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حممـدا عبـده    أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن             
* 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 الصدناط ا * اهرـر     صغَي هِملَيع تمعأَن ينلَّذ

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.  
  : �يقول املسيح املوعود 

إنين أرى أن العمـل والغـرض       . أشكر اهللا الذي أعطاين مجاعة خملصة ووفية      
غريهم بكل قوة وسـرعة ومحـاس بقـدر         إليه  الذي أدعوهم إليه يسبقون     
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كلما آمرهم بـشيء     ف رى أن فيهم صدقا وإخالصا،    وأ. استطاعتهم وقدرم 
  .  فورا بهأجدهم جاهزين للعمل

 فيهم إخالص ووفاء ومحاس لطاعة يكناحلق أنه ال يتكون قوم أو مجاعة ما مل 
 كـان  �املصائب واملشاكل اليت واجهها املسيح الناصري       . إمامهم واتباعه 

ن ذلك فقـد أبـدى      وعلى النقيض م  .  مهم أتباعه  وثبوطمن أسباا الضعف    
كـل  بفاستخفّوا  . هلما يف تاريخ العامل     صدقا ووفاء ال نظري    �أصحاب النيب   

 حىت هجروا وطنهم العزيز عليهم وتنحوا عـن         �نوع من املعاناة من أجله      
 ويف اية املطاف مل يترددوا ومل يتأسفوا يف تقدمي          ،أمالكهم وثروام وأحبتهم  

ء هو الذي جعلهم فـائزين مبـرامهم يف         هذا الصدق والصفا  . أرواحهم أيضا 
كذلك أرى أن اهللا تعاىل وهب مجاعيت محاسا حبسب قدرا ومرتبتها           . األخري

  . فيضربون أمثلة عليا للوفاء والصدق
 يف كتابه حقيقة الوحي آيات اهللا اليت أظهرها يف حقه فيقـول             �مث يذكر   

: ما نصه " اهني األمحدية الرب" أنبأ اهللا تعاىل حبقي يف       لقد: "٧٦حتت اآلية رقم    
يعود زمن هذا اإلهلام إىل زمن مل       ". ألقيت عليك حمبة مين، ولتصنع على عيين      "

يكن شخص واحد على صلة يب مث حتقق بعد مدة من الزمن، وقد خلـق اهللا                
ألوفا من الذين مأل قلوبهم حبيب، فضحى بعضهم حبياته من أجلـي، وتكبـد              

ويـؤثرين  . عضهم من أوطام وعذِّبوا وأُوذوا    بعضهم خسائر مالية، وأُخرِج ب    
   ".ألوف منهم على نفوسهم ويقدمون يل أحب أمواهلم إليهم

امسـه  و رسالة أحد أصحابه املخلصني      �هنا ذكر سيدنا املسيح املوعود      (
إن : ")السيد سيد ناصر شاه املراقب يف حمكمة األار، وقد جاء يف رسـالته            
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جلماعة املباركة حتت ظلكم يوم القيامة كما هو        أكرب أمنييت هي أن أكون يف ا      
يا سيدي، اهللا أعلم أين أحبكم لدرجة فدائكم جبلّ مـايل           . احلال اآلن، آمني  

جعل اهللا عـاقبيت علـى   . وبنفسي، وفدائكم بألف روح، فداكم إخويت وأيب  
  ." آمني. حبكم وطاعتكم

  :�يقول املسيح املوعود 
لوفاء يف معظم أفراد مجاعيت أضطر      وحني أجد هذا النوع من الصدق وا      " 

يا ريب القدير إنك حتيط بكل ذرة قدرةً وقد جـذبت           : للقول بصورة عفوية  
هذه القلوب إيلَّ يف هذا الزمن املليء باملفاسد ووهبت هلم استقامة فهذه آيـة              

  ."عظيمة لقدرتك
واآلن سأقدم روايات بعض املخلصني الذين كانت قلوم زاخرة باحلـب           

هناك بعض األمور اليت تبدو بـسيطة يف الظـاهر          . عتقاد والطاعة وحسن اال 
 بل هو أمر بـسيط وعـادي        !؟أية طاعة هذه  :  املرء نظرا إىل بساطتها يقول   و

. ولكن احلق أن كل حادث مرتبط بالطاعة يضم يف طياته درسا عميقا           . جدا
فكان صحابة املسيح املوعود يطيعونه طاعة كاملة بطيب خـاطرهم بـسبب         

وكل هذه األحداث تقدم أمامنـا      . �لكبري الذي كانوا يكنونه له      احلب ا 
 والعالقة الـصادقة    ،احلق أن هذه هي الطاعة احلقيقية     . منوذجا حسنا لنا مجيعا   

هي اليت تؤدي إىل التقدم يف التقوى وتتسبب يف وحدة اجلماعـة وتقـدمها              
  . أيضا

 ترفيعي يف   مرأعندما صدر   : يقول السيد فضل إهلي موظف الربيد املتقاعد      
 وقلت بأين مغادر من هنـا هلـذا         �ذكرت ذلك للمسيح املوعود     العمل  
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انظر يا صاحيب فضل إهلي،     : �فقال  . ل إىل مكان آخر    أي سأُرس  ،السبب
ببذل آالف الروبيات وأنت ذاهب مـن       ) أي إىل قاديان  (الناس يأتون إىل هنا     

ـ  . ترقيك يف العمل  هنا بسبب    سد الـنقص يف  عليك أن تبقى هنا وحنـن سن
 العمل اجلديـد  مث رفضت العرض والذهاب إىل مكان       : يقول الراوي . دخلك

  ).الية كلهااملنفعة املأي قد ضحى ب. (وبقيت يف قاديان
 كان يسافر عادة    �ن حضرته   إ :يقول السيد مفيت فضل الرمحن احملترم     

 إىل غورداسبور ملتابعة القضايا وكان يصطحبين دائما وكنا نـسافر بعربـات        
فـإذا  . أين ميانْ فضل الرمحن   :  للسفر صباحا سأل   �كلما خرج   . أحصنة

. كنت حاضرا لبيت نداءه وإال كان حضرته يرسل أحدا إىل بـييت ويطلـبين         
، ومـا كـان يـؤذَن       � تقلّ املسيح املوعود      اليت عربةال أقودكنت دائما   

دي كنت أحتلّ مكان سائق العربة وكان السيد شا. يقودهالصاحب العربة أن 
أي (ففي هذه األثناء    . جيلس يف العربة وحده    �خان جيلس أمامي، وكان     

