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بـده  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممـدا ع              
* 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 ، .  
 ألن ،� املوعود املسيح صحابة بعض بيعة تفاصيل عليكم سأقص اليوم

 صـحابة  حياة من أحداثا عليهم أسرد أن مين يطلبون عادةً العرب األمحديني
 ووفـائهم  مإخالصه على الضوء يسلط حادث كل ألن � املوعود املسيح

 نتمتـع كما أننا    القاسية، للظروف ومواجهتهم األمحدية أجل من وتضحيام
 خـالل  من نطلع فنحن. أيضا � املوعود املسيح سيدنا جملس يف باحلضور
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 ،� املوعود املسيح سرية من سامية جوانب على عنوانه كان أيا حادث أي
 زمنـه  من حابةالص وهؤالء. � املوعود املسيح جمالس كيفية إىل ونتعرف
 � اهللا لقـول  حقيقـيني  مصداقني كانوا ألم لنا وقدوة أسوة أيضا �
�رِينَآخو مهنا مقُوا لَملْحي مو) ٤ :اجلمعة (�بِهِملوا قد إقطـع  علينا سه 

   .      لنا أسوم حبفظ الروحانية الدروب على احملطات
 الـصحابة  هـؤالء  كان يتال العائالت ألفراد جدا مهمة األحداث فهذه
 جديـد  أمحدي كلَّ تزيد بل فحسب ذلك وليس ،ومثل حيتذى به   أسالفهم

 أتنـاول  أن خاص وجه على أيضا اجلدد املبايعون يطلب لذا واستقامة، إميانا
 أيضا � املوعود املسيح سرية إىل خالهلا من نتعرف مث ومن األحداث هذه

  .إميانا ونتقوى ونزداد
 لكن أيضا املاضي يف الرواية هذه ذكرت وقد يقول � الدين نظام حضرة

  . آخر سياق يف
. وكذب  حرام كل وجمتنبني أتقياء -احلديث أهل حنن- أنفسنا نعد كنا... 

 إىل جهلم من احلديث أهل من األصدقاء بعض مع سافرت املرات إحدى يف
 معـا  مـارس  /آذار يف اإلسالم محاية ألجنمن السنوية اجللسة حلضور الهور

 شيخا رأينا اجللسة مكان حنو سائرون حنن وبينما الهور، إىل وصلنا. م١٩٠٢
 علـى  خرىاألب ويوزع الكرمي القرآن يديه بإحدى حامال اجلدار إىل مستندا

 أصـيب  مـرزا  أن يردد وكان صغرية، وريقات يف منشورة إعالنات املارة
 فكان. عيسى بأنه عيويد األنبياء إىل يسيء كان ألنه -باهللا والعياذ -باجلذام
 هلذا مساعنا عند اندهشنا لقد. املذكورة الكلمات هذه ويكرر تعاىل باهللا يقسم
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 فيكـذب  العظيم األمر هذا مثل على  أحد جيرؤ أن قط ببالنا خيطر ومل اخلرب
ـ قرأ وملا اإلعالن منه تأخذف ،ثالثة كنا .الكرمي القرآن بيده حامال  كـان  هت
 -بـاهللا  والعياذ -باجلذام أصيب مرزا أن أي ؛دهيرد كان الذي نفسه احملتوى

 قاديان إىل نذهب تعالوا لرفقائي قلت. ذلك وغري األنبياء إىل يسيء كان ألنه
 فرصـة  هلـم  ويتيح املستقيم الصراط على يسيرهم أن قدر قد � اهللا كان(

 إىل لـذهام  وسيلةً سيئ إىل حضرته  ي كان الذي الشيخ  اهللا جعل فقد البيعة،
 الـذين  مـدينتنا  يف األمحديني خنرب حىت أعيننا بأم" مرزا "حالة نرىل )اديانق

 يكـذبون،  عـشر  الرابع القرن يف علماءكم إن يقولون حيث يوميا يناقشوننا
 فرفـضا  -األمحديني أي - فنفضحهم فضحا  املشاهدة على مبنيا بياننا فيكون

 الهور من الثالثة نحن فانطلقنا استعدا، عليهم أحلحت حني لكنين األمر، أول
 .املغـرب  قرب قاديان يف الضيافة دار إىل وصلنا هناك ومن بطالة إىل فوصلنا
 أن أحـدا  فسألت وشيكا، املغرب صالة وقت وكان الضيافة، دار إىل فذهبنا
 منـه،  قريبا واقفني نراه أن نريد ألننا املريزا حضرة فيه يصلي مكان على يدلنا

 - حضرته فيه يقوم مكان على فدلَّنا - سألناه ذيال هو ورمبا - رجلٌ فأخذَنا
 كـان  حيث جلست وشيكا الصالة وقت كان فلما. للصالة - السالم عليه

 كان أيضا، مييين على زميالي وجلس مييين، على سيقوم السالم عليه حضرته
 حـضرته،  ببيـت  ملتصقا -"املبارك املسجد "اآلن له ويقال - املسجد ذلك

 على سبعة أو صفوف لستة يتسع بالكاد أنه لدرجة جدا صغريا يومذاك وكان
 كان أي أنه  (.واحد صف يف فقط سبعة أو أشخاص ستةُ يقف حيث األكثر
 بضعة بعد املغرب أذان رفع مث )تقريبا شخصا أربعني خلمسة وثالثني أو     يتسع
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 مـن  قريبا الباب وكان حضرته دخل دقائق ثالث أو بدقيقتني وبعدها دقائق
 الكـرمي  عبـد  املولوي جناب وتقدم جبنيب، وقام حضرته منه دخلف جملسنا

 اإلقامـة  مـن  انتهى أن وإىل الصالة، املؤذن وأقام عنه، اهللا رضي السيالكويت
 حىت .الرأس إىل القدم من السالم عليه حضرته أعضاء مجيع شاهدت قد كنت
 مـا  يإهل يا: نفسي يف وقلت دهشت وحليته رأسه شعر على نظري وقع حني

 أسالك وكأا شعره الحظت حيث حيايت، يف قط املالمح ذه إنسانا رأيت
 مجال وكان للحياء، كامال منوذجا وتقدمان مغمضتني عيناه وكانت ذهب من

 هو هل إهلي يا :وأتساءل احلالة هذه يف غارقا وكنت ليب، خيلب وقدميه يديه
 هـذه  يف وكنت األنبياء، مهني ويصفونه مشاخيُنا يكذِّبه الذي نفسه اإلنسان

