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عبـده  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممـدا               

* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم        . ورسوله
     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي

   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدناه *   يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعأَن
الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.  
: وقال أيضا".  موتاكُم محاسن اذْكُروا: " قال�لقد ورد يف رواية أن النيب 

 ال شك أن كل إنـسان       .)أبو داود، كتاب األدب   ". (مساوِيهِم عن وكُفُّوا"
ولكن مبا أن عالقة اإلنسان بالدنيا      . ء أيضا حيمل بعض احملاسن وبعض األخطا    
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تنقطع بعد وفاته لذلك ال حاجة لذكر مساوئه وأخطائه يف هذه الدنيا، بـل              
جيب أن تذكر حماسنه وأعماله احلسنة ألا حتثّ اآلخرين على كسب األعمال 

كـل إنـسان   . الصاحلة، كما أن ذكرها يبعث على الدعاء للمرحوم باملغفرة       
ن واملساوئ كما قلت، وهكذا فُطر اإلنسان فإنـه مييـل حنـو             حيمل احملاس 

احلسنات أحيانا وأحيانا أخرى يطرأ عليه ضعف وتقصري، ولكن هناك بعض           
الناس يف هذا العامل من تلمع حسناتهم وميزاتهم لدرجـة تغطّـي الـضعف              

. البشري فيهم، يعين يتوسع نطاق حسنام حىت خيتفي فيه ضعفهم ويغيـب           
وقـد  ! عد أولئك الذين يذكرهم اجلميع مبحاسنهم وأعماهلم الصاحلة       وما أس 

  .ورد يف أحد األحاديث أن اجلنة وجبت ملن كان على هذه احلالة املذكورة
سوف أذكر اليوم مثلَ هذا الشخص الذي ميدحه بذكر حماسنه كلُّ مـن             

أحد مل يكن هذا الشخص باكستانيا أو هنديا، ومل يكن من أوالد . كان يعرفُه
، كما مل يكن أمحديا بالوالدة ومل يتلق تربية منذ          �صحابة املسيح املوعود    

صغره إىل شبابه مث إىل شيخوخته يف ظل اجلماعة األمحدية أو خلفائها، بل قد              
رافيـل  "بايع قبل سنوات قليلة، إال أنه بأعماله سبق الكثريين، إنـه أخونـا              

 يناير املاضي، إنا هللا وإنا إليـه        ٢٤الذي كان من روسيا وتويف يف       " البخاري
 �مع أنه كان من حفنة من الناس الذين آمنوا باملسيح املوعـود             . راجعون

من روسيا إال أنه بسبب علمه ومعرفته وإخالصه ووفائه وتواضـعه وتفانيـه             
 إىل أهل روسيا قد صار يف مسـاء         �ومحاسه إليصال دعوة املسيح املوعود      

   ا أرشدا المعالكثريين، وعندما ستنتشر اجلماعـة بـإذن اهللا يف          األمحدية جنم 
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 فـسيذكر   �روسيا مثل ذرات الرمل حتقيقًا لوحي تلقاه املسيح املوعـود           
  .لألبد" رافيل البخاري"التاريخ خدمات 

لقد خدم اجلماعة خدمـة     . أتناول اآلن ذكر بعض حماسن رافيل البخاري      
 إليها، فلقد قام بأعمال     عظيمة منذ أن تعرف على األمحدية ومل يكن قد انضم         

هنا وظل يعمل فيهـا  " يب يب سي"الترمجة منذ ذلك الوقت، مث التحق بشركة      
إلعداد بعض الربامج باللغة الروسية، فلما أى عمله فيها أوقف حياته خلدمة            

. كانت عنده لوعة وحرقة وهي أن يقوم ليل ار خلدمة اجلماعـة           . اإلسالم
لخروج من أجل اجتماع إلعداد أحد الـربامج  وكان يوم وفاته أيضا يستعد ل   

تف وأخـرب   اوبينما كان يستعد إذ شعر بوعكة صحية فه       . للفضائية األمحدية 
. كان قد أصيب بصدمة قلبية حادة أدت إىل وفاته        . بأنه لن يتمكن من ايء    

مل يكن له أوالد من صلبه      . وترك خلفه زوجته  .  عاما ٦١كان يبلغ من العمر     
  .قبلمن ، ولكنه أيضا تويف ها السابق ابن من زوججته لزوبل كان

يف " كليم خاور "لقد تعرف رافيل البخاري على اجلماعة عن طريق السيد          
مث بعـد   .  ملا جاء إىل لندن إلعداد حبث حول شعب التتـر          ١٩٩٠بداية عام   

  . لقاءات مع اخلليفة الرابع رمحه اهللا دخل األمحدية
مسلم بالوالدة إال أنين مل أكن أعلم شـيئا         مع أنين   : يروي رافيل البخاري  
وكـان  .  بسبب عيشي يف اتمع اإلحلـادي      ١٩٨٩عن اإلسالم حىت عام     

 حمظورين يف هذا اتمع الذي ترعرعت       - أي لغة التتر     -اإلسالم ولغيت األم    
مل يحظر تدريس لغة التتر من املقرر املدرسي فحسب، بل كان التكلم ا      . فيه

ولكن التتر كانوا حيملون تأثريا إسالميا عميقًا يف أذهام، لذلك . حمظوراأيضا 
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فإم كانوا يبدأون مجيع أعماهلم بالبسملة سواء أكانوا أعـضاء يف احلـزب             
إن عمر ثقافة التتر هو ألف سـنة        . السياسي أو معلمني يف املدارس أو غريهم      

حدة اإلحلـاد يف    خفّت  . عمرها خاضعة للتأثري اإلسالمي   طول  تقريبا وظلت   
         ا مقارنةً مع ما كان يف زمن والديال أستطيع أن أقـول     . زمن طفوليت نسبي

بأنين كنت شابا يكتم إسالمه ويتطلع دوما ليجد فرصة للوصول إىل املسجد            
فيؤدي الصالة، كال، بل كنت طالبا وشابا يعمل وفق ما ميلي عليه ذهنـه يف               

  .تلك البيئة
م فبدأنا نتمتع باحلرية على     ١٩٨٩الظروف يف عام    لقد حتسنت   : مث يقول 

كنت أعرف أن الوصول إىل الـدين       . مجيع الصعد مبا فيها احلرية الدينية أيضا      
من الدالئل العقلية اردة، بل اإلميان نعمـة        يتأتى  احلق ومعرفته ال ميكن أن      

لنتيجـة  فكنت يف حيص بيص إذ توصلت إىل هذه ا        . ينعم ا اهللا تعاىل بنفسه    
أن الدين احلقيقي هو اإلسالم الذي تعاليمه أفضل التعاليم كلها، إال أن روحي 

ومن أنقذين من هذه الشكوك والشبهات هـم بـضعة          . كانت خالية جوفاء  
أشخاص قابلتهم يف لندن وأعتربهم اآلن املسلمني احلقيقيني، وهم ينتمون إىل           