 يزوره علـى    �كان  .  مرض ابين بالتيفوئيد   )يف أثناء السفر ملتابعة القضية    
 �قبل يوم من موعد القضية قالت يل زوجيت أن أكتب له            . فترات متقاربة 

 للكتابة بوجه   ما دام حضرته يزوره بنفسه فما احلاجة      : قلت. للدعاء للمريض 
كتـب عليهـا    .  الرسالة وأرسلتها  ت على ذلك فكتبت   ولكنها أصر . خاص

فجـادت  . سأدعو بطبيعة احلال ولكن إذا كان القدر مربما فلن يرد         : حضرته
لـن  : سألتين الزوجة عن سببها فقلت    . عيناي بالدموع بقراءة هذه الكلمات    

 هـذه   �له ملـا كتـب       كان الشفاء مقدرا     لويبقى هذا االبن معنا ألنه      
  . الكلمات
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على أية حال، كان السفر مزمعا صبيحة اليوم التايل، كان الناس مجيعـا             
 يف الزقاق فخرج ومل يتحدث مع أحد بل توجـه إىل بـييت              �ينتظرونه  

هنا ألن حالة الولد متدهورة جدا وسأعود    ابق: مباشرة، فحص الولد وقال يل    
فمن ناحية . � يف أسفاره هة مل أرافق أول مرتفبقيت يف البيت، وكان. غدا

ومن ناحية أخرى حزينا جدا لعدم مقـدريت         ابينكنت حزينا نظرا إىل حالة      
  . مصاحبة حضرته يف السفرعلى 

يقول احلافظ عبد العلي بن الشيخ نظام الدين بأن السيد الدكتور مري حممد             
 يف  طـب كليـة ال  إمساعيل اجلراح املتقاعد حكى يل أنه حني كان يدرس يف           

عليك أال متكـث وحيـدا يف       :  ذات مرة  �الهور قال له املسيح املوعود      
 هذا مل ميكث    �بعد أمره   . البيت يف الهور بل جيب أن تسكن معك أحدا        

يف تلك األيام مل يكـن      . سب علمي حبالدكتور إمساعيل وحيدا يف أية مدينة       
فما .  بيتا أجرستي السيد حممد إمساعيل     ظلّ وبالتايل   ، الكلية يف سكنلطالب  ل

سكن أحدا معه   عدهذا األمر أمر مؤقتا فقط بل يقول الراوي بأنه دائما كان ي 
  )علمهعلى حسب 

ذات مرة زرت قاديان برفقة     : يقول السيد ملك شادي خان بن أمري خبش       
. ميان مجال الدين املرحوم، وحني وصلنا إىل املسجد املبارك كان الوقت ظهرا           

 لصالة الظهر صافحته وكنت البـسا       �سيح املوعود   عندما جاء سيدنا امل   
ما هذان القُرطان؟ إن لبس األقراط لـيس مـن          : �فقال  . قُرطني يف أذينّ  
يا سيدي إن القرويني يفعلون ذلـك       : قال السيد مجال الدين   . شيمة املسلمني 

اخلَعهمـا مـن   : �فقال . على جاري العادة ألم ال يعرفون هذه األمور       



 

- ٦ -

لسيد ناصر نواب أيضا أن أخلعهما فورا ألن هذا أمـر منـه             وقال ا . كأذني
اآلن تبـدو   : �فخلعتهما فورا وعندما جئت لصالة العصر قـال         . �

  . مسلما، مث بايعت بعد ذلك إذ مل أكن قد بايعت من قبل
نرى يف هذه األيام أيضا أن بعض الشباب يلبسون أشياء عجيبـة غريبـة              

هم يلبسون سالسل ذهبيـة يف األعنـاق        منجرفني وراء املوضة اجلارية، فبعض    
 على الرجال وهذا كله ممنوع، علما أن لبس الذهب ممنوع         ،  اتمعبأثرين  مت

  .بشكل عام أيضا
ذات مرة طُبخ يف بيت : تقول أم السيد بشري أمحد يت ابن عبد الرحيم يت

 على مجيـع بيـوت األمحـديني يف    � ووزع بأمره ،املسيح املوعود األرز  
 قد أكد بـأن     �سيدنا املسيح املوعود    ، وسمي رزا مباركا، وكان      انقادي

 -يطعم كلُ واحد من أفراد البيت الذي أرسلَ إليه األرز، فألصق عبد الرحيم        
 بعض احلبـات   -والد بشري أمحد الذي كان يف تلك األيام موظفا يف جامونْ            

 كان قد أوصى بأن     �بوريقة وأرسلها إليه يف جامون ليتناوهلا، وذلك ألنه         
       فنفذ هذا األمر لدرجة أنه أرسل      . يتناول كلُ فرد من أفراد البيت ذلك األرز

بعض احلبات ملصقة بورق يف الظرف الربيدي، وكتب يف الرسالة أن يأكـل         
 وحيبونه هلذه   �ذلك الورق الذي أُلصقت به تلك احلبات، فكانوا يطيعونه          

  . الدرجة
    سيدنا املسيح املوعـود     عندما ذهب   : �اح  يقول ميانْ عبد الغفار اجلر� 
 والدي بإرسال رسالة إليه، فحني وصـل         حضور إىل الهور آخر مرة، طلب    

ميان غالم رسول، مب    : والدي إىل الهور قال له األستاذ اخلواجةُ كمال الدين        
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 �املسيح املوعـود    تفيدنا هنا؟ أي ملاذا أتيت إىل هنا؟ فأراه والدي رسالةَ           
وحنـى  مث قابل حضرته وحلق شـعره،  . الذي دعاين عرب الرسالة   سلْ: وقال

ورقة وسـلمها    �فكتب  . شعره ، وذكر عنده ما قال له األستاذُ اخلواجة        
مث . لوالدي فأراها الناس يف الطابق السفلي فصمت اجلميع ومل يتكلم أحـد           

 وشفقته أيضا حيث أهدى لـه مخـس         � املسيح املوعود    لطف �ذكر  
هكذا كان الـصحابة    . إمنا أنا دعوتك، فال تبال بقول أحد      :  قال مثروبيات،  

  .  يالطفهم أكثر منهم� وهو بدوره كان �سيدنا املسيح املوعود حيبون 
عندما جاء احلافظ حامد علي إىل قاديان أول        : �يقول الشيخ زين العابدين     

 األمر كان مدمنا على تدخني النرجيلة، وكان يذهب إىل بيت ميـان نظـام             
 �املسيح املوعود الدين من أجل ذلك خلسةً، وهذا األخري كان من أقارب 

