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ـ              ـ  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حمم ده دا عب

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

   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  * اه يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعن
الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،  

 �يف أثناء غزوة أُحد اضطر النيب د ذكرت يف اخلطبة املاضية روايةً أنه لق
بعد ذلك . وأصحابه ليجمعوا مخس صلوات بسبب صوالت العدو املتتالية

قتبسا من كالم املسيح أرسل يل السيد حممد أمحد نعيم من املكتب العريب م
مما ال شك فيه أنه ال جمال ألي نقاش أو حبث .  ينفي هذه الرواية�املوعود 
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وقد قال عن الروايات بأنه .  ألنه إمام العصر�بعد قول املسيح املوعود 
ال شك أيضا يف أن . �قها  مباشرة يف املنام وصد�مسع بعضها من النيب 

ذكرت بعض كتب احلديث ولكن ليس كما الرواية اليت ذكرتها مذكورة يف 
حيثما وردت .  مث ال تتفق مجيع كتب األحاديث على كيفية احلادثسابقا،

هذه الرواية يف األحاديث فهي ال تذكر مخس صلوات بل تذكر أربعا، وهذا 
صلِّيت يف وقت والرواية األكثر ثقة هي أن صالة العصر قد . أيضا خمتلف فيه

  . غربمتأخر قبيل امل
على أية حال، أقدم اآلن بعض الروايات ذا الصدد ليزداد ا اإلخوة علما، 

فيما يتعلق جبمع أربع . ن مبثل هذه األمور أيضاوهتميوكذلك بعض الناس 
عن أَبِي عبيدةَ : صلوات فهذه الرواية وردت يف سنن الترمذي وهي كما يلي

إِنَّ الْمشرِكني شغلُوا :  عبد اِهللا بن مسعود:لَ قَا،بنِ عبد اِهللا ابنِ مسعود قَالَ
عن أَربعِ صلَوات يوم الْخندقِ حتى ذَهب من اللَّيلِ ما شاَء اُهللا  �رسولَ اِهللا 

رصلَّى الْعفَص أَقَام ثُم رلَّى الظُّهفَص أَقَام بِالال فَأَذَّنَ ثُم رلَّى فَأَمفَص أَقَام ثُم 
   ) كتاب الصالة،سنن الترمذي (.الْمغرِب ثُم أَقَام فَصلَّى الْعشاَء

" مكتبة الرشد"ه تكذلك أورد البيهقي أيضا الرواية نفسها يف كتابه الذي نشر
أما احلديث يف البخاري ومسلم وسنن أيب . م٢٠٠٤يف السعودية يف عام  

لَما كَانَ يوم اَألحزابِ :  قَالَ �عن علي : كما يلي هو �داود برواية علي 
الة الْوسطَى  الصبورهم نارا شغلُونا عنمَأل اُهللا بيوتهم وقُ �قَالَ رسولُ اِهللا 

  ويستدلّ من ذلك أا ) كتاب اجلهاد والسري،البخاري (" الشمسحتى غَابت
 قد تأمل إىل �على أية حال، ما أردت قوله هو أن النيب . لعصركانت صالة ا
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فمن هذا املنطلق . هذا احلد من ضياع وقت الصالة حىت دعا على العدو
لذا قد  فوات صالة واحدة، �تتعاظم أمهية الصالة حبيث مل يتحمل النيب 

وهناك رواية ذا الصدد يف فتح الباري . استخدم كلمة قاسية حبق األعداء
 يوم جاَء الْخطَّابِ بن عمر أَنَّعن عبد اهللا بن عمر شرح صحيح البخاري 

 اِهللا رسولَ يا :قَالَ .قُريشٍ كُفَّار يسب فَجعلَ الشمس غَربت ما بعد الْخندقِ
 ما  واِهللا� بِيالن قَالَ .تغرب الشمس كَادت حتى الْعصر أُصلِّي كدت ما

 ما بعد الْعصر فَصلَّى لَها وتوضأْنا للصالة فَتوضأَ بطْحانَ إِلَى فَقُمنا ،صلَّيتها
  .الْمغرِب بعدها صلَّى ثُم الشمس غَربت

: يقول اإلمام ابن حجر العسقالين يف فتح الباري شرح صحيح البخاري
"رصوح كن بِذَلبا بِيريح إِنَّ: فَقَالَ الْعحالة أَنَّ الصي الصلَ الَّتغا شهنع 

  . أي أا إما صلِّيت بعد دخول وقت املغرب، أو قبيله". الْعصر وهي واحدة
 حيث ألقى ضوءا �واآلن أقرأ عليكم مقتبسا من كالم املسيح املوعود 

اعتراضات قاسية على " فتح مسيح "قسالوع حني أثار وافيا على هذا املوض
 �فرد عليه . � وأرسل رسالة بذيئة جدا إىل املسيح املوعود �النيب 

باإلضافة إىل ردود على " نور القرآن، اجلزء الثاين: "وجوابه منشور يف كتابه
فرد .  مل يصلِّ أربع صلوات�فجاء يف مجلة اعتراضاته أنه . اعتراضات أخرى

  : كما يلي" فتح مسيح" خماطبا �ه املسيح املوعود علي
 مل يصلِّ أربع صلوات عند حفره اخلندق، �أما وسوستك الشيطانية أنه "

 العلمية أنك مل تنتبه أن الكلمة مرتبتكهذه هي حالة : فأقول يف اجلواب أوال
، ولكن إذا "األداء"تعين " قضاء"فيا غيب، إن كلمة ". قضى"املستخدمة هي 
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 لذلك قد نشرنا ،"الفوت" صالة أحد فالكلمة ألداء هذا املفهوم هي فاتت
إعالنا جبائزة مخسة آالف روبية قلنا فيه بأنه يعترض على اإلسالم أغبياء أيضا 

كما أن بعض الناس هنا أيضا ال يعرفون هذا (. ال يعرفون معىن القضاء أيضا
 معىن القضاء هو األداء ويظنون أن املراد منها هو فوات الصالة، بينما) املعىن

  . وإن كان يف وقت متأخر قليال
 من ال أن ينقد األمور الدقيقةكيف يستحق :  ويقول�يتابع حضرته 

أي ال حيق له أن يعترض ( يستطيع أن يستخدم األلفاظ يف حملها الصحيح؟
أما القول بأنه قد جمعت الصلوات األربع فجواب هذه ) على األمور الدقيقة

