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 اليت ألقاها أمري املؤمنني سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
 م10/4/2020 بتاريخ اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 

 مسجد املبارك يف إسالم آابد بربيطانيايف 
****** 
 ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطانأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـــهو وأشهد أن  م  

َك نـَْعبُ جيم. الر   َك دُ بْسِم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم* اْلَْْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِ ين * إَّيَّ  َوإَّيَّ
 .و آمنيْم َوال الضَّالِ نيَ ِذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغرْي اْلَمْغُضوب َعَلْيهَنْسَتعنُي * اْهداَن الصِ َراَط اْلُمْسَتقيَم * ِصَراط الَّ 

كلهمو   قد أقلقت األحباب واألغيار الظروف السائدة يف العامل يف هذه األَّيم نتيجة وابء الكوروانال شك أن 
ناس قلقا شـــــــديدا . فيبدي الاملرض هذا كانأَّي    بناء على أمراض أقارهبم وأعزهتم يكتب الناس إيل  مبدين قلقهمف

إن كان مصااب مبرض و  ضعف املريض اجلسديال يصاب املريض ابلوابء املنتشر بسبب لئلظروف الراهنة بسبب ا
 هناك بعض من األمحديني أيضا أصيبوا هبذا املرض. و آخر مبدئيا. 

ي ما ال ندر  دعاة وقال:أحد ال من كل حدب وصـــــوب. لقد كتب إيل   ابلقلق  اطابختصـــــارو إن العامل كله 
ل حادث يف العامل. يقو هو ما  يف اْلقيقة ال يُعرفمتاما ألنه  الذي حدث وما هو حادث. إن كالمه صـــــــــــــ يح
ْنَساُن َما ََلَاالقرآن الكرمي عن الظروف السائدة حاليا يف العامل:   (4 :)الزلزلة َوَقاَل اإْلِ

األوبئة واجملاعات  ذكر ســـــيدان املصـــــلح املوعود من اآلن مو أي قبل مئة عام 1920يف شـــــباط/فرباير عام 
ادًة بطبيعة عن األوبئة واالبتالءات حتل رحا اآلية املذكورة إبجياز وقال إشــــــاوالطوافني )مجع طوفان( واالبتالءات 

 االبتالءات على مصراعيها.  ولكن يف هذا الزمن قد افتت ت أبوابُ اْلالو 
عد بع ة ائلة ببك رة هأان أيضـــــا أقول منذ عدة ســـــنني ماضـــــية أن الطوافني والزالزل واألوبئة قد ك رت يف العامل 

ه األوبئة حتل هذر العامل من البالَّي واآلفات الســــــــماوية. منذ أن حذ  ال ســــــــيما و  وســــــــيدان املســــــــيح املوعود 
ب علينا أن . ففي هذه الظروف جيقه وعبادهحقوق خالقهم وحقوق خلبوجه عام ليؤدوا  واآلفات لتنبيه الناس

ني اليت عندما الطوافو . هناك بعض األمراض واألوبئة أيضـــــــــاخنضـــــــــع أمام هللا تعاىل أك ر من ذي قبل وننبه العامل 
 حتل ابلعامل تؤثر يف اجلميع بشكل طبيعي. 

بنا ولكن ما دمنا ما معناه: صـــــــــ يح أنه ال عالقة لبعض االبتالءات  وقد قال ســـــــــيدان املصـــــــــلح املوعود 
تؤثر فينا أيضـــــا ســـــو مبعىن أهنا واجملاعاتنعيش يف هذا العامل فال بد أن نواجه إىل حد ما عديدا منها م ل األوبئة 

وال حُتفظ منها اجلماعات الرابنية كليا ألن ذلك ينايف ِحَكم هللا تعاىل. ولكن املؤمن مير هبا خاضـــــــــــــعا هلل تعاىل 
 . تلكأَّيم املشاكل م ل يف  وشاكرا له 



. فيجب فكما قلت آنفا علينا أن خنضــع أمام هللا تعاىل بوجه خايف يف هذه األَّيم ونطلب رمحته وفضــله 
 على كل أمحدي أن خيضع أمام هللا أك ر من ذي قبل. 