 قـال  �لكن كان من ألد أعدائه وأعداء اإلسالم أيضا، فعندما علم بذلك         
ميان حامد علي، خذْ هذه النقود واشترِ نرجيلة لك وتبغا من الـسوق،             : له

ب إىل هـؤالء،  وميكن أن تدخن النرجيلة حني حتتاج إليها يف البيت، وال تذه     
فاشترى النرجيلة وظـل    ) ألم كان يكفرون باإلسالم أيضا ويستخفّون به      (

مث بعد مضي بضعة    . وكان الضيوف أيضا يشاركونه يف ذلك     ملدة  يستخدمها  
فقـال  . حامد علي، حبذا لو ختليت عن هذه النرجيلـة        : �أشهر قال له    

 �املسيح املوعود   ن  من املالحظ أ  . (حسنا يا سيدي، فتركها فورا    : احلافظ
يف ملـدة    له أول األمر مؤقتا إلنقاذه من رفقة السوء ومسح له بتدخينها             هادبر

مبا أا تضر بالصحة ويتورط اإلنسان ا      : البيت، فلما مضت عليه فترة قال له      
أقول ذلك لئال خيطر ببال أحـد       . يف العادات السيئة، لذا فالتخلي عنها أفضل      
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: � مرة فقد جاز استعمالُه أو جاز التدخني لقوله �أنه إذا كان قد مسح 
 يف موضع بأنه لو �كال، فقد قال ! إن التخلي عن مثل هذه العادات أفضل

  ) . لنهى عنه حتما�وجد التبغ يف زمن النيب 
 - � السيد الـسيتهـ     - أنه حني جاء     �ملك غالم حسني املهاجر     يقول  

لقد أمرت بِريا وميانْ كرم     ميان غالم حسني،    :  وقال يل  �دعاين حضرته   
داد خبدمته لكنهما بسيطان هلذا أوصيك أنت أيضا بأن تعتين به، فكان بـريا              
مأمورا بأن يحضر له من السوق ما يريد، أما كرم داد فكان جيدد له النرجيلة               

: باإلشراف عليهما، وقـال يل     �ألنه كان متعودا على تدخينها، فأمرين       
ضا فهو حمترم جدا، وجاء من بعيد بتجـشم وعثـاء           ينبغي أن تم به أنت أي     

ميانْ غالم حسني، فكنت أندفع إليـه       : ينادييناحملترم  فكان السيتهـ   . السفر
املـسيح  كان طعامه أيضا يأيت من بيـت        . ُألحضر له املاء من املسجد الكبري     

، وكنت أُحضر الطعام له، فكان يقيم بني شهر وشهر ونصف،           �املوعود    
 �ألين بني حني وآخر هل هو مرتاح؟ ذات مـرة سـأله              يس �وكان  

: شخصيا يف املسجد مبتسما، يا سيادة السيتهـ، هل أنت خبري ومرتاح؟ فقال           
فميان غالم حسني يحضر يل املاء أيـضا        . يا سيدي، أنا خبري ومل يصبين شيء      

، وعنـد   "دار الصحة " يشايعه عند الوداع إىل مكان       �فكان  . من املسجد 
 م لبريان دتا وكرم داد كلَّ واحد منهما روبيتني جائزة، وقـدم يل             العودة قد

  . مخس روبيات



 

- ٩ -

 �فكان كلُّ أمحدي يكرم الضيوف وخيدمهم بأمر من املـسيح املوعـود             
 قد أمر بشكل خاص فخدم حبا وطاعة        �عموما أما يف هذا احلادث فكان       

  . وكسبا للثواب
 الذي  �ملفيت حممد صادق    ذات مرة استأذن ا   : �يقول املولوي عزيز دين     

: �املسيح املوعود   كان موظفا يف الهور يومذاك يف االنطالق صباحا فقال          
يا سيدي، جيب أن أصل : ال تذهب، ابق اليوم هنا، لكنه كرر طلبه ظهرا قائال

ال داعي للقلق،   : �فقال  . اليوم مبقتضى العمل، وقد مضى موعد الوصول      
فانطلق املفيت إىل بطالة، فخرجت أنـا       . انطلق اآلن فسوف تصل إن شاء اهللا      

، فكانت الساعة الرابعة، ويف تلك األيام كان القطار يذهب من  إليهاأيضا معه   
بطالة إىل الهور يف الساعة الثانية، فكان اجلميع يائسني، فلما وصلنا إىل احملطة             

. هورعرفنا أن القطار متأخر ساعتني، فجاء القطار فركبنا فيه وانطلقنا إىل ال           
  . ليس يف أيام اجللسة بل يف مناسبة أخرىوهذا 

راغ دين يقول بأنـه ذات يـوم        جكان ميان   : �يقول ميان عبد العزيز     
يا سيدي، علي أن أحضر إىل      : يوم األحد، قائال   �املسيح املوعود   استأذن  

عادة يأذن، لكنه يف ذلك اليوم مل يأذن يل، بل قد مسـح        �املكتب، فكان   
 صباح يوم االثنني فوصلت إىل الهور يف الساعة الثالثة فحضرت           يل باخلروج 

جلست علـى الكرسـي      فلمايف املكتب يف الساعة الثالثة والنصف بالعربة،        
الحظوا معاملة اهللا له، كيف تصرف اهللا معه بشكل معجز، ألنه كان تأخر             (

هـل أجنـزت   :  جاء موظف من املكتب وقال    )�بأمر من املسيح املوعود     
) وصل إىل املكتب يف الثالثةمع أنه (ألعمال اليت أُعطيت لك يف الثانية عشرة؟ ا
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هذا هو الرد على الطلب الذي تقدمت به يف احلادية : مث جاء أحد املدراء وقال
أي رمبا ذهب إىل هذا املدير أحد غريه ورفع هذا الطلب إال أنه فهم              (. عشرة

ر اهللا تعاىل هذا األمر فقامـت بـه         هو من رفع الطلب، أو دب     " جراغدين"أن  
.  وكان مجيع املوظفني يف املكتب يظنون بأنين يف مكتيب منذ الصباح           )املالئكة

  .على أية حال، عدت يف الرابعة مساء من املكتب إىل بييت كاملعتاد
، ومعاملة اهللا تعاىل    �وهذا مثال آخر لطاعة الصحابة للمسيح املوعود        

  .معهم
 وقال يل بأنـه    �دعاين املسيح املوعود    : ويقول" نيمري مهدي حس  "يروي  

 الوقود يف دار الضيافة، فاذهب إىل ضيعة واشترِ احلطب وعد حـىت             نفذقد  
مث . مساء هذا اليوم ألنه ال يوجد يف دار الضيافة حطب لطبخ طعـام الغـد              