أي ليس يف . لغبية هو أن اهللا تعاىل يقول بأنه ال حرج يف الدينالوسوسة ا
 لذلك فقد أمر جبمع الصلوات وقصرها عند. الدين قسوة لك اإلنسان

ولكن ليس يف حديث موثوق به ذكر . رجة احلاحلاالت ويف الضرورة القصوى
 بل قد ورد يف فتح الباري )أي مل يذكر جمع أربع صلوات (أربع صلوات

ت صالة واحدة أي ي أنه حدث مرة واحدة فقط أن صلِّصحيح البخاريشرح 
فلو كنت أمامي اآلن . صالة العصر يف وقت ضيق ومتأخر عن وقتها احلقيقي

لسألتك هل هذه الرواية القائلة بفوات أربع صلوات متفق عليها؟ غري أنه ميكن 
صر أربع صلوات حسب الشريعة أي ميكن اجلمع بني الظهر والعمجع، 

غري أن هناك رواية ضعيفة أنه قد جمعت أربع . بني املغرب والعشاءكذلك و
 ولكن األحاديث األخرى ،صلوات أي الظهر والعصر واملغرب والعشاء

  . تفندها، وال يثبت إال أن صالة العصر صلِّيت يف وقت متأخر
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  أن احلديث القائل جبمع أربع صلوات�فيثبت بعد حكْم املسيح املوعود 
ب أملا شديدا بل قُضيت صالة واحدة فقط وذلك أيضا سب. أيضا موضوع

وقال إنه مل يترك لنا فرصة ألداء   حىت استخدم كلمة قاسية حبق العدو�للنيب 
 على كل حال قد حصلت فائدةٌ للحديث الذي قرأته يف اخلطبة .الصالة

أما حضرة مرزا بشري  . هذا اخلطأ حيثما ورد يف كُتبنااملاضية إذ قد متَّ إصالح
الرواية صحيحةً كما ذكرها " سرية خامت النبيني" فقد أورد يف كتابه �أمحد 

، كما سجل فيه كلمات املستشرق وليام ميور �سيدنا املسيح املوعود 
الذي ذكر مجع الصلوات األربع، وفند اعتراضه وأدرج حكم سيدنا املسيح 

، كما ورد ذلك يف متأخرةً بأن صالة العصر فقط أقيمت �املوعود 
وقد ذكر حضرة اخلليفة .  يف ضوئه� وبين ،البخاريك األحاديث أيضا

 أن الصلوات ٢٣/٥/١٩٨٦الرابع رمحه اهللا أيضا يف خطبته اليت ألقاها يف 
وإن . اخلمس قد جمعت، حيث ذكر ذلك من مسند أمحد أو البخاري

البخاري كتاب " :ها مرجعجمموعة خطبه اليت نشرتها مؤسسةُ طاهر ذُكر في
 أحاول.  مع أن رواية كتاب املغازي من البخاري ال تفيد ذلك،"املغازي
 أن أحقق األحاديث األصلية من مصادرها، إال أنين حني اقتبست هذا شخصيا

 وذلك ،مل أتأكد من املرجع شخصياخطبة اخلليفة الرابع رمحه اهللا احلديث من 
هلذا حدث اخلطأ، لكنه كما قلت حصلت فائدةٌ ألنه كان موثَّقا يف اهلامش، 

ا حيثما ورد، وثانيا نهلذا اخلطأ، فمن ناحية سيتم تصحيح هذا املوضوع يف كتب
مزيد تولَّد لدي اإلحساس بأن األمور اليت أقتبسها من أي كتاب حباجة إىل 

 ، ومن ناحية ثالثة جيب أن ينتبه املسئولون يف مؤسساتنا أم حنيمن التوثيق
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ينشرون خطاب اخللفاء السابقني أيضا أو خطبتهم فليتأكدوا من املراجع 
األصلية اليت اقتبس منها أي موضوع، وإذا كان خبصوص ذلك أي توجيه أو 

صحيح أن كلمات . وا إليه حتما فلينتبه�قول لسيدنا املسيح املوعود 
لى خليفة املسيح لن يصححها أحد من تلقاء نفسه، بل جيب أن تعرض ع

خليفة املسيح، وإذا كان قد ذُكر أي أمر من هذا القبيل يف كالم اخللفاء 
السابقني فيجب تصحيحه حبسب الرواية الصحيحة من األحاديث أو من 

 بعد تلقّي التوجيه من خليفة املسيح، هلذا كان جيب �كتب املسيح املوعود 
حوا هذه الرواية خبصوص ذكْر مجع على مؤسسة طاهر أيضا أن يصح

، فليصححوها يف الطبعات ١٩٨٦الصلوات اخلمس يف اخلطبة اليت ألقيت يف 
أما السؤال كيف يتم التصحيح فليكتبوا إيل فسأوجههم كيف ميكن . القادمة

وهذا هو املبدأ يف املستقبل أيضا حيث يصح ،ح اخللفاُء بتوجيههم اإلصالح
ما نشر بعض الروايات أ. إذا وجدوا أي خطأ يف كالم اخللفاء السابقني

 مع وجود روايات -لحقائق ل حبث وتقصاملشكوك فيها كما هي دون 
 حبقها أيضا، فهذا الطريق خاطئٌ، � وقرار سيدنا املسيح املوعود -أخرى 

على كل حال كنت أرى هذا التوضيح . إذ جيب التحقيق والبحث الكامل
على األحداث علميا كما ضروريا، وكما قلت قد استفاد منها اجلميع واطلعنا 

حدثت على أرض الواقع ومت اإلصالح، كما عرفنا بعض األمور ضمنيا، 
  . وحصل توجيه إداري أيضا

الذين  خبري، واملوضوع الذي أريد أن أتناوله هو ذكر بعض الصلحاءواآلن، 
توفوا يف األيام األخرية، وأوهلم خاليت السيدة أمة النصري بيغم ابنة سيدنا 
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، إنا هللا وإنا إليه ياضاملسبوع األ فقد توفيت خالل �ملوعود املصلح ا
  .راجعون

 وكانت بفضل اهللا نشيطة إىل آخر األيام من ، عاما٨٢وكان عمرها يناهز 
حياا، فقد أصيبت بأزمة قلبية قبل بضعة أيام فأُدخلت املستشفى حيث 

لشرايني،  ألحد اة باملنظاريوأجريت له عملية توسععاجلها الدكتور نوري، 
فتحسنت مث أصيبت مرة أخرى بنوبة قلبية بعد يومني أو ثالثة فلم تقاومها، 