ي أو راء وقائحاجة للقيام أبي إجُيدلون بتعليقات خمتلفة م ل قوَلم إن هذا الوابء جاء آيًة وال  بعض الناس
عالجو أو يقومون بتعليقات أخرى من هذا القبيل اليت جترح مشــــــاعر اآلخرين. ولك: أقول: ال نعرف هل هذه 

كر هذا يف ذ أيضـــــــا آية بوجه خايف أم الو ولكننا نقول على أية حالو كما قلت آنفا وقلت قبل بضـــــــع خطب 
. فيمكن قول ة سيدان املسيح املوعود الوابء أن البالَّي واآلفات األرضية والسماوية قد ك رت بشدة بعد بع 

ربط الوابء املنتشـــــــر حاليا ابلطاعون الذي تفشـــــــى يف زمن املســـــــيح املوعود  ال جيوز هذا الكالم بوجه عام ولكن
ضعاف اإلميان.  هماألمحديني الذين أصيبوا به أو ماتوا بسببه ن ال حيق ألحد أن يقول أبو  و 

ولكن مرض  والذين ماتوا به شـــــــــــهداء النيب وقد عدَّ . ود لقد تفشـــــــــــى الطاعون آيًة للمســـــــــــيح املوع
عنه بوجه خايفو وأعلن املســـــيح  الطاعون املذكور كان قد ظهر كآيةو وقد أخرب هللا تعاىل املســـــيَح املوعود 

شــأن آخر  أنه آيٌة وأعطى اجلماعة تعليمات أيضــا بشــأنهو لذا كان للطاعون املنتشــر يف زمنه  املوعود 
ذات مرة أن يعلن يف  1للجماعة بل أمر الســــــــــيد مفيت متاما. ولكن إىل جانب ذلك قال املســــــــــيح املوعود 

أدعو هللا تعاىل ك ريا ألفراد مجاعيت لينقذهمو ولكن ي بت من القرآن الكرمي أنه عندما ينزل غضـــب ن: إ : اجلرائد
الصاْلون   )أي ال يُنقذ من ضرره حبسب أعماله. كل واحد  يعاَملو هللا يتضرر به الصاْلون أيضا مع الطاْلنيو 

ال أبن الصاْلني أيضا يتأثرون حبسب ق كليا بل يتضرر الصاْلون أيضاو كما سبق الذكر أن املصلح املوعود 
 ( قانون الطبيعة

خذوا طوفان نوح م ال فقد مشل اجلميع. واملعلوم أنه مل يعلم كل رجل وكل امرأة  :يتابع املســـــــــيح املوعود 
 الفتوحات اليت حصـــــــــــــلت يف تضـــــــــــــرروا به(مع ذلك )ولكنهم وطفل بوجه كامل ما هو اد عاء نوح وما أدلته؟ 
يف اجلهادو وانلوا  وقد خاض الصـــــــــــ ابة مع رســـــــــــول هللا  اْلروب كانت مبنزلة آية على صـــــــــــدق اإلســـــــــــالم.

ري أهنم انلوا غلفتوحاتو مث اندلعت اْلروب يف زمن اخللفاء الراشـــــــدينو وُم: املســـــــلمون ابَلزمية أيضـــــــا أحياانو ا
 الفتوحات بوجه عام. 

ولكن مات املسلمون أيضا  مبنزلة آية على صدق اإلسالم ت كانتالفتوحاتلك : املسيح املوعود  يقول
يف  قُتلوا املســــــلمني أيضــــــا إن بل -مع أن اجلهاد كان آية- فلم يُقتل الكفار فقط .يف كل حرب مع الكفار

و ولكن من قُتل يف اجلهاد من املســــلمني ش ي شــــهيًدا. كذلك إن الطاعون آية على صــــدقناو تلك اْلروب
 . بعض من أفراد مجاعتنا أيضاوميكن أن يستشهد به 
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ال أهوائهاو مث أد وا حقوق العباد وأمت وا األعمأد وا حقوق هللا أوال وطهِ روا نفوسكم من : مث يقول حضرته 
 الصاْلة. آمنوا ابهلل إمياان صادقا وادعوا هللا تعاىل متضرعني. جيب أال ميضي يوم دون أن تدعوا هللا فيه

 ته.اابكني على عتب
 الظاهرة أيضا أي التزموا ابالحتياطات الالزمة.  األسباب: مث ينبغي أن تراعوا مث يقول 
بكل  ممواساة اتمة وساعدوهوذويه  هوأهلَ  ومن أصيب منكم ابلطاعون بقدر هللا تعاىل واسوه: مث قال 

ِخروامعىن الكلمة وال   أي ابذلوا قصارى جهودكم لعالجه. جهدا يف عالجه. تد 
ي أولكن اعلموا أنه ليس املراد من مواساتكم أن تتضرروا أبنفاسه وثيابه امللوَّثةو بل جيب أن جتتنبوها. 

ينبغي أن تقوموا مبواساهتم ولكن ال بد من االحتياطات الالزمةو وال بد من االلتزام ابلتدابري الوقائية لتجنب 
 اإلصابة.

حتياطات أن يضعوا نصب أعينهم مجيع اال وهو فينبغي على املساعدين أن يتعلموا من هذه النصائح درًسا
زَّيرة الناس  نعحتياطات األخرى. كذلك ينبغي االمتنا  نصح اليوم كارتداء أقنعة الوجه واالما يُ كالالزمة  

 يف بيوهتم ألن اْلكومة منعت من ذلك فال بد من جتنبها.
يف حني أن ما  والناس هناك ويقابلوناْلدائق العامة ون راتدظل البعض يرغم منع اْلكومة يف بريطانيا ي

لجلوس ذا اإلذن لهش ت به اْلكومة يقتصر على املشي قليال وقضاء وقت يسري يف اَلواء الطلقو وليس 
نزهة مع اآلخرين. إنه طريق خاطئو وال زالت اْلكومة تقوم مرة بعد أخرى ليف اْلدائق العامة والقيام اب

كم خرجتم للتنفس تم تقولون أبنبتوعية الناس الذين يقصدون اْلدائق بسياراهتم. تقول َلم اْلكومة: إن كن
يف اَلواء الطلق وملمارسة الرَّيضة فعليكم أن أتتوا ماشني أو على الدراجاتو أما الذهاب إىل اْلدائق 

إيقاف  إغالق أماكن ئ. وألجل ذلك أعلنت بعض البلدَّيتفهو طريق خاط مجاعيةابلسيارات وبصورة 
 .السيارتو فال يسمح لدخول السيارات وإيقافها هناك

ام األمحدية عدًدا كبريًا من  وعلى أية حال على األمحديني جتنب م ل هذه األعمال. لقد قد م جملس خد 
 هدت إليهم أعمال املساعدة وهم يقومون هبا أن يلتزموا ابالحتياطاتو فعلى من عُ يف هذه األزمة املتطوعني

لقوا أنفسهم لفة هذه التدابري الوقائيةو وأال يوأن جيتنبوا خما داعني هللاالالزمة ويقوموا أبداء واجب املساعدة 
 كل شدة. و فعليكم ابختاذ التدابري الوقائية بشجاعةوليس  ألن ذلك يكون جهالً التهلكة دومنا سببو  إىل

: ومن مات هبذا املرضو ال شح هللاو فهو شهيد وال حاجة إىل غسله وال إىل كفنه  مث قال حضرته 
 ابه العادية. فإنه سيعامل معاملة الشهيد. كفنا جديدا بل ادفنوه يف ثي



كان ذلك يف زمن تفشي الطاعونو أما اآلن فقد ش ت اْلكومة إىل حد ما لغسل امليت وكفنه أيضا. 
 الظروف الصعبة يف ذلك العصر. خيص نه ال حاجة لذلك فكانأب أما ما قاله املسيح املوعود 

 ياب حافظوا على نظافة المؤكًدا على االهتمام بنظافة البيوت وأوصى بشكل خايف قائال:  مث قال 
 . اآلسنة واهتموا بنظافة جماري املياه

الدول غري املتطورة ختص  يتمتع نظام اْلياة هنا ابلصرف الص ي حتت األرضو ولكن نصي ة حضرته 
 .روري هناك احملافظة على نظافة تلك اجملارياآلسنة فيها مكشوفةو ومن الض هاليت تكون جماري امليا

