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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 الدِ ين الشيطان الرجيم. 
َك َنْستَ  َك نـَْعُبُد َوإَّيَّ عنُي * اْهدََن الصِ رَاَط اْلُمْسَتقيَم * ِصرَاط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْْي اْلَمْغُضوب * إَّيَّ

 . )آمني(.َعَلْيهْم َوال الضَّالِ نيَ 
إن معارضة اجلماعة اإلسالمية األْحدية وتعرُّض األْحديني الضطهاد املعارضني ليس شيئا جديدا، كما 

ليس أمرا جديدا. فجميع الشياطني جيتمعون هلذه املعارضة. إن املشايخ أن معارضة مجاعات األنبياء 
والزعماء ينسبون إىل األنبياء واملؤمنني هبم عجائب وغرائب ويذكروهنا للعامة ليثْيوهم، ويسعون إلشعال 

 يف القرآن الكرمي أن كل رسول يواجه املعارضة، إذ ال يوجد نيب مل  نْيان الكراهية. لقد وضَّح هللا
يواجه املعارضة. ومعلوم أن األنبياء قد اسُتهزئ هبم أيضا، وبذل الشيطان شىت اجلهود لعرقلة أعماهلم. 

يف القرآن الكرمي بياَن   لذا فإن ما تواجهه اجلماعة اإلسالمية األْحدية ليس شيئا جديدا، فقد قال هللا
ْنِس َواجلِْنِ  يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعضٍّ ُزْخُرَف  وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِ  َنيب ٍّ َعُدوًّا هلذا املوضوع: َشَياِطنَي اإْلِ

 .اْلَقْوِل ُغُروًرا

. ويثْيوهنم ابسم الدينالعامة  هذا حقٌّ اليوم أيضا إذ خيدع هؤالء املشايخ املتمردون  إن قول هللا
ومجاعِته   املسيح املوعودوبعض الزعماء أيضا ينضمون إليهم يف أماكن خمتلفة. ينسبون إىل سيدَن 

أمورًا ال أصل هلا وال متتُّ إىل اْلقيقة بصلة، وكذلك تصرفاهتم األخرى اليت يُبدوهنا حبق اجلماعة 
قد ذكر القرآن الكرمي كل ذلك وقال أبن األنبياء يواجهونه، فَيصدر   واستهزاؤهم ابملسيح املوعود

على  تزيد األْحدي الثابتفهذه املعارضة واالضطهاد  االفرتاء عليهم وُيستهزأ هبم وُيسخر منهم. لذا
اإلميان إمياًَن. وهناك أَنس من األْحديني يقولون: قد بلغْت املظامل منتهاها لذا ينبغي أن نرد  القسوة 
ابلقسوة، فإالَم سنتحمل األذى؟ مهما كان عدد هؤالء قليال وحىت لو كانوا بضعة فقط إال أهنم حياولون 

 لشباب ويقولون: جيب علينا أن نتخذ الطرق املادية لنيل حريتنا وحتقيق مطالبنا.تسميم أذهان ا



لكن ذلك من اجلهل وفكرة ابطلة متاما. فإما أهنم نسوا بسبب ثورة عواطفهم ما هو تعليمنا 
وما النصائح اليت وجَّهها ألبناء مجاعته   وما الذي يريده منا سيُدَن املسيح املوعود  األساسي

رقة يف اجلماعة يف ُحلة مُّل هذه االعتداءات واالضطهاد، وإما أهنم يريدون إنشاء الفُ خبصوص حت
 املواسني.

فحيثما تتقدم اجلماعة يتخذ املعارضون شىت الوسائل ملهامجتها وجير بون خمتلف الطرق، ومن احملتمل أن 
الفتح والنصر واالزدهار مع وعود   ساليب اهلجوم. لقد قطع هللاإحدى  يكون هذا أيضا أسلواًب من 

لكنها لن تتحقق برد  القسوة ابلقسوة، بل ابْلب واملودة والرتكيز على الدعاء. وهذا   املسيَح املوعود
لنا مرارا وتكرارا أن تقدُّم اجلماعة وهالك العدو منوط ابلدعاء إن شاء هللا. لذا جيب أن ختروا  هما وضَّح