  .عين اجلماعة اإلسالمية األمحدية، أكافرة العامل اإلسالمي مجاعة يفتعد مجاعة 
تقول اجلماعة اإلسالمية األمحدية أنه ليس بوسع أحد أن ينـال           : مث يقول 

حب اهللا تعاىل ما مل حيب خلقه، فلما علمت ذلك تيقنت أنين بلغت مـرادي        
وغاييت، فلقد وجدت ههنا كل شيء، أرويت هنا غليلي للعلم واألدلة العقلية،  

  .التجارب الروحانية يف مكان واحدووجدت الدين احلق و
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: ١٩٩٣لقد قال اخلليفة الرابع رمحه اهللا يف خطابه مبناسبة اجللسة السنوية عام             
لقـد  . (لقد مت تواصل الناس مع اجلماعة يف هنغاريا من جديد يف هذا العصر            

 مث أغلق جـراء بعـض       �أقيم مركزنا يف هنغاريا يف عهد املصلح املوعود         
وإن أول مثرة هلذه االتصاالت     .  االتصاالت من جديد اآلن    لقد متت ) الظروف

أحد أفراد . أيضاإجنلترا  من هنغاريا وقد جاء إىل ZELEI  MIKLOS هو السيد 
اجلماعة الروس السيد رافيل البخاري الذي يتمتع مبكانة مرموقة يف األوساط           

 بـه   فظل يدعوه ويأيت،ZELEI   MIKLOSالعلمية كان على عالقة مع السيد 
إىل املسجد والحظت أن حالة قلبه تغريت بعد بضعة لقاءات، وبفـضل اهللا             

 وبعد وصوله إىل هنغاريا وضع أسسا لنشر الـدعوة          .تعاىل بايع قبل مغادرته   
وبفضل اجلولة اليت قام ا األستاذ رافيل يف اآلونة األخـرية إىل هنـاك              . فيها

 هناك، وإن اآلثار الـيت      يستحكم نظام اجلماعة بفضل اهللا يف فروع اجلماعة       
لقد جـاء   . تظهر هناك توحي بأن اجلماعة ستتقدم وتزدهر هناك عن قريب         

 - هو املوطن األصلي لألخ رافيل     و -من تاتارستان   " السيد مرات ضيانوف  "
قبل بضعة أعوام حلضور اجللسة السنوية يف بريطانيا فظل ثابتا ووفيا، وعندما            

 وأظهر نفسه أمحديا، كما ظلت ابنته أيضا        عاد إىل هناك بقي على االتصال بنا      
  .  اآلخريقوي وظل أحدمها على اتصال باجلماعة بإخالص 

إن االنضمام إىل األمحدية ليس سهال علـى        : اخلليفة الرابع رمحه اهللا؟   مث يقول   
ومع أن عالقتهم مل تنقطع     . هذه الشعوب اليت ظلت مسمومة بسموم اإلحلاد      

شعور باإلسالم يف قلـوم، إال أـم مل يكونـوا    عن اإلسالم ائيا، وظل ال   
مطلعني على تفاصيل اإلسالم على صعيد عملي، وظلوا مسلمني كأفراد األمة           
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اإلسالمية فقط، أما على صعيد ممارسة اإلسالم فكانوا خارجني عن حظـرية            
 واليقني بكونـه    �وإن إعادم إىل اإلسالم وترسيخ وحدانية اهللا        . اإلسالم

لوب يتطلب األدعية واجلهود املضنية، وينتظر اإلعجاز، هلذا ادعوا         حقا يف الق  
اهللا فنحن نبذل اجلهود قدر اإلمكان وندعو اهللا أيضا، فلتدع اجلماعة كلـها             
أيضا أن يظهر اهللا آية إعجازية، ألن اآليات اإلعجازيـة تفيـد االنقالبـات         

  . الروحانية يف احلقيقة أكثر بكثري من الدعاء
رحوم أمحديا بالوالدة، لكن كل من كان ينظر إليه خييل إليـه أنـه       مل يكن امل  

لكلمة فحيثما ذهب ذكر    ا بكل معىن أمحدي من البداية، فكان سفري األمحدية       
األمحدية حتما، وإذا أحس أن ذكْر األمحدية صراحة قد يؤدي إىل ردة فعـل              

س عـن   أوصل رسالة اإلسالم حبكمة وذكَر تعاليم اجلماعة وعند سؤال النـا          
فكان . أصحاب هذه األفكار واملعتقدات أفصح باألمحدية مث عرفها بالتفصيل        

دائما يراعي أي كتاب يناسب أي جملس، وأي األدبيات قد تفيد يف جملـس              
فكان أصدقاؤه من رجال السياسة واألدباء والشعراء واألطباء وأساتذة         . كذا

تصاد والسادة والسيدات من    الكليات واجلامعات وطالا واملتخصصني يف االق     
كما كان املرحوم نفسه شاعرا مجيـدا، وأديبـا رائعـا           . كل جماالت احلياة  

 قد من عليه مبزايا كـثرية، فحلْقـةُ         �وصحافيا ومترمجا وداعية، وكان اهللا      
  . معارفه واملشيدين بإجنازاته واسعة جدا

م احلقيقي إىل أناس    أي اإلسال .. لقد بلَّغ السيد رافيل املرحوم رسالة األمحدية      
سابقا، مل يكن بوسع دعاتنـا ومبـشرينا        روسيا  يف روسيا ومناطق وواليات     

الوصول إليها، ولو وصلوا لوصلوا متأخرين جدا، فعندما كـان يـذهب إىل            
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موسكو يشترك أغلب األحيان يف جمالس علمية وأدبية وأمسيات شعرية، ويف           
أخرى، وكان يطلب سـلفا     بأو  مثل هذه الربامج كان يذكر اجلماعة بطريقة        

من أصحابه األمحديني أن حيضروا مكان كذا يف يوم كذا يف الـساعة كـذا               
ويأخذوا معهم الكتب الفالنية لتعريف اجلماعة بعدد كذا، فكان الناس بعـد            

  . تعريفه األمحديةَ يف اية الربنامج يأخذون تلك الكتب حتما أو يشترون
لندن، كان السيد رافيل يعمل فيـه مبنتـهى         منذ أقيم املكتب الروسي هنا يف       

ما كان يهتم باجلوع أو العطش أو بأي شـيء      واجلهد واإلخالص واحلماس،    
بل كان يصب جلّ اهتمامه على إكمال عمل اجلماعة، وما          أثناء العمل،   آخر  

يقول املبشرون الذين عملوا معه بأننـا كنـا         . كان يترك أي عمل ناقصا قط     
لقـد  :  فكان يقول لنا مبتسما    . تعبنا كثريا فلنسترح قليال     لقد :نقول له أحيانا  
كان يقوم بدبلجة ترمجة خطبة اجلمعة باللغة الروسية وكـان          ! تعبتم بسرعة 