أخذت النقود وصعدت إىل سـقف املـسجد        . أعطاين أربع روبيات لشرائه   
ث وقفت عند املنار الذي ينفصل عن املسجد حاليا ودعـوت اهللا            املبارك حي 

يا رب، لقد أمرين مسيحك بعملٍ ليس يل خربة فيه، فدلّين على جهة             : تعاىل
أتوجه إليها وأشتري منها احلطب وأعود حىت املساء، فسمعت صوتا يأيت من            

جه إىل أية ناحية    ، ظننت أن اهللا تعاىل مينعين من التو       "إنه صحراء : "أعلى املنارة 
سأمـشي إىل   : فقلت يف حضرة اهللا تعاىل مرة أخرى      . بسبب اجلرح يف قدمي   

فتلقيت ردا مـن  . ذلك املكان كاألعرج من أجل حتقيق ما أمرين به مسيحك  
سجدت . ال حاجة أن تذهب إىل أي مكان فسيأيت احلطب إىل هنا          : اهللا تعاىل 

املسيح املوعود ذه الطريقة فسيتم له      شكرا هللا تعاىل وقلت إذا أُجنزت أعمال        
جلست يف ذلك املكان وظللت أدعو اهللا تعـاىل أال          . فتح العامل كله بسهولة   
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مث خطر ببايل بأنين لـست      .  مساء �أتعرض لإلحراج أمام املسيح املوعود      
نبيا وال وليا حىت يتحقق ذه السرعة الوحي الذي تلقيته، لذلك ال بـد أن               

حية ما لشراء احلطب، مث خطر ببايل مرة أخرى أنه لو دعا أحـد    أتوجه إىل نا  
  بل ، فلماذا أشك أنا   غريه على الطعام مساًء فال يتردد وال يشك يف مصداقيته         

. علي أن أبقى متيقنا بتحقق وعد اهللا تعاىل فهو سيوصل احلطـب إىل هنـا              
 نزلـت   فلما كان وقت الظهر   . املسجدسطح  فاطمأننت وظللت جالسا على     

أمل : وإذا باخلادمة اليت أعطاين املسيح املوعود النقود أمامها، فلما رأتين قالت          
تذهب بعد لشراء احلطب؟ وقع يف قليب أا تعمل يف بيت املـسيح املوعـود               

الوحي وحتققـه    �املسيح املوعود    فال بد أا تعرف شيئًا عن تلقي         �
 أوحى إيل بأن احلطـب سـوف        لذلك قلت هلا ال داعي للقلق ألن اهللا تعاىل        

 بأنك لن تتحرك من هنا ما مل تتلـق        تقول  : فقالت يل غاضبة  . يصل إىل هنا  
لقد فهمـت   (.  حاال �وحيا من اهللا تعاىل؟ سأخرب بذلك املسيح املوعود         

تلقيت وحيا بـأن احلطـب      : قال الصحايب  .اخلادمة هذا األمر بصورة خمتلفة    
لن أذهب ما مل أتلق وحيا مـن        : نه يقول سيصل إىل هنا، ولكنها فهمت وكأ     

 بـأن   � ذهبت اخلادمة وأخربت املسيح املوعود       )على أية حال  . اهللا تعاىل 
قلقت ملـا   . مهدي حسن يقول لن أبرح هذا املكان حىت أتلقى وحيا من اهللا           

 سيدعوين اآلن وسيسألين عن األمر ويف هذه        �فكرت أن املسيح املوعود     
وكيف لفقري معوز أن يقول أمام امللـك        . الوحي أيضا احلالة سأضطر لذكر    

 وحيـا كـثريا،   �أي يتلقى املسيح املوعود  (. الغين بأنين أيضا أملك ثروةً    
 فنـزلت مـن الـدرج      )فكيف يل أن أقول أمامه بأنين أيضا تلقيت الوحي        
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حىت " سيكهوان"وقصدت قرية   " بطالة"بسرعة وهرولت إىل الباب من ناحية       
عن احلطب وأستعني باملولوي إمام الدين وخري الدين إلمتام هـذا           أحبث فيها   

فلما مشيت قليال خطر ببايل مرة أخرى بأن اهللا تعاىل قـال يل بـأن               . األمر
احلطب سيصل إىل هنا، فلو حصل ذلك وخرجت من قاديان والنقود معـي             

املسجد ودعـوت اهللا    سطح  أيضا فكيف سيتم ذلك؟ فعدت وجلست على        
 ه   تعاىل كثريا "بعد قليل مسعت صوت     . ا أن ينجز وعدتخادمِ املسيح  " بريان د

لقد وصلت العربات احململة باحلطـب إىل بـاب         :  يناديين قائال  �املوعود  
سجدت شكرا هللا وذهبت معـه فرأيـت أن       . فتعالَ نذهب ونشتريه  " اريه"

، وكان هناك عربةً واحدةً للحطب الذي نريده واألخرى كلها حمملة باخلشب       
 شخصا يرغبون بشراء حطب هذه العربة الوحيدة، وكل واحد كان ١٢هناك 

 يف املزايدة حىت وصل سعر العربة كلها إىل روبيـة           ١يرفع سعر احلطب بآنتني   
 جهرتأردت أن أشتري العربة برفع السعر بآنتني أخريني ولكنين          .  آنة ١٢و

ذه العربة، فتجولـت    أوال كم يساوي حطب ه    أُخمن  دعوين  : بأعلى صويت 
 آنة، فليشترِ من ١٢حول العربة مث قلت ال يوجد فيها حطب أكثر من روبية و

قلت هذا وعدت، ودعوت اهللا تعاىل بـأنين ال أسـتطيع           . كان يريد شراءه  
فلما تركت ذلك املكان ذهب من هناك مجيع املشترين         . شراءها بدون فضلك  

 رأى صاحب العربة أنه مل يبق عنـده وال          ، فلما "بريان دتا "أيضا ومل يبق إال     
تعال معي بالعربة وسأجعل أحدا يدفع      " بريان دتا "شارٍ واحد اندهش فقال له      
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كنت أدعـو  . فرافقه صاحب العربة. العربةمقابل حطب  آنة   ١٢لك روبية و  
لقد وصـلت   : يقول" بريان دتا "اهللا تعاىل يف املسجد املبارك إذ مسعت صوت         

اشتريت وأوصلت العربة إىل دار الضيافة مث       . ن عليك بشراء احلطب   العربةُ فاآل 
 بأنين قد أجنزت ما أمرين به، مث خطـر          �فكرت أن أخرب املسيح املوعود      