 لكـنين  الصالة أصلّي الظاهر يف وكنت الصالة، وبدأت اإلمام كبر إذ احلالة
 ميكن هل إهلي يا :وتساءلت اإلمام سلَّم حىت والدهشة بالذهول مصابا ظللت

 وكان الشريعة أوامر وفق شاربيه وقص اللحية أطال الذي شيخنا يكذب أن
 السالم عليه حضرته حق يف يستخدم وكان يده يف كرميال القرآن حامال حيلف

هينة جدا بذيئة كلمات؟!- باهللا والعياذ - جبذام أصيب مرزا إن: ويقول وم 
 كنت فتارة والوساوس، الشكوك من را قليب يف أجرت قد الوسوسة وهذه

 أن ميكـن  ال أي القرآن؟ حامال باهللا حيلف من يكذب أن ميكن هل أتساءل
 إىل بـه  جـيء  الذي اإلنسان يكون أال احملتمل من إذ كذابا، ملولويا يكون

. اجلدد الزائرين خلداع مريزا غري آخر شخص هو بل مريزا، هو  ليس الصالة
 يل يقول قليب وكان السالم، عليه حلضرته النورانية النقية الطلة أمامي مثَلت مث
 قاديان إىل الناس توجهي ال حىت العداء بدافع كذابا يكون قد احلالّف ذلك إن
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 املصطبة، على حضرته فجلس الصالة انتهت حال، كل على. قوله مساع بعد
 سـأل  املفـيت  جاء فحني فليتقدم، كالمي يسمع املفيت كان إذا: أوال وقال

 الـدين  نور املولوي حضرة فرأيت ؟احملترم املولوي أين السالم عليه حضرته
 وبـدأ  األخـرية،  الـصفوف  يف جالسا كان حيث إليه، يتقدم األول اخلليفة
 يف أعلنـا  لقد: السالم عليه فقال الطاعون، عن احلديث السالم عليه حضرته

 وحـني  البنجـاب  يف سوداء أشجارا يغرسون املالئكة رأيت أين سلفا الناس
 يف البنجـاب  يف سيتفـشى  الذي الطاعون أشجار هذه: قالوا عنها سألتهم
 يف دائما الطاعون تفشي ينحصر: وقالوا مين اسخرو الناس لكن القادم املوسم
 فقد اآلن انظروا لكن. قط البلد داخل إىل يدخل فلم فقط، الساحلية املناطق
  .البنجاب مدن بعض يف انفجر

 العـشاء  صالة أداء وبعد العشاء، إىل الناس حيدث حضرته ظلَّ باختصار،
 هـذا  عن بيننا فيما ناوتساءل مضاجعنا، إىل أيضا حنن فعدنا الداخل، إىل وجل

 لكننا الكرمي، القرآن حيمل وهو قوله على باهللا حيلف شيخنا كان حيث السر،
 أن قررنا أصبحنا حني حال كل على. متاما ذلك عكس على هنا األمر نالحظ
 الـذي  عـن  ونسأله. القول يصدقُنا فسوف الدين نور املولوي حضرة نسأل
 وجدنا عيادته دخلنا فحني. غريه أم نفسه حملترما املريزا أهو البارحة معنا صلى
 الـذين  واألنبياء األولياء مجيع كان شيخ، يا: قائال االعتراض يثري شيخا عنده
 طعامـا  يتناولون وكانوا طويلة لساعات اجلوع يتحملون مريزا قبل من خلوا
 مـع  األرز مثل الشهية األطعمة يأكل املريزا حضرة أن مسعنا بينما جدا عاديا

 آية الكرمي القرآن يف وجدت ما إين: قائال الدين نور املولوي عليه فرد اللحم؟
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 لـزم  فحني فأخربين، حرام أنه قرأت قد كنت إذا أما اللحم، مع األرز حترم
 الدين نور املولوي حضرة أمام فوضعتها النشرة تلك أخرجت حلظةً الصمت

 قـد  مـريزا  أن على لقرآنا حامال باهللا يقسم لنا شيخ هناك كان: له وقلت
 فهـو  مريزا إنه لنا قيل الذي اإلنسان أما ذلك، من باهللا نعوذ جبذام، أصيب
 يف رأينـاه  الـذي  هذا هل ختربنا أن فنرجو والعافية، بالصحة يتمتع صحيح
 فورا جيبه من نفسها النشرة حضرته فأخرج غريه، أم نفسه مريزا هو الصالة
 املـريزا  سـيادة  هو فهذا إلينا، النشرة هذه كممشاخيُ أرسل قد انظروا: وقال

 يف اخليار فلكم الكرمي، القرآن حامال أحدهم كذب الذين مشاخيُكم وهؤالء
  .ذلك أو هذا تصدقوا أن

 فهؤالء الشقي؟ أيها اآلن حىت تبايع ألن نفسي يف وقلت عيناي فاغرورقت
 الظهر  صالة بعد ثةالثال حنن حضرته من فطلبنا العصر، دجالو فعالً هم املشايخ

 لئال وذلك أيام بضعة هنا وامكثوا تستعجلوا ال: حضرته فقال بيعتنا، يأخذ أن
 أنا أما سيدي يا: باكيا له فقلت أكرب، ذنبا فترتكبوا بعد فيما املشايخ يزِلكم

 التايل اليوم يف بيعتنا - السالم عليه - حضرته أخذَ باختصار. أبدا أفشل فلن
  . البيت إىل وعدنا

 ١٨٩١ عام يف نقلت حني: يقول � العزيز عبد ميان حلضرة روايةٌ هناك
 وميـان  الدين إمام وميان الدين مجال ميان إىل وتعرفت سيكهوان منطقة إىل

 � القادياين أمحد غالم مريزا سيدنا دعوى يل ذكروا احملترمني، الدين خري
 بغـض  أي من متاما خيلو قليب كان فلما املهدي، واإلمام املوعود املسيح بأنه

 املشايخ؟ يعارضه ملاذا أنه ببايل خطر وإمنا قوهلم، من أستأْ فلم حلضرته، وعداء
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 املـشايخ  حيبون لتدينهم كانوا وأجدادي أقاريب معظم أن ذلك سبب وكان
 إمام ميان أعطاين فحني. املشايخ يقوله ما أقْبل كنت أيضا أنا نفسه وللسبب