لقد بدأ هذا العمل قبل سنتني على نطاق واسع حني          . كثري االهتمام ذا األمر   
 موقعنـا    وكذلك توضع يف   ،بدأت اخلطبة تبثّ عرب قناتنا الفضائية امي يت اي        

فكان يسأل زمالءه يوم السبت هل أكملـتم ترمجـة اخلطبـة؟ وإال فمـىت            
طيعون أن جتهزوها للدبلجة إىل صبيحة يـوم        تهل تس : ستكملوا؟ مث يسأهلم  

األحد أو ظهرا؟ ويف بعض األحيان كان يبدأ بالسؤال منذ مساء اجلمعة مـىت      
وكانـت  . الدبلجـة ستكملون الترمجة، وما كان يستقر له قرار ما مل يكمل           

مشاغله وجهوده وانصرافه إىل العمل يف أيام اجللسة السنوية يف بريطانيا تتسم            
وكانت عاطفته خلدمة الدين ومحاسه للعمل على مدى أيـام          . بسمة متميزة 

إضافة إىل ترمجـة خطابـات      . اجللسة الثالث جديرا باملالحظة بوجه خاص     
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قاة يف اجللسة أيـضا إىل اللغـة        اخلليفة كان املرحوم يترجم بقية اخلطب املل      
وكان يستقبل الضيوف القادمني للجلسة     . الروسية للمستمعني الروس احلضور   

 السابقة حبفاوة بالغـة     اجلمهوريات السوفياتية السنوية من روسيا وغريها من      
وخيربهم بتقدم اجلماعة يف خمتلف ااالت وحيكي هلم قصصا أخرى من هذا            

كان يهتم حباجام ويلفت نظر املشرفني على اجللـسة         و. القبيل تزيدهم إميانا  
وكان يذكر بركات اجللسة وأمهيتها يف جمـالس        . أيضا إىل االهتمام حباجام   

 يف الواليات الروسية إىل عدة       الناس تبشرينا": خمتلفة مع زمالئهم وكان يقول    
يفةَ مرة   كما يتأثرون باشتراكهم يف اجللسة ومبقابلتهم اخلل       ال يؤثر فيهم  سنني  
  .وكان يسعى دائما أن حيضر اجللسةَ أكرب عدد ممكن من الضيوف. "واحدة

لقد ترجم املرحوم كتبا عديدة إىل اللغة الروسية وكانت مفيدة جدا يف جمال             
وإضافة إىل ترمجة تلك الكتب قام خبدمة عظيمة يف      . التبليغ يف روسيا ووالياا   

وكان ذلك مـن أكـرب      . لغة الروسية ترمجة معاين القرآن الكرمي أيضا إىل ال      
  .إجنازاته

بـدأنا  : يقول داعيتنا السيد رانا خالد أمحد الذي يعمل يف املكتب الروسـي           
ردية لسيدنا اخلليفة الرابع يف عام      األترمجة  ال من   -ترمجة معاين القرآن الكرمي     

مث أُكملت املراجعة   . م٢٠٠٤وأُكملت يف   " محاد ويل " أنا والسيد    -م  ١٩٩٩
وقد عمل املرحوم ليل ار يف هذا اال        . تدقيق مع املرحوم رافيل يف لندن     وال

وأكمل التدقيق واملراجعة يف ثالثة أشهر تقريبا باجلهد املتواصـل والـسعي            
فلما كان هذا العمل حيتاج إىل حذر شديد ودقة متناهيـة كـان             . الدؤوب

 نص القرآن   عتعطي معىن ينسجم م   لاملرحوم يتأكد من صحة كل كلمة ومجلة        
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متاما، وكان يبحث ويستخدم دائما أنسب كلمة من اللغة الروسية لترمجـة            
 كانت يف بعـض     ةيقول السيد خالد بأن مراجعة آية واحد      . قرآنيةالكلمة  ال

فكان املرحوم يترجم النص القـرآين بعـد        .  ساعات طويلة  قاألحيان تستغر 
بعات لترمجـة   وبفضل مساعيه نشرت إىل اآلن ثالث ط      . تدقيق وحبث مضن  

م ويف  ٢٠٠٦األوىل يف لنـدن يف عـام        : معاين القرآن الكرمي باللغة الروسية    
م، وهذه صـدقة جاريـة   ٢٠٠٨ستان يف خم مث يف كازا   ٢٠٠٧موسكو عام   

  . ستذكّرنا دائما بالسيد رافيل املرحوم
. كما قلت من قبل كان املرحوم عاملا كبريا وصحفيا معروفا وشاعرا متفوها           

فقبل انضمامه إىل اجلماعة نال أكـرب      . ز خمتلفة يف شىت ااالت    وقد نال جوائ  
. م١٩٨٦يف عام   " جائزة موسى جليل للشرف   : "امسها تاتارستان؟جائزة يف   

م نال  ٢٠٠٦ويف عام   . م٢٠٠١ يف عام    اآلدابمث نال جائزة أخرى يف جمال       
، "جائزة شـرف القوميـة    "امسها  تاتارستان؟  أعلى جائزة حكومية أخرى يف      

. م يف معرض الكتب يف روسيا     ٢٠٠٩ذلك نال أحد مؤلَّفاته جائزة يف عام        ك
 Order  of  Cultural   Heritage   أكتوبر باسم١٣ يف وساماكما أُعطي 

 كان املرحوم عضوا يف مؤسسات علمية كثرية يف بالد  الثقايف وسام التراث.  
لـسيد اينـدريو    ا. اعة يب يب سي   ذكان يعمل يف القسم الروسي يف إ      . خمتلفة

وستالسكي مدير القسم الروسي يف اإلذاعة السابق الذي كان زميل الـسيد            
إن زميلنـا يف    : ملرحـوم ا تأبينهاعة قال يف    ذرافيل أيضا إىل مدة طويلة يف اإل      

 عاما  ١٥لقد عملت معه إىل     . ليس بيننا اآلن  " يبخارالرافيل  "اإلذاعة السيد   
ا إذ وجدت فرصة للعمل مع صـديقٍ        سعيد احلظ كثري  إين أرى أنين     و ،تقريبا
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  علميا قد  كان السيد رافيل  : مث يقول . طويلة مدةصدوقٍ وموهوب جدا إىل     
درس الرياضيات ولكنه إىل جانب ذلك كان شاعرا فذا ومـسلما خملـصا             

لقـد تـرك    . بل لن خنطئ إن قلنا بأنه كان عاملا دينيا كبريا         . وراسخ العقيدة 
وليس . على أناس كثريين من خمتلف جوانب حياته      املرحوم تأثريا إجيابيا كبريا     

من اخلطأ أن يتأثر به املرء ألن مستوى حديثه كان عاليا جدا دائمـا وكـان        
والذين قابلوه يعرفون أن أسلوب     . علمه يتفرع إىل خمتلف اجلوانب والنواحي     

يذكر السيد رافيل يف كتابه     . حديثه كان عذبا ومؤثرا دائما وجيذب املستمعني      
كيفية تعرفه علـى    " إىل أين سيأخذ هذا الطريق؟ اهللا أعلم      : "سية بعنوان بالرو