، وإذا أراد اهللا �ببايل هل هذا يعد عمال يذكر حىت أخرب به املسيح املوعود 
 �فلما كان صباح اليوم التايل خرج املسيح املوعود         . تعاىل فسيخربه بنفسه  

 احملترم على ٢" مري"للتنـزه فذهب إىل ناحية الغدير لريى الشارع الذي أشرف 
 مهـدي  ىيسم اإلخوة أحد هنا إىل جاء لقد: مزاحاتعبيده، فلما عاد ذكر      

 من وحيا قأتلَ مل ما به أقوم لن يقول أنه إال باحلطب يأيت أن له وقلنا حسن،
  .اجلميع فضحك ،)اخلادمة تلك هذكرت كما أي( تعاىل اهللا

 اهللا أعطـى  الذي الصحايب ذلك مع تعاىل اهللا تعامل كان هذا حال أية على
  .يريده كان ما كلُّ وتوفَّر هدعوت واستجيبت هوجود على دليالً له تعاىل
 ١٩٠٥ سـنة  كانـت  لعلها: فيقول � راجيكي رسول غالم موالنا يروي
 – كفورثلوي خان احلميد عبد ميان لقيينف األمان دار قاديان يف كنت حينما

 كلمات  السالم عليه املوعود املسيح عنه كتب الذي خان حممد ميان أكرب أبناء
 إىل أدعـوك : خـان  احلميد عبد يل قالف -"األوهام إزالة "كتابه يف خاصة

 مـواعظ  لقـي وت فيهـا  الدعوة غوتبلِّ أيام لبضعة معنا هناك لتقيم كفورثلة
 املكـان  هـذا  غادرت وإذا األمان، دار قاديان يف سأقيم بل: قلت. ودروسا
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 الصالة عليه املوعود املسيح إىل بطلبٍ تقدمت لو: فقال. بلدي إىل فسأغادر
 ال كيـف و: قلـت  إذن؟ تذهب أفال معي بالذهاب � كأمرمث   والسالم
 عليه املوعود املسيح إىل طلبا فكتب. احلالة هذه يف أذهب أن البد بل ؟أذهب
 يصحبين أن راجيكي رسول غالم املولوي يأمر أن فيه وكتب والسالم الصالة

 الـدعوة  ويبلغ ومواعظ دروسا فيها يلقي أيام عدة معي ويقيم كفورثلة إىل
 مع ياوشف  الرسالة هذه على والسالم الصالة عليه املوعود املسيح رد لقد. أيضا

  .بذلك له أمسحو الذهاب، ميكنه نعم: قالأحد حيث 
ةكفورثل" إىل  عبد احلميد خان   مع فذهبت" ا ألقي وبقيتالدعوة وأبلغ دروس 

حيـث    بالنسبة يل  األوىل الفرصة هي هذه وكانت". شينيان "قرب منطقة يف
 الـصالة  عليه املوعود حاملسي من بأمر باإلسالم التبليغ أجل من للسفروفّقْت  
  .والسالم

" ديـن  كرم "قضية أثناء غورداسبور يف كنت: يقولو الدين خري ميان يروي
 الدسكوي الدين فريوز يأت مل: � املوعود املسيح قال. احملكمة يف املرفوعة
 يكـن  مل- التـايل  اليوم صباح القضية يف بالشهادة يديل أن عليه كانالذي  
 فقـال  - � للمسيح املوعـود   وتقديرا إخالصا يكن كان أنه إال أمحديا
 نـور  املولوي يعرف شخصٍ عن احبثْ ٣للمولوي احملترم  � املوعود املسيح
: �يل   فقـال . أعرفه أنا سيدي وقلت فتقدمت ،"ننغل لودهي "من أمحد

 مـشيت . الغد صباح من التاسعة قبل هنا إىل بهوائتين  وادعه   اآلن إليه اذهب
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 مث ،للري خدمتتس كانت اليت املياه جداول إحدى قرب قليال واسترحت ليالً
 فلما. الفجر بعد الطلبة أحد سيدر كان حيث الباكر الصباح يف إليه وصلت

املسيح و غورداسبور من جئت بأنين هأخربت هناك؟ إىل يب جاء عما سألين رآين
 وأغلـق  إال القول هذا أمحد نور املولوي مسع أن ماف.  يدعوك �املوعود  
 ِهللا استجِيبوا آمنوا الَّذين أَيها يا�: اآلية هذه وقرأ سهيدر كان الذي الكتاب

  )٢٥ :اَألنفال (�يحيِيكُم لما دعاكُم إِذَا وللرسولِ
 قـرب  غورداسـبور  إىل ووصلنا فورا معي مشى بل بيته إىل حىت يذهب مل

  .التاسعة الساعة
  ": جامون" الساكن يف مدينة �دين  قال خليفة نور ال

حني كنت مسؤوالً عن تفقد أحوال املدينة كنت أمجع املعلومات عن القبور            
وأصحاا بسؤال جماوريها وغريهم من الناس، وأحيانا كنت أحتدث عنها مع           

، "خانيار" ذات مرة كنت أمر حبي ).�يعين اخلليفة األول   (موالنا نور الدين    
وامرأة عجوزين جالسني على قرب، فسألتهما عن صاحب القرب،         فرأيت رجالً   

. إنه قرب نيب، واملشهور أنه قرب يوز آسف النيب األمري أو قرب النيب احملترم             : فقاال
لقد جاء هذا النيب من أرض بعيدة جدا قبل         : من أين أتى نيب هنا؟ قاال     : قلت

رض، وفيـه ثقـب     كما أخرباين أن القرب األصلي هو حتت األ       . قرون عديدة 
كانت تفوح منه رائحة طيبة، ولكنها ال تفوح اآلن بعد ما دخل القرب مـاء               

وبعد انقـضاء   ). أي اخلليفة األول  (والنا نور الدين    ملفذكرت ذلك   . الفيضان
" جـامون " وظيفته يف    �مدة على هذا األمر وبعد أن ترك موالنا نور الدين           

 يف جملس كان موالنا نـور  �ود وهاجر إىل قاديان قال سيدنا املسيح املوع  
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وآوينامها إىل ربـوة ذات قـرارٍ       �أرى أن قول اهللا تعاىل      : الدين موجودا فيه  
 هاجر بعد حادث الصليب إىل أرض مثـل         � يشري إىل أن عيسى      �ومعنيٍ

 ما حكيت له عن القـرب        �للمسيح املوعود   فذكر اخلليفةُ األول    . كشمري
 وأمرين باملزيـد مـن      �ملسيح املوعود   فدعاين سيدنا ا  ". خانيار"يف حي   

فقمت ذا التحقيق متجوالً يف كشمري وأخذت توقيعات        . التحقيق عن القرب  
  .، فسر كثريا�  إليهوقدمتها بذلك ستة مئة عامل حنو 
 يف مقيما � املوعود املسيح كان ملا: وقال البخاري حسني تاج سيد روى
 شاه علي أمري سيد جديبواسطة  ه  حضرتتشرفت بلقاء    شاه، حامد مري بيت

 ستـصبح و هنا، وتعلّم قاديان إىل تعال :قائال وأمرين بيعيت � حضرته لَبِقَ
ثانوية يف وسجلت ١٩٠٦ عام يف قاديان إىل فجئت الروحانية،   للوالية اتاج 

 فرصـة ال يل وسـنحت  دوما � هجملس أحضر وكنت فيها، اإلسالم تعليم
  .لتنـزها يف �ه مع للخروج مرات عديدة

 توظفت يف مصلحة األراضي يف والية       ١٨٩٩يف عام   : �خان  سوين  ويقول  
فجاء املسؤول شـيخ    . أراضي الناس وحتديدها  مبساحة  ، وكنت أقوم    "بتيالة"

كم تبعد قاديان من هنا؟ : هاشم علي لتفقُّد األمور، فسر بعملنا جدا، وقال يل
ن خدام املسيح املوعـود     إنين م : فقال يل شيخ هاشم   . ٤ثالثون كوسا : قلت

هناك مرزا صار كبريا ملنظفـي احلمامـات،   : فقلت له . عليه الصالة والسالم  
معاذ اهللا، علمـا أن     (وهناك مرزا آخر ادعى بأنه عيسى ليسطو على األموال          
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 )الراوي مل يكن أمحديا يف ذلك الوقت، فانظروا إىل أسلوب كالمه عنـدها            
، "فتح علي شاه"قدمية ألحد أولياء اهللا امسه مقربةٌ " هت"وكان يف قرية تسمى 

 جاء إىل مقربة هذا الـويل،       �فرأيت بعد أيام يف املنام أن املسيح املوعود         
مث مر بعد ذلك    ، فجلس عليها، فبقيت عنده أقوم خبدمته،        بطانييتففرشت له   
إن إمام  : فقال يل " فتح علي شاه  "مث رأيت يف املنام صاحب القرب       . شهر كامل 

 مرزا غـالم أمحـد    : مرزا غالم أمحد؟ قال   : قلت. ت قد ولد يف قاديان    الوق
وبعد أيام رأيت هذا الويل يف      . فظننت أا أضغاث أحالم، ومل أبالِ ا      . احملترم

مل مل تذهب إىل قاديان ومل تبايع؟ اذهب إليه على عجلة           : املنام ثانية فقال يل   
وجئت إىل البيت، ولكين     فنويت البيعة بصدق وحصلت على اإلجازة     . وبايع 

تأخرت النشغايل يف بعض املشاكل العائلية، فزارين ويل اهللا هذا يف الرؤيا وقال 
. مل نأمرك باجللوس يف البيت، اذهب إىل قاديان على جناح السرعة وبايع           : يل

عند أقاريب، فقالوا   " راسغو"فخرجت من البيت يف اليوم نفسه، وبت يف قرية          
" فتح علي شاه  "فرضيت بقوهلم، فلقيين الويل     . هر ديسمرب سنذهب بعد ش  : يل

لقد جئت من مخسة عشر كوسا، وبقيت أمامك سـبعة          : يف الرؤيا ليالً وقال   
 ووصـلت إىل    عشر كوسا، وحنن معك، فماذا ختاف؟ فخرجت يف الصباح،        

 قد خرج يف نزهة مع عدد كبري من         �قاديان، فكان سيدنا املسيح املوعود      
إن : ية اجلنوب، فسألت الناس ملاذا اجتمع الناس يف الغابة فقالوا يل          الناس ناح 

 وحييتـه   إليـه ، فهم يرافقونه، فلحقتهم وتقدمت      نزهة خرج يف    �املريزا  
يف " مدهيانـه "من قريـة    :  من أين أتيت؟ فقلت له     �فسألين  . وصافحته

 نت سوين خانخانْ، فقال أأسوين حمافظة هوشياربور، فسألين ما امسك؟ قلت 
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 كان قد كشف حاله على املـسيح        �يبدو أن اهللا    ( صاحب الرؤى؟    نفسه
فقلت له أنا خادمك نفسه، فطلب مين أن أقيم ثالثة أيام،    )  أيضا �املوعود  

: فسوف يأخذ البيعة بعد ثالثة أيام، ففعال أخذ بيعيت بعد ثالثة أيام، وقال يل             
 �ألنه كان قيل له حبقه      (فقراُء،  كان املسيح الناصري أيضا قد بايعه أوال ال       

بأن الفقراء والسفَلة يبايعونه فادعى أنه مسيح، فلعل اخلرب بلغ املسيح املوعود            
إن الذين آمنوا باملسيح الناصري أوال هم أيضا كـانوا فقـراء،            : فقال) �

ظ مث وجه إيل بعض املواع    . صادقاعدين  : مث قال . وبايعين أنا أيضا الفقراُء أوال    
هي أن أوقن حق اليقني بصدقه، وأداوم على الصلوات اخلمس املكتوبة، وأن            و

فهذه النصائح الثالث جيب أن     . (االنطالقبوبعد ذلك أذن يل     . ال أكذب أبدا  
  ) يضعها كل أمحدي يف البال دوما

ذات يوم جاء سيدنا املـسيح املوعـود       :  ابن حممد خبش   �يقول فضل إهلي    
نني رضي اهللا عنها أثناء التنـزه إىل قريتنا، وعنـد           برفقة السيدة أم املؤم    �

هذا احلادث  (،   املاء ألن أم املؤمنني كانت عطشى      االنصراف أمرين بأن أُحضر   
، فقد سكبت يل والديت املاَء يف كأس        )�أيضا تطيعه    �يفيد كم كانت    

م ألقدمه هلا فاندفعت باملاء بسرعة، وكانا واقفَني يف الطريق فحني ناولـت أ            
ينبغي شرب املـاء جلوسـا      : �فقال  . املؤمنني املاء، بدأت تشرب واقفة    