سـاذج   أنا إهلي يا قراءته قبل اهللا دعوت ،"األوهام لةإزا "كتاب وغريه الدين
 بسرعة الدعاء هذا فأجيب. علمك يف حق هو ما على قليب فثبت العلم وعدمي
 يبق مل  أنه لدرجة نعتواق قليب اطمأن" األوهام إزالة "قراءة بدأت عندما حيث
جئـت  حني مث بانتظام، إمياين وازداد ،� حضرته صدق يف شك أي لدي 

 شـهد  � وقابلته � حلضرته زيارة ألول الدين خري ميان مع قاديان ىلإ
 مليان فقلت. ادعخم أو لكاذب ليست املالمح هذه أن والقناعة بالطمأنينة قليب
 وإذا قـط  حضرته إىل مسيئة كلمة أي أستخدم مل ناحية من إين الدين، خري
 وهذا(. البتة لكاذب ليس الوجه هذا. اآلن فأتوب اهللا مسح ال حدث قد كان
    ).البيعة إىل قاده نفسه األمر

 وإىل  فـسريشده إىل احلـق،     باهللا املرء استعان فإذا النية صدق هو فاألصل
  :وقال مرارا انتباهنا � املوعود املسيح لفت ذلك

 أجـل  من يقرأوا املشايخ هؤالء ولكن. النية حبسن واقرأوها كتيب اقرأوا
 يـدعي  الكـرمي  القرآن دام فما. سيئة هاناأذ إال ميلكون وال فقط، االعتراض

 أيـة  علـى  آخر؟ كتاب بأي بالك فما" املطهرون إال ميسه ال: "قائال ويعلن
 مـن  ونـصف  قرن أو قرن قبل كانوا الذين املشايخ شيمة كانت هذه حال،
  .  نفسهاملنوال على حاهلم زالت وما البداية، منذ أو اآلن،

 عامـا  ١٩ أو ١٨ العمر من بالغا تكن: � اهللا عبد حممد الدكتور يقول
 كنت ما أين علما م،١٩٠٣ عام يف الرؤيا يف � املوعود املسيح رأيت حني
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 حممد سيدنا مريد أنا: قلت أنت؟ من مريد: حضرته ينلسأ. قط قبل من رأيته
 كمـاالت  مـرآة : "الكتـاب  تقرأ أن ذلك بعد يل اتفق مث. � اهللا رسول

 اإلسـالمية  اجلماعة إىل طبعي مال ومبطالعتهما ،"القلوب ترياق"و" اإلسالم
 موظفـا  األيام تلك يف كنت. م١٩٠٦ عام يف تعاىل اهللا واستخرت األمحدية،

 مـرة  ذات الكـشف  يف أُريت فقد". بور ليال "حمافظة" غوجره "مدينة يف
 علـى  مكتوبة لوحة هناك وكانت. الفجر صالة بعد اليقظة حالة يف درجات

 أبـيض  مبـداد  عليها مكتوب لوحة ةاألخري ةالدرج عند فرأيت ،درجة كل
  ".املوعود املسيح قادياين أمحد غالم مرزا: "عريضة وبأحرف

حمافظة سيالكوت  " رائيه"سافرت لزيارة أصهاري يف مدينة      : يقول الراوي 
يف أثناء ذلك قابلت الدكتور سيد عبد       . موظفا يف املديرية هنالك    محيوكان  

فـسافرت معـه إىل     " رائيه"رم املشرف على مستشفى مدينة      الستار شاه احملت  
قاديان ورأيت املسيح املوعود عند صالة الظهر، ووجدت مالحمه ولباسه أيضا           

م، األمر الذي صار سببا لبيعيت له       ١٩٠٣كما كنت قد رأيته يف املنام يف عام         
� .  

عندما بلغت سـن    ": خوشاب"يقول السيد ملك عمر خطاب من مدينة        
 مسعت إعالن املسيح املوعود بأنه مبعوث من اهللا تعاىل، فتولدت يف قليب  الرشد

فوصلت قاديان بفضل اهللا تعاىل يف عـام        . رغبة عارمة أن أذهب إليه وأبايعه     
ا ام برغبيت القلبية ووجدا قرية صغرية فيها دار الضيافة اليت جـدر           ١٩٠٥

 الطالب الـذين كـان      مبنية بالطوب اخلام واحلجر واملدر، وصفا صغريا من       
يرسم الراوي صورة قاديان ويقـول بأـا        (. �يدرسهم موالنا نور الدين     
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بنية باحلجر واملدر، وبضعة طالب، ويف     امل كانت قرية صغرية تضم دار الضيافة     
 فكان كل ذلك مدعاة الستغراب      �هذا احمليط بلغه إعالن املسيح املوعود       

قرية الصغرية كان مدعاة لالستغراب     هذه ال من   فهذا اإلعالن العظيم و    )شديد
أي مع رؤية كل هذه الظروف كان       (. �ولكن القلب كان يشهد بصدقه      

 فلبيت الـدعوة دون أن      )قلبه شاهدا على أن املدعي صادق حتما يف إعالنه        
 الذي كان من أهل مدينيت وكتبت وريقة وأرسلتها �أقابل موالنا نور الدين 

أرجو يا سيدي أن تأتوا إىل اخلارج فإين        : فيها قلت   �إىل املسيح املوعود    
بأين : جاء اجلواب من حضرته   . أريد أن أبايع وأريد أن أرجع إىل وطين اليوم        
ن لـصالة الظهـر يف الـساعة        خضبت حلييت وسآيت إىل املسجد عندما يؤذَّ      

ويف هذه األثناء جاء إىل دار الضيافة شخصان من السيخ مـسرعنيِ            . الواحدة
ناك غريي فقاال يل نرجو أن تستدعي احلالق ألننا نريد أن حنلـق             ومل يكن ه  

كنت . ألننا نريد أن نبايع   )  خاصة بالسيخ   دينية  تقاليد اليت تشري إىل  (رنا  وشع
ال أعرف أي حالق هنالك فأظهرت عدم علمي باملوضوع وقلت بأن العثور            

فأرسـل  ،   مبقدمهما خطيا أيـضا    � حضرته   فأخربت. على حالق صعب  
حنـن  : سألتهما عن سبب قلقهما فقاال    . واب نفسه هذه املرة أيضا     اجل �

، جئنـا   "ميان مري " نقيم قرب قاديان وموظفان يف اجليش يف معسكر          شقيقان
إىل البيت لعيادة أبينا املريض وكان يواجه معاناة شديدة فقال أحـد الـسيخ       