ومتحلِ ني ابلتقوى. أما املسيح على أنفسكم   هللاني تعاليم مطب ق  على أعتاب هللا
فقد بُعث أمَْي السالم كما كان مقدرا له، فقد قال ألتباعه من أول يوم إن سبلي ليست   املوعود

سهلة بل هي وعرة جدا ومفروشة ابملشاق. فال بد من كْبت العواطف وحتمُّل اخلسائر يف األموال 
يقدِ مون كل نوع من التضحيات يف هذا السبيل، ويكتبون إيل    هللا واألرواح. إن أبناء اجلماعة بفضل

كما أخربُتكم يف اخلطب املاضية أهنم ال خيافون هجمات العدو، وأن إمياهنم يتقوى أكثر من ذي قبل. 
لكن إذا تكلم حىت أحد منهم مبا خيالف تعليم اجلماعة فهذا مثْي للفنت، وإاتحة الُفرص للعدو للتمادي 

تس اب أو اعارضة. وخاصة إذا ُنشر مثل هذا الكالم على وسائل التواصل االجتماعي مثل تويرت وو يف امل
فيسبوك. فنحن إىل اآلن نعمل هبذا التعليم أبننا لن نرد  الظلم والرببرية مبثلها ولن نتصرف مبثل هذا 

قلت سابقا قد فكما  التصرف ولن حنمل السالح ضد اْلكومات، إمنا مواجهتنا بسالح الدعاء فقط،
أنه إذا كنتم تريدون الفوز بنصر هللا وحبه فلن يتحقق ذلك برد  هجمات   علَّمنا املسيح املوعود

لدعاء، وعندها سنفوز ابلنجاحات. فقد قال االعدو واعتداءاته مبثلها، بل جيب أن تستعينوا ابلصرب و 
دون ابملقام ألعزة، ال يفوز املرء يف موضع يف بيت فارسي وتعريبه: "أيها ا  سيدَن املسيح املوعود

 .لؤلؤةاإلخالص والصدق، فكونوا قطرة نقية، ألن القطرة النقية هي اليت تتحول إىل 

 : مث يقول حضرته

"َّي أحبائي الذين دخلتم يف سلسلة بيعيت، وفَّقنا هللا وإَّيكم ملا حيبه ويرضى. إنكم اليوم قليلون ويُنظَر 
بفرتة االبتالء حبسب السُّنَّة اجلارية منذ الِقدم. ستكون احملاوالت من كل إليكم بنظرة التحقْي، ومترون 

طرف وصوب لتتعثَّروا. سوف تؤَذون بكل الطرق املمكنة، ولتسمعنَّ أقواال مؤذية. وكل من سيؤذيكم 
 معظم معارضينا من العامة يعادوننا لقلة العلم، إذ قد رسَّخبلسانه أو يده سيظن أنه ينصر اإلسالم. )

( وسيحل بكم شيء من االبتالءات املشايخ يف أذهاهنم أن معارضة األْحديني خدمة عظيمة لإلسالم
السماوية أيضا لتُبتَـَلوا من كل ابب. فامسعوا مين اآلن أبنه ليس السبيل إىل انتصاركم وغلبتكم أن 

نكم إذا سلكتم تستخدموا منطقكم اجلاف أو تقابلوا السخرية ابلسخرية، أو تسبوا مقابل السباب، أل



أيضا هذه السبل نفسها فسوف تقسو قلوبكم، ولن يكون يف أيديكم إال الكالم الفارغ الذي يبغضه هللا 
 ويكرهه. فال جتمعوا على أنفسكم لعنتنِي، لعنَة اخللق ولعنة اخلالق أيضا."

، فلن نطلق ونتبَع اهلدى الذي جاء به  فعلينا أن نعمل ابلتعليم الذي أعطاَنه املسيح املوعود
القانون أبيدينا. أما يف ابكستان والبالد اإلسالمية  الشتائم مقابل الشتائم، ولن نرد الفساد ابلفساد وأْخذ

فقد الحظنا فيها أن األْحديني إذا دافعوا عن أنفسهم دفاعا شرعيا فالقانون يؤيد الظامل بدال من أتييدَن. 
اكم عاجزة، إذ يرسل الشيخ واقفا خارج احملكمة رسالة إىل ال تُقبل كفالة األْحديني املظلومني ألن احمل

القاضي أنك إذا قبلَت الكفالة فانتظر نتائج سيئة. ويف هذه اْلالة يؤجِ ل معظم القضاة موعد القضية وال 
يصدرون اْلكم. فال املؤسسات املنفِ ذة للقانون تدعمنا وال القانون مستعد للعدل. فعيث الفساد يف 

تعليمنا، لذا فهناك طريق وحيد وهو أن تتمسكوا أبعتاب هللا وبلِ غوا الدعاء منتهاه. يقول  البلد ليس من
 : سيدَن املسيح املوعود

يصاب املرء أحياَن اببتالء تلو ابتالء يف الفرتة بني الدعاء وإجابته، وأحياَن يصيبه ابتالءات قاصمة 
ة ألطاف ربه حىت يف وسط هذه االبتالءات الظهر، لكن سعيد الطبع الصابر واثبت القدم يشم  رائح

واملصاعب، وينظر بنظرة الفراسة أن النصر قادم بعدها. ففي ظهور هذه االبتالءات يكمن السر أن 
اإلنسان يتحمس للدعاء أكثر، وذلك ألنه قدر ما َيكثر االضطرار واالضطراب تذوب الروح وهو من 

قدر ما يتضرع، وهذه اْلالة خيلقها هللا بنفسه ليتقبل أي سيذوب قلب اإلنسان بأسباب إجابة الدعاء. )
 ( لذا ال جيوز القلق وسوء الظن بربكم بعدم الصرب والثبات.فهذا ما جيب علينا. الدعاء

جييب   صادقة وحقة، ومن املؤكد أن هللا  وعود اليت قطعها هللا مع املسيح املوعودالمن املؤكد أن 
     الدعوات أيضا.

هل أحرزَن مستوى الدعاء الذي يريده هللا تعاىل منا،  ويرىجيب على كل واحد منا أن يفحص نفسه 
بل غنا روَحنا ذلك املستوى الذي ُيستجاب فيه الدعاء. ال  -بدال من التوجه إىل األسباب الدنيوية - وهل

لذلك، لذا ال يصح القول  يعلم هبذه املستوَّيت إال هللا تعاىل، وحنن ال نستطيع أن نعلمها ولو حاولنا
أبننا قد أحرزَن هذه املستوَّيت ولكن ابلرغم من ذلك مل نستفد ومل ُيستجب دعاؤَن، حنن ال نعلم وهللا 
أعلم، إمنا علينا التمسك أبهداب هللا تعاىل ابلصرب والصالة، وإذا ختلى أحد منا عن الصرب خسر بنفسه. 

خمتلف البالد خاصة يف ابكستان متمسكون أبهداب وأغلب األْحديني الذين يتعرضون لإليذاء يف 
الصرب ويدعون وإمياهنم أيضا قوي، ولكن الذين هم بعيدون وحمفوظون من املصائب واآلالم الظاهرية 
منهم من يقول أشياء كهذه، فعليهم أن يتمسكوا أبهداب هللا تعاىل إن كانوا فعال يكن ون عطفا ومواساة 

يف موضع لو شتمنا أحد شكوَن إىل هللا تعاىل فقط وليس إىل حمكمة   إلخوهتم، قال املسيح املوعود
أخرى، ومع ذلك من حقنا أن نواسي بين البشر، ال بد أن نواسي مقابل الشتائم أيضا. ابختصار، على  



كل واحد منا أن يتمسك أبهداب الصرب والصالة سواء كان متعرضا لإليذاء مباشرة أم ال، وهذه هي 
 وهو يبني أن املشي معه ليس بسهل:  يقول املسيح املوعود  عالمة اإلميان.

فإذا كان منكم َمن ال يريد السْي معي فلينفصل عين. إين ال أدري كم سأقطع من الغاابت املخيفة "
والرباري الشائكة، فِلَم يُرهق أصحاب األقدام الناعمة أنفسهم معي عبثًا؟ إن الذين هم مين فلن خيذلوين 

لسباب واملصائب واحملن والبالَّي السماوية، أما الذين ليسوا مين فهم يد عون بصداقيت عبثًا، أبًدا بسبب ا
 "ألهنم سُيفَصلون عين عن قريب، وسيكون مآهلم أسوأَ من حاهلم

فهل ميكن أن نرتعب من الزالزل، وهل ميكن أن خناف االبتالءات يف سبيل هللا؟ هل لنا أن ننقطع عن 
ما منه؟ كال لن ننقطع عنه، بفضله احملض ورْحته. فلينفصل عين من يريدون  إهلنا اْلبيب البتالء

االنفصال، وعليهم سالم الوداع. لكن ينبغي أن يتذكروا أهنم لو رجعوا يوما من األَّيم بعد سوء الظن 
عة وقطِع العالقة، فلن تكون لذلك الرجوع عند هللا عزة يناهلا األوفياء، ألن وصمة سوء الظن والغدر شني

 (32-32، ص9جدا. )اخلزائن الروحانية، اجمللد
أن مستوى املؤمنني عظيم جدا وأهنم يواجهون كل نوع من الشر رغم تلق يهم  مث يبني املسيح املوعود 

منهم، وال يثْيون  ااملصائب من ِقبل األعداء، وال يبالون ويعفون عن اآلخرين رغم تلقيهم إيذاء وآالم
 : ن سفراء األمن والسالم دوما، يقول الفتنة والفساد بل يصبحو 

 حيب ال فهو تقيا اإلنسان كان وكلما شرا، قلبه يف يكن   ال تقيال املؤمن أن ايقينً  علمواا
كلما ازداد املرء تقوى إزداد . قط ضغينة ذو يكون ال املسلم. أحد حبق اإليذاء أو العقوبة

واإليذاء، بينما قد جند البغضاء عند األقوام مواساة أيضا، وال يريد أن يتعرض عدوه للمعاقبة 
 أبم نرى األخرى، مبعىن أن قلوهبم ال ختلو من الضغينة ويسعون دائما لينتقموا من اآلخرين.

 عن ألعفو جاهز ذلك مع ولكين وسعهم يف كان ما كل آذوين فقد يب الناس فعله ما أعيننا
 تواسوا أن واجبكم ِمن أن تتذك روا أن يب، صلة على ُهمْ  َمن َّي عليكم، جيب. أخطائهم آالف

  (4992دمسرب  39لفوظات امل). متييز دون اجلميع إىل وَأحِسنوا دينه؛ كان أَّي شخص كل
ليس لدى املسلمني اآلخرين مرشد لذا يفسدون ويبتعدون عن التقوى ولكن حنن املسلمون األْحديون 

جيب أن يكون كل عمل لنا وفق تعليم  الذين أعطاهم هللا تعاىل مرشدا يف صورة املسيح املوعود 
ص قلوبنا ما اإلسالم وكل قول لنا مبني ا على التقوى، وعلينا أن جنتنب اْلماس العارض املؤقت ونفح

التقوى؟ وما هي عالمة التقوى  هيوهو يبني ما  مستوى التقوى فيها، مث يقول املسيح املوعود 
 اْلقيقية؟ وكيف ينبغي أن يتصرف التقي الصاحل: 

 كما ابلنور مصحوبة تكون اْلقيقية التقوى إن. قط اجلهل مع جتتمع ال اْلقيقية التقوى"
 َعْنُكمْ  َوُيَكفِ رْ  فـُْرقَاَنً  َلُكمْ  جَيَْعلْ  هللاَ  تـَتـَُّقوا ِإنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها َّيَ : شأنه جل   هللا يقول



 التقوى بصفة متسكتم إذا أيْ . بِهِ  مَتُْشونَ  نُورًا َلُكمْ  َوجَيَْعلْ : أيضا ويقول ،َسيِ َئاِتُكمْ 
 تسلكون نورا سُتعَطون أنكم وهو واضحا فرقا غْيكم وبني بينكم هللا سيجعل عليها، ورسختم

. وحواسكم وقواكم وأقوالكم أفعالكم سيعم   النور ذلك أن مبعىن. مسالككم مجيع يف به
 ويف نور آذانكم ويف نور، عيونكم ويف نور، تقديرا تقولونه ما كل ويف نور عقولكم يف فسيكون
 اليت والسبل. نور وسكناتكم حركاتكم من حركة كل ويف نور، كالمكم ويف نور، لسانكم

)يعين كل حركة  نورا وحواسكم قواكم كافة سُتمأل فباختصار،. نورانية ستصبح تسلكوهنا
ليدكم وقدمكم وجسدكم يكون لكسب النور أو لتعميمه، وتكون أفكاركم معمِ مة النور 

  .كليا النور يف وستمشونوُمفَعمة به( 
فإذا كان يف كالمنا جمرد ْحاس من دون العقل مثل اآلخرين فهذا ليس من التقوى، إن مل يظهر نور هللا 

هذه إن مل نعمل بوصاَّي إمام كتعاىل يف قولنا وفعلنا فال بد أن نقلق لتقواَن، ويف ظروف غْي مالئمة  
فعلينا أن حناسب أنفسنا أنه هل هللا لنا بشرط الطاعة،  هقد ر  الذي الزمان وتوجيهاته البتعدَن عن النور

بلغ مستوى تقواَن حيث نشهد نور هللا تعاىل الذي حنن حباجة إليه، وهل وصلت أدعيتنا لدرجة يريدها 
هللا تعاىل أن يبلغها داعٍّ حقيقي، إذا كان كذلك فال بد أن نوقن أبن نصر هللا قريب، سيُنشئ هللا تعاىل 

اء هللا. وإذا أردَن نيله من دون ذلك فلن حنصل على شيء، لنا بالدا ويهيئ لنا أراضي أيضا، إن ش
وأمامنا أمثلة التنظيمات اليت تريد أن تقيم اْلكومات اإلسالمية بصرف ماليني وباليني الدوالرات 

من أيديهم، ويسم ون  تولكنها مل تنْل شيئا إال الفنت والظلم والوحشية، وإن أقاموا سلطة مؤقتة انفلت
بواسطة  تسالم وال يسم يهم أحد خدام اإلسالم، فإن خدمة اإلسالم ونشره قد ُقدر املسيئني إىل اإل
وبواسطة مجاعته ولن يتأتى ذلك ما مل نتبع خطط املبعوث من هللا تعاىل وإال مهما  املسيح املوعود 

 بذلنا من جهود دنيوية لن ننجح ألنه ليست لدينا قوة وال وسائل لكي حنقق شيئا، ولكن لو ات قينا
وول دَن خشية هللا يف قلوبنا وإذا أبلغنا أدعيتنا منتهاها ْلظينا بنور وقوى ال يقابلها العظيم من القوى 

ِإنَّ َأْكَرَمُكْم يف ضوء القرآن الكرمي، وكذلك قال هللا تعاىل:  العاملية حبسب ما بني املسيح املوعود 
 مثأحدا متقيا   حبيث يسمي؟  تعاىل ليس صحيحامايقول هللا فهل (42 اْلجرات) مِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَقاكُ 

. ولكن مما ال شك فيه أن األنبياء ومجاعاهتم يواجهون ، هذا مستحيلخمذوال مهاَن أمام الناس! كال   يرتكه
 تكن اخليبة واخلسران يف نصيببنفسه، ولكن أمل  املعارضة من أهل الدنيا كما قال املسيح املوعود 

 بيل تقد مها،تقدم اجلماعة أو كلما ُوضعت العراقيل يف س للحيلولة دوناألعداء دائما؟ أَفكلما هب  أحد 
ظلت ولكن  أيضا داخليةمبكايد دائما؟ لقد قام األعداء قبل أكثر من ذي  وتزدهر أمل تتقدم اجلماعة

. كلما من بالد العامل بلدا 399 يفاجلماعة تتقدم إىل األمام يوما بعد يوم وقد توط دت إىل يومنا هذا 
يف مكان يفسح هللا تعاىل هلا جماال لالنتشار يف مكان آخر. يقول هللا تعاىل  قمع اجلماعةالعدو  حياول



فهل سيرتك بدون إكرام َمن أرسله  دما يف التقوى من الناس العادينين كان متقأنه ال يرتك بغْي اإلكرام مَ 
  بينما نرى أنه  مجاعته حبقبنفسه أو هل سيرتك دون إيفاء وعوده  يؤيدهال يزال   منذ قرن

وربع قرن؟ كال، هذا ال ميكن أبي حال. ولكن كل هذا سيتحقق نتيجة الثبات والصمود كما قال 
خُيَزى  العدوَ  ينالرأابهلل تعاىل ابلصرب واملثابرة  مؤمننيال بد منه. فلو ظلننا  ما. وهذا املسيح املوعود 

 : ويهان إبذن هللا. يقول املسيح املوعود 

)أي جيب أال  إن كانت حياُتكم ومماتكم، وكلُّ حركة من حركاتكم، ولِْيـُنكم وشد ُتكم، لوجه هللا وحده،
كل جيب أن يكون  تفرحوا نظرا إىل أشياء دنيوية، بل  نتيجة مصاْلكم الشخصية، والعلى أحد  اتغضبو 

ومل متتحنوا هللَا عند كل مصيبة ومرارة، ومل تقطعوا عنه صلتكم، بل سرمت إليه ُقُدًما، فاْلق  (هللاذلك لوجه 
واْلق أقول .. إنكم ستصبحون بذلك أم ة هللا املختارة. إنكم بشر كمثلي، وإهلي هو إهلكم، فال ُتضيعوا 

ا ملشيئة هللا أنكم ستصبحون أم ة هللا قواكم القدسية. لو أنكم كنتم منيبني إىل هللا حقًّا فإين أخربكم تبعً 
". .املختارة. اغرسوا عظمة هللا يف قلوبكم، وال تكتفوا ابإلقرار بتوحيده ابللسان فقط بل ابلعمل أيضا

 )الوصية(
ا حسنا. ومن كان ضعيفا فليفحص نفسه، والذي حيسبون  نفعلى كل واحد منا أن حُيدث يف نفسه تغْيُّ

هم أيضا أن يبحثوا عن سبل أخرى للتقدم يف اْلسنات ألن هللا وحده يعلم أهنم حيسنون صنعا جيب علي
هللا أن يراَن واقفني يف مكان واحد، فال  ى حققنا أهدافنا. ال حيبمن هو أحسن صنعا، وإىل أي  مد

أحد أنه قد حتس ن كثْيا وسباق يف اخلْيات أو اثبت عليها. بل جيب أن نتوجه دائما إىل رفع  ن  يظن  
 : . يقول املسيح املوعود مستواَن

َي أن ُأْخرب مجاعيت أبن الذين يؤمنون إمياَن ال تشوبُُه شائِبٌة من الدنيا،  قد"  قال هللُا تعاىل خماطبا إَّيَّ
ْرِضيُّون عند هللا تعاىل. 

َ
وليس ذلك اإلميان ُملوَّاث ابلنفاق أو اجُلنِب وليس خالًيا من الطاعة، فأولئك هم امل

 )الوصية( ."ىل إهنم هم الذين قدُمهم قدُم ِصْدقٍّ ويقول هللا تعا
إًذا، حنن حباجة إىل أن نسلك مسلك "قدم صدق" لنرى مشاهد االنتصارات املنوطة ابملسيح املوعود 

  سوف تنتهي ال حمالة، ولكن هناك حاجة ماسة اْلالية واليت قد رها هللا تعاىل له. إن فرتة االبتالء
هي فرتة االبتالء سريعا. مما ال شك فيه أن هللا تعاىل قد أسس تابستمرار لتنرفع مستوى تقواَن أن نإىل 

هذه اجلماعة يف هذا العصر لتعلو كلمة اإلسالم ولينتشر اإلسالم يف العامل وينال الغلبة على األدَّين  
ة أن أن مجاعته ستنمو وتزدهر وال يسع قوة من القوى الدنيوي كلها. لقد وعد هللُا املسيَح املوعود 

 : تقضي عليها. فيقول 
ال تظنوا أن هللا تعاىل سوف يضيعكم، أنتم َبْذرٌة بََذَرها هللا تعاىل يف األرض بيده. يقول هللا تعاىل: إن  "

 )الوصية(هذه الَبْذرة سوف تـَْنُمو وتـَْزَدِهُر وتـَتَـَفرَُّع يف كل طرف، وَلَسْوف تصبح َدْوَحة عظيمًة. 



كل واحد منا غصنا َنميا ومزدهرا هلذه الشجرة، وأن حنقق ما توقعه املسيح ندعو هللا تعاىل أن يكون  
 من مجاعته، ونتقدم يف التقوى ونُفشل مجيع هجمات العدو وخنيِ بها ابلصرب والدعاء.  املوعود 

صالة الغائب على املرحوم َمِلك خالد جاويد بن َمِلك أيوب أْحد من سكان بعد الصالتني سأصلي 
يف  مسجدَن م يف43/43/3942ال حمافظة "جكوال" )يف ابكستان(. لقد تويف  املرحوم يف قرية دواملي

 عاما على إثر نوبة قلبية. إَن هلل وإَن إليه راجعون.  29قرية دوامليال عن عمر يناهز 
 حبسب خطة مدروسة ربيع األول قام معارضو اجلماعة 43املوافق لـ م 43/43/3942يف  هبيان ذلك أن

، ورفعوا هتافات منفِ رة للجماعة الذكر" حمافظة "جكوال"، وهامجوا "دارَ  دومليالكبْية يف قرية مبظاهرة  
الناس، وبدأوا برمي اْلجارة وكسِر بوابة املسجد. كان بعض األْحديني موجودين هناك مبن فيهم  إلاثرة

 دواء قلبيا، ومل يستخدم املرحوم خالد جاويد. يقول أقارب املرحوم أنه مل ُيَصب مبرض القلب من قبل قط
ومل يتعرض للعالج يف هذا اجملال. كان املرحوم داخل املسجد حني كان املعارضون يش نون اهلجوم على 
مسجد اجلماعة وكان يردد قبل وفاته مجلة: ال أستطيع أن أحتمل لغة بذيئة وقذرة إىل هذا اْلد ضد 

الرعاع خارج املسجد ازدحام م. وبسبب . وقد أغمي عليه وهو يردد هذا الكالاملسيح املوعود 
إَن هلل وإَن إليه راجعون. أول فرد استحال نقله إىل املستشفى لإلسعاف، ويف هذه األثناء لفظ أنفاسه. 

أْحدي يف عائلة املرحوم كانت جدته السيدة "مانو يب" اليت كانت بنت أخ املولوي كرم داد، صحايب 
 . املسيح املوعود 

ن املعلومات عن املرحوم اليت وصلتين من املركز كتبوا أبؤمنني أيده هللا تعايل بنصره العزيز هنا قال أمْي امل)
وذلك بسبب الذكر" بدال من املسجد،  " بدال من الصحايب و"دارَ فيها كلمة "رفيق املسيح املوعود 

، ولكن عندما يقدم مكتب السكرتْي اخلاص مثل هذه العبارات يل القيود املفروضة علينا يف ابكستان
 .  (ويكتبوا مصطلحا إسالميا صحيحايصححوا حمتواها جيب أن 

املطلقة  وطاعتهلوالدة، ويتحلى أبخالق ْحيدة. كان حبه وإخالصه للخالفة ابكان املرحوم أْحدَّي 
وتالوة القرآن املكتوبة ة إىل الصلوات اخلمس اته البارزة. كان ملتزما بصالة التهجد إضافللخليفة من صف

عاد منها قبل عشرين عام و مدة طويلة تقارب عشرين عاما، لكسب املعاش الكرمي. مكث يف الشارقة 
دمة اجلماعة، خمتلفة خل تقريبا. كان يقضي معظم أوقاته يف املسجد، ويف هذه األثناء كان يقوم أبعمال

حث ابنه السيد سبحان قد . كان حيب القرآن بشكل غْي عادي. و وكان سباقا يف حراسة املسجد دائما
أيوب على حفظ القرآن الكرمي. كان املرحوم يف الوقت اْلايل خيدم اجلماعة بصفته سكرتْيا لتعليم 

مها  -القرآن، وقد خدم يف مناصب خمتلفة أخرى أيضا. لقد ترك وراءه أرملته السيدة عذرا بيغم، وابنان
السيدة وابنتان مها:  -لسيد اْلافظ سبحان أيوبالذي يسكن هنا يف بريطانيا وا السيد سلمان خالد

 حرا مرمي. ندعو هللا تعاىل أن يرفع درجات املرحوم ويدمي حسناته يف أوالده أيضا. السيدة ندى مرمي و 