           جرعة واحدة فأكملت فور مساع هذا القول وكانت بالكاد شربت فجلست
  . جالسة

بعد مث  كان الضيوف جيتمعون يف الغرفة املستديرة أوال        : �يقول نظام الدين    
 فداه أيب وأمي بأن اخلدام      � إىل سيدنا املسيح املوعود   يرفع  اخلرب  كان  ذلك  
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باكرا ومل يكن املولوي نور الدين قد حضر         �قد حضروا، فذات يوم جاء      
هذا اخلادم بأن أنادي املولوي احملترم، فأسرعت إىل عيادتـه           �بعد، فأمر   

؟ قلـت نعـم وهـو    �، فسألين هل قد وصل �ركضا وبلّغته ما قاله  
 الغرفة املستديرة ركضا فحـضر  يدعوك، فخرج من العيادة ركضا فوصل إىل     

طئ الرأس طويال، إال أن يوجه      أ عادة مط  � هوكان جيلس يف جملس   . الس
  . اخلطاب إليه�

 بأن املولوي غالم حممد املرحوم كان قد قال له          �يقول احلافظ مجال أمحد     
 أرسل أحدا إىل بيت سـيدنا نـور      �إن سيدنا املسيح املوعود     : ذات مرة 

: حلادية عشرة ليال تقريبا يطلب احلليب، فقال املولـوي يل         الدين يف الساعة ا   
ليس يف بيتنا حليب، فأرجو أن يئ احلليب من مكان مهما كلَّفك، فال ينبغي 

ورمبا كان ضيف قد جاء فطلب املسيح       ( خايل اليدين،    � هأن يعود رسولُ  
، فأسرعت فورا إىل أحد البيـوت أمـام دار          ) احلليب من أجله   �املوعود  

. لضيافة وأيقظت صاحبه، فحلب جاموسه فتهيأ احلليب بفـضل مـن اهللا           ا
واملالحظ أن الناس حيلبون اجلواميس عادة مساء لكنه حاول احلَلب مرة أخرى 

  . فخرج احلليب، فسر املولوي احملترم كثريا
 إن املولوي غالم حممد املرحوم حدثه أن شخصا         �يقول احلافظ مجال أمحد     

أخذ سيدنا نور الدين إىل بطالة لفحص أحـد          -نسي امسه    قد   -من بطالة   
 قـد سـأله عنـد    �، فكان   �املرضى بإذن من سيدنا املسيح املوعود       

مث . نعم يا سـيدي سـأعود     : االنطالق هل سيعود مساء، وكان قد قال له       
صادف أن نزل املطر غزيرا بعد وصوله إىل بطالة، حيث فاضت املياه يف كل              
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ل بأي شيء فعاد مساء إىل قاديان وقد مـشى يف الطريـق              مل يبا  همكان لكن 
حيث كان منسوب املاء قد ارتفع إىل الركبتني يف بعض األمـاكن وتعـرض         

 أبدى األسـف    �فحني علم بذلك املسيح املوعود      . لوخز األشواك أيضا  
  .مل أكن أقصد ذلك، ملاذا تأملت هلذه الدرجة: قائال

ذات يوم كان سيدنا نور الدين : احملترم باملغوليقول ميانْ عبد العزيز املعروف  
 جالسا يف عيادته يف الساعة الواحدة ظهرا تقريبا يف الصيف، فأرسلت إليه             �

قويل حلضرا : فقال للخادمة. أم املؤمنني رضي اهللا عنها خادمة ليأيت ليفصدها  
د  جدا من حيث القواعد الطبية، فعادت بع       ةإن احلجامة يف هذا املرض خطري     

قليل ونقلت الرسالة نفسها من أم املؤمنني رضي اهللا عنها، فأعاد هو أيـضا              
قـل يل   : وسألهوبعد فترة جاء ميانْ حممود أمحد إليه فاحتضنه         . اجلواب نفسه 

فمشى معه فورا فقـام     . يقول والدي تعال فافصد   : حبييب كيف أتيت؟ فقال   
كنت تقـول إنـه     : قهبالفصد، فقال له غالم حممد املوجود هناك عند انطال        

  . اآلن قد صدر األمر وال داعي التباع قواعد الطب: خطري، فقال
 إنه كان   �يقول ميانْ شرافت أمحد يف بيان حياة والده املولوي جاللِ الدين            

 كثريا، وهو أيضا بدوره كان يالطفه، ويشفق        �حيترم ويعظِّم اخلليفة األول     
ه من عائلة أعوان وكانـت والـدة        عليه، فكان املولوي جالل الدين ووالدت     

فكان . ود أيضا من عائلة أعوان، هلذا كانت بينهما عالقات  �اخلليفة األول   
 قد أمر املولوي جاللَ الدين بأنه إذا جاء إىل قاديان فإما أن             �اخلليفة األول   

 أو جيالسه بعده، وال يسمح له بالذهاب إىل         �حيضر جملس املسيح املوعود     
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: وأضاف وقال .  احملترم بأين كنت أفعل ذلك بالضبط      والدي قال. مكان آخر 
  . ذات مرة مكثت شهر رمضان يف قاديان وصمت الشهر هنالك

يف تلـك   : يقول السيد حممد ظفر اهللا خان ابن شودهري نصر اهللا خـان           
 يلقي درس املثنوي الرومي يف غرفـة ملحقـة          �األيام كان اخلليفة األول     

كنـت أحظـى   . الطبيب قطب الدين حاليا   مبستوصفه حيث يقع مستوصف     
أذكر جيدا أنه كان حيدث أحيانا أن يأيت شخص         .  برفقة والدي  �بصحبته  

.  وهو موجود يف اخلارج�لقد جاء املسيح املوعود : يف أثناء الدرس ويقول
 يوقف الدرس فور مساعه ذلك ويقف احتراما، وكان         �فكان اخلليفة األول    

ل أن يلبس حذاءه وهو يهرول، وبسبب ذلك        مامته حول رأسه وحياو   عيلف  
وكلما جلس اخلليفة األول يف جملس املسيح     . كانت صورة حذائه تتشوه دائما    

 ما كان يرفع رأسه لريى وجهه الكرمي ما مل يناده املسيح املوعود    �املوعود  
� .  

لقد روي يل أن اجلميع بايعوا اخلليفة    : يقول السيد صويف غالم حممد احملترم     
كنت إىل  : وقال اخلليفة األول بعد ذلك    . �ول بعد وفاة املسيح املوعود      األ

كانـت  . يوم أمس أخاكم أما اآلن فقد صرت أبا لكم، فعليكم أن تطيعوين           
. �السيدة أمة احلفيظ بيغم احملترمة هي الصغرى من أوالد املسيح املوعود            

حلفيظ ألطعتـها   لو بويعت السيدة أَمةُ ا    : فكان اخلليفة األول يذكرها ويقول    
  . �كما أطعت املسيح املوعود 

ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجات هؤالء الصحابة مجيعا وأن يكونـوا مـع          
املسيح املوعود يف العامل املقبل أيضا كما كانوا يتمنون، وحيقق أمانيهم هذه،            
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على سبيل الصدق والوفاء، ويوفقنا حنن أيضا        للثباتوأن يوفق ذريام أيضا     
وأن نرث  . ة مع إمام الزمان مطيعني إياه طاعة كاملة       ينى على عالقة مت   أن نبق 

وأن نضرب أمثلة سامية للوفاء واحلب مـع        . أدعيته اليت دعاها للمخلصني له    
فكما قرأت عليكم كالم    . �القدرة الثانية أي اخلالفة اليت قامت بعد وفاته         

ـ ى صلة متي، ال بد لنا من الطاعة الكاملة لنكون عل        �اخلليفة األول    ة مـع  ن
اخلالفة ونكون جزءا ال يتجزأ من اجلماعة اليت سـترث أفـضال اهللا تعـاىل               
وإنعاماته ألن نزول أفضال اهللا ال ميكن بدون ذلك، ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا              

  . مجيعا لذلك
اجلنـازة  . رحومنيِمبعد صالة اجلمعة والعصر سأصلي صالة الغائب على         

ولد الشهيد يف إحدى القرى     . د بن مبارك أمحد   لشهيد طارق أمح  لاألوىل هي   
. ، وقد انتقل والد الشهيد إىل رمحة اهللا قبل والدته بـشهرين           "لَيه"يف حمافظة   

كان إنسانا ذكيا وفطينا .  عاما عند االستشهاد٤١ من العمر يبلغكان الشهيد 
تاريخ سوق ب تلل" لَيه"حمافظة  " كَرور"لقد ذهب السيد طارق إىل مدينة       . جدا
اتـصل  . م، وكان يريد أن يسدد الديون لبعض التجار هنـاك   ١٧/٥/٢٠١٢

الساعة الرابعة مساء قبيل العودة وسأل إذا كانـت هنـاك بعـض              حنوببيته  
ومل يتم التواصل معه بعد ذلك ومل يـصل         . احلاجيات املنـزلية جيب شراؤها   

عد ذلك أن   مث علم ب  . فاتصل به أهله باهلاتف ولكن بدون جدوى      . إىل البيت 
مث عثر  . بعض اهولني اختطفوه يف الطريق إىل بيته وأخذوه إىل مكان جمهول          
وقـد  . على جثته مربوطة اليدين والقدمني إذ كان قد تعرض لتعذيب شديد          
وقـد  . كِسرت إحدى قدميه أثناء التعذيب باإلضافة إىل كتفـه وأضـالعه          
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وكانت هناك  . عينهلوحظت آثار املسامري على ركبتيه وضربات شديدة على         
وبعد كل هذا   . ضربات كثرية على رأسه أيضا توحي بتعرضه لتعذيب شديد        

التعذيب الشنيع أطلقوا الرصاص على رأسه وأردوه شهيدا، إنا هللا وإنا إليـه             
وضعوا  أم الوحشيةفوق والوحشية ظلم الظلم فوق المث انظروا إىل   . راجعون

ت القناة قليلة املياه يف ذلك الوقـت        كان. يف القناة  وقذفوهاجثته يف صندوق    
  . وإال لكان من املتعذر العثور على اجلثة

 مـشوهة يف اليوم التايل أعلنت الشرطة بأم عثروا على جثة، وكانـت            
ألن اجلثة كانت يف حالة سيئة      تعرفوا عليه   رجة مل يستطع ذوو الشهيد أن ي      لد

عد ذلك من ثيابـه ومـن     متاما، غري أم استطاعوا أن يعرفوه ب       ومشوهةجدا  
  . بعض العالمات األخرى

لقد جاء يف التقرير الوارد من أمري اجلماعة احمللي أن سبب استـشهاده مل              
ولكنين أرى أن معارضة اجلماعة هي السبب       . يكن عائدا إىل معارضة اجلماعة    

وراء استشهاده، ألن الشهيد مل يكن يف خصام أو معارضة مع أحد لكونـه              
وقد أُطلق الرصاص من قبل على أحد أقاربـه أيـضا           . بعطيب القلب والط  
ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجـات الـشهيد         . ه جبروح بالغة  ئوأصيب من جرا  

. وجيعل األعداء عربة سريعا ويظهر حبق اجلماعة آيات واضحة وبأقرب وقت          
مل نطلـب   مـا   اعلموا جيدا أنه ما مل نركّز على األدعية يف هذه الظروف و           

. اهللا تعاىل ملا شاهدنا تلك النجاحات الـيت وعـدنا اهللا تعـاىل            اآليات من   
النجاحات اليت تأيت بعد اآليات عادة هي اليت تكون واضحة وجلية حىت يراها             

ات اخلارقة للعادة عندما خنضع أمـام  حاجتنال الن. األعداء أيضا فيقبلون احلق   
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اده، نـدعو اهللا    اهللا تعاىل بالتضرع واالبتهال وندعوه بكثرة ونؤدي حقوق عب        
امسه السيد  ، و أحد إخوة الشهيد يعمل داعيةً للجماعة     . تعاىل أن يوفقنا لذلك   

 يف رسالته كثريا من ميزات الشهيد منها أنه كان          عارف أمحد، وقد كتب إيلَّ    
االبن األكرب يبلغ من . ترك الشهيد وراءه أرملة وستة أبناء وبنتني. جمتهدا كثريا

ندعو اهللا تعاىل أن    . بلغ عامني، واآلخرون بني ذلك    عاما واألصغر ي   ١٨العمر  
  . حيفظهم ويرعاهم مجيعا

اجلنازة الثانية هي للسيدة أمة القيوم زوجة السيد عبد السالم اليت توفيـت             
كانت عائلة املرحومة مـن     . م، إنا هللا وإنا إليه راجعون     ٣/٥/٢٠١٢بتاريخ  

 مشتركة يف نظام تكان. يةالعائالت العريقة اليت استوطنت ربوة منذ زمن البدا
أحد أبنائها السيد عبـد  . الوصية وقد تركت وراءها ثالث بنات ومخسة أبناء       

الرفيع يسكن هنا وبعضهم يسكنون يف هولندا ويف ربوة أيضا، كما يـدرس             
ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجاـا،       . حفيداها يف اجلامعة األمحدية يف بريطانيا     

  .  آمني
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