وقد . نفاسه روحك بسهولة، ففعل ولفظ أ     خترجاقرأ ال إله إال اهللا حىت       : ألبينا
 أن نقرأها عند    بدلأثّر هذا احلادث فينا وقررنا أن ننطق بكلمة الشهادة اآلن           

ويف اليوم  (. االحتضار، وعلمنا أن حضرة املرزا احملترم قد أعلن ادعاءه من قبل          
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نهن أثرن ضـجة    التايل أراد هذان الشخصان أن تشاركهما النسوة أيضا ولك        
  .)  إىل قادياناواجتمع السيخ فهرب

األثنـاء رفـع     هذهيف  و فأسرعنا بالعصي   الحقوناولكنهم  : يقول الراوي 
كان هذا املسجد الصغري مكتظـا      . األذان ووصلت إىل املسجد املبارك معهما     

 من املركز أن يبحثوا من كـان هـذين          طلبت(. بالناس إىل أقصى الدرجات   
 وصـلنا إىل     عنـدما  ) يف هذه الرواية وهل انضما إىل اجلماعة أم ال         ينيالسيخ

املسجد مل جند فيه مكانا فارغا فوقفت عند األحذية حريانَ، إذ مـا كنـت               
 بابا من جانب احملراب فجأة      �مث فتح املسيح املوعود     . أعرف أحدا هنالك  
فمررت من بني أرجل الناس ووصلت إىل املسيح املوعود         . ووقف الناس مجيعا  

مـن أنـت؟    : رتهسألين حض . جلس حضرته وجلست قدامه   . ووقفت أمامه 
الرسالة إليكم من قبل        : قلت جئت ألبايع وأنا الذي أرسلت .   أخرب موالنا نور

    املوعود عن اإلخوة اآلخرين الذين كانوا يريدون البيعـة         �الدين املسيح 
: أخذ حضرته بيدي ووضعها على يده وقال  . وكانوا جالسني يف املسجد قبلي    

ميع أيديهم على ظهري كما قـال        فوضع اجل  .الولدضعوا أيديكم على هذا     
  .  ومتت البيعة ودعا حضرته مث أُقيمت الصالة�املسيح املوعود 

 يف  �لقد أقام املسيح املوعود     : يقول السيد رمحة اهللا األمحدي املتقاعد     
 عاما وكنت طالبا    ١٨ أو   ١٧لدهيانه لبضعة أيام، كان عمري حينها يقارب        

 بني حني وآخـر، وإن النـور   �ته فكنت بعد ذلك آيت لزيار    . يف املدرسة 
بأن هذا   اإلقرارعلى   أرغمين �الذي رأيته المعا على وجه املسيح املوعود        

الوجه ليس وجه كاذب ولكن املشايخ يف اجلوار كانوا يدفعونين إىل الـشك             
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 والـشيخ   �ويف تلك األيام عقدت املناظرة بني املسيح املوعود         . والريب
وبعد ذلك أرسل اهللا    . انه وقد حضرا شخصيا    البطالوي يف لدهي    حسني حممد

وكانا يزخـران   " إزالة األوهام : "تعاىل إلرشادي إىل احلق جزءين من كتاب      
الليل إال غفوة    طوليعلم اهللا تعاىل أنين يف بعض األحيان مل أمن          . نورا وهداية 

لت أقرأ الكتاب وأبكي وأبكـي      لبسيطة واضعا الكتاب على رأسي، وإال ظ      
إذا كان اإلنسان (ا ريب، ما القصة، ملاذا يترك الناس القرآنَ الكرمي؟ ي: وأتساءل

، واهللا شهيد على أن شعلة احلب ظلـت   )متحليا بالتقوى فيقرأ الكتاب هكذا    
كتبت إىل الشيخ رشيد أمحد الكنكوهي بأن حضرة املـريزا          . تشتعل يف قليب  

 يل مـن    ، فاكتـب  �يقدم ثالثني آية من القرآن الكرمي على وفاة عيسى          
فضلك اآليات القرآنية واألحاديث اليت تثبت حياة املسيح، وإضافة إىل ذلك           

 قدمها املرزا احملترم وسأنـشرها    اليتثالثني  اآليات ال أرجو أن تكتب الرد على      
جيب أال تناظر املريزا ومريديه ألن معظم اآليات        : جاءين اجلواب . على حسايب 

هل املريزا  :  بل عليك أن تناظرهم    ،يهاتؤكد على وفاته، وهذه مسألة خمتلف ف      
أي ال تناقش معهم هل مات عيسى أو هـو حـي ألن             (هو املسيح املوعود؟    

القرآن الكرمي يقول بوفاته بل ناقشهم فيما إذا كان املرزا احملتـرم مـسيحا              
 قد مات فال بد أن يكـون        �إذا كان عيسى    :  قلت يف اجلواب   )موعودا

قلت يف . لقد أثّر فيك املرزا وسأدعو لك:  اجلوابفجاءين. املرزا احملترم صادقا
خررت على عتبات اهللا وسال قليب ماًء     . عليك أن تدعو لنفسك أوال    : اجلواب

يا ريب إنين أبتغي مرضـاتك،      : قلت يف دعائي  . وكأين هززت دعائم العرش   
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 من أجلك، ومستعد لقبول كل ذلّة يف سبيلك،         عزةكلّ  بلتضحية  لوإين جاهز   
   .فارمحين

 يف املنام بعد بضعة أيام �أقول حلفا باهللا الذي نفسي بيده أين رأيت النيب        
م صباحا عند الـساعة الرابعـة       ٢٥/١٢/١٨٩٤بتاريخ  أي   ،من ذلك فقط  

وتفصيل هذه الرؤيا هو أين كنت أتوضأ لصالة العـصر يف قريـة             . بالتحديد
 �ل اهللا لقد جاء الرسول العريب حممـد رسـو  : فأتاين آت وقال يل " بريمي"

ذهبت . �هذه اخليم هي خيمه     : أين هو؟ قال  : سألته. وسيقيم يف هذا البلد   
 جالـسا مـع بعـض       �إليه على جناح السرعة بعد أداء الصالة ووجدته         

جلست متأدبا،  . �أصحابه، وبعد التحية املسنونة أُكرمت بفرصة مصافحته        
كان النيب  .  خيطب بالعربية وكنت أفهم شيئا منها قدر اإلمكان        �وكان النيب   

آمنا وصدقنا يا رسـول     : قلت. إين صادق فال تكذّبوين وهلم جرا     :  يقول �
فـاحترت يف املنـام     .  ولكن مل يقترب أحد    مسلمنيكانت القرية كلها    . اهللا

اليـوم    بأنفـسهم  يفدوهما القصة يا ريب، كان على املسلمني أن         : وتساءلت 
 �كنت قد أُخربت من قبل بأنـه        . وكأن الوقت كان وقت صدر اإلسالم     

أنت مسافر يا سيدي    : قلت باكيا .  أمر بالرحيل  �سيقيم يف هذا البلد ولكنه      
ال ختف أنا سأقابلك    :  يده على كتفي وقال    �فكيف يل أن أقابلك؟ فوضع      

  . بنفسي
فبعثت . يب هو املرزا احملترم   قد أُفهمت من الرؤيا أن املراد من الرسول العر        و

م، يـوم   ٢٣/١٢/١٨٩٨رسالة للبيعة مث حضرت شخصيا إىل قاديان بتاريخ         
وقد رزقت بفضل اهللا تعـاىل      . ، ونلت شرف البيعة بعد صالة املغرب      الثالثاء
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وكان ذلك نتيجـة صـحبة   . استقامة حبيث مل تستطع املصائب أن ز قدمي  
وقد حظيت يداي بتدليك حضرته . ا مرارا اليت تشرفت �املسيح املوعود 

لقد واجهتين ألوان املصائب بعد إعالن البيعة ولكن اهللا سلّمين منـها،            . أيضا
وأكرمين باإلنعامات أكثر فأكثر عند كل خسارة وانضم إىل اجلماعة والدي           

ولوال خوف اإلطالة لكتبت بعض     . وإخويت وأقاريب األقربني أيضا، فاحلمد هللا     
من اجلدير بالذكر أنين بعد االنضمام إىل اجلماعـة         . األخرى أيضا األحداث  

هذا أيضا نوع من الصالة على      ( ،�على النيب   " تاج"أيضا كنت أردد صالة     
 القادر عبد املولوي أستاذي كانو) مما اخترعه الناس من عند أنفسهم      �النيب  

 نوكـا  الـشرك  من يعدها – بعدي من األمحدية دخل الذي – اللدهيانوي
 � املوعـود  املـسيح  أفىت لو اسأتركه له فقلت ،اعليه املداومة من مينعين
 اجللـسات  إحـدى  يف - احملترم واملولوي أنا – اجتمعنا أن واتفق. ابتركه

 فقال اهلواء وتغيري للتنـزه األيام أحد يف � املوعود املسيح وخرج السنوية،
 بعدها  اعنه فمنعته ،"تاج رودد "على اهللا رمحة املنشي يداوم: احملترم املولوي له

ـ : قـائال  مـين  وطلب اعنه وسألين إيلّ � حضرته فالتفت شركًا،  ااقرأه
 مـا  فيه ليس: فقال أمامه فقرأته عليه؟ تداوم الذي الذكر هذا هو ما وأخربين

 � الـنيب  عن الكلمات هذه فيه سيدي: احملترم املولوي قال. الشرك إىل يشري
 الناس يدرك مل: � فقال. واألمل واملرض والقحط باءوالو البالء دافع: بأنه

 أيـضا،  والوباء البالء دافع هو � النيب اسم أن يف شك وأي ،� النيب مكانة
 هذا فكتبنا كثريا احملترم املولوي بذلك سر. األمر هذا شارحا طويال تكلم مث

  )ذلك بعد األمر هذا حول مقال كُتب أي(. العامة لإلفادة الذكر



 

- ١٤ -

 ذاهبـا  عامل حمبوب سيد الكبري أخي كان :ويقول عامل حممود سيد يروي
 الطريق يف مارين شخصني من سمعف" بتنه "مدينة يف ١٩٠٣ عام يف ناحية إىل
 للقرآن حبا يكن هذا أخيكان  . املهدي اإلمام أنه البنجاب يف أعلن أحدا أن

 إليه يتجه أن ميكن من: فتساءل حريته األمر هذا أثار لذلك صغره منذ الكرمي
 سبيلهما اختذا قد املذكوران الشخصان وكان. املهدي هذا دعوى عن ويسأله
 صحيحا، ظنه وكان. شيئًا يعرف لعله القطار حمطة مدير يسأل أن بباله فخطر
 املوعود املسيح إىل رسالة كتب البيت إىل رجع وملا والعنوان االسم منه فأخذ
 فلـو  فقط، امسك مسعت أنين سوى حوالكأ عن أعرف ال: فيها ذكر �

 املولوي فظل. قراءا بعد إليك فسأردها مؤلفاتك بعض بإرسال علي تكرمت
 الناس أخذ. إليه ويرجعها يقرأها أخي وظل الكتب له يرسل � الكرمي عبد

 مث. يـسرية  مدة بعد بايع حىت القراءة على ثابر أخي ولكن حضرته يعارضون
 دخويل قبل. أيضا وبايعت أخي طريق عن حضرته كتب بعض قرأت أن اتفق

 رأى  الليلة تلك ويف عنده، ومنت والدي بيت إىل املدينة من ذهبت األمحدية يف
 عندك نائم الذي هذا ابنك إن: له قال الذي � احلسني اإلمام املنام يف والدي

 محديةاأل يف دخويل إن: لوالدي قلت بايعت فلما. ما يوما كبريا حماميا سيكون
 أنـين  افيه رأيت اليت رؤياك حتققت األمحدية يف بدخويل أي. رؤياك تعبري هلو

 الزمين الذي اخلطري مرضي من متاما شفيت قد أكن مل. كبريا رجال سأصبح
 حىت )سنتني قرابة دام وخطريا شديدا مرضا مرض قد كان( متواصلتني سنتني
  :) معناه بالفارسية الشعر من بيتا اهن كتب(. قاديان زيارة إىل الشوق يب اشتد
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 واملـرهم  اجلـرح  أصبح حبيث يفّ عجيبة آثارا أظهرت لقد احلب، أيها يا
  .احلبيب سبيل يف نظري يف سواء

 أقصد مث الثانوية دراسيت أكمل أن أخي علي أصر السفر قررت ملا: يقول
 عـن  الناس يغين كرت قاديان يف ليس إذ ،هناك مشاكل أواجه ال حىت قاديان

 وبالتايل شيئًا منهما أتوقع كنت فما أمحديني غري والدي كان. املعيشة تكاليف
 كـثريا  هزل قد جسمي كان. والدي وال أخي ال للسفر زادا أحد يعطين مل

 بأنين القول ميكنين بل أميال، لبضعة املشي على أقوى أكن ومل املرض بسبب
 محاسـا  قليب مأل قد تعاىل اهللا ولكن أيضا، واحد مليل املشي أستطيع أكن مل

 كنـت . األقـدام  على مشيا قاديان إىل السفر على عزمت أين لدرجة وشوقًا
 ألتقي أن الناس بعض علي أشار للسفر خروجي وعند ،"بتنه "مدينة يف آنذاك

ـ  والديت بكاء عضدي يف يفت أال من خوفًا رفضت ولكنين بوالدي اوكلما 
 وواصلت السفر بدأت حال، أية على. قاديان إىل للسفر عزمييت عن يثنيين وال

 شـرحت  � املوعود املسيح إىل رسالة أرسلت خروجي قبل ولكن السري،
 حنيـف  أنـا  بل يرام ما على ليست وصحيت ماال أملك ال بأنين حاليت فيها

  .الدعاء منه وطلبت السفر على عزمت ذلك كل مع، ووهزيل
 وصلت فإذا مسافر بأنين أيضا رسالة إليه فكتبت آخر مكان يف أخي كان

 عـن  شيئًا أحد يعرف ال فقد الطريق يف مت إن ولكن ونعم فبها قاديان إىل
  .أيضا جثيت

 خريطـة  اقتنيت حبيث االحتياطية اإلجراءات مجيع اختذت ذلك، كل بعد
 كنـت . بثمنـها  واحتفظت الدراسية الكتب بعض وبعت احلديدية، للسكة
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 مـيال  ستني أو مخسني مسافة قطع قررت لذلك للغاية ةطويل واملسافة ضعيفًا
 صحيت بسبب عزمييت ضعفت إن الرجوع على أتشجع ال حىت وذلك بالقطار
  . قدما وأمضي التعيسة،
 جين حيثما أقيم وكنت يوميا، ميال ثالثني مسافة أقطع وكنت السفر بدأت

 أمخص اجنرح. أخرى اأحيان زاوية أو مسجد ويف أحيانا القطار حمطة يف الليل؛
 ويوفقين برمحة قدمي جروح إىل ينظر أن تعاىل اهللا أدعو وكنت. وتقرح قدمي
 الليلـة  لقـضاء  ما مكان يف أتوقف كنت كلما. أملي خييب وال السري على

 شدة من مكاما من قدمي حتريك على أقوى أكن مل لدرجة اآلالم تتزامحين
 وناتك مل ياقدم ولكن السري واصلةمل وأخطو يأصل كنت الصباح وعند. األمل

 وأمشي الكبرية الصعوبة رغم أحركهما كنت ولكنين مكاما، من تتحركان
 باجلروح قدماي امتألت. املعهودة بسرعيت أمشي دقائق وبعد ببطء البداية يف

 للـبس  صـاحلتني  فما عادتا  املكشوف، اللحم إال يبق ومل حىت انسلخ اجللد  
 فكنـت  شـيء  كل على غالبا كان قاديان زيارةل شوقي ولكن أيضا احلذاء
  قدمي أمخص يف أحيانا حجرٍ بوخزة فجأة يقشعر بدأ بدين أنّ إال ،ما أمشي

 علـى  وأخرى مرة احلديدية السكة على أمشي فكنت ،ةاحص بطعنة وأخرى
 ذات القـرود  مئـات  ورأيت جدا خميفة طرق من مررت لقد. العام الشارع
  .ويهزه القلب يدهش املخيف منظرها نوكا السوداء، الوجوه
 دون عربا ألنين وصفها أستطيع ال ولكنين" عليغره "مدينة من مررت لقد

 هـو  هديف كان إذ املشهورة، تهاكلي بناية عن شيئا أعرف وال فيها، الوقوف
 البيـضاء  البنايات بعض رأيت ومرة السري فواصلت آخر، مكان إىل الوصول
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 بل عندها أتوقف مل أنين إال الكلية، بناية أا فأخربين عنها املارة أحد فسألت
 فيها أتوقف مل ولكن دهلي مدينة من مررت مث. قدما ومضيت طريقي تابعت
 فيهـا  أقف مل لذلك صلحائها قبور زيارة هديف يكن مل واحدة، لدقيقة أيضا
 أغفل أن أريد كنت وما آخر مكان إىل الوصول هي غاييت كانت. ثانية وال
 قاديـان  إىل وصـلت  املطـاف  اية ويف. واحدة للحظة ولو هذه غاييت عن

 احلـافظ  جاء دقائق بعد. الضيافة دار يف ونزلت وداميتني جمروحتني بقدمني
 منـه  أقبل مل لذلك نقود جييب يف يكن مل احلليب، من بكأس � علي حامد
 ألنـك  بثمنه تم ال: يل قال ملا احلليب وشربت أخذا ولكنين الكأس، تلك
 لقـد . حليبا كان قاديان يف تلقيته غذاء أول أن هللا، احلمد. بدفعه تطالب لن

 وال حليـب غـريي،    كأس عطي مل ولكن بعدي أيضا آخرون ضيوف جاء
 أحوايل عن سألين � املوعود املسيح قابلت فلما. اليوم إىل ذلك سر أعرف
 وكنت أبايعهأن   بنفسه � يل قال حضرته يبايعون الناس بعض أخذ وعندما
 يكن مل ولو ثرويت كل واجلنون الشوق هذا كان. حضرته قدمي أدلك حينئذ
 يا :)معناها بالفارسية مجلة كتب هنا(. الصحابة قائمة يف امسي كان ملا ذلك
  .تشاء من تعز امللك مالك اللهم. يل أسديته ماذا تعرف ال اجلنون أيها

 روشن احلافظ وعين قدمي جروح مبعاجلة � األول اخلليفة بدأ: يقول مث
  .تعليمي أمر بنفسه � األول اخلليفة توىل مث لتعليمي علي
 اسـتدعى  ملا ١٩٠٨ مايو ويف ،١٩٠٨ يف قاديان يف أقمت لقد: يقول مث

 وفـاة  وعنـد . أيضا معه أخذين الهور يف األول اخلليفةَ � املوعود املسيح
 وملا قاديان، إىل جثمانه عم جئت مث ميينه، إىل واقفًا كنت � املوعود املسيح
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 ال. السرير على معه جالسا كنت احلديقة يف األوىل البيعة األول اخلليفة أخذ
 بدموع  العفو نواب ناصر مري طلبو األول اخلليفة خطاب بصدى أشعر زلت

 حضرته جثمان وضع مث البيعة بعد اجلنازة صالة أقيمت. املناسبة ذه منهمرة
 من يدخلون الناس كان. وجهه عن الثوب وأزيح حلديقةا يف البيت يف للزيارة
  .الشرقي الباب من خيرجون مث بالزيارة ويتشرفون الغريب الباب

 املوعود باملسيح آمنوا الذين الصلحاء ألولئك األحداث بعض هذه كانت
  .عظيمني والتياع بشوق �

 احلـديث  يف ورد ملـا  أخـرى  صورة هذه عامل حممود سيد حادثة وإن
 قويا كان عزمه ولكن كبرية مشقة � حتمل لقد. حبوا ولو فبايعوه: الشريف
 درجـات  تعاىل اهللا رفع. املراد املرتل بلغ أن إىل السري يواصل ظل  أنه لدرجة
 ليعرفوا املسلمني عامة صدور وشرح ويقينا، إميانا أيضا وزادنا الصحابة هؤالء
 هـذه  من أنفسهم حيمواو تعاىل اهللا رضى فينالوا � املوعود املسيح صدق
 حممد أمة ليصبحوا تعاىل اهللا ووفقهم األيام، هذه يف عليهم تنهال اليت اآلفات

  .الكلمة معىن بكل �
 سعيد هاشم حممد القدمي األمحدي وفاة وهو ،مؤسف خبرب أخربكم واآلن

  .راجعون إليه وإنا هللا إنا. قبل أيام السعودية يف املنية وافته الذي
اليوم، وسوف أصلي عليه بعد صالة اجلمعة إن شاء اهللا          وصلت جثته هنا    

لقد ذهب من هنا يف احلادي      . كان يسافر كثريا بني بريطانيا والسعودية     . تعاىل
 أغسطس وعندما نزل يف املطار بالسعودية شعر بأمل يف قلبـه،            /عشر من آب  
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إنا . شفى رأساً، فأصيب هنالك بنوبة قلبية وتويف إىل رمحة اهللا         ستفتوجه إىل امل  
  .هللا وإنا إليه راجعون

يف اململكـة  (كان مقيما هنا   . ٢٠٠٠ كان قد انتقل إىل السعودية يف عام        
لقـد تـوىل    . ، وقد خدم اجلماعة هنا سنوات طويلة خدمات هامة        )املتحدة

مناصب معروفة يف اجلماعة، ولكين كنت أستخدمه يف مهمات كبرية أخرى،           
. كان ذا حماسن وكفاءات كثرية    .  تعاىل وكان يقوم ا أحسن قيام بفضل اهللا      

كان إداريا فذا، ذا رأي وبصرية، خبريا باألمور التقنية، غزير العلم يف الـدنيا              
والدين، بل احلق أنه كان شديد الذكاء والبصرية واخلربة يف كل جمـال مـن        

ومع ذلك كان شديد التواضع، دمث األخالق، شفيقًا، هادئ         . جماالت احلياة 
كان . سر النفس، شديد املواساة، جم اإلخالص، وناصحا للجميع       الطبع، منك 

سباقًا يف جمال أداء التربعات وتقدمي التضحيات املالية األخرى، وشديد احلرص 
كان يصاب بالكرب إذا رأى أحدا يف مـصيبة، وال          . على أداء حقوق العباد   

لـذين قـد    وهو أحد ا-لقد أخربين أحد جريانه. يهدأ له البال ما مل يساعده 
 أنه كان بني بيته وبيت املرحوم جدار خشيب،         -نذروا حيام خلدمة اجلماعة   

كما هو احلال هنا يف لندن، فسقط نتيجة عاصفة، وكان جاره هـذا يريـد               
اخلروج يف سفر، فجاءه املرحوم يف يوم وقال له ال حتـزن، سـوف أقـوم                

  . بإصالحه، مث أصلحه بعد يومني
 اإلخالص، نافع الناس، شديد الوالء للخالفة، باختصار كان املرحوم شديد

  . على نظام اجلماعة وخدمتها دوما احملافظةومستعدا للعمل على 
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وكتب يل بعض اإلخوة حماسنه، فمثالً كتب       . لقد ترك وراءه أرملته وبنتا    
الذي يعمل يف املكتب العريب، وهو جالس أمـامي اآلن، أن         ةعكرمالسيد  يل  

كان ثاقب البصرية   . حلرص على أموال اجلماعة ونفوسها    املرحوم كان شديد ا   
كان ذا رؤية واضحة يف داخل البلد وخارجها من حيـث مـصلحة             . حقًا

. وكان شجاعا، ال يبايل بشيء يف إجناز مهمة يف سـبيل اهللا تعـاىل     . اجلماعة
كان مبنـزلة األب الشفيق لألمحـديني      . كان كرميا، خلوقًا، باسالً، وعطوفا    

كان يقطـع   ) حقيقة قد كتبها يل العديد من األمحديني اجلدد        هوهذ(. اجلدد
 ميل للقاء بعض املبايعني اجلدد ودجمهم يف نظام اجلماعـة           ٥٠٠أحيانا مسافة   

كان لديـه قمـيص     . لقد شرفه اهللا تعاىل باحلج والعمرة     . وربطهم باخلالفة 
بالكعبـة  ، فقام باحلج أو العمرة مرتديا إيـاه ومـسه           �للمسيح املوعود   

  . املشرفة
  : وكتبت زوجته احملترمة
كان .  عاما، فوجدته ال يضيع وال دقيقة واحدة       ٣٢لقد عشنا مع املرحوم     

شفيقًا، حمبا للجميع، خادما صادقًا لإلسالم واألمحدية، شديد الوالء باخلالفة          
 )الواقع أن ال مبالغة فيما قالت زوجته      (. يفديها بنفسه، كثري الدعاء، وصادقًا    

كـان  . على املواعيد لقد عاش حياة منظمة، ملتزما باملثل والقواعد، ومواظبا         
كان يقول يل   .  عاما ٤٠ من دخله لنظام الوصية منذ أكثر من         ٩ من   ١يدفع  

  . إن أهم شيء يف حيايت هو اخلالفة مث أهلي مث أي شيء آخر
ا نظرت يف يومياته بعد وفاته، فوجدت أنه قد سجل فيه         : وأضافت زوجته 

  :ولقد كتب إحداها كاآليت. بعض رؤاه
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 يلمع  � أربع مرات، فأوالً رأيت أن وجه النيب         � ذات مرة رأيت النيب     
 يقرأ شيئًا متكئًـا     �كان  . كالشمس، وأنه البس خامتًا خترج منه أشعة قوية       

  . األشعة القوية تشع من خامتهتعلى وسادة وكان
رة أمان جان رضـي اهللا      رأيت أنين يف بيت وكأن حض     :  والرؤيا األخرى 

حبـب وحنـان     تينفقابل.  مقيمة فيه  -�يعين حرم املسيح املوعود      -عنها  
لقد قضيت نصف النهار األول معها، . حبفاوة بالغة" مرحبا"بالغني، وقالت يل 

كلها الكثري والكثري من وقائع حيـاة املـسيح          املدةفظلت حتكي يل يف هذه      
س أو ست ساعات هناك يف املنـام        وبعد انقضاء مخ  .  وأحواله �املوعود  

، فقضيت باقي النهار هناك     �واملسيحِ املوعود   " أمان جان "وصلت إىل دار    
 الكثري والكـثري مـن   �سرد يل املسيح املوعود  املدةمعهما، وخالل هذه  

أحداث حياته وأحواله، وأخربين وهو يتحدث عن بعض القضايا املرفوعة يف           
كذا أوحى اهللا إيلَّ بكذا وكذا، مث أخربين عن         احملاكم أنه عندما حصل كذا و     

مث رجعت من هناك    . ة نزول الوحي وقصته كلها وكلمات الوحي أيضا       يكيف
مل يكن هذا احلوار خالل الرؤيا بالكلمات، بل كـان عنـدي            . عند املساء 

  . إحساس بذلك، كما مل أر أية صورة أيضا
: ، وقال يل  )امس نصره اهللا  اخلليفة اخل (أنه رآين أنا    : كذلك ذكر يف يومياته   

نعم، هذا حق، فاذهب    : فقلت له . لقد توفِّيت وقد صليت علي صالة اجلنازة      
  . مث استيقظت: مث يقول. اآلن وكُلْ

  . أدعو اهللا تعاىل أن يعد اهللا له ضيافةً يف جنة الفردوس
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داية يف الب . وكما قلت لقد خدم اجلماعة هنا يف اململكة املتحدة مدة طويلة          
 بالذهاب إىل اخلارج للعمل بـل      -رمحه اهللا تعاىل  –مل يسمح له اخلليفة الرابع      

  .يعمل هنا مع أنه قد عرضت عليه وظائف مغرية من جهات كثرية أنأمره 
 كان مثقّفًا وحمنكًا يف عمله، ومع ذلك مل يشعر غريه أبدا أنه مثقف وخبري   

 مرة عند رحيل اخلليفة الرابع رمحه اهللا        لقد تعاملت معه أول   . جدا خمافةَ الكبر  
حني جئت من باكستان قبل أداء صالة اجلنازة على حضرة اخلليفة، فكنا نبث      
شىت اإلعالنات يف امي يت أي بصدد جنازته، فكان املرحـوم يعـد يل هـذه                
اإلعالنات ويأتيين ا مبنتهى التواضع، وكلما قلت له بتغيري مجلة، كان يغريها            

 متردد وال متلكئ، ومل يشعرين قط أنه قد قضى حياته يف هذا البلد              فورا غري 
كان قدوة للجميع يف    . وأنه مثقف وخبري ذه اللغة، وأن ما كتبه هو األصح         
  .تواضعه ومحاسه للخدمة، وطاعته وفدائه للخالفة أيضا

إين أعمـل   :  لقد استشارين عندما حان وقت التقاعد من وظيفته، وقال يل         
وكان قد قال يل . ظيفة ولكين أرغب بشدة يف الوقف للجماعة منذ مدة    ذه الو 

إن اجلماعة حباجة   : مرارا قبل ذلك إنه يريد الوقف، ولكين قلت له يف كل مرة           
بل احلق أنـه  . إىل خدماتك حيث تعمل، وعليك أن تعترب نفسك واقفًا حلياتك         

. للوقف يف كل سنةكان يذكّرين برغبته . كان يعمل للجماعة أكثر من الواقفني
وكان قد تقاعد فعال، ولكن الشركة اليت كان يعمل عندها عرضت عليه مـد              

  .  هناكعليك أن تستمر يف هذا العمل، ألننا حباجة إليك: العقد، فقلت له
كانت فرحته  ! كان ينجز األعمال بشجاعة وحكمة عظيمتني ما شاء اهللا        

كـان  . بايع العديد بواسـطته   لقد  . عند بيعة األمحديني اجلدد جديرة بالرؤية     
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كان خبريا يف احملاسـبة  . الواسطةَ بني املركز وبني مجاعاتنا يف الشرق األوسط    
وتدقيق احلسابات، ولذا كنت مرتاحا بشأن حـساب التربعـات يف هـذه             

ذلك كلما بعثته إلجناز بعـض املهـام احلـساسة          وباإلضافة إىل   . اجلماعات
ا جاء هنا، وكان يأيت بكثرة، كان ال        كلم. األخرى أجنزها على أحسن وجه    

فورا، وكان  " الفضل"يفكر يف أخذ قسط من الراحة، بل كان حيضر مسجد           
يصلي فيه الصلوات كلها خالل إقامته هنا، حيث كان قد اشترى بيتا قريبـا              

  . من املسجد للغرض نفسه
 .باختصار، كان من أنصار اخلالفة الذين كانوا سالطني ناصرين هلا حقًـا           

أدعو اهللا تعاىل أن يهب اخلالفة أعوانا نـشطني         . لقد ترك بوفاته ثغرة كبرية    
إنين واثق من ريب احملب أنه سيهب اخلالفـة ماليـني           . أتقياء أمثاله باستمرار  

  . السالطني الناصرين أمثاله إن شاء اهللا تعاىل
إن قصة خدماته وسواحنه    . رفع اهللا درجات املرحوم، ومنحه قرب أحبائه      

أدعو اهللا تعاىل أن . يلة جدا، وآمل أن الذين يعرفونه سيكتبون عنه فيما بعدطو
كما أدعـو اهللا  . يهب مجاعتنا يف اململكة املتحدة أيضا أعوانا متواضعني أمثاله   

  . تعاىل أن يرعى أرملة املرحوم وابنته
لقد أخربين املسؤولون يف امي يت أي أن بث اخلطبة مل يكن على ما يرام ما                

 دقيقة إىل الساعة الواحدة واألربعني دقيقة، فالذين        ٢١ الساعة الواحدة و   بني
  . مل يتمكنوا من مساع اخلطبة فليستمعوا هلا عند إعادة بثها
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