 بشكل خايف: وفوق كل ذلك طهِ روا قلوبكم وتصاْلوا مع هللا صل ا كامال. مث قال 
لذي ا فعلينا االهتمام بكل هذه األمور بشكل خايف يف ظل الظروف الراهنة اليت نعيشها جراء هذا الوابء

لينا أن خنضع أمام لناو وع مفتوحٌ دوما أن طريق األدعية البعض. ينبغي أن نتذكر  أتثر به اجلميع كما كتب
بل الدعوات إن خضعنا يقوهو هللا تعاىل ابليقني التام أنه تعاىل فتح لنا طريق الدعوات وإنه شيع الدعاءو 

االستجابةو فهو أعلم هبا. علينا بشكل عام أن ندعو ألنفسنا  هذه أمامه خملصني لهو أما كيف تكون
 وألحبائنا وأعزائنا وللجماعة وللبشرية كلها.

اْليطة  الذين ال يتوفر لديهم أسباب -أيضا أمحديونولعل بعضهم -هناك ك ري من الناس يف هذا العامل 
ألكل والشربو لالالزمة واد امل ج والتلقي العاللوالوقاية والذين ال تتوفر لديهم مرافق الص ة وإمكانيات 

رمحهم هللا وإَّيان مجيعا. نسعى جاهدين على مستوى اجلماعة يف الظروف الراهنة أن نوصل املواد الغذائية 
و بل حناول يف هذا العمل  مجيع األمحدينيو ولكن مع ذلك ميكن أن حيدث تقصريالطبية إىل اتاملساعدو 

نقوم هبذه  .الطبية وغريها إىل غري األمحديني أيضا حي ما كانت اْلاجةة املساعدأن تصل املواد الغذائية و 
إن وسائل ف. مع ذلك اخلالصة مدفوعني بعاطفة املواساة وغاية ألنفسنا بل نقوم هبااخلدمة دون أي هدف 

لغذائية ا قائلني أبن ما يقوم به األمحديون من إيصال املواد نااإلعالم املتعصبة أو العلماء املزعومني يتهمون
  طرق تبليغهم. هكذا أو املساعدة الطبية فهو لتبليغ دعوهتم ولكي تفتح َلم

أعلم بنياتنا وإخالصناو وأقول لكم مكررا: ركِ زوا ك ريا على  على كل حال حنن ال نبايل هبذه التهم فاهلل 
كل فرد من أبناء اجلماعة على كل األصعدة واجلماعةَ إمجاال ومحاهم   هللا  حِفظالدعاء والدعاء والدعاءو 

 وأن نتشرف بفيض قبول أدعيتنا. وإَّيكم ألن ندعوه  وآمَنهمو وفق: هللا 
وأود أن أقول أيضا أن بعض األمحديني الذين يعملون أعمال التجارةو جيب أن ال يسعوا يف هذه األَّيم 

ال من اْلصول على أرابح غري ضرورية يف أشياء األكل والشرب لل صول على ربح غري ضروريو وبد
لبشريةو األمر خلدمة ا املناسبة قل ربح كمكن. فهذه هي األَّيمأبواألشياء املهمة األخرىو جيب أن يبيعوها 



أيضاو أن اخلقوا فيكم صفة املواساةو وهذه هي األَّيم ألداء  الذي نص نا به سيدان املسيح املوعود 
وا أعمال جتارهتم يف هذه األَّيم بدافع  باد والفوز بقرب هللا. وفق هللا حقوق الع مجيع التجار أن يسريِ 

 املواساة بدال من اْلصول على أرابح غري ضرورية.
يف اآلونة األخرية يف  اآلن أريد أن أتناول ذكر خادم خملص جدا جدا للجماعة الذي تويف بقضاء هللا 

 ان إليه راجعون. اشه انصر أمحد سعيد احملرتم. إبريل الفائت إان هلل وإ 5
يف مدينة َدسكه التابعة حملافظة سيالكوت وكان اسم والده  1951كان انصر أمحد سعيد احملرتم من مواليد 

ة رس للمرحللق دراسة عاليةو وإمنا دأمحدَّي من الوالدة ومل يتانصر أمحد سعيد احملرتم دين احملرتم. كان