 شاهدكنت يف إحدى األمسيات جالسا يف بييت أ       : اجلماعة فيقول ما ملخصه   
ي كنت ذ الزلـ املن صاحبةُفرفعت مساعةَ اهلاتفالتلفاز إذ رنّ جرس اهلاتف، 

 أن   فظننـت  ،أحداألين مل أكن حباجة إىل رفعها إذ ما كنت أعرف           ه،  أسكن
 البيـت    صـاحبةُ  فأخربت. بصاحبة البيت أحدا من اإلجنليز يكون قد اتصل       

يقول السيد رافيل   .  يف اية احلديث أن يف بيتها ضيفا جاء من روسيا          املتصلَ
 إذ مل تكن هناك حاجة حبسب تقاليد اإلجنليـز أن           ،بأين استغربت قوهلا بشدة   

. ا إنين أحسب هذا احلادث معجـزة       لذ ،خترب صاحبة البيت أحدا عن الضيف     
فأعطتين اهلاتف وبدأ املتكلم من جانب آخر يتحدث معي وأظهر رغبته ليعلم            
من أين أتيت مث دعاين لزيارة مسجد اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف اليوم التايل 

  . يف حديثه معي" األمحدية"غري أنه مل يستخدم كلمة 
خلروج من البيت للتجول لـذا أبـديت        على أية حال، كنت أيضا راغبا يف ا       
ففي صباح اليوم التايل جاءت السيارة      . موافقيت للذهاب معه وانتهت املكاملة    
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أول ما رأيته هنالك كـان      ". بتين"لتقلّين، فوصلنا إىل مسجد يقع يف منطقة        
يقول املرحـوم   ". احلب للجميع وال كراهية ألحد    : "شعار تلك اجلماعة وهو   

 اإلسالم سلفا كما ذكرت من قبل، لذا تركت كل شيء           بأين كنت راغبا يف   
آخر وبدأت بترمجة كتب اجلماعة إىل اللغة الروسية حبسبما طُلب مين فيمـا             

قابلت اخلليفة الرابع للجماعة اإلسالمية األمحدية السيد مريزا طاهر أمحد          . بعد
عـن  ا  رمحه اهللا وشعرت بعد لقاء طويل وممتع امتد إىل ساعتني بأن يف رؤيتن            

وقد تضمن اللقاء أمورا كثرية كانـت       .  توافقا وانسجاما إىل حد كبري     لعاملا
يف . يقول املرحوم بأنين عكفت بعد ذلك على ترمجة الكتـب         .  علي جديدة  

بعض األحيان مل أفهم املوضوع جيدا  ولكنين بدأت الترمجة على أية حال إذ              
يال وعميقـا   وكان مضمون الكتب واضحا ومج    . سلفاكنت قد قررت ذلك     

إن انضمامي إىل اجلماعة مل يكن وليـد        . وجيزة جدا  مدةاطمأن له قليب بعد     
  . صدفة بل كان ذلك قدر من اهللا الذي أتى يب إىل هناك

على أية حال، بعد هذا اللقاء كُلِّف املرحوم بترمجة الكتب كما قلت من قبل، 
  . بربيطانيادوأُعطي بيتا للسكن يف إسالم آباد يف تلفور

 ةكانت املنطقة اليت أُعطيت البيت فيها للسكن واسـع        : يتابع املرحوم ويقول  
واجلو مجيال فاستمتعت وسعدت بالعمل هنالك باجلهد والكد لدرجة ما كنت 

  أن ويف أثناء الترمجـة وجـدت     .  وأكملت ترمجة أربع كتب    ،أنام إال قليال  
ـ      .  اجلماعة عظيمة الشأن   ىدعاو أثريه يف  واإلعالن األمجل الذي شـعرت بت

. نفسي كان قوهلم بأن اإلسالم سينتشر يف العامل كله يف مـستقبل عاجـل             
واجلماعة اإلسالمية األمحدية تعلن أا هي اجلماعة الوحيدة دون غريها الـيت            
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أقتـبس هـذا    . (كلِّفت بإحداث االنقالب الروحاين يف الدنيا يف هذا الزمن        
وأا هي اجلماعة الوحيدة    ) لروسالكالم من كتابه الذي ألّفه بالروسية للقراء ا       

كذلك تعلن اجلماعة أن    . اليت ستجعل العامل كله يؤمن بوحدانية اهللا بإذن اهللا        
وهـذه اجلماعـة    . مؤسسها هو املسيح الذي جاء مسيحا موعودا للعامل كله        

التحديات . تواجه العامل كله وتتحدى قوى الدنيا املختلفة واحلكومات القوية        
ماليت قده اجلماعة الصغرية ليست منسجمة مع تفسري اإلسالم السائد يف ها هذت

فجر اإلسالم فقط بل حتدت اجلماعة مجيع أديان العامل مبا فيها املسيحية أيضا             
  . حتديات بينة

رأيت يف الرؤيا أنين أصلي يف الطـابق        : مث يذكر املرحوم إحدى رؤاه ويقول     
ناس يصلون صـالة الـسنة،      ، وهناك كثري من ال    "ازانق"الثاين يف مسجد يف     

ـ رأيت أن مجيع النـاس      . وتسوى الصفوف أمامهم للصالة مجاعةً     ستقبلون ي
إىل نافذة يقع علي     متوجه ولكين   ااحملراب أي إىل اجلهة اليت جيب أن يستقبلوه       

 مستقبال االجتـاه الـذي       ملاذا لست  :سألت نفسي . ضوء الشمس من خالهلا   
قول يف املنام بأين مسافر ومن تعليم اإلسـالم أن          يستقبله اآلخرون مجيعا؟ مث أ    

املسافر ميكن أن يستقبل اجتاه السفر، أي أن استقبايل ذلك االجتاه الذي يأيت              
مث يقول يف ذكر الصالة يف املنام بأنه عنـدما أقيمـت            . الضوء منه جائز يل   

الصالة قمت مع اآلخرين يف الصف مث تغير هذا املشهد وإذ رأيـت نفـسي               
 وجود عدد كبري من علىا غري أن رأسى مغطى، ولكين ال أشعر بأي ندم عاري

 باإلضافة إىل ذلك كان حميط املسجد أيضا غري عادي، ويف الطابق            .الناس هنا 
العلوي يف املمر كانت السيدات التتاريات مرتديات أَرديةً بيضاء لكنين مل أكن 
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كـون الولـد حـديث    أخجل من كوين عريانا أمام كل هؤالء قط، مثلما ي         
فحني قصصت .  الوالدة، فقد خطر ببايل أيضا كيف أقوم عريانا هكذا أمام اهللا

ال أحد يتوقع   : هذه الرؤيا العجيبة والغريبة على اخلليفة الرابع رمحه اهللا قال يل          
خيلع ثيابـه   مل  أن يفوز باحلياة اجلديدة روحانيا ويبدأ رحلته إىل اهللا األحد ما            

فأدركت من هذه الرؤيا أين لست      .  أمام اهللا مفلسا وعاريا     يقم وما مل القدمية  
أتوهم، فهذه املرة انكشفت علي حقيقة أخرى أن الوالدة الروحانية اجلديدة           
وحدها ليست ضرورية بل جيب أن يتطهر اإلنسان من الذنوب السابقة كلها            

  . اليت يطهره اهللا منها وحده، فَبدُء احلياة اجلديدة أيضا مهم جدا
منذ قررت السري يف هذا الطريق وأسري عمليا مع مجاعيت األمحديـة            : مث يقول 

فقـد  ) وقد قال هذا أثناء دعوته الروس     (وأدعوكم أنتم ومجيع اآلخرين إليها      
حتققت أمنيايت اخلفية الكثرية، وإن حيايت حافلة مبثل هذه األحداث غري العادية   

عه يف كتابه هذامث ذكر بعض وقائ. اليت تسمى عادة مصادفات .  
لقد ترجم السيد رافيل نفسه بعضا من كتب اجلماعة إىل اللغـة الروسـية،              

أما الكتب اليت ترمجها نفسه فهي دعـوة إىل         . وراجع ودقق بعض الترمجات   
احلق، القتل باسم الدين، قصص من صـدر اإلسـالم، أعيـاد إسـالمية،              

عاصرة، مواساة الـنيب    الشخصيات اإلسالمية املقدسة، اإلسالم والتحديات امل     
أما الكتب اليت دقَّقها فمنها     . لألطفال، باإلضافة إىل بعض الكتيبات لألطفال     

القرآن فلسفة تعاليم اإلسالم، املسيح الناصري يف اهلند، تعليمنا، مقدمة تفسري           
  . �، نظام االقتصاد يف اإلسالم، مكانة املرأة يف اإلسالم، وحياة حممد الكرمي
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ابايت يف مؤمترات السالم أو يف مناسبات أخرى وكان يرى          وكذلك ترجم خط  
أا مهمة جدا لشعبه الروسي، لكن أهم إجنازاته هو كما أخـربتكم ترمجـة              

  .  إىل اللغة الروسيةالقرآن الكرميمعاين 
لقد أشادت هيئةُ اإلذاعة الربيطانية واملواقع األخرى بإجنازات األستاذ رافيـل           

د آندرى آستلسكي مقاال عنه يف موقع يب يب سي          بعد وفاته، فقد كتب السي    
أن املرحوم كان يتقيد باملواعيد بدقـة ومل        ) BBC.Russian(دوت رشين   

. يتأخر عن عمله قط وكان قدوة لنا وكان مسلما صادقا بل كان عاملا مسلما            
وكما ذكرت سابقا قد بثت هيئة اإلذاعة الربيطانية ليلة األمس برناجما ملـدة             

 لبيان سريته حيث أذيع صوته وكلماته املسجلة يف حياته، وذُكر           نصف ساعة 
القـرآن  ل بفـضل    عبد السالم كان قد نال جائزة نوب      فيه أيضا أن الدكتور     

 وذكر أنه كان أمحديا، إذ كان املرحوم قد تكلم حول هذا املوضـوع              الكرمي
  . هناك

. لتترستان فقط كان املرحوم كاتبا للروس كلها ال       ": يب يب سي  "لقد قالوا يف    
صرحوا حببـه للـوطن     فقد  نُ التتري الوطين أيضا خرب وفاته       ولقد بث التلفزي  

ازان أن املرحوم كان حيب شعبي قوبصفة خاصة يف التلفزيون واملواقع املختلفة 
كما صرح بأنه كان مسلما أمحديا، لقد نشر املوقع األوكراين          . والتتار كثريا 

إن : مسكه باألمحدية وقال ردا على أحد األسئلة      مقابلته، حيث صرح علنا بت    
 اإلسـالمية   اجلماعةُرحليت يف الدنيا بدأت من أستراليا حني دعتين من هناك           

جذبين  ،اإلسالم العاملية إىل لندن، ولقد أنشئت هذه اجلماعة لتجديد          األمحدية
ي  كما مل أالحظ عنـدها أ ،"احلب للجميع وال كراهية ألحد    "شعارها  كثريا  
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 احلقيقي هو األمحدية فحسب، اإلسالموميكن أن يقال إن . اإلسالمعمل ينايف 
 ليس ملكا للمشايخ بل هو جلميع البشر الذين يسعون الختـاذه            اإلسالموإن  

وحني وجدت طريقي وتسنى يل تلقّـي التعلـيم األساسـي           . وحيبون إميام 
هنا وانقطعت عن احليـاة     لإلسالم واللغة اإلجنليزية، خالل التراجم واإلقامة       

قبل . الدنيوية العادية، بدأت تنهال علي عروض العمل من كل طرف وصوب          
هذا مل أكن أجد العمل لكن بعد انضمامي لألمحدية وانـشغايل يف الترمجـة              
حصلَت الربكة فبدأت تأتيين عروض عمل كثرية كما قد دعيت إىل روسـيا             

  .أيضا لالشتراك يف املؤمتر اإلسالمي
إن من علَّمين بعد الوالدين     : "ردا على سؤال هل لك أي أستاذ؟ قال املرحوم        و

، فقد حظيت مبثل هذا األستاذ متـأخرا        اجلماعة اإلسالمية األمحدية  هو إمام   
  ". جدا، ولو فزت مبثل هذا األستاذ قبل عشرين سنة ألحرزت إجنازات كثرية

بعض صفاته اليت متيزه    كان رافيل املرحوم صاحب خصال محيدة كثرية إال أن          
من اآلخرين أنه كان متواضعا جدا وكان حيب اخلالفة ويعشقها، كانت لـه             
عالقة روحانية قوية مع خليفة املسيح ومل يكن يقـيم أي وزن ألي شـيء               

  . إزاءها
أود أن أذكر حادثا حـدث مـؤخرا،        : يقول األستاذ خالد يف رسالة له إيل      

ك يف ديسمرب املاضي فحني دخـل       وتفصيل ذلك أنه كان له لقاء مع حضرت       
اقتراحا أنه إذا مسحت أمامك األستاذ رافيل معي يف مكتبك قدم األستاذ رافيل  

فهو يريد أن يؤلف كتابا جامعا باللغة الروسية عن نظام اجلماعـة وتارخيهـا      
 ردا على االعتراضات والشبهات اليت تثار بني حني وآن ضد اجلماعة            نهويضم
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ني، ألن املشايخ قد زودوهم مبعلومات مزيفـة وبـسبب     من قبل عامة املسلم   
. ذلك كل يوم نالحظ مثل هذه االعتراضات على املواقع املختلفة يف روسـيا            

ألِّف الكتاب لكن جيب أن تعد الرد على كل اعتراض على           ! حسنا: فقلت له 
حدة يف صورة مقاالت صغرية، وتنشرها مث تضعها على املوقع، وعند مسـاع             

فلما خرجنا من عندكم بعد اللقاء قال       ! حسنا يا سيدي  : رافيل فورا ذلك قال   
كنت أفكر يف هذا العمل منذ عدة أيام من أين أبـدأ هـذا              : يل األخ رافيل  

 عن  العمل؟ واليوم قد سهل علي حضرته مهميت واآلن يف دماغي خطة كاملة           
. فة هذا الكتاب يف صورة مقاالت، وكل ذلك بفضل بركات اخلال كيفية نشر 

  . من اليوم سأبدأ العمل على هذا املشروع: مث قال
باإلضافة إىل ذلك قد قدم اقتراحا إلنشاء املوقع الرمسي للجماعـة باللغـة    
الروسية، فحني قلت له خبصوص ذلك أيضا أن يقدم يل تقريرا عاجال بعـد              
دراسة اخلطة أنه من سوف ينشئ هذا املوقع وكيف جيري العمل ومن سوف             

واد عليه، ومن حيدثه، أجرى االتصال ذا اخلصوص مع األستاذ نسيم           يضع امل 
يف أملانيا، وهكذا بواسطته قد بدأ هـذا        " مثر امتياز "، مث اتصل مبلك     رمحة اهللا 

باختصار، . العمل الذي كان على قدم وساق إذ لىب رافيل البخاري نداء ربه           
  .بدأ العمل فور مساعه عن إنشاء موقع باللغة الروسية

كانت إحدى مزايا رافيل البخاري أنه كان يعمل دون         : كتب السيد خالد  
إن مقربيه يعرفون جيدا، ومن عمل معه يشهد أيضا أنه كـان            . الوقتتضييع  

ينجز أعماله بأقصى سرعة وكأنه على عجلة من أمره ومل يبق معه إال الوقت              
كنا نضطر .  ريةالقليل، ولقد رأيت أيضا أنه أجنز مئات األشغال خالل مدة قص
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يف بعض األحيان للقول أن يتوقف قليال، أو يأخذ استراحة، فكان يرد علينـا      
ولوحظ أنه إذا حان وقت الطعـام  . هل تعبتم؟ أما أنا فلم أتعب بعد    : مبتسما

  .أثناء العمل استعجل تناولَه حىت يستأنف العمل الذي تركه
كـان  . لدان احمليطة ا  كان دائم االهتمام بازدهار اجلماعة يف روسيا والب       

ال نستطيع  : كلما سافر من لندن إىل موسكو قدم لنا خططًا ومقترحات قائال          
أن نسترعي انتباه هؤالء الناس وال يسعنا تبليغهم دعوة األمحدية يف القريـب             

  .العاجل ما مل نراعِ هذه األمور أو نتبع هذه الطرق املقترحة
 بناية منفصلة واسعة، بل كـلٌّ       ازان ال يقعان يف   قمركزنا يف موسكو ويف     

كان املرحوم يقول دوما بأن الذين يريـدون زيـارة          . منهما يف شقة صغرية   
مركزنا يأخذون يف أذهام فكرة لدى مساعهم كلمة املركز بأنه سـيكون يف      
بناية منفصلة واسعة فال بد لنا الزدهار اجلماعة اآلن أن نشتري بعض البنايات             

من هذه الشقق الصغرية، وألجل ذلك كان دائما يـأتين          الكبرية الواسعة بدال    
مبقترحات، والحظت دوما أنين إذا مل أقبل اقتراحه نظرا إىل الكلفة الباهظة أو             
لبعض األمور األخرى فكان يقبله بانشراح الصدر ومل أر قط عالئم االنقباض            

راحهم بل  على وجهه، مث إنه مل يكن من الذين جيلسون يائسني إن مل يقبل اقت             
طريقة ختتلف كان يأيت بفكرة أخرى ومقترحٍ آخر لكلفة أقل أو مشروعٍ آخر 

باختصار كان يلتاع ويتوق إىل أن تنتشر دعـوة         . اُقترِح قبله عما  العمل عليه   
  .األمحدية يف روسيا كلها يف أقرب فرصة ممكنة

مل متض على قبول رافيـل البخـاري        : يقول مبلغنا احلافظ سعيد الرمحن    
ألمحدية إال عشرون أو اثنان وعشرون عاما، ولكن نظرا إىل حبه وإخالصـه      ا
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           ا عن جدكـان  . للخالفة ومعرفته ملقام اخلالفة كان يبدو لنا وكأنه أمحدي أب
كان شديد االلتيـاع    . املرحوم يتميز خبصائل حتمل درسا لكثري من األمحديني       

 وكـان يـضع اخلطـط       واالندفاع النتشار األمحدية وازدهارها يف روسيا،     
واالقتراحات أمام اخلليفة الرابع واخلامس أيضا، ولكن إن مل يقبـل اخلليفـة             
اقتراحه أو أمره بأن يقوم بالعمل نفسه بطريقة أخرى قَبِلَه فورا دون أن يتكلم              

إذا أعطى اخلليفة أوامره وتعليماته يف      : عنه أو يعلِّق عليه، بل كان يقول دوما       
فمن قلة األدب بل من املعصية إبداء الـرأي املخـالف فيـه             أمر من األمور    

، كان املرحوم يلتزم الصمت يف األمر الذي أعطى فيه اخلليفـة            عليهوالتعليق  
ال شك أن ميزته هذه املتعلقة مبعرفة مقام اخلالفة تعتبر مثاالً يحتذَى            . تعليماته

  .به لكثري من األمحديني القدامى واجلدد أيضا
سي خملص كبري السن، وهو السيد أورال شريبوو، يف رسالة          كتب أخ رو  

. كان السيد رافيل ذا أفكار عظيمة، وقد قام بإجنازات إبداعية عظيمة          : عزائه
كان اجلد واالجتهاد وخدمة قومه ودينه اإلسالم حبكمة وذكاء جـزًءا مـن             

ية إميانه، ولذلك اختار مجاعة تريد إصالح املسلمني أعين اجلماعـة اإلسـالم           
  .األمحدية

ويقول أحد معلّمينا الدينيني يف كازخستان السيد رفات تـو كـاموو يف             
لقد تعرفت على السيد رافيل أول مرة من خالل كتب مجاعتنا           : رسالة عزائه 

لقـد  . كان إنسانا طيب القلب شريف النفس     . اليت ترمجها إىل اللغة الروسية    
زقت احلياة بعدها فسوف أنذر     لو ر : مسعنا أنه كان قال قبل عمليته اجلراحية      

ذات .  كان السيد رافيل عظيم اإلخالص وصادق القول. حيايت خلدمة اإلسالم
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مرة كان ذاهبا إىل لندن مع طاقم أمي يت أي، فطلبت منه أن يسأل اخلليفة أن                
. فلما وصل لندن كتب يل رسالة بأنه قد طلب يل الدعاء من اخلليفة. يدعو يل

ن يتحدث عن الطرق اليت متكّننا من تبليغ دعوة األمحدية          يف معظم األحيان كا   
  . يف دول آسيا الوسطى بسرعة

عند قراءة كتبه أنـه يـسعى دائمـا         نشعر  كنا  : ويتابع هذا املعلّم ويقول   
إليصال رسالة األمحدية بسرعة إىل قومه وإىل كل الذين ينطقون اللغة الروسية            

  .ويفهموا
عندما كان السيد رافيل يقرأ خطبتكم يف       : مث يقول هذا األخ يف رسالته يل      

 -يشري إىل ترمجة خطيب اليت كان السيد رافيل يسجلها بصوته     –قناة أمي يت أي     
 بلوعة قلب وأسلوب مجيل لكي يصغي الناس إىل صوت          افكنا نشعر أنه يقرأه   

  .إمامنا الذي هو إمام الوقت
 يف رسالة   - وهو رئيس مجاعتنا يف موسكو     -وكتب األخ رستم محاد ويل    

  : عزائه
لقد منحه اهللا تعاىل كفاءات علميةً فذّةً نفع        . كان السيد رافيل غزير العلم    

بعد انضمامه إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية نذر نفسه كليةً    . ا الناس بسخاء  
لعبادة اهللا وخدمة اجلماعة وخدمة الناس، وذلك باإلضافة إىل حتلّيه بـأخالق            

تواضع وحب لإلنسانية، ورفق وشفقة، وعفـو وصـفح،         إنسانية نبيلة من    
وطلبِ حاجاته من اهللا وحده، وسعيٍ دؤوب خلدمة اجلميع، ونفعِ الناس مبـا             

  .أُعطيه من كفاءات وقدرات
  : وكتب يل داعيتنا السيد بشارت
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ال أزال أتذكر تلك اللحظة اليت بثّت فيها خطبتكم باللغة الروسية أول مرة            
 كان أحد إخواننا احملليني الكبار،      -أت تبثّ من هنا قبل عامني      علما أا بد   –

وامسه السيد تكتو ربوو، يشاهد معي بثَّ اخلطبة، فلمـا انتـهت اخلطبـة              
اغرورقت عيوننا مجيعا من فرط الفرحة اليت غمرتنا كلنا، فتعانقنـا وتبادلنـا             

مث ظلت تبثّ   لقد سجلت هذه اخلطبة بصوت السيد رافيل أول مرة،          . التهاين
وهكذا فإن شرف توصيل كالم خليفة سيدنا املسيح املوعود . بصوته باستمرار

 إىل إخواننا وأخواتنا الروس أول مرة كان من نصيب أخينا هذا بفضل             �
  . لقد وفّقه اهللا تعاىل ليكون من أنصار خليفة الوقت. اهللا وكرمه

 مجيعا بربكة اخلالفة وحتت     لقد جاء متأخرا وسبقنا   : مث يتابع الداعية ويقول   
  . ظلها

. عاملَه اهللا تعاىل حببه ولطفه، وآتانا سالطني ناصرين أمثاله بغري حـساب           
خارج اجلنازة ستصل . سوف أصلّي عليه صالةَ احلاضر بعد اجلمعة إن شاء اهللا

املسجد وسوف أخرج ألصلي عليه، وأنتم تقفون يف الصفوف داخل املسجد           
  . لصالة اجلنازة

أحدهم الـصاحبزاده داود    .  سنصلّي اجلنازة على ثالثة آخرين غائبني      كما
). باكستان" (بنون"مبحافظة  " سراي نورنك "أمحد ابن السيد حممد شفيع من     

 �والصاحبزاده داود أمحد هو من أقارب الصاحبزاده عبد اللطيف الـشهيد     
 يف  )كـانون الثـاين   ( يناير   ٢٣لقد استشهد يف    . من جهة أمه وأبيه كليهما    

  . إنا هللا وإنا إليه راجعون". سراي نورنك"الساعة العاشرة إال ربعا بالليل يف 
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كانت والدةُ الشهيد السيدةُ الصاحبزادي أمة السالم بنتـا للـسيد عبـد           
، وهكذا يكـون    �السالم، الذي كان ابن الصاحبزاده عبد اللطيف الشهيد         

أما من جهة أبيـه،     . �يد  الشهيد ابن حفيدة الصاحبزاده عبد اللطيف الشه      
فكان جد الشهيد الصاحبزاده عبد الرب ابن أخت الصاحبزاده عبد اللطيف           

، اليت كانت متزوجة من السيد مري أكرب، وقد انضم هؤالء فيمـا             �الشهيد  
  . بعد إىل اجلماعة األمحدية الالهورية

يد  كانت عائلة الـشه    �بعد استشهاد الصاحبزاده عبد اللطيف الشهيد       
، وقد ولـد    "سراي نارنك "داود أمحد قد هاجرت من أفغانستان وأقامت يف         

  . ١٩٥٥هناك يف 
كان خرج حلاجة مـن     .  من الشهر احلايل   ٢٣كما قلت، لقد استشهد يف      

يف الساعة العاشرة إال ربعا وقت الـصباح، فجـاء          " سراي نورنك "بيته يف   
وقبل حادث  . ربا، فاستشهد جمهوالن على دراجة نارية، وأطلقا عليه النار وه       

جملس ختم  " يوم الثالثاء كان علماء      ٢٠١٢-١-١٧استشهاده وبالتحديد يف    
، وألقوا فيه خطبا ناريـة      "سراي نورنك "قد عقدوا اجتماعا كبريا يف      " النبوة

بلسان بذيء حمرضني القوم على اجلماعة، وهذه الشهادة نتيجة حتريضهم هذا           
  . على ما يبدو

ن أفراد عائلة الشهيد من جهة أبيـه انـضموا إىل مجاعـة             وكما قلت، إ  
أما الشهيد فبايع   . األمحديني غري املبايعني، املنشقّني عن اجلماعة التابعة للخالفة       
كـان املبـايع    . وانضم إىل اجلماعة األمحدية التابعة للخالفة قبل مثانية أعوام        

  .ماعة الالهوريةالوحيد يف عائلته إذ إن أفرادها اآلخرين ينتمون إىل اجل
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كان صاحلًا تقيا، يواظب على صالة التهجد، ويـؤدي الزكـاة ويـدفع             
كان ذائع الصيت يف صالحه وورعه، وتعاونه مع نظام         . التربعات بغري انقطاع  

. مل يكن بينه وبني غريه أية خصومة      . اجلماعة، وحسن معاملته ودماثة أخالقه    
يت له عملية جراحيـة      وأجر ٢٠٠٥ أو   ٢٠٠٤أصيب مبرض القلب يف عام      

ملا تقاعد عـن وظيفتـه      . كبرية، ومع ذلك كان يصوم بعد ذلك بال انقطاع        
. حيق لك أن تأخذ معاش التقاعد، فقدم الطلب       : مبكرا، قال له بعض زمالئه    

لعلّي قد قصرت يف أداء واجيب خالل فترة وظيفيت، لذا فـإين            : ولكنه أجام 
ريي هذا، لكي ال يكون للحكومة أي دين        أترك املعاش للحكومة كفّارةً لتقص    

عليه مـن             . علي ذ يعتين بأراضيه بعد التقاعد ويعيش على دخل كان يدرأخ
  ". سراي نورنك"حمالته اليت أجرها يف سوق 

مل يكن للشهيد   . لقد ترك الشهيد وراءه أخوين وأرملته السيدة أمة احلفيظ        
  . أي أوالد

تان ال يزالون يستشهدون كما نسمع من       إن املسلمني األمحديني يف باكس    
هل هذه الشهادات تثبط هممنا ومعنوياتنا؟ كـال،        : ولكين أقول . حني آلخر 

 أمحديا عند اهلجوم علـى مـساجدنا يف         ٨٤لقد قلت مرارا عندما استشهد      
             هؤالء األعداء أن مهم األمحديني ستنهار اآلن، ولكـين تلقيـت الهور، ظن

لقد كانوا .  ال والنساء والولدان أننا قد ازددنا عزميةً بعد ذلكالرسائل من الرج
. تواقني لتقدمي التضحيات لدرجة أم سألوين الدعاء بأن يرزقهم اهللا الشهادة          

مل يكن هذا كالما فارغًا، بل إن األمحديني يف كل مكان قد أكّـدوا ذلـك                
استـشهدت يف   فقبل أيام، أعين قبل شهر، كانت سيدة أمحدية قد          . بعملهم
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كان األعداء هجمـوا علـى      . ، وكنت قد صلّيت عليها اجلنازة     "لَيه"حمافظة  
مركزنا هناك، فتصدى هلم األمحديون رجاالً ونساء، مبن فيهم هذه الـشهيدة            

لقد تصدت هلم   . الشابة اليت كان هلا أوالد صغار، فاستشهدت يف هذا اهلجوم         
  . دة مسرورةًغري خائفة وال وجلة، وشربت كأس الشها

فهؤالء هم األمحديون، ذكورا وإناثًا وصغارا، ال خيافون املوت أبدا، بـل            
  .يقدمون التضحيات بال هوادة

نسأل اهللا تعاىل أن يتقبل تضحية أخينا الـصاحبزاده داود أمحـد الـذي              
لقد تقبل اهللا صاحلات هذا الرجل ذي الفطرة الصاحلة من قبل،  . استشهد اآلن 

.  لالنضمام إىل مجاعة املبايعني، مث شرفه اآلن بدرجة رفيعة كالشهادة          وفّقهإذ  
وليس هذا إال نتيجة قوة اإلميان وعظمة التضحيات اليت ما زالـت اجلماعـة              
اإلسالمية األمحدية تقدمها منذ أكثر من مئة عام مضت، تلك التضحيات اليت            

الثانية لإلسـالم،    يف عصر النشأة     �بدأها الصاحبزاده عبد اللطيف الشهيد      
ال شك أن   .  اليوم  صالة الغائب  وهو أبو جد هذا الشهيد الذي سنصلي عليه       

 تكون مسرورة اليوم مرة أخـرى       �روح الصاحبزادة عبد اللطيف الشهيد      
  . بأن دمه قد أدى واجبه اليوم أيضا مع مرور أكثر من قرن من الزمان

وم تسوء باستمرار، وهنـاك     إن أحوال املسلمني األمحديني يف باكستان الي      
حماوالت مستميتة جلعل أوضاعهم أسوأَ فأسوأ، لذلك فعلـيكم أن تـدعوا            

عصمهم اهللا مـن كـل النـواحي،     . إلخوانكم األمحديني يف باكستان كثريا    
  .ؤالء األعداءبطْش الوأعاذهم من كل شر، وعجل 
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احملـامي مـن    واجلنازة الثانية هي ألخينا املخلص السيد مرزا نصري أمحد          
لقد بايع  . إنا هللا وإنا إليه راجعون    .  ديسمرب املاضي  ٢٥الهور، حيث تويف يف     

كان ضمن طاقمِ احملامني الـذي      ". الفرقان"مث اخنرط يف كتيبة     . ١٩٤٨عام  
لقد وفقه اهللا تعاىل خلدمة     . ١٩٧٤عينه اخلليفة الثالث رمحه اهللا تعاىل يف عام         

مة العليا، وكذلك صحفيا حيث كان يكتب عمودا        اجلماعة حماميا هلا يف احملك    
لقد خدم اجلماعة مدافعا عنـها يف قـضايا         ". الهور"يف اجلريدة األسبوعية    

كان عضوا يف طاقم احملامني األمحديني املدافعني عن اجلماعة يف القضية . عديدة
ان ك. ١٩٨٤اليت رفَعتها يف احملكمة الشرعية ضد القرار العسكري الغاشم يف           

لقد أدى شىت اخلدمات يف اجلماعة احمللية مبدينة الهور        . عضوا يف جملس اإلفتاء   
جلنة حقوق  "كما وفّقه اهللا للخدمة يف      . أيضا مثل سكرتري الزواج، والقاضي    

-٢٨دار الذكر حني هوجم يف      "كان موجودا مع ابنه يف مسجدنا       ". اإلنسان
ثابتا هناك مة وشـجاعة،     ، حيث أصيب ابنه جبراح، ولكنه بقي        ٢٠١٠-٥

كان كثري الدعاء، قانعا، صابرا شـاكرا، اجتماعيـا،   . وظلّ يشجع ابنه أيضا 
كان مستعدا على الدوام لتقدمي أية تضحية يف سبيل الـدفاع عـن             . وخملصا

وكان . كان مرِح الطبعِ  . كان يتحدث مبقتضى احلال دائما    . اخلالفة األمحدية 
  . رفع اهللا درجاته وتغمده مبغفرته. الوصيةمنخرطًا يف نظام 

زوجة السيد ماستر مشرق    " رابعة بيغم "وهناك جنازة أخرى وهي للسيدة      
إنا .  يناير ٢٠لقد توفيت يف كولكوتا يف      . باهلند" آسام"علي احملترم من والية     

فتها لقد وفّقها اهللا تعاىل خلدمة اجلماعة مدةً طويلة بـص   . هللا وإنا إليه راجعون   
لقد ساعدت  . يف والييت بنغال وآسام   ) سيدات اجلماعة " (جلنة إماء اهللا  "رئيسةَ  
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كانت . زوجها كثريا يف أداء مهام اجلماعة، فزوجها أمري والييت بنغال وآسام          
لقـد  . كانت عظيمةَ اإلخالص والوفاء   . ترافقه يف أسفار طويلة على مرضها     

نني أحدمها السيد عصمت اهللا الـذي       تركت وراءها زوجها وثالثَ بنات واب     
. يقرأ القصائد يف جلساتنا السنوية يف قناتنا امي يت أي، ويقيم حاليا يف اليابان              

  . تغمدها اهللا أيضا مبغفرته ورفع درجاا أيضا
  . بعد صالة اجلمعة كما قلت صالة الغائبسوف نصلّي على هؤالء مجيعا
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