينهم� سبيلنا؟ يف جهودهم يبذلون للذين حيصل ماذا أي ؟�فينا جاهدوا والذين�: هو ما
  .سبلنا إىل نرشدهم سوف أي �بلناس



 أن ومتكاسل ملتقاعس ميكن كيف: "فقال آخر مكان يف األمر هذا حضرته وضح ولقد
 بفيوض يستفيض أن للمتكاسل ميكن وكيف. املتكاسل يستفيض ال أي( اهللا بفيض يستفيض

  ."إخالصه وبكامل وقوته عقله بكل وجل عز عنه البحث يف جياهد كالذي )اهللا
 لكي ذلك يقول فإمنا الطاعة عالقة معي وأنشئوا واتبعوين أطيعوين: حضرته لنا يقول فعندما

 حظا نأخذ جيعلنا ولكي باهللا، الفوز ميكننا كيف يطلعنا ولكي اهللا، عن البحث سبل على يدلّنا
 صحيحة، وبصورة أوقاا على صلوام يؤدون الذي من نكون وكي تعاىل، اهللا فيوض من

 معه الطاعة عالقة إنشاءنا فإن وعليه. تعاىل اهللا حب جلذب اخلري وأعمال الصدقة على ونركز
  . تعاىل باهللا عالقة يزيدنا
  :ناصحا حضرته قال مث
 تنشروا أن وثانيهما احلقيقيني، للمسلمني منوذجا تروا أن أحدمها اثنني؛ أمرين تراعوا أن جيب"

  ." رسالته وإيصال دعوته بنشر وقوموا العامل يف وكماالته الماإلس ميزات
 للمسلمني منوذجا نكون أن لنا فأنى القلق على تبعث أعمالنا وحالة ضعيفًا علمنا كان فإذا

  ننشرها؟ وكيف وكماالته اإلسالم رسالة عن العامل خنرب أن لنا وكيف الصادقني،
 يتحلون هل: الشاغل شغلهم التفكري هذا علواجي أن مجاعتنا ألفراد ينبغي: حضرته قال مث

  .األكرب مهنا األمر هذا يصبح أن ينبغي أي ال؟ أم بالتقوى
 كان إذا ما ليعرفوا أنفسهم حياسبوا أن اجلميع بإمكان بل طويل شرح إىل األمر هذا حيتاج ال
أم أكثر يساورهم الدنيا هم وهل الدين، حتسني هم ألوالده أم فحسب لنفسه اهلم هذا مثل يكن 

  الدنيوية؟ القضايا يف اهللا رضى عن يعرض أم تعاىل اهللا رضى ونيِل اهللا خبشية يهتم هل أيضا؟
 والسخط الغضب جتنب إن: اليومي التعامل يف اجلائزة غري األمور بعض خبصوص حضرته قال

 أنفسهم حياسبوا أن األمور أتفه على يثورون من على فينبغي. التقوى من فرع أيضا حمله غري يف
  .التقوى عن يبتعدون احلالة هذه يف ألم هذه حالتهم يف ويفكروا

 يف فكرنا وإذا حضرته، لنا أسداها اليت السالم عليه املوعود املسيح نصائح بعض كانت هذه
 حضرته يهتم كيف وسنعرف به، وحبا السالم عليه حضرته مع عالقةً نزداد فسوف األمور هذه

 من أكثر أجلنا من ويضطرب آبائنا، من أكثر ألجلنا يقلق فإنه وعقبانا، دنياناب شديد بالتياع
 اخلاطئة الطرق من بأخرى أو بطريقة ليخرجنا أخرى بعد مرة نصحا إلينا يسدي وإنه. أمهاتنا



 أن إال أمحدي كل يسع ال جتاهنا واحلب القلق هذا مثل إبدائه وبعد. تعاىل اهللا رضى سبل إىل
  .وعقباه دنياه بذلك ليحسن له والطاعة به العالقة يف عليا مستويات حيقق
 ومهمة السالم، عليه املوعود املسيح بعد اخلالفة نظام فينا أقام إذ علينا تعاىل اهللا منة هناك مث
 عليه املوعود املسيح إىل تعاىل اهللا فوضه الذي األمام حنو نفسه العمل هذا دفع هو اخلالفة نظام

 اإلخالص عالقة إنشاء خالل من أهدافنا حتقيق حنو سفرنا مواصلة يمكنناف وعليه. السالم
 منوذج تقدمي يف السالم عليه املوعود املسيح أخربنا كما تتلخص وهي اخلالفة مع والطاعة
  .العامل يف اإلسالم رسالة نشِر ويف والصادق احلقيقي للمسلم
 ميكن وال أيضا، العهد هذا حتقيق من بد وال اخلليفة، يد على بيعته عند يعاهد أمحدي كل
  .ومشاريع خطط من يقدمه مبا والعمل وتعليماته اخلليفة نصح إىل اإلصغاء خالل من إال حتقيقه

 ما كل يف أيضا اخلليفة وطاعة البيعة بشروط الوفاء على البيعة عند أمحدي مسلم كل يعاهد
 املسيح مهمة مواصلة هي اإمن الوقت خليفة مهمة إن آنفا قلت وكما. معروف من به يأمره

 فعندما. العامل أحناء مجيع يف اإلسالم رسالة ونشر نصائحه ونشِر والسالم الصالة عليه املوعود
 يف املطلوب املستوى يبلغ سوف االعتبار يف األمر هذا آخذا حياته أمحدي مسلم كل يصوغ
 أحب أنين واحد كل قال اإذ أما. أيضا الدعوة سبل هلا وتنفتح موحدة اجلماعة وتظل الطاعة،
 له يكتب فلن سبيل، من يشاء ما لنفسه اختذ مث وأطيعه، وأحترمه السالم عليه املوعود املسيح
 اليت والعالقةُ فيها، القائم اخلالفة نظام يف يكمن األمحدية اإلسالمية اجلماعة مجال إن. الرقي
 عليه اهللا صلى للنيب الصادق ادماخل كونه السالم عليه املوعود باملسيح أمحدي مسلم كل تربط

 منطقة يف ملسجد األساس حجر وضع مبناسبة. أيضا باخلالفة مماثلة عالقة تربطه أن جيب وسلم،
 املساجد أمهية عن اإلسالم تعاليم وبينت املسجد عن باختصار حتدثت كنت Almere" املري"

 يقوله ما إن وقالت ينياحملل الضيوف من سيدة فعلقت األمحديني، املسلمني مسؤوليات وعن
 من جوا وخيلقون هنا املقيمون األمحديون به يعمل مدى أي إىل اآلن سنرى ولكن مجيل، اخلليفة
 الناس إن. حالتكم لفحص ماسة حاجة فهناك لذا يراقبونكم، فالناس. والوئام واحلب السالم
 البيعة عهد يدكمترد يكفي فال ولذلك خليفتكم، لكم يقوله ما بسبب أكثر يراقبونكم سوف

 ال كما. الدعوة نشر أجل من وكذلك أنفسكم إصالح أجل من العمل من بد ال بل بأفواهكم،
 أجل ومن وحدتنا على احلفاظ أجل من الصعد كل وعلى مكان كل يف اخلليفة طاعة من بد



 هذا يف هلم اهللا خلق إذ عظيم حظ ذوو األمحديني إن. واحدة يد بإشارة واجللوس الوقوِف
 أجل من املرافق هذه للجماعة وهيأ أيضا، ا ومتعهم شىت وخمترعات جديدة تسهيالت عصرال

 واملواقع والنت التلفاز يف لنا متوفر والسالم الصالة عليه املوعود املسيح كالم إن. الدين نشر
 كما ،العاملية اللغات بكربى ونسمعه نقرأه أن وبإمكاننا نشاء، مىت إليه الوصول وبوسعنا وغريها
 املوعود املسيح كالم أن شك وال. أيضا وخطاباته وخطبه اخلليفة نصائح ونسمع نقرأ أن ميكننا
 وهو هلما، وشرح تفسري وهو الشريف واحلديث الكرمي القرآن على مبين هو إمنا السالم عليه
 مشل وحيدلت جديدا بعدا لنا أتاحت اليت اي، يت امي قناتنا عرب العامل أحناء كل إىل اليوم يصل

 منكم واحد فكل عينيه، نصب األمر هذا جيعل أن منكم واحد كل على فيجب لذا. اجلماعة
 خاصة عناية تولوا أن جيب. املوحدة اجلماعة من جزًءا ليكون اي يت بامي يرتبط أن إىل حباجة

 أنفسهم يفحصوا أن بيت كل أهل على فيجب. األقل على أسبوعيا اجلمعة خطبة إىل لالستماع
 للخطبة تستمع الزوجة كانت إذا. ال أم للخطبة استمع قد منهم فرد كل كان إذا ما يرواو

 يستمعون ال واألوالد األم ولكن هلا يستمع األب كان وإذا أيضا، فائدة فال يستمع ال وزوجها
 مشلنا للم تعاىل اهللا خلقه الذي النظام هذا من جزًءا ليكون حباجة أمحدي كل. أيضا فائدة فال
 االهتمام فعليكم لذا واحد، وقت يف األرض زوايا مجيع إىل الوقت خليفة صوت به يصل يثح

 فعندها للقول استمعت إذا ولكن. تطيع فكيف لك يقال ما تعلم ال كنت إذا. األمر ذا
 جمرد فهو وإال فيها، ستطيعون اليت األمور عن تبحثوا أن فعليكم. أيضا الطاعة من ستتمكن

 يف -السيدات كذلكو -الرجال أنتم به تقومون فحسب باللسان النوإع فارغ ادعاء
 معروف من تأمروننا ما كل يف سنطيعكم: تقولون إذ جلوسا البيعة عند أو قياما اجتماعاتكم

  . اخلالفة نظام لتقوية جاهدين نسعى وسنظل
 هيأها اليت ةالسهول ذه حقًا ننتفع وأن األمر، ذا أمحدي بيت كل يهتم أن تعاىل اهللا أسأل

 نشر يف كبريا دورا تلعب بل فحسب، التربية على تساعد ال أا واحلق. تربيتنا أجل من لنا اهللا
 تسجيلها إىل فاستمعوا ومباشر حي ببث اخلطبة إىل االستماع من تتمكنوا مل إذا. اإلسالم تعاليم
 والربامج اخلطب يماس وال النت يف كثرية برامج هناك. االنترنت شبكة على متوفرة تكون فهي
  . اهلامة



 إلنشاء أيضا ووفقكم السالم، عليه املوعود باملسيح خاصة صلة تنشئوا ألن مجيعا اهللا وفقكم
 العالقة هذه ألن أيضا، الطاعة مناذج تقدموا وأن مجاعته، يف القائم اخلالفة بنظام متينة عالقة
 يطيعون وبالتايل وسلم عليه اهللا صلى الرسول يطيعون ممن تعدون جتعلكم سوف الطاعة وهذه

  آمني. لذلك اجلميع اهللا وفق. وتعاىل سبحانه برضاه فيحظون تعاىل، اهللا
 إقبال حممد احلافظ "السيد تنايداع على الغائب صالة والعصر الظهر صالتي بعد سأصلي

 إليه وإنا هللا إنا. عاما ٤٩ يناهز عمر عن سري حادث إثر أكتوبر ٢ يف تويف الذي" ورايتش
  . راجعون
 من بالقرب السكة يعبر كان وبينما. عمه لزيارة" بنيار تشك "قريته إىل بالسيارة ذاهبا كان
 ودعيت الشرطة جاءت. دفعا ودفعها سيارته فصدم له، ينتبه مل ورمبا القطار، جاء لوال مدينة
 يف شديدة اباتإص تكن مل أنه ومع. املستشفى إىل وأُوصل عادية سيارة أو إسعاف سيارة
  . املستشفى يف يربأ مل ولكنه الظاهر
 املوعود للمسيح صحابيا جده أبو وكان أمحد، فضل شودري السيد املرحوم جد اسم كان
 فغير" خبش رسول "امسه وكان م١٩٠١ يف بايع والذي. � خبش اهللا شودري وامسه �

 وقَف ورايتش اهللا ظفر حممد شودري السيد ووالده". خبش اهللا "ومساه امسه � املوعود املسيح
  . طويلة ملدة ربوه يف اجلماعة وخدم التقاعد بعد حياته

 الثانوية أكمل مث الكرمي، القرآن حفظ مث ربوة، من األساسية دراسته املريب احلافظ تلقى
 وشهادة" العربية فاضل "شهادة على حصل ذلك إىل وإضافة األمحدية، اجلامعة يف وسجل

: مكتب سكرتري يعمل كان وفاته وعند باكستان، يف األماكن خمتلف يف وعين ،"األردية فاضل"
 يزاالن ال االثنان والولدان الثالث بناته تزوجت قد أوالد، مخسة ولديه". يتيم مئة كفالة"

  . سنوات ١٠ والثاين سنة ١٧ أحدهم صغريين
 بربوة، اإلسالم ضياء ملطبعة مديرا حاليا ويعمل مبشر أيضا امتياز مهدي طاهر السيد أخوه
 ضده قضية رفعت الفضل جريدة على القيود فرضت ملا ألنه عديدة، أشهر منذ معتقل ولكنه
 قد للغاية، جبانة) باكستان يف (احملاكم فإن ،عاجال حترره أسباب يهيئ أن تعاىل اهللا ندعو. أيضا
 تعاىل اهللا وفّقهم. املشايخ من خوفا حكمه ألغى ذلك بعد ولكنه كفالة حتت سراحه قاٍض أطلق

  ) آمني. (املعتقلني األبرياء األمحديني تسريح أسباب وهيأ للعدالة



 كثريا الظروف اءتس عندما": بور اهللا سعد "مجاعة رئيس راجيكي أمحد حمبوب السيد يقول
 مما اجلماعة مبعارضي عالقته أنشأ وهو فيها، مبشرا إقبال احلافظ السيد عين" بور اهللا سعد "يف

 هذه فمن املعارضني، زعيم اعتذر بل فحسب، املعارضة عن املعارضون يتوقّف مل أنه إىل أدى
 باكستان يف الناس من كبري عدد كان وإن. وتنميِتها العالقات إنشاء يف نشيطا كان الناحية

 أن يستطيعون ال ولكنهم خطأ اجلماعة ضد الدعاية يعتربون األقل على أو باجلماعة يعجبون
 يف أسبابا يهيئ تعاىل اهللا فإن ذلك من وبالرغم اتمع، أو املشايخ من خوفا بذلك يصرحوا

  . أيضا بذلك يصرحون الناس إن حيث املناطق بعض
 كان حيثما: "مؤخرا فيه وخيدم يعمل املرحوم كان يذال املكتب يف فاملوظ جميد السيد يقول
 يأتون الناس وكان الوفاة، حىت املناطق تلك أفراد مع صلة على بقي مبشرا عمل احلافظ السيد

 لتنفَق جاهدا يسعى كان أنه ميزاته كربى من وكان. أيضا يساعدهم وكان ويستشريونه إليه
 تبىن أن حياول وكان لألرامل بيوت لبناء ميكن ما بأقصى يقوم وكان حملها يف اجلماعة أموال
 تشييد مكان إىل يذهب نكا عندما األحيان بعض يف بأنه ويقول نفقات، بأقل البيوت هذه

  . العاملني مع يعمل يبدأ بنفسه فكان البيوت
 مضيافا وكان اجلامعة يف زميلي املرحوم كان: هنا الروسي املكتب مسؤول خالد السيد يقول
 يف شديدة رغبة لدية وكانت بالتبليغ مولعا كان أنه هو فيه الحظت ما وأهم. جدا وخملصا

 روسية شركة هناك كانت" بور اهللا سعد "يف أو" آباد صادق "يف يعمل كان وعندما تبليغ،ال
 تعلّم قد خالد دالسي أن ومبا. الروسية اللغة يعرف يكن مل أنه مع يبشرهم فكان مبشروع، تعمل
 الكلمات بعض يعلمه أن على حافظ السيد أحل روسيا من عاد فلما الروس من الروسية اللغة

 فهذا. التبشري يف منها يستفيد لكي األردي باخلط الروسية والكلمات اجلمل بعض لفظ فكتب
 جديدة طرقو أساليب عن ليتحروا املبشرين مجيع اهللا وفّق. للتبليغ ميلكه كان الذي احلماس هو

 زوجه وأعطى درجاته ورفع ورمحه للمرحوم تعاىل اهللا غفر. الظروف كانت مهما للتبليغ
  . آمني. حبسناته ليتحلّوا ووفّقهم والسلوان الصرب وأوالده