كانت املرحومة . فتوفيت يف املستشفى، وانتقلت إىل رمحة اهللا، ملبية نداء را
بشوشة دمثة وكانت تعتين باآلخرين دوما، فكانت تتميز بتقدمي املساعدة 

خرين أيضا، فرسائل التعازي اليت املادية لذوي احلاجة ومراعاة مشاعر اآل
أتلقاها من معارفها قد كتب فيها كلُّ واحد تقريبا أم نادرا ما رأوا عفيفا 

لمشاعر والعواطف باهتمام مثلها، رفع اهللا درجات خالتنا املرحومة ا لومراعي
  . وجعل مثواها مع أحبائه
 بيغم  عند حضرة السيدة سارة١٩٢٩إبريل / نيسانكانت قد ولدت يف 

، وحني توفيت والدا كان عمرها �احلرمِ الثالثة حلضرة املصلح املوعود 
 مشاعر �ثالث سنوات وستة أشهر فقط، وقد رسم حضرة املصلح املوعود 

طفولتها وأحاسيسها يف مقال له، واإلنسان حني يقرأ تلك الصورة يفقد 
لكن و ،األقلعلى  أنا يل سيطرة كبرية على املشاعر. السيطرة على مشاعره

على أية حال سوف أنقل . أمتالك نفسي أن علي تعذريف اخللوة ه ت قرأعندما
لكم من هذا املقال بعض املقتطفات اليت تدل على سلوكها األمثل منذ نعومة 

  .أظفارها ألن فيها دروسا عظيمة للجميع
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مت يف   إال أا قد قـد     ،كان عمرها ثالث سنوات ونصف عند وفاة أمها       
وسأقتبس بعد األجزاء أو بعض األمور من هذا املقال . سنها منوذجا رائعاصغر 

وإن شـعور   . �الطويل الذي كتبه حضرة اخلليفة الثاين للمسيح املوعود         
 هذا البيـان    - مراعيا تلك احلالة العاطفية      -إذا قرأ   اإلنسان يكاد ال يوصف     
 من هذا املقال    على أية حال سوف أقدم جزًءا     . �الساحر للمصلح املوعود    

بل أذكـر أوال مـا      .  بعض اإلخوة  الحقًا، وأذكر قبله باختصار ما كتبه إيلَّ      
 - خالتك   لَ قد كفَّ  �كان حضرة املصلح املوعود     : كانت والديت تقول يل   

 بنفـسه   �وهو ما ذكره املصلح املوعود      .  أم ناصر   حضرةَ -بعد وفاة أمها    
 إذ إن والـديت كانـت    ،ين ا أيضا الذي أوصى والديت يف ذلك احلني أن تعت        

فلما تزوجت .  سنة تقريبا، فكانت عالقتها ا عالقة األم بأوالدها        ١٩تكربها  
علـى  أو تسع   أو مثاين   سنوات  والديت كانت خالتنا هذه تبلغ من العمر سبع         

ال أستطيع العيش بدون    :  قائلة - لدى زفاف والديت     - فأخذت تصر    ،األكثر
لزمت  ففهمت و  �ففهمها املصلح املوعود    . رافقهاأخيت الكبرية فال بد أن أ     

د الذي كانت قد أظهرته منذ صغرها، إال        لَالصمت وأظهرت ذلك الصرب واجل    
" حضرة أمـان جـان  "مث تسىن هلا أن تعيش مع أم املؤمنني         . أا ظلت حزينة  

�.   
 بيوتا جلميع أوالده يف ربوة، وإن بيت خالتنـا       � املصلح املوعود    بىنلقد  
الصقان حبيث ال يفصل أحدمها عن اآلخـر إال جـدار           تبيت والدتنا م  هذه و 
 أما قبلها   ،هاإلياملباين  لبيوت اآلن بسبب إضافة بعض       ا لقد تغري شكل  . واحد

 هناك أبواب يف ذلك اجلدار، فكنا نذهب إىل بيوت بعضنا الـبعض             فكانت
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سم بوجه با تستقبل كل صغري وكبري      لقد رأيت خاليت هذه دوما       .بكل حرية 
كانت مضيافة حيث كانت تعتين بكل من يـأيت         .  بكل بشاشة قلبية   هموتلتقي

 كان معظم أفـراد عائلـة       .إىل بيتها سواء كان غنيا أم فقريا، صغريا أم كبريا         
 غـري أمحـديني، إال أن       - السيد بري معني الدين ابن بري أكرب علي          -زوجها  

 ابنة أخ السيد بـري معـني        لقد كتبت إيل  . معاملة خالتنا معهم كانت مثالية    
إن أقاربنا من جهة والدنا كلهم غري أمحديني إال أن معاملة زوجة عمنا             : الدين

جعل اهللا . معهم كانت تتسم باحملبة واالحترام، وكان اجلميع حيبوا ويقدروا   
تعاىل معاملتها احلسنة هذه ودعواا سببا لتقريبهم إىل األمحدية فيوفقون ملعرفة           

  . واإلميان به�سيح املوعود صدق امل
كانت عالقة املرحومة مع أوالد إخوا وأخواا تتسم  باحلب الـذي ال             

       ِسخيالطه أدىن تكلف، مما يدفعهم إىل أن يإىل  ويصغواوا إليها ببعض أمورهم     ر 
 مـصحوبا باحلـب     نصيحتها دون أي انزعاج، ألن توبيخها هلم أيضا كان        

نصيحة إليهم كانت تقوم به من خالل سرد        اء  وكلما أرادت إسد  . ةواالبتسام
 وحضرة املصلح � وحضرة أم املؤمنني �بعض الواقعات للمسيح املوعود 

  . �املوعود 
أخربتين إحدى بنات أختها أنه قد صدر منها ومن ابنة عمها خطـأ غـري      

 خبصوص  نيفكانتا قلقت . متعمد إال أن ذلك اخلطأ يضم شيئًا من الفكاهة أيضا         
 وأرادتا أن تبوحا به ألحد كبار العائلة ولكنهما كانتا خائفتني من            هذا اخلطأ 

 أتتا إىل املرحومة الـيت      جهد جهيد تلقي الزجر والتوبيخ من كل أحد، وبعد        
مسعت حديثهما بكل صرب وضحكت أيضا معها عند اطالعها علـى األمـر             
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سـالمية  املضحك فيه، مث وجهت إليها توبيخا أيضا وأخربما عن التعاليم اإل          
فلم تكن املرحومة تفوت أية فرصـة       . الصحيحة اليت ختص مثل هذه األمور     

بل مجيع أعماهلا حتوم حـول      . للحث على التعاليم اإلسالمية وتقاليد اجلماعة     
 بأن هلـن    �، فكانت تنبه فتيات عائلة املسيح املوعود        هذه النقطة املركزية  

  .ج عن حدودها فال بد هلن االهتمام ا وعدم اخلروخاصةمكانة 
        فين كما يضيالناس، أمـا     كلما كنت أزورها يف بيتها كانت تضي كبار ف

بعد أن صرت خليفةً فقد زادت عالقتها حمبةً إذ أضـيفت إليهـا الطاعـة               
وكان احترامها للخالفة غري . رسائل للدعاءب كانت تبعث إيلّ. واالحترام أيضا

 وكانـت   .ضور اجللسة السنوية  حلا مرتني   ت للمجيء إىل هن   قَفِّلقد و . عادي
تتحلى خبصوص منصب اخلالفة بأدب واحترام أكثر مما يستطيع أي أمحدي أن 

، حىت إنين كنت أخجل أحيانا من بعض تصرفاا النابعة عن أدب            يتحلى ما 
قالت يل كلما أتت إىل هنا بأا تريد أن حتضر هنا سنويا            . اخلالفة واحترامها 

جيعلين أفكر يف أمور كثرية، فأضع برناجما مث ال أستطيع          ولكن التقدم يف السن     
  .العمل حبسبه

 فترة طويلة، حيث كانت     �لقد عاشت املرحومة عند حضرة أم املؤمنني        
. � عند حـضرة أم املـؤمنني        - بعد زواج والديت     -تقضي معظم أوقاا    

، وملـا   � كثرية من سرية حضرة أم املؤمنني        اوكانت تذكر روايات وأحداث   
حضرت للجلسة السنوية هنا يف بريطانيا فقد سجلت بعضها يف جملس عقدته            

فعلى منظمة جلنة إماء اهللا أن تسعى لنـشر هـذه           . رئيسة جلنة إماء اهللا ههنا    
  .األحداث إن مل تكن قد نشرت مسبقًا
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 زوجتيه لتتناوبا   �ن حضرة املصلح املوعود      عي �ملا مرضت أم املؤمنني     
ها فال   علي  تكفيين هذه البنت وإنين تعودت     :�، فقالت   يف الذهاب إليها ليال   
كانت  حتبها كثريا لذلك     �كانت حضرة أم املؤمنني     . داعي إلرسال غريها  

 لزيارة الوالدين بعد أيام قالئـل  فلما رجعت. تشتاق إليها ملا فارقتها بزواجها  
  . هذه بنتك جاءت لزيارتك:  إىل أم املؤمنني وقال�ذهب املصلح املوعود 

  . فباختصار كانت أم املؤمنني حتبها كثريا
كنت قبل قليل أحتدث حول موضوع اخلالفة، فأريد القول يف هذا الصدد            

 تبـايل يف هـذا    مل تكن بأا كانت متقدمة يف حب اخلالفة والوفاء هلا حبيث          
وقد حتملت بعض املشاكل . السبيل بأي شخص وإن كان من األقرباء القريبني

  . يل ولكنها ظلت كجنة دائما حلماية اخلالفةأيضا يف هذا السب
 - ال شك أنه متقدم يف الـسن اآلن        -تربى يف بيتها    شاب  لقد كتب إيلّ    

وقال يف رسالته بأنه حزن كثريا على وفاة حضرا  ألننا قد حرمنا بوفاا من               
كانت حضرا تقية   : مث يقول . سيدة صاحلة وورعة وتقية جدا، وكثرية الدعاء      

ثرية الدعاء وتساعد الفقراء واملساكني، وخاشعة هللا تعاىل إىل أقـصى       جدا وك 
عـن   باخلالفة وكانت تبحث دائما      للتمسككانت تنصح دائما    . الدرجات

  . العمل بأوامر اخلليفة ونصائحه فرص
كذلك كانت تقوم بأعمال تتعلق بلجنة إماء اهللا احمللية، فمثال كانت ترسلين 

جلمع االشتراك يف جملة جلنة إماء اهللا امسها إىل عضوات جلنة إماء اهللا 
وإذا تأخر االشتراك من إحداهن أو مل يأت منها فكانت تدفعه من ". مصباح"

مث .  التربعات يف حساب اللجنةإيداعجيبها وكانت قلقة دائما لئال يتأخر 
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كانت ترسلين أحيانا لشراء بعض األغراض من السوق، وإذا نقصت : يقول
عليك أن تأخذ النقود مين : قها من جييب فكانت تقول دائماالنقود كنت أنف

إذا جاءا : يتابع الراوي ويقول. فورا ألين ال أريد أن أكون مدينة ألحد
كان (: بطاقات الدعوة لالشتراك يف حفلة الزواج بعدد أكرب كانت تقول يل

وكانت . ا جيب أن تعد قائمة البطاقات وتذكِّرين يف موعده)السيد ممتاز: امسه
وكانت تقول يل أن .  أو خادمات كبار العائلةالقدمياتحتضر زواج خادماا 
ويف .  فتاة فقرية، ألين أريد أن أحضره على أية حال أيأذكّرها مبوعد زواج

ثالث مرات يوميا أن هناك زواجا  بعض األحيان كانت تقول يل مرتني أو
وكانت . ن جاهزا للذهابلفتاة فقرية وأريد أن أحضره حتما فال تنسى وك

  . تقدم يل نصائح أخرى من هذا القبيل
يقول صهرها السيد قاسم أمحد بأن اخلالة احملترمة خلقت يف عضوات جلنة 

 تأثريا غري عادي حلب - اليت كانت رئيسة اللجنة فيها احلي يف -إماء اهللا 
اطفة وال حاجة ألي دليل على ذلك إذ كانت هذه ع. اخلالفة وطاعة اخلليفة

انت تقول يف صباحه بكل إصرار أن ويف اليوم الذي توفيت فيه ك. فطرية فيها
يبدو أا كانت مدركة قرب وفاا، فقد قالت . نطلب من اخلليفة الدعاء هلا

. ت لزياراإلحدى حفيداا عن زوجة أخيها اليت توفيت من قبل بأا جاء
 كثرية  كانت تتحلى مبيزات.تساحمنينأرجو أن : هن وقالتدعت بناا والطفت

وقد اهتمت بزوجها دائما . زوجةا ومحاة وأموكانت ذات سرية حسنة جدا 
  . ومل تعطه فرصة للشكوى قط. حبسب مزاجه
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إنين أقدم أمامكم أمثال الصلحاء القدامى ليتأمل فيها الزوجان حديثا الزواج 
اكل يف بوجه خاص، وكذلك العوائل والزوجان اللذان يواجهان بعض املش

وجيب أن ينتبه إليها الفتيات والسيدات بوجه خاص، ألن . عالقتهما
  . مسؤوليتهن األوىل هي االهتمام بالبيت

كانت تطيع زوجها بكل معىن الكلمة وتنصح بناته أيضا : مث يقول الراوي
. مل نرها يف نقاش حاد مع زوجها قط. بطاعة أزواجهن واالهتمام م دائما

 �أمثاال من سرية املسيح املوعود دائما نصائح تضرب كانت عند توجيه ال
وإذا غضبت أحيانا .  والسيدة أم املؤمنني رضي اهللا عنها� دواملصلح املوعو

وكانت تنصح . كان غضبها لوقت وجيز فقط مث تعود إىل لطفها املعهود
يدا أنه  أن يذكرن ج�الفتيات وخاصة الفتيات من عائلة املسيح املوعود 

ندعو اهللا تعاىل أن تنفع أدعيتها ونصائحها فتيات . تعثر أحد بسببهنجيب أال ي
كانت لطيفة : مث يقول.  ومجيع الفتيات بشكل عام�عائلة املسيح املوعود 

ن يف بيتها بدأت عوالفتيات اللوايت تربني وترعر. جدا مع اخلدام واخلادمات
فقد . أيضا جهازهن منذ صغر سنهن، وكانت حتمل نفقات زواجهن دبإعدا

حدث يف بعض األحيان أن أساءت األدب اخلادمة وبنتاها يف بيتها إىل حد 
ال، إذ : كبري وأشار عليها بعض أفراد العائلة بترحيلهن من البيت فورا، فقالت

وبعد زواج مثل هؤالء الفتيات كانت تشارك أفراحهن . بقي علي أن أزوجهن
ه إذا أردمت أن تنصحوا الكنة وكانت تقول كثريا من األحيان أن. وأتراحهن

هذه النصحية مفيدة جدا للمحافظة على العالقات (. جيب أن تنصحوا ولدكم
وكانت . وإذا أردمت أن تنصحوا الصهر عليكم أن تنحصوا ابنتكم) املتبادلة
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كانت ملتزمة .  وحتسن إليهم من حيث ال يدرون على ذوي احلاجةتنفق
دي وكانت تكلّف نفسها عناء شديدا بالعبادات والتربعات إىل حد غري عا

عندما قدم . أيضا يف هذا السبيل، ومل تتكاسل يف أداء هذه الواجبات قط
عقارات قدمت م مشروع وقف ال١٩٤٤  يف عام�سيدنا املصلح املوعود 

" منتظمة دار املسيح"وقد أدت خدمة .  يف هذا املشروعاملرحومة حليها كله
ناصرات "وخدمت سكرتريةً ملنظمة .  عاما١٣ يف قاديان حني كان عمرها

ويف " رتن باغ"بعد اهلجرة إىل باكستان خدمت يف . أيضا يف قاديان" األمحدية
أي قد وفِّقت للخدمة يف ظروف خمتلفة وعلى مناصب خمتلفة . ربوة أيضا

وإذا طُلب منها القيام بأدىن عمل مع كوا . ولكنها مل تطلب أي منصب قط
كانت سيدة موهوبة من . مرموقا كانت دائمة االستعداد إلجنازهحتتل منصبا 

 مرة يف مقابلة معها بأا كانت وقد ذكرت. حيث العلم والعمل واإلدارة
مع عمتها السيدة صاحلة بيغم زوجة " رتن باغ"تتجول بعد اهلجرة يف منطقة 

السيد مري حممد إسحاق ليال وكانت توزع البطانيات على الذين مل تكن 
  . لديهم أحلفة أو ما شابه ذلك

 �ومن الوقائع التارخيية أا نالت شرف صحبة سيدنا املصلح املوعود 
والسيدة أم املؤمنني عند السفر يف السيارة من قاديان إىل ربوة يف عام 

وكانت من مجلة . وكانت تقول بأن هذا حادث تذكاري يف حيايت. م١٩٤٩
نة مبناسبة وضع اللوايت دعون على لَبِ �السيدات من عائلة املسيح املوعود 

  . يف ربوة" مبارك"حجر األساس ملسجد 
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حديثة البناء وكانت البيوت من حجر ومدر وفِّقت " ربوة"عندما كانت 
 حي للجنة إماء اهللا يف يف هذه احلالة، مث خدمت رئيسةً" جلنة إماء اهللا"خلدمة 

م ١٩٨٢م إىل ١٩٧٣ومن . ويلةيف ربوة إىل فترة ط" دار الصدر الشمالية"
.  رئيسة جلنة إماء اهللا يف ربوة مع أمي حني كانت أمي رئيسة هلانائبةًعملت 

وسكرترية للضيافة لعام أو عامني بعد " خدمة اخللق" لقسم سكرتريةًعملت مث 
  . على خمتلفة األصعدة يف اللجنة احملليةعملت فقد . م١٩٨٢عام 

 أدت واجباا بكل تواضع ادت منصبفباختصار، كلما كلِّفت خبدمة أو قلِّ
  . وعلى خري ما يرام

تقول إحدى بناا بأنه إذا أتت سيدة ملالقاا ومل تستطع أن تقابلها لسبب من 
األسباب كانت املرحومة تتأسف هلا كثريا، وكانت تقول لنا دائما بأنه إذا 

ت ملا كان بي: وكانت تقول. جاءت سيدة من أجل اللقاء ال متنعنها قط
 مفتوحا دائما للجميع وكل واحد كان يستطيع أن يقابله �املصلح املوعود 

  يف كل وقت فأنى يل أن أرفض ذلك؟
كانت أمي حتب مجيع إخوا وأخواا، فما كانت : تقول بنتها األخرى

تتحمل أن يقول أحد شيئا سلبيا عنهم ولو مزاحا أو يسأل هل هو أو هي 
 أكثر من زوجة �سيدنا املصلح املوعود كانت ل(. شقيقك وشقيقتك أم ال

وكان لديه أوالد من مجيع الزوجات فال ينشأ السؤال أصال عن كون أحد 
ال : وإذا طُرح عليها مثل هذا السؤال كانت تقول دائما) شقيقا أو غري شقيق

 ما كان حيب ذلك �تقولوا مثل هذا الكالم ألن أبانا أي املصلح املوعود 
  . قط
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إن أختنا هذه : ان أحد أعمامنا من غري األمحديني يقول دائماك: بنتهااتقول 
كانت خالتنا حتب : مث تقول يف ذكر والديت. تعيش بوقار وحشمة ملحوظة

ربتين حبب ) أي أمي(كانت املرحومة تقول دائما بأن أخيت الكبرية . أمنا كثريا
  . رام، إذ قد سلّمين أيب إليها وقد أدت مسؤوليتها على خري ما يكبري

لقد ذكر اخلليفة الثاين إحدى رؤاه وهي طويلة جدا رأى فيها السيدة سارة 
: فقالت له) زوجته املتوفاة وهي والدة السيدة أمة النصري بيغم املرحومة(بيغم 

أنى يل أن أسخط عليك وقد أجنبت : هل أنت ساخط مين؟ فقال هلا يف املنام
 دائما إىل أا بنت املصلح املوعود يل بنتا مثل أمة النصري بيغم؟ كانت تتنبه

شيء سليب بسببهاوجيب أال ي ب إليه أينس .  
يف أكثر من اجتماع بأا ذات مرة كانت ذاهبة إىل ته هناك حادث قد ذكر

بيت أخيها يف جانب آخر من الشارع مقابل بيتها فخرجت من البيت 
بس الربقع بشكل  تل أنللذهاب إىل بيت أخيها مغطيةً رأسها خبمار بدال من

عندما خرجت من البيت ووصلت وسط الشارع وجدت سيدنا . رمسي
إذ ) طبعا هذا الكالم يعود إىل زمن بعيد جدا(.  هنالك�املصلح املوعود 

 تقول املرحومة بأنين مل أجد سبيال آخر. كان قادما من قصر اخلالفة إىل البيت
ولكن .  هذا األمر جيداوظننت أن حضرته مل يتنبه إىل. إال وعدت إىل البيت

امسعيين جيدا، إذا : �عندما قابلته يف اليوم التايل عند الفطور قال يل حضرته 
  . خطوت أنت خطوة يف هذا االجتاه سوف خيطو اآلخرون عشر خطوات
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ندعو .  يهتم بتربيته بناته من منطلق احلجاب�فهكذا كان املصلح املوعود 
ه احلجاب حيا دائما يف بناا وبنات اجلماعة اهللا تعاىل أن يبقى هذا الشعور جتا

  .بشكل عام أيضا
إن بنيت أمة :  فيه�، قال �لقد ذكرت قبل قليل مقاال كتبه املصلح املوعود 

النصري عمرها ثالث سنوات ونصف، وبسبب بقائها جبنب والدا كانت 
 ولكن عندما شرح هلا أخوها األمر سكتت . ا كثريامستأنسة ومتعلقة

كانت ال تفهم معىن املوت حينذاك إال أا كانت تسمع من . وت احملتارسك
وال ندرى كيف شرح هلا أخوها املوضوع، فما بكت وما صرخت . اآلخرين

وحني وضعت جثة السيدة سارة بيغم على السرير . بل صمتت وومجت
إن ) أمة النصري بيغم(اجتمعت نساء اجلماعة وبدأنا بالبكاء، قالت املرحومة 

يقظ أمي سأقول هلا بأن توعندما تس. أمي نائمة فلماذا تبكي هؤالء السيدات
عندما : �مث يقول املصلح املوعود . السيدات كن يبكني جبانب سريرك

توفيت والدا كنت مسافرا حىت دفنت يف أثناء غيايب وعندما عدت من السفر 
مث . ما بكتداعبت السيدة أمة النصري فرأيت دموعا يف عينيها ولكنها 

ضممتها إىل صدري ولكنها مع ذلك ما بكت، فاستيقنت أا ال تدري ما 
ولكن ذلك مل يكن صحيحا بل احلق أن الطفلة قد علّمتين . هي حقيقة املوت

  . درسا آخر
، وعندما عدنا "دار األنوار"لقد توفِّيت سارة بيغم يف بيت جديد البناء أي يف 

.  النصري مل تكن البسة حذاء يف ذلك احلنيإىل دار املسيح رأيت أن  أمة
أرسلت شخصا ليحضر احلذاء وحني أحضره قلت ألمة النصري أن ختتار من 
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  إيلّنظرتفذهبت بضع أقدام إىل األمام دون انتباه مث توقفت و. منها ما تشاء
 وكأا )أي أم ناصر(بوجه تعلوه مالمح غريبة، مث نظرت إىل أمها الكربى 

أنت تقول يل أن أختار من األحذية ما أشاء ولكن أمي قد توفيت : تريد القول
كنت موقنا بأين لو : �مث يقول املصلح املوعود . ري يل حذاءتفمن سيش

 بقيت هنالك وحاولت أن أقول شيئا فلسوف تسقط دموعي حتما لذا أدرت
أي أم ( باحلذاء إىل أمك اذهيب: وجهي فورا وانصرفت من هنالك وقلت

، أما زوجيت الكربى "أُمي"إن األوالد يف عائليت ينادون أمهام بـ   ).ناصر
عند  حني التفت إىل أمة النصري ".األم الكربى"فينادوا بـ ) أم ناصر(

عواطفها فرأيتها تتوجه إىل أمها حاملةَ احلذاء بوجدتها قد حتكمت نطالق اال
درك جيدا حادثة وفاة مبنتهى الصرب، وأثبتت األحداث بعد ذلك أا كانت ت

 �محى اهللا :  داعيا حبقها�مث كتب اخلليفة الثاين . والدا على صغر سنها
هذه الربعومة الصغرية من الذبول وروى قلبها الصغري مباء رمحته وجعله زرعا 
رائعا تتولد فيه األخيلة الرائعة واألفكار الرائعة والعواطف الرائعة، وجعل مثاره 

يا إهلي أرحم الرامحني العليم مبا يف .  الربكات لعاملوجتلبلَم تكسب احلياة لعا
أنت تعلم كيف تتحكم هذه الطفلةُ يف عواطفها وال أعرف هل هي ! الصدور

تدرك صفاتك أم ال، أما أمرك فهي متتثل له ببسالة أكثر منا، يا مغيث أنا 
 الصرب أستغيث إليك أن حتمي قلبها من وقْع حوادث الدهر، فكما هي أبدت

يف الظاهر هب هلا الصرب الباطين أيضا، وكما أا أظهرت مهة قوية هب هلا 
لقد حرمتها حبكمتك من حب الوالدة يف وقت كانت ! القوة احلقيقية، يا ريب

ما زالت تتلقى فيه دروس احلب، فاحتضنها حبب يا منبع احلب والشفقة، 
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 لنفسك واخترها خلدمتك وازرع يف قلبها بذر حبك، نعم نعم استخلصها
واجعلها محبة لك وحدك وفقرية إليك وعاكفة على عتباتك، ارزقْها نِعم 
الدنيا لكي ال تواجه اهلوان والذلة يف نظر أهل الدنيا، وينبغي أن تكون عالقتها 
بالدنيا رغم الفوز بكل أنواع العز عابرةً كما يركض املرء يف املطر أثناء انتقاله 

  .غرفةمن غرفة إىل 
 حبقها بشأن عظيم طوال �ونالحظ تقبلَ دعاء حضرة املصلح املوعود 

حياا بفضل من اهللا، وأدعو اهللا تعاىل أن ينال أوالدها أيضا فيوض هذا لدعاء 
  . اجلماعة بل مجيع أبناء�بل مجيع أفراد عائلة املسيح املوعود 

ه  ذكرأرى أنّ جلميع أوالده و�مث هناك دعاء لسيدنا املصلح املوعود 
 أن يتقبله حبق مجيع أبناء �ضروري هنا، لذا أقرأه عليكم اآلن، وأسأل اهللا 

اجلماعة ألن الزمن الذي ندخله قريبا بالفتوحات بإذن اهللا لن ننجح فيه إال إذا 
يا ريب أُسلّم بقية أوالدي أيضا لك، : وينص دعاؤه على. اتصفنا ذه الصفات

جعلْهم طيور جنتك وأعمدةَ دينك وحماة بيت اهللا فال جتعلهم كالب الدنيا وا
وجنوم السماء اليت تنري الطريق للضالني يف الظالم، اجعلْهم مشوسا مشرقة تشق 
الظالم وتفتح الطريق للسعي والرقي والكسب، وتوقظ النائمني وتوصل 

البغض املفترقني، اجعلْهم أشجار احلب اليت تكون مثارها طاهرةً متاما من مرارة 
واحلسد، اجعلْهم بئر الطريق احملاطة باألشجار وارفة الظالل، اليت يتوقف 
عندها كلُّ مسافر تعبٍ لالستراحة سواء كان عارفا أو غري عارف، واليت 
ماؤها البارد يروي غليل كلِّ ظامئ وتظل ظاللُها الطويلة كل ذي حاجة، 

 اجعلهم يتصدون للموت اجعلْهم مانعي الظامل من الظلم ومواسي املظلومني،
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إلحياء العامل ويتحملون املشاق لريحيوا اآلخرين، واجعلْهم رحييب الصدور 
ال يمنع عن مائدم أحد، اجعلْهم سباقني فكرميي األخالق، وطويلي األيادي 

ال تكون أيديهم مغلولة إىل أعناقهم وال مبسوطة كل البسط فيف اخلريات 
 إلسالم وحمينين للدين وناشري لاجعلهم مبلِّغني ،يا مرشدي. فيخجلوا ويندموا

لنيب بل التقوى منطمسة اآلثار، وأبطاال لس لألخالق املعدومة ومكتشفنيل
واحملافظني على سنة أبناء الفارس " ا يلحقوا مملَّ " لـ، ومصداقني�حممد 

يد الغيورين لك، واملتصدين لدينك، والفدائيني لرسلك، واألبناَء احلقيقيني لس
حمبتهم  الصادقني الذين ال ختمد نار وحمبيك، �الرسل املقدس حممد املصطفى 

  .أبدا
 اجعلْهم عبادك وحدك فقط، الذين ال تطأطئ رؤوسهم أمام ملوك ، يا مالكي

أكثر الناس تواضعا عند اخلرور على عتباتك، اجعلهم  أما عند أعتابك ف،الدنيا
  على مسالك املعرفة، وغارسنين للعامليريألجيال الطيبة ومس لاجعلْهم خملِّفني

كارهني  مستويات الرب ومصلحي السيئني، وبذور احلسنات الدائمة، ورافعنيل
  .للموت الروحاين ومناذج حية للحياة الطاهرة

 ما داموا هم وأوالدهم وأحفادهم أمانةً لك يف هذا العامل ، يا إهلي احلي القيوم
جعلْهم متاعك الذي ال يسرقه أحد، اجعلْهم لدينك فال تدعِ الشيطان خيوا، ا

رأس الزاوية الذي ال يرفضه أي بناء، اجعلهم سيفا من سيوفك املسلولة 
الستئصال كل شر، اجعلهم يد عفْوك تمد للصفح عن ارمني، اجعلْهم 

  .نهاية الطوفانبغصن زيتون يبشر 
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 باختصار .نفخ فيه حلشر عبادكك الذي تر، اجعلْهم صو يا إهلي احلي القيوم
لقد "اجعلْهم لك وكن أنت هلم، حىت يقول كل واحد منهم برؤية هذا االحتاد 

وأصبحت جسما " أنا"كما قد صرت " أنت"أصبحت لشدة احلب واالحتاد 
 مث .آمني"  يقول أحد فيما بعد أنا غريك أو أنت غرييحىت ال . روحهأنت
  . لعاملنيوبرمحتك أستغيث يا رب ا. آمني

 أن يتقبل هذا الدعاء حبق كل فرد من أبناء اجلماعة، ويرفع �نسأل اهللا 
درجات املرحومة أكثر فأكثر على الدوام، وأن يوفق أوالدها للعمل ذه 

 .النصائح
اجلنازة الثانية ألحد خدام اجلماعة الصاحلني األستاذ موالنا عبد الوهاب شاهد 

ألستاذ موالنا عبد الرمحن املرحوم، لقد تويف الداعية اإلسالمي األمحدي ابن ا
 بعد مرض دام شهرا ونصف، ١١/٩/٢٠١١األستاذ عبد الوهاب شاهد يف 

  . إنا هللا وإنا إليه راجعون
 يف مدينة غوئي يف ٥/٩/١٩٤٣كان األستاذ عبد الوهاب شاهد من مواليد 

خترج من حمافظة كوتلي بكشمري احلرة، وهناك تلقَّى الدراسة إىل الثانوية و
لقد خدم اجلماعة يف عشر ". شاهد" حامال شهادة ١٩٦٧اجلامعة األمحدية يف 

 ١٩٩٩ إىل عام ١٩٩١مناطق خمتلفة يف باكستان، فقد خدم اجلماعة من عام 
وأشرف على أعمال الدعوة يف عشر حمافظات " الدعوة إىل اهللا"يف نظارة 

  إىل١٩٧٦ مارس / آذارمنخمتلفة، وقبل ذلك خدم اجلماعة داعيةً يف ترتانيا 
 وخدم ، مث أُرسل مرة أخرى إىل تنـزانيا١٩٧٩ اكتوبر /تشرين األول

أما من . ١٩٨٦اجلماعة هناك بصفته مبشرا مسئوال وأمري اجلماعة إىل يوليو 
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 فقد خدم اجلماعة بصفته داعيةً يف دار الضيافة ٢٠٠٦ إىل عام ١٩٩٩عام 
كان خيدم اجلماعة يف مكتب اإلصالح املركزية يف ربوة، وبعده إىل الوفاة 

ق وبشوشا، وكانت  كان لطيف املعشر ودمث األخال.والدعوة يف ربوة
لفقراء، ا لة باحلب واإلخالص والوالء، وكان مضيافا ومواسيعالقته مع اخلالف

 با وحائزا على شعبية كبرية، وكان شغوفا بالعلم حيث نشرتوكان حمب
ريات اجلماعة، لقد ألَّف أربعة كتب، كان جد مقاالته يف جريدة الفضل ودو

عائلته صاحب الزاوية يف دهلي قدميا، الذي نشر اإلسالم يف اهلند ومن ساللته 
 الذي هاجر من دهلي إىل غجرات وأقام يف �حضرة موالنا حمبوب عامل 

. ، ومن هناك انتقل إىل كشمري بصدد الدراسة والتدريس"تشك ميانة دهلّون"
، فكان يقول � منطقة غوئي حني بلغته دعوةُ سيدنا املسيح املوعود كان يف

إن الزمن يقتضي مصلحا ربانيا، فليظهر اإلمام املهدي، فرأى يف الرؤيا أنه قد 
، فانطلق لتقصي احلقائق، وقابل �بعث املسيح املوعود واإلمام املهدي 

أما : ؤياه، فقال له وذكر له ر�أستاذَه حضرة موالنا برهان الدين اجلهلمي 
كان سيدنا املسيح . أنا فقد بايعت، وعليك أن ختترب الدعوى حبسب العالمات

 يف تلك األيام مقيما يف الهور، فوصل إليه يف الهور وتشرف �املوعود 
ببيعته يدا بيد، فحني عاد إىل وطنه بعد البيعة واجه معارضة شرسة، إال أن 

  .  عن طريقه� املسيح املوعود عددا من السعداء نالوا شرف بيعة
اجلنازة الثالثة للداعية اإلسالمي األمحدي السيد األستاذ عبد القدير فياض 
شانديو ابن األستاذ غالم حممد شانديو املرحوم، فكان قد تويف يف 

 نتيجة نوبة قلبية أثناء إيصاله األوالد إىل املدرسة، إنا هللا وإنا إليه ٨/٩/٢٠١١
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كان قد نال . قل إىل املستشفى إال أنه مل يقاومها وتويفكان قد ن. راجعون
 وخرج إىل ميدان الدعوة عمليا، لقد ١٩٧٤شهادة شاهد يف أول أيار عام 

خدم اجلماعة يف جمال الدعوة واإلرشاد والوقف اجلديد يف أربعة عشر حمافظة 
، كما ج باكستان أيضا مرتني يف تنـزانياباكستانية، كما خدم اجلماعة خار

ويف هذه األيام . خدم نائبا لناظم الوقف اجلديد يف متهي نغر باركر السند
كان املرحوم بساما خفيف الظل طيب العشرة وخلوقا، . كان يف كراتشي

لفقراء حيث ا لحيثما عين داعية اجنذب الناس إليه حبب، كان مضيافا ومواسي
حال، كان متحمال كان خيتلط م، كما كان يتميز بالصرب والشكر يف كل 

وصبورا، إذا آذاه أحد أحسن إليه دوما ومل ينتقم من أحد قط، كان عالقته 
مبؤسسة اخلالفة مبنيةً على احلب والوالء إذ كان ميتثل لكل أوامر اخلليفة 

. ويبدي طاعة كاملة، كما كان يعود أبناء اجلماعة على إطاعة النظام واخلالفة
حلقة أحبابه شخصية حمببة، فحيثما خدم كان له أصدقاء كُثر، وكان يف 

اجلماعة ما زال أبناء اجلماعة يذكرونه خبري، وكان أولَ واقف احلياة يف قبيلة 
 درجات �رفع اهللا . املشهورة يف السند وثالثا من الدعاة السنديني" شانديو"

  . املرحوم
نري أمحد املتوىف الرابع الذي أريد أن أتناول ذكره اليوم هو املهندس السيد م

خان ابن السيد عبد الكرمي خان احملترم من كراتشي، فقد تويف يف 
كان حفيد .  عاما إنا هللا وإنا إليه راجعون٧٦ عن عمر يناهز ٧/١١/٢٠١١

 من جهة أبيه، وحضرة عبد الرحيم نري �حضرة احلكيم املولوي أنوار خان 
الشخصي لسيدنا  من جهة األم، وابن أخي األستاذ حيىي خان السكرتريِ �
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، كان مهندسا بارعا وذكيا، لقد وفِّق خلدمات بارزة أثناء �اخلليفة الثاين 
تركيب املخبز يف ربوة مبناسبة اجللسة السنوية يوم كانت اجللسة تعقد هناك، 
كما ظل يقدم خدماته يف جمال قسم الترمجة واالتصاالت مبناسبة اجللسة 

با عن سفينة نوح يف ضوء ما ورد يف القرآن لقد ألَّف كتا. السنوية يف بريطانيا
الكرمي والكتاب املقدس والكتب القدمية األخرى، إال أنه مل ينشر إىل اآلن، 

بحثه عن سفينة نوح يف دروسه للقرآن بولقد أشاد اخلليفة الرابع رمحه اهللا 
كان خملصا جدا ووفيا ومساعد . كرمي وجمالس األسئلة واألجوبة أيضا

 زوجته ابنةَ خالِ تسخاء ورجال بارا، كما كان موصيا أيضا، كاناآلخرين ب
حضرة اخلليفة الرابع رمحه اهللا، أي كان صهر حضرة السيد عبد الرزاق 

فسوف أصلي على مجيع هؤالء املرحومني . املرحوم، غفر اهللا له ورفع درجاته
  .   الذين ذكرتهم صالة الغائب
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