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 من باهللا فأعوذ عدب أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد     
 * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان

اكإي دبعن اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمِصر الَِّذين تمعأَن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو 
الِّنيآمني ،�الض.   

 املبدئي األمر. آياته عن نفسه هو كتبه ما أي.. وخوارقه � املوعود املسيح آيات عن أتكلم سوف اليوم
 اليت اآليات هذه إظهار من احلقيقي اهلدف أن هو املوضوع هذا حول بصراحة نفسه املوعود املسيح بينه الذي

 هذا يف العامل على اإلسالم صدق بواسطته يكشف أن يريد � اهللا أن مستقبال ستظهر اليت أو اآلن إىل ظهرت
 واملعترضني األغيار تفحم اآليات هذه كانت إذا. ومرتبته � النيب مكانة العامل على يظهر نأ ويريد العصر،

 نفسه اهللا جِري هو أنه � املوعود املسيح صدق على للمسلمني برهان نفسه الوقت يف فهي اإلسالم على
 هذا منه ويتبني األمحدية، الرباهني من مقتبسا لكم أقدم اآلن. العصر هذا يف اإلسالم لتجديد اهللا بعثه الذي

  :   حضرته يقول. ومغزاه القصد
 الربكاِت أن حقيقةً املستقيم الصراط يطلبون الذين على تام بوضوح ينكشف لكي كله ذلك فعلت ولقد"

ه فيه وحمصورةٌ الماإلس على مقصورةٌ كلَّها واألنوارولكي. وحد يف امللحد اجليل على القاطعة اهللا حجة تتم 
 حبا � النبيني خامت سيدنا مراتب علو ينكرون بأم طبِعهم شيطنة منصف كل على وتنكشف العصر، هذا

 ما البشر أفضل إىل ويوجهون مسيئة، كلمات العظيم � شخصه حبق ويستخدمون للنور، وعداوة للظالم
 واحد كامل إنسان الدنيا يف جاء قد أنه جيهلون الشديد وإحلاِدهم ذروته البالغَ الباطين عماهم ونتيجة باطلة،

 هذه بواسطة تتبني ولكي بد،األ إىل يلقيها وسيظل الشمس مثل الدنيا على املستمرة بأشعته يلقي نوره ظلَّ
 صادق، طلب لديه كان ملن اإلثبات يتوفر حىت أنفسهم املعارضني بإقرار اإلسالم عظمةُ الصادقة الكتابات

جشمستكرب كلِّ هامة ولت.  
 اويفهمو قلوم وتطمئن ولتتثَبت إميانا، املؤمنون يزداد أن أيضا واإلهلامات الكشوف هذه كتابة دواعي ومن
 حتت واحدا وكتابا واحدا نبيا هناك وأن وحده، اإلسالم هو املستقيم الصراط أن الكامل باليقني احلقة احلقيقة



 كلهم الرسل وأمت وأفضلهم، مجيعا األنبياء أعلى هو الذي � املصطفى حممد سيدنا أي.. السماء أدمي
 وتظهر املظلمة، احلُجب وتزول تعاىل اهللا إىل الوصول ميكن وباتباعه الناس، وخري بياءاألن خامت وهو وأكملهم،

 والصادقة، الكاملة والتأثريات اهلدي يشمل الذي هو الكرمي القرآن وأن. الدنيا هذه يف الصادقة النجاة عالمات
 اجلهل حجب من املرء يتخلصو البشرية الشوائب من القلب ويتطهر احلقة واملعارف العلوم تنال وبسببه
 وإثباا واإلهلامات الكشوف هذه كتابة دواعي ومن. اليقني حق مرتبة إىل ويصل والشبهات، والغفلة

 باستمرار يثبت ولكي الدوام، على املسلمني أيدي يف قوية حجةً تكون أن األخرى األديان أتباع بشهادات
 ويتكبرون مربر دون للمسلمني ويتصدون � اهللا خيافون ال لذينا السوداء القلوب ذوي األسافِل هؤالء هزميةُ

 الضالل رياح من القادمة واألجيالُ املعاصرون احلق طالب يحفَظ ولكي. اجلواب على يقدرون وال مقابلهم
 مستقبل يف ستتحقق اليت األمور من ثريك على حتتوي اإلهلامات هذه ألن األيام، هذه يف ب اليت املسمومة

 هذا يف املذكورة األمور حتقق ويرى وجهه عن اللثام جديد عامل ومييط احلاضر العصر ينصرم فعندما. األيام
  ". اهللا بإذن إميام لتقوية كثريا النبوءات هذه ستفيد عينه، بأم الكتاب
 ذلك يف والنبوءات اإلهلامات هذه ذكَر فقد دية،األمح للرباهني األوىل األربعة األجزاء من املقتبس هذا
 من وكثري هذا، تذكرت إذا القادمة األجيال ا تعصم سوف بل فقط الزمن ذلك ختص ال إا وقال الزمن،

  . املستقبل يف ستتحقق صدرت اليت النبوءات
 فقط، اإلسالم صدق إلثبات كانت بل نفسه، أجل من تكن مل � أصدرها اليت النبوءات هذه فكل

 مغزاه عن يبحثون ال الذين أولئك من أستغرب. كله العامل وعلى علينا ومرتبته � النيب مكانة ولكشف
 حنن. معا والعربية يزيةواإلجنل األردية من خليط هي ملاذا أي عليه، تنـزل اليت اإلهلامات طبيعة على ويعترضون

 لغة يف نفسه الوقت يف واحدا موضوعا يبني أن على قادر فهو واحدة، معينة لغةً اهللا على نفرض أن نستطيع ال
. أيضا األغيار حتقُّقها على شهد قد نزلت اليت اإلهلامات هذه حال، كل على. لغات أربع أو ثالث أو لغتني أو

 فاملوضوعات الروحانية، العيون ألصحاب آية يزال ال األمحدية فالرباهني. � النيب صدق عليهم وانكشف
 أيضا القادمة األجيال ترى سوف حضرته قال وكما. أيضا اليوم اإلميان ازدياد يف تتسبب فيه الواردة واآليات

 األخرى � حضرته وكتب الكتاب وهذا ما،حت اإلميان يتقوى ذلك نالحظ وعندما. األمور هذه صدق
 � علومه يدركون فال عمياء، قلوم الذين أما. هلم آية هي بل فحسب ذلك وليس الناس، هداية يف تتسبب
فإن أنباء الغيب اليت : "اهللا من العلم بتلقي أصدرها اليت النبوءات عن نوح سفينة يف حضرته قال لقد. ومعرفته

أطلعين اهللا عليها وحتققت يف ميقاا ال يقلّ عددها عن عشرة آالف نبأ، إال أنه ذُكرت منها مائة ومخسون 
فقط منوذجا مع شهادا وشهودها يف كتاب نزول املسيح الذي هو قيد الطبع، وال توجد يل نبوءة مل تتحقق 

 جزء من جزئيها، ولن يعثر أحد على أي نبوءة خرجت من فمي يستطيع القول -على األقل-حقق أو مل يت
  .فيها إا أخطأت حىت لو مات يف البحث عنها؛ اللهم إال عن وقاحة أو جهل فليقل ما شاء

من الناس، وأقول بكل حتد إنه لتوجد من نبوءايت البينة ألوف قد حتققت بوضوح تام ويشهد هلا مئات آالف 
فلو كان أعدائي . وإن حتريتم نظريها يف من سبق من النبيني فلن جتدوه إالّ يف حضرته صلى اهللا عليه وسلم



وكنت مستعدا ألن أعطيهم جائزة جزيلة إذا ! يبتغون احلكم ذا الطريق لكانت أعينهم قد انفتحت من زمان
يا -ر أو محق إن النبوءة الفالنية مل تتحقّق، فما احليلة فلو قالوا عن حمض ش. متكنوا من تقدمي نظري لنبوءايت

 سوى أن نعزو قوهلم هذا إىل اخلبث وسوء الظن؟ ولو أم ناقشوا هذا األمر يف حشد من الناس -ترى
الضطروا إىل الرجوع أو وصفوا بالوقاحة، وإنّ حتقق ألوٍف من النبوءات حتققا كامال ووجود آالف مؤلّفة من 

يا ترى هل شاهد ! ى ذلك أحياًء ألمر ال يستهان به، بل كأنه لعمري إراءةُ اهللا عز وجل رؤية العنيالشهود عل
 أن ذُكرت آالف النبوءات وحتققت برمتها بوضوح وضح - غري الزمن النبوي- أحد يف زمن من األزمان 

هلذا العصر من العصور إين ألعلم يقينا أنه قلما يوجد مثال . النهار، وشهد على صدقها ألوف من البشر
  . الغابرة، حيث أصبح اهللا يتجلى عن كثب يف هذا العصر ويفتح على عبده مئات من أمور الغيب

  :� حضرته يقول املسيح، نزول كتابه يف سجلها اليت النبوءات من مثال نبوءات بضعة اليوم اخترت ولقد
  )٥١٧انظروا الرباهني األمحدية، ص ." ( على شفتيكيا أمحد فاضت الرمحة"

ومعلوم أن كالمي . أي ستفيض الرمحة على شفتيك يا أمحد، وتعطى البالغة والفصاحة واحلقائق واملعارف
بعد هذا اإلهلام ألّفت أكثر من عشرين كتابا أو كتيبا يف العربية .  مل يقدر أحد على مواجهتهاأظهر معجزةً
  .  فقد سلب اُهللا ألسنتهم وقلوم وأعطانيها. حة وما قِدر أحد على املبارزةالبليغة والفصي

لن نؤمن لك حىت نرى اهللا .  هذا إال سحر يؤثَرإنْ. وقالوا أنى لك هذا ":أخرى نبوءة عن حضرته يقول مث
انظروا الرباهني ." (لوهقل أتى أمر اهللا فال تستعج. عدو يل وعدو لك. ال يصدق السفيه إال سيفَةُ اهلالك. جهرة

 لسنني الطاعون استمر مث. لقد أنبأت ذه النبوءة قبل الطاعون بعشرين عاما)  ٥١٩- ٥١٨األمحدية، ص
  .الناس من األلوف مئات ومات طويلة،

ترى أعينهم تفيض من . أصحاب الصفة، وما أدراك ما أصحاب الصفة ":أخرى نبوءة عن حضرته يقول مث
 )أي اكتبوا( ."أملوا. وداعيا إىل اهللا وسراجا منريا. ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان. يصلّون عليك. الدمع

  )٢٤٢الرباهني األمحدية، الصفحة : انظروا(

مث هاجر املخلصون . حني نشرت هذه النبوءة يف الرباهني األمحدية مل تكن عندها صفَّة وال أصحاب صفة
الحظوا كم هي عظيمة هذه النبوءة، إذ قد أُنِبئت . م الصفَّات ودور الضيافةبعد ذلك إىل قاديان وأُِعدت هل

 هلم دعذه األمور حني مل يكن ليخطر على بال أحد قط أنه سيأيت وقت جيتمع فيه املخلصون يف قاديان وت
فّاتنزول املسيح. (الص(  

انظروا الرباهني األمحدية، ص " ( الكافرونيريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره
٢٤٠(  

 معارضة أي تكن مل أيجاءت هذه النبوءة يف زمن مل يكن يف املعارضني ضد هذه اجلماعة ثورة وال محاس، 
ولكنهم ثاروا بعد عشر سنوات من هذه النبوءة  .خيتفون سوف املعارضني إن تقول والنبوءة أصال، ظهرت قد

وأصبح مجيع .  ونشروا مئات الكتب واالت والقتلفقد أصدروا فتاوى التكفريوبلغوا الذروة يف ذلك؛ 



ولكن . من املعارضني ومل يتركوا لتدمريي أية مكيدة مهما كانت دنيئة ومنحطة إال وكادوهاتقريبا املشايخ 
  . النتيجة ظلت تظهر على عكس مبتغاهم وظلت هذه اجلماعة تتقدم مبا يفوق العادة

انظروا ." (الناس فيعصمك اهللا من عنده، يعصمك اهللا من عنده وإن مل يعصمك الناسإن مل يعصمك "
  )٥١٠الرباهني األمحدية، ص

أي سيخلق اهللا تعاىل من عنده أسبابا حلمايتك وعصمتك وسيعصمك حتما، وإن مل يعصمك الناس 
وقد .  فيها وعد متكرر باحلمايةانظروا اآلن، ما أعظمها وما أقواها هذه النبوءة إذ ورد. وحاولوا أن يدمروك

 وسينحتون شىت املكائد، ولكن اهللا تعاىل ،وعد بكل وضوح أن الناس سيحاولون أن يهلكوك ويدمروك
 نسجوا هلالكي لقدففكِّروا اآلن، هل من مكيدة ادخروها؟ . سيكون معك وميزق مكائدهم ويعصمك

 القتل الزائفة، وخططوا خططا كثرية إلهانيت وتدمريي صنوف املكائد ورفعوا ضدي خمتلف أنواع قضايا
فرض عليبهم مجيعا فلم يفلحوا يف .  الضرائبوحاولوا لتأُصِدرت فتاوى التكفري والقتل، ولكن اهللا تعاىل خي

  . فالطوفان القوي الذي ثار فيما بعد، قد أنبأ اهللا به قبل األوان. أي مكيدة من مكائدهم
ليس ذلك كله من علم الغيب والتأييد اإلهلي؟ وإن قلتم بأن حتقق وعد العصمة اتقوا اهللا واصدقوا القول؛ أ

كان يقتضي أال يتمكن الناس من إحلاق أي نوع من األذى، ولكنهم رفعوا القضايا وتسببوا باألذى يف 
اجلواب هو أن املراد من ف.. حضوركم احملاكم، وكالوا شتائم كثرية وأحلقوا خسائر مالية بسبب القضايا

 أيضا وعد �مث انظروا أن النيب . اقهاالعصمة هو اإلنقاذ من اآلفات الكبرية اليت كان األعداء يهدفون إحل
كذلك . مة بعد وعد العص، واملعلوم أن ذلك حدث جبروح بالغة يف معركة أُحد�بالعصمة ومع ذلك أصيب 

ر حني عصمتك من بين إسرائيل ذكُ أي اُ�وِإذْ كَفَفْت بِني ِإسراِئيلَ عنك�:  قائال�وعد اهللا تعاىل عيسى 
 وعلّقوه على الصليب ولكن اهللا أنقذ �ا أن اليهود اعتقلوا املسيح ثابت تواترولكن من ال. أرادوا قتلكالذين 

  ". عصمك من الناسواهللا ي: " كما هو معىن�إذ كففت�: فهذا هو املراد من. حياته يف اية األمر
  : � حضرته يقول ذلك وعن آية، أيضا كتبه إن ذلك ومثل ،ةلأمث بضعة فهذه

 كتابة لدى فأشعر خاص؛ بشكل والكتابة التأليف وقت حيالفين اإلعجازي اإلهلي التأييد أن أالحظ نينإ"
 أو األردية أو منها العربية سواء كلَّها، كتابايت إن. يعلّمين خليدا من أحدا كأن اُألردية أو بالعربية شيء

  : قسمِني إىل دائما تنقسم الفارسية،
 أي أجتشم ال أنين ومع فأكتبها، السهولة مبنتهى واملعاين األلفاظ من سلسلة التوايل على يل تتراءى: األول

 كثريا، العقلية قدرايت تفوق ال األمر واقع يف يمواملفاه الكلمات تلك أن إال الكتابة، هذه مثل يف وعناء مشقة
 من شيٍء ببذل أكتبها أن تعاىل اهللا بفضل أستطيع فإنين خاص بشكل اإلهلي التأييد يرافقين مل وإن أنه مبعىن

 الفطرة خواص من يتجزأ ال جزء هو الذي العام الطبيعي اإلهلي التأييد بربكة وذلك الوقت، من وكثٍري اجلهد
  . أعلم واهللا ة،اإلنساني

 وأحتاج مثال بالعربية شيئًا أكتب حني أنين وذلك كليةً؛ للعادة خارق بطريق يتم كتابايت من الثاين والقسم
 القدس روح يلقي حيث إليها، يهديين اإلهلي الوحي فإن أعرفها وال السياق يتطلبها اليت املفردات بعض إىل

 احتجت املثال، سبيل وعلى. مين وعي دون لساين على ويجريها متلو، وحي شكل على قليب يف الكلمةَ تلك



 يتطلبها، السياق كان بينما الكلمة، تلك أعرف أكن ومل" العيال كثرة "مبعىن كلمة إىل بالعربية الكتابة أثناء
ا قليب يف فأُلقيوحي بصورة" الضفف "لفظُ فور كذلك. متلو لزوم تعين كلمة إىل مثال الكتابة أثناء احتجت 

 نفسه واحلال". الوجوم: "يقول وحي قليب على فنـزل العربية، الكلمة تلك أعرف ومل وغضبا، غما الصمت
 مالك يرينيها أو متلو، وحي بصورة اجلُمل مئات قليب على تِرد بالعربية الكتابة فأثناء اجلُمل، إىل بالنسبة
 يف. التصرف من شيء مع آيات شبه وبعضها الكرمي، آنالقر من آياٍت بعضها ويكون ورقة، على مكتوبةً
 وحي بصورة تعاىل اهللا عند من علي أُلقيت قد كانت اليت الفالنية اجلملة أن بعد فيما إيلّ يتناهى األحيان بعض
ا توجد متلوهو تعاىل اهللا أن ومبا. كذا كتاب يف أيض نـزل أن كله اخليار فله شيء كل مالكا يقليب على وحي 
  .الدواوين أو الكتب أحد يف أيضا ورد أن سبق مجيال شعرا أو رائعة مجلةً

هذا فيما يتعلق بالعربية، واألغرب من ذلك أين أتلقّى بعض اإلهلامات يف لغات لست ملما ا، مثل 
 الذي نفسي بيده أن أقسم باهللا. اإلجنليزية والسنسكرتية أو العربية، كما ذُكر بعضها يف الرباهني األمحدية مثاال

تلك هي عادة اهللا اجلارية معي، وهذا نوع من أنواع اآليات اليت أُعِطيتها، إذ تظهر علي األمور الغيبية بأساليب 
وإن ريب ال يبايل إن كانت الكلمة اليت تلقى علي وحيا، قد ذُِكرت يف كتاب عريب أو سنسكرييت أو . خمتلفة

كما أن اهللا تعاىل أورد يف القرآن الكرمي العديد من قصص التوراة . سبة يلإجنليزي، ألا غيب حمض بالن
فهذا هو . ، وإن مل تكن كذلك لليهود�وأدخلها يف الغيب ألا كانت يف عداد علم الغيب بالنسبة إىل النيب 

وإال فما اإلنسان، وما حقيقة . بة التفسري بلسان عريب بليغالسر الذي بسببه أدعو العالَم للمبارزة يف معجزة كتا
  )نزول املسيح(؟ "ابن آدم حىت يدعو الدنيا كلها ملبارزته كربا واستكبارا

بل هي كثرية وأقدم . اآلن أقدم بعض األمثلة لتأثري هذه الكتب يف العرب، فبعضها تتوفر يف هذا العصر أيضا
بارزه أحد من العرب، أما يف هذا الزمن فما هي انطباعات العرب عن هذه يف ذلك الزمن مل ي. لكم بعضا منها

  : الكتب العربية، فأذكر لكم بعضها
 موجود يف �كنت أعتقد اعتقادا وثيقا متأثرة باألفكار السائدة أن عيسى : هناك أمحدية من فلسطني تقول
ك يف الزمن األخري، وسوف خيلِّص األمة من عبودية الشعوب األخرى بقوة السماء وأنه سينـزل من هنا

السيف، وسوف يدخل الناس يف اإلسالم بقوة السيف قسرا، فكنت أنتظر ذلك اليوم بشدة، مث تعرفت إىل 
اجلماعة اإلسالمية األمحدية عن طريق شقيق زوجي، الذي مل يكن حيدثين عن اجلماعة يف معظم األحيان فقط 

فوجدت تلك الكتب زاخرة .  العربية، وكتب اجلماعة األخرى� كان يرسل إيل كتب املسيح املوعود بل
مل أكن قد قرأت يف حيايت قط مثل تلك املعارف، فكان الكالم العريب متميزا بالبالغة واإلعجاز . بآللئ نادرة

، وكان هذا الكالم جديدا علي متاما، فبقراءة هذه اجلواهر تنشأ عالقة وقد وضعت فيه درر العلم واملعرفة
  . وبعد القناعة التامة بايعت�القارئ بربه 

كنت قد يئست متاما من التعليم اإلسالمي املشوه، وتفاسري القرآن : مث يقول األستاذ حجاز كرمي من اجلزائر
ة، فعندما كنت أمسع شروح املشايخ أفكر هل ميكن أن يكون ذلك كالم اهللا، حىت تعرفت إىل الكرمي اخلاطئ

 عن طريق أمحدي من األردن، فقبل قراءة تفسري �األمحدية ونصوص مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية 



 دعوت اهللا يف النوافل أن يرشدين إىل الطريق احلق، فكلما قرأته انشرح صدري وشعرت �املسيح املوعود 
  . بالقشعريرة يف جسمي ِلهيبته، وأيقنت أنه ليس كالم البشر بل هو وحي أوحي من اهللا

ا تيسر يل لقد اطلعت على معتقدات اجلماعة اإلسالمية األمحدية بقراءة م: مث يقول األستاذ فراس من أبو ظيب
 ومتابعة برنامج احلوار املباشر، ففي البداية أبديت ردة فعل سلبية فورية بسبب �من كتب املسيح املوعود 

مث حني أمعنت النظر يف آيات القرآن الكرمي واألحاديث والسنة اإلهلية بدأ قليب . اجلهل وتأثري األفكار السابقة
 من السماء والدجال قبله، الذي � وصار أمامي طريقان، إما أن أستمر يف انتظار نزول عيسى يقتنع،

ذُكرت له بعض اخلصائص اليت ال تليق إال باهللا وحده، مثل إحياء املوتى وغريه، وأمتسك بقصص اجلن واعتقاد 
 هو املسيح املوعود واإلمام املهدي الذي نزه �أؤمن بأن حضرة أمحد الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي أو 

ه كثريا أن  ودعوت� أيضا، فاستعنت باهللا �اإلسالم من اخلرافات، وجلّى وجه اإلسالم ودافع عن النيب 
يهديين ويسريين على سبل احلق ورضوانه، فشعرت يف نفسي ميال قلبيا إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية وسيِدنا 

 بدأ جسمي يرجتف �  يف مدح النيب�إين درست القانون فحني قرأت قصائد املسيح املوعود . �أمحد 
من املستحيل أن ينظم أي مفتٍر مثل هذه األبيات، وأىن ملفتر أن يفيض : هيبة ودمعت عيناي، وقلت بقوة

القوية والفصيحة والبليغة مستحيل  هلذه الدرجة، مث إن استخدام أي عجمي اللغةَ العربية �صدره حبب النيب 
  .دون تأييد إهلي

قد شغفتين القناة اإلسالمية األمحدية رغم بذاءة : مث يقول األستاذ عباس من إيطاليا، وهو عريب مقيم يف إيطاليا
املشايخ، ذات يوم كنت أمسع برنامج احلوار املباشر إذ استمعت يف الفاصل إىل القصيدة العربية للمسيح املوعود 

  :  اليت مطلعها�
  علمي من الرمحن ذي اآلالء        باهللا حزت الفضل ال بدهاء

وكنت أمسع القصيدة وأشاهد صورة املسيح املوعود معا، حىت صدرت من لساين تلقائيا دون أن أمتالك نفسي 
ي كاذب، إن هذا الرجل حتما مبعوث من اهللا، واهللا ال ميكن أن يقول هذا الكالم أ: كلمات بصوت عال

  .  ورسوله�فصاحب هذا الكالم ال ميكن أن يسيء إىل اهللا 
بعد التعرف إىل األمحدية استغربت نوعا ما من أن اإلمام املهدي جاء ورحل : مث يقول األستاذ خالد من املغرب

ت ودعوت اهللا أن يرشدين، وبدأت أقرأ كتب اجلماعة على موقع اجلماعة العريب، وحنن نسمع عنه اآلن، فتأمل
فأول كتاب قرأته كان ترمجة كتاب فلسفة تعاليم اإلسالم، وقد قرأته مرات كثرية، عندما قرأت يف هذا 
الكتاب موضوع العدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب بدأت روحي ترقص بوجد، وبعد ذلك قرأت كتاب 

فجرى على لساين كثريا . يغ، وكتبا أخرى، وجدت هذه الكتب حبار الدقائق الروحانية واملعارف الدينيةالتبل
  ".لقد وجدت كنـزا"



 مرمي �يقول األستاذ هاين طاهر احملترم عن األستاذ عماد أنه استفسر على موقعنا عن كون املسيح املوعود 
 �خ فيها الروح، فاتصلت به وأرسلت إليه بعض املقاالت ومقتبسات من كالم املسيح املوعود ومن مث نف

فكتب إن كتاب التبليغ شرح صدري، وفرحت فرحة كبرية أين يف هذا العصر . فتأثر ا كثريا وأدرك احلقيقة
  . تأسفت على شبهايت وشكوكي السابقةحظيت بقراءة الكالم النري لألنبياء، و

 فقد احلقيقة، ومعرفة االستطالع أحب كنت احلقيقة عن وباحث صحفي كأي: احلطامي األستاذ يقول مث
 أنه النتيجة إىل توصلت أكثر البحث وعند والتكفري، الباطلة التهم فيها فوجدت اجلماعة خصوم كتب قرأت
 اللغة من متكُّنه مثل � املوعود املسيح معجزات كانت املقابل ويف القدمية، الباطلة التهم سوى فيها ليس

 املهدي يبعث أن الضروري من ليس إذ األصل، فارسي املهدي اإلمام بعث أنه اإلهلية املعجزة من فكان. العربية
 كون من املراد أن وأرى. اآلخرين ذنب فما العرب، على حكرا ليستا والنبوة اهلداية ألن حصرا، العرب من

 � املوعود املسيح كتب قراءة فبعد. عربية غري بالد من سيبدأ إحياءه أن األخري الزمن يف غريبا اإلسالم
 فاإلسالم شوهوه، كانوا أو نسوه، قد الناس انك الذي الصحيح اإلسالم قدم � حضرته أن إىل توصلت

 ينتظرون وبعضهم الدموي املهدي ينتظرون فبعضهم ويتقاتلون، يتحاربون املسلمون بينما والسالم، األمن دين
  . وتتبعه احلقيقي باملهدي آمنت اليت األمحدية اإلسالمية اجلماعة هي وحيدة مجاعة وهناك املغارة، من خروجه

 قرأت ولقد دينية، البدء منذ البيئة كانت حيث شيعية أسرة يف نشأت لقد: اإليران من عبيات تاذاألس يقول مث
 أن أعتقد وكنت. يقدم كان الذي باإلسالم أطمئن أكن ومل عديدة، تلفزيونية قنوات وتابعت الكتب شىت

 سيدخلون الناس إن يقول الكرمي القرآن ألن ذلك حتما، ضعف أو نقص فيه اإلسالم به يقدم الذي األسلوب
 املفاهيم أن فأيقنت. اإلسالم حقيقة عن متجردون احلاضر العصر يف الناس غالبية بينما بكثرة، الدين هذا يف

 اإلسالمية بالقناة وعرفين بيته إىل األصدقاء أحد دعاين يوم ذات مث. اإلصالح إىل حباجة الرائجة السائدة
 املعمق العلمي باحلديث جدا وتأثرت األخرى، والربامج املباشر واراحل برامج شاهدت ذلك وبعد األمحدية،
 مقنعة علمية ردود فيها لقناة فيها استمع مرة أول هذه فكانت. اإلسالم وتفسري املختلفة املسائل حول واحلكيم
 مقابل أما ،للمناظرة الشيعة يدعون) األمحديني غري (املشايخ أن فالغريب. املتصلني أسئلة على باألدلة مدعومة
 القوية األدلة دحض على يقدرون ال إذ عليهم، والشتائم السباب وإطالق بتكفريهم فيكتفون األمحدية اجلماعة
 عمل أي اجلماعة ملعارضي ليس أنه أيقنت عندها. ويقتلون يسجنون واألمحديون األمحدية، اإلسالمية للجماعة

 من تأكدت لقد إمياين، تقوى األمحدية القناة شاهدت لماك. األمحدية اإلسالمية اجلماعة إىل اإلساءة سوى
 أن مسعت فلما. النسخ من نوع أي الكرمي القرآن يف يوجد ال بأنه اعتقادكم على باالطالع لإلسالم حبكم
يت وجهت إىل اإلسالم وإظهارا ردا على االعتراضات ال"  األمحديةالرباهني "كتاب ألّف � املوعود املسيح

 �فلما قرأت كتب املسيح املوعود . لإلسالم على األديان كلها، أدركت محاسه العظيم لتبليغ دعوة اإلسالم
إن . ارهموخلفائه الكرام علمت أم ليسوا بأشخاص عاديني، بل هم سادةُ اإلسالم، والعامل حباجٍة إىل أفك



بأنه أُعطي باعا طويال يف اللغة العربية وحتديه للعرب والعجم ليبارزوه يف هذا اال كان  �ادعاء حضرته 
فما تركت يل هذه األدلة كلها . يشكّل فرصةً ذهبية للمعارضني ليثبتوا علو كعبهم، إال أم مل يستطيعوا ذلك

  .واآلن بعد أن اطلعت على حقيقة اجلماعة أرى من واجيب تبليغ دعوا. � إال طريق اإلميان حبضرته طريقًا
  .فحسب منها بضعةً سأذكر أنين إال مماثلة، كثرية أحداث وهناك
  : يده على ظهرت اليت اآليات ِرذك سياق يف � املوعود املسيح يقول

 يبارزين أن األرض وجه على إنسان أي يقدر هل. اآليات مئات يده على ظهرت الذي الشخص ذلك إنين"
 ورأى آية، ألف مئيت من أزيد يدي على اآلن إىل ظهرت بيده، نفسي والذي فيها؟ ويغلبين اآليات إراءة يف

 أصحاب بعض تعاىل اهللا أرى ولقد. فصدقين رؤاهم يف � النيب منهم أزيد أو الناس من آالف عشرة
 تعاىل اهللا أراهم شخص؛ ألف أربعمئة إىل ألف ثالمثئة بني يتراوح أتباعهم عدد كان الذين املعروفني الكشوف

 الصاحل كالشخص بعثيت من سنة ٣٠ قبل العامل هذا من رحل قد بعضهم وكان. اهللا من بأنين رؤاهم يف
 عيسى أن" بور مجال "منقطة سكان من" خبش كرمي ميان "أخرب والذي" لدهيانه "يف كان الذي" شاه غالب"

. السن يف ومتقدما وموحدا صاحلًا رجال" خبش كرمي ميان "كان. أيضا لدهيانه إىل سيأيت وإنه قاديان يف ولد
 بذلك يأبه مل أنه إال املشايخ يد على كثريا أوذي السبب وهلذا كلها، النبوة هذه علي وسرد لدهيانه يف قابلين

 هذا إىل يأيت فلن حبي، وليس مات مرمي بن عيسى إن: يل يقول كان" شاه غالب "أن خبش كرمي يل ذكر. قطّ
 اهومس لعيسى مثيال ومصلحته اهللا قدرة جعلته الذي األمة هذه عيسى هو أمحد غالم ومرزا أخرى، مرة العامل

 أشد ظهوره عند هذا عيسى املشايخ سيعارض كيف سترى! خبش كرمي يا: أيضا يل وقال. السماء يف عيسى
 العامل ويري الباطلة احلواشي القرآن عن ليزيل العامل يف سيظهر وإنه. الذريع بالفشل سيبوءون أم إال معارضة

 أرى حبيث عمرا سأعيش أنين إىل هذه ءتهنبو يف الصاحل الرجل هذا يل أشار ولقد. للقرآن احلقيقي الوجه
  ."عيسى

 بعض وأذكر. تصديقه إىل رؤاهم يف الكثريين أرشد قد � النيب بأن قال � حضرته أن اآلن نرى
  .متأخر زمن من وبعضها � املوعود املسيح زمن من األمر ذا املتعلقة األحداث
 إحدى وبسبب والدي حثّ بسبب للبيعة تشجعت لقد: ويقول عنه اهللا رضي الرشيد عبد ميان يروي

 املسيح يقف جانبه وإىل جدا، مريض أنه ويبدو سرير على مستلق � النيب أن  الرؤيا يف رأيت لقد. الرؤى
 ذه يلقي أخذ مث ويقوم، � املوعود املسيح كتف على � النيب يتكئ. مريضا يعود كمن � املوعود
 وأصبح صحته استعاد قد � النيب أن الرؤيا هذه يف رأيت مث ،� املوعود املسيح صدق حول كلمة احلالة
   .الرؤيا هذه بعد فبايعت. � املوعود املسيح بواسطة سيحيا اآلن اإلسالم أن عبرا ولقد. ويا نضرا وجهه

 مسألة نعرف ال ولكن أدلته ونعرف املسيح حياة عن نسمع: لوالدي قلت: اهللا عبد ابن الستار عبد يروي
 الرؤيا يف رأيت لقد: فقال أشهر عشرة أو بثمانية بيعته بعد رؤياه والدي يل فذكر فأفهمناها، املسيح، وفاة



  النيب خيمة يف دخلت. � الكرمي للنيب واألخرى � وعودامل للمسيح إحدامها" راوي "ر ضفة على خيمتني
 ليهإ وأشار ثالثا يل قال هكذا فاضل، رجل إنه: فقال املوعود؟ املسيح بأنه يدعى فيمن رأيك ما: وسألته �

 إىل بنا حاجة فال دعواه، يف صادق � حضرته أن الكامل اليقني مرتبة إىل وصلت الشهادة وذه. بأصبعه
   .بيعته يف ودخلنا الشهادة هذه على بناء به آمنا بل ووفاته، املسيح حياة قضية

 � حممدا سيدنا أن � املوعود للمسيح مبايعيت قبل الرؤيا يف رأيت لقد: ويقول داد كرم سردار يروي
 املسيح إىل بإصبعه مشريا � النيب يل فقال أمامهما، من قادم وأنا ما، شارع يف يتمشيان � املوعود واملسيح
 املسجد فيه كان الذي املقام يف ١٩٠٢ عام يف بايعت فلما. اهللا من إنه اهللا، من إنه اهللا، من إنه: � املوعود
  .الرؤيا يف رأيته اليت الصورة على � املوعود املسيح رأيت قاديان يف الصغري

  . للناس � النيب إرشاد من مشاهد أيضا العصر هذا يف ونرى
 ألنين وذلك كثريا، ترددت ولكنين الكتابة يف أفكر كنت مدة منذ: أملانيا يف يقيم وهو أمحد بن حممد يقول

 يف اهلندسة أدرس: يقول. تعاىل اهللا برضى وشعرت خاصة روحانية حالة يف كنت إذا إال للكتابة سأجل ال
 عام يف. قط األمحدية عن نسمع مل حيث السعودية يف عائليت مع قضيتهما فقد الشباب وفترة الطفولة أما أملانيا،

 وكان لنا، جدا قريبا ونراه كامال، البدر كان مجيلة، منارة يف وكنا � النيب الرؤيا يف رأيت ٢٠٠٥ أو ٢٠٠٤
 بإصبعه � النيب أشار. البدر نور وسط يف فيها حنن اليت املنارة هذه وكانت النظر، حد إىل حولنا منتشرا نوره
 أستطيع ال وشفقة مبحبة ويعاملين يالطفين � النيب أخذ. هأعرف أكن مل شيء عن خيربين وكأنه البدر إىل

 شعرت أنين إال استيقظت مث. وجهه على بادية وآالمهم الدنيا أهل ومهوم املكان هذا � النيب غادر مث. وصفها
 حىت معناها فهمت وما. الرؤيا هذه بعد أيام لعدة الناس مع كالمي قلّ. رضاأل من مرتفعا زلت ال وكأنين
 سيولد أنه ١٩٧٩ يف فبشرين � النيب بزيارة أيضا أنا تشرفت لقد: قال حيث حرييت أثار أمرا والدي أخربين

 مث. األمحدية عن شيئا أعرف أكن مل حني ،٢٠٠٧ عام يف األمر هذا عن والدي أخربين. حممدا فسمه ابن لك
 وتفاسريها اجلماعة معتقدات عن قرأت فلما للجماعة، العريب املوقع على سوريا يف الصغري أخي عثر ذلك بعد

 هو بالدجال املراد أنّ مثال الصغر؛ منذ أصدقائي فيها وأناقش أتبناها كنت اليت هي هي تقريبا أا وجدت
  .املسيحية التبشريية والقوى الغربية اديةامل اإلغراءات

 وعلى النادرة واملعارف احلقائق على اطالعي عند أبكيو � املوعود املسيح كتب أقرأ كنت: يقول مث
 ثروة وصف أستطيع ال. وروحي قليب تدخل كتبه من كلمة كل وكانت الشمس، وضوح الواضح صدقه
 اجلماعة أن شك ال. وبينة واضحة اجلماعة معتقدات غَلَبة كانت. داخلي يف استقرت اليت هذه ناإلميا

 وإن وغريه، واملنسوخ الناسخ من القرآن كخلو الصحيحة اإلسالمية للمعتقدات تدعو األمحدية اإلسالمية
 أن ميكن ال ذلك كل ملعراج،وا اإلسراء وحقيقة النبوة، ختم وتفسري األنبياء، عصمة وقضية املنطقية، تفسرياته



 القريب يف كاملة غلبة ستحوز أا إال اليوم جزئيا ولو غالبة اجلماعة إن. املوعود املسيح مجاعة إال إليها تصل
  .العاجل

 بدأت دمشق جامعة يف واملعلوماتية الرياضيات يف دراسيت إكمال بعد: دمشق من رضوان السيد يقول
 أتلق مل. دمشق مساجد بعض يف الكرمي القرآن بتعليم بدأت ذلك جانب وإىل احلواسيب، تصليح يف العمل
 أمر يل حدث ولقد. الكثرية القراءة خالل ومن اخلاص جبهدي تعلمتها بل ديين معهد أي من الدينية العلوم
 ةرسال على حتتوي كانت اليت األوىل الرؤيا ذلك بعد ورأيت. اإلهلية املعرفة على للحصول بعده جاهدا سعيت

 التفكري بدأت فلما. مشاكلي مجيع حلّ عن فيه أحبث أن فيجب واملعارف العلوم خزينة هو الكرمي القرآن أن
 قول قرأت ملا كثريا خفت الصالة أثناء الليايل إحدى يف. وعلومه بفيوضه قليب امتأل الكرمي القرآن يف والتدبر

) ١٠٥: الكهف ( �صنعا يحِسنونَ أَنهم يحسبونَ وهم الدنيا الْحياِة ِفي سعيهم ضلَّ ِذينالَّ�: تعاىل اهللا
 القاديانية، عن وسأالين شابان بايب طرق نفسه الوقت ذلك يف. املستقيم الصراط إىل اهلداية اهللا من وطلبت

 أخطئ وكأنين شعرت وفجأة. اجلماعة هذه كفر حول شيئا منه عليهم أقرأ وشرعت كتابا هلما فأخرجت
 عنها أتكلم وإمنا أفرادها، من أحد مع قط ألتق مل مجاعة عن أتكلم بأنين وفكرت الكتاب، فأغلقت كبريا خطأ

  .وقرأت مسعت مما
فلسفة " �عطاين كتاب املسيح املوعود الذي أ" بدر"بعد ذلك تعرفت على أحد اإلخوة األمحديني يدعى 

شعرت مبطالعيت هلذا الكتاب وكأن كل . ، فلم أستطع أن أترك هذا الكتاب قبل إكمال قراءته"تعاليم اإلسالم
ربه ورآه بأم إنه ال ينقل اإلسالم املتداول بل اإلسالم الذي ج. ذرة من كيان هذا الشخص قد تشربت اإلسالم

املوضوع الذي تأثرت به كثريا هو عدم انقطاع الوحي اإلهلي، وذلك . عينيه، ال شك أنه رجل مقرب إىل اهللا
عندها قال ألنين كنت قد رأيت يف رؤيا قبل ستة أشهر أنين يف حضرة اهللا تعاىل ونوره منتشر يف كل مكان،  

مسعا :  اجلملة ولكن مل أسأل عنها استحياء من اهللا بل قلتمل أفهم معىن هذه. أعطيتك الدرع الواقي: اهللا يل
". ال إله إال اهللا"أن يعتصم بـ " باسط"قل لصديقك : عندها جاءين مالك مدجج بالسالح وقال يل. وطاعة

قد ترك كالمه علي تأثري  العربية واستفدت منها كثريا و�بعد ذلك قرأت مجيع كتب املسيح املوعود 
عبدا ِمن ِعباِدنا َآتيناه رحمةً ِمن ِعنِدنا وعلَّمناه ِمن لَدنا �: مث استخرت اهللا بعد ذلك ومسعت آية كرمية. السحر

إن مرزا غالم أمحد هو سفينة النجاة للخالص :  مرة ثانية وقال عند استفساري� اهللا  مث رأيت رسول�ِعلْما
  . من الفنت يف هذا العصر

يقول داعيتنا من هنالك أن السيد عبد املالك . كذلك يرى اآلياِت من هذا القبيل أناس من أفريقيا أيضا
لتبليغ الدعوة ولكن الشباب من القرية شغبوا " مونسيامي"لَيه إىل قرية يماعة ذهب مع زمسكرتري التبليغ يف اجل

ويف اليوم التايل اجتمع أهل القرية لربناجمهم احمللي . كثريا يف مقام التبليغ حىت اضطر أفراد اجلماعة إلاء اجللسة
فهبت عاصفة . ية للمطر ظاهريافهبت عاصفة شديدة وتراكمت السحاب مع أنه مل تكن هناك أدىن إمكان



عندها شعر أهل القرية أن هذه عالمة غضب اهللا تعاىل وظهرت . شديدة ونزل مطر غزير وفسد برناجمهم كليا
  .  شخصا منهم وانضموا إىل اجلماعة٤١فبايع . نتيجة منعهم األمحديني من تبليغ دعوم

وما حوهلا والقوا " اودولو"انوا يبلّغون الدعوة يف قرية مث هناك تقرير من نيجرييا جاء فيه أن أفراد اجلماعة ك
لقد دعوت اهللا تعاىل أنه إذا كان : من تلك القرية وقال" بشري"معارضة مريرة وبعد فترة جاء شاب امسه 

معارضو األمحدية صادقني فانِزل مصيبة على األمحديني، وإذا كان األمحديون صادقني فانِزل على معارضيهم 
 آية، فرأيت بعد مخسة أيام أن شخصني من معارضي األمحدية مرضا وماتا بعد معاناة كبرية مصيبة تكون

  . فتيقّنت أن هذه اجلماعة من عند اهللا، واآلن أنضم إليها مؤمنا ا بصدق القلب
وة، زرنا قرى خمتلفة دف تبليغ الدع: يقول داعيتنا من هناك" واغادوغو"هناك منطقة يف بوركينا فاسو امسها 

مل ينـزل املطر هنا منذ فترة : ويف أثناء اجلولة وصلنا إىل قرية يسكن فيها قرابة مئة من أفراد اجلماعة، فقالوا يل
تعالوا ندعو اهللا تعاىل وسنصلي صالة االستسقاء يف الساعة : قلت هلم. طويلة ومل نستطع أن نزرع األرض

أُشيع هذا . اء وصغارا وكبارا مبوعد صالة االستسقاءالعاشرة صباحا فأخِبر سكان القرية كلهم رجاال ونس
يقول داعيتنا أنين ناشدت اهللا يف الصالة بسيدنا . اخلرب ولكن مل يشترك معنا املسلمون غري األمحديني وإمامهم

. يا رب اسِق أرضهم وامسع دعاءنا وأِر أهل هذه القرية آية: ، وقلت� واإلمام املهدي �حممد رسول اهللا 
علما أننا كنا قد سافرنا . فسمع اهللا أدعية أطفال األمحديني وكبارهم ونسائهم وعجائزهم ونزل مطر غزير ليال

محديون من ولكن جاءنا يف الصباح اإلخوة األ. من تلك القرية بعد أداء الصالة لنبلغ الدعوة يف قرية أخرى
وقد تأثر أميا . تلك القرية ليخربونا أنه قد نزل مطر غزير ألول مرة يف قريتنا وكان ذلك فضل عظيم من اهللا

 أن على �يقول املسيح املوعود . تأثري ذا  احلادث املسلمون غري األمحديني واملسيحيون الذين رأونا نصلي
أن خيلقوا عالقة صادقة مع اهللا تعاىل، ويشكروا اهللا على أنه مل يتركهم هكذا بل قد أرى مئات اآليات مجاعتنا 

ندعو اهللا تعاىل أن نتمكن من خلق عالقة صادقة مع اهللا تعاىل لدرجة يري . لقدرته لرفع إمياننا إىل درجة اليقني
ا لننفخ يف أجيالنا القادمة أيضا روحا ليوطِّدوا عالقتهم اهللا تعاىل آياته من أجلنا ويزيدنا إميانا وإيقانا، ويوفقن

ندعو اهللا تعاىل . فإذا كنتم قد بايعتم املسيح املوعود فعليكم أن تقدروها. باهللا تعاىل ويكونوا خملصني له دائما
  . أن يثبت أجيالنا أيضا على اإلميان ويزيدهم إميانا دوما

اجلنازة األوىل هي للسيد . بعد الصالتني صالة الغائب على مرحومِنياآلن أريد أن أذكر خربا حزينا، وسأصلي 
م حني كان ذاهبا من بيته إىل مكان عمله، إنا ٨/٢/٢٠١٤رضي الدين بن حممد حسني الذي استشهد بتاريخ 

كان يف ذلك اليوم . كان الشهيد يسكن يف كراتشي وكان برفقة زوجته وابن أخيه. هللا وإنا إليه راجعون
ب عام يف كراتشي فمنعته زوجته من الذهاب إىل العمل ولكنه مع ذلك جهز نفسه وخرج إىل مكان إضرا
ما لبث أن خرج من البيت ومل يقطع إال مسافة وجيزة إذ جاء من خلفه شخصان جمهوالن على دراجة . العمل

ه معه فعاد إىل البيت كان ابن عم. أصاب الرصاص عنقه وجرح القصبة اهلوائية. نارية وأطلقا الرصاص عليه



وأخذته زوجته إىل املستشفى فورا حيث حاول األطباء كثريا لينقذوا . على إثر احلادث ليخرب األهل مبا جرى
  . إنا اهللا وإنا إليه راجعون. حياته ولكنه لفظ أنفاسه واستشهد متأثرا جبروح بالغة اخلطورة

لقد ذهب . حمافظة بوجنهـ يف كشمري" ميندر"من قرية كان الشهيد ابن السيد حممد حسني خمتار، كان آباؤه 
 وبايعا مث بدأا بتبليغ الدعوة بعد عودما �إىل قاديان يف زمن املسيح املوعود " ميندر"شخصان من قرية 

واسم والده " خمتار أمحد"شهيد كان اسم جد ال. فبايع السيد فتح حممد جد والِد الشهيد وانضم إىل اجلماعة
مث . حمافظة كوتلي يف كشمري" غوئي"بعد تأسيس باكستان استقرت هذه العائلة يف مدينة . حممد حسني خمتار

أكمل الشهيد دراسته إىل الثانوية العامة مث توظف يف مصنع حيث كان . م١٩٩٢انتقلت إىل كراتشي يف عام 
كان إنسانا لطيفا وخملصا يعامل اجلميع حبسن .  عند االستشهاد٢٦عمر كان بالغا من ال. يشتغل منذ ستة أعوام

مل يسبق له . كان حيب اخلالفة كثريا وحيترم املسئولني يف اجلماعة ونظامها احتراما شديدا. اخللق والدماثة
ولقد ذكر أصدقاؤه من غري األمحديني أيضا أنه مل يؤذ أحدا قط ومل يعط أحدا فرصة . الشجار مع أحد

وقد رأى يف املنام قبل بضعة أيام من استشهاده أن شابا يطارده . كان يتمىن االستشهاد مرارا. لشكوى أيضاا
م أن زوجها يتزوج، ٦/٢/٢٠١٤وشاهدت زوجته مناما بتاريخ . حامال فأسا يف يده مث هامجه بغتة مث استيقظ

الذي يقع بالقرب من بيت زوجها ورأت مث رأت أن يف بيتها جنازة فذهبت يف املنام مسرعة إىل بيت أهلها 
 ١٧كذلك رأى والد الشهيد أن ابنه األكرب أتى إليه وقال أن لديك مهلة . هنالك أيضا جنازة، مث استيقظت

وكان خادما نشيطا ضمن اخلدام الذين كانوا . كان الشهيد مشتركا يف نظام الوصية بفضل اهللا تعاىل. يوما
 عاما بل هو مصاب بالفاجل منذ أربعة ٨٠ده متقدم يف السن ويقارب عمره إن وال. خيدمون يف حراسة املسجد

لقد سبق أن تلقّى إخوته ديدات . كان الشهيد كفيال وحيدا للعائلة مبن فيهم الوالدان واألوالد. أعوام
" نينصرة جب"ترك وراءه أرملة هي السيدة . فهاجروا من املكان مث انتقلت التهديدات إىل الشهيد املرحوم

ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجات الشهيد وحيمي . والوالدين وابنة وحيدة امسها عطية النور عمرها سبعة أشهر
  . والديه وزوجته وابنته ويلهمهم الصرب والسلوان

م عن ٧/٢/٢٠١٤يف ربوة يف " فضل عمر"اجلنازة الثانية هي للدكتور خالد يوسف الذي تويف يف مستشفى 
  . ا، إنا هللا وإنا إليه راجعون عام٤٦عمر يناهز 

كان والده سيتهـ حممد يوسف أمري اجلماعة يف حمافظة نواب ". شيت مقربة"كان املرحوم موصيا فدفن يف 
لقد من اهللا على املرحوم بثالث . والدته ال تزال تسكن يف نواب شاه. م٩/٩/٢٠٠٨شاه وقد استشهد يف 

.  أعوام١٠يوسف، إميان خالد واسم االبن هو أيان أمحد البالغ من العمر بنات وابن، امسهن أمة الشايف، أديبة 
كان املرحوم قد انتقل . ندعو اهللا تعاىل أي يرفع درجات املرحوم ويلهم أوالده الصرب والسلوان وحيميهم مجيعا

 أيضا كثريا كان طبيبا حاذقا وقد خدم الفقراء يف نواب شاه. إىل مقر سكنه من نواب شاه بعد استشهاد والده
كان طبيبا مسئوال يف قسم . ولكنه انتقل من هناك إىل مستشفى فضل عمر بعد تدهور الظروف هنالك



وقد فحص كثريا من املرضى يف يوم وفاته أيضا مع أنه كان مريضا . كان يعامل املرضى حبسن اخللق. الطوارئ
 .  رية، رفع اهللا درجاته، آمنيكان ميلك عاطفة قوية للخدمة البش. بنفسه قبل أن يدخل املستشفى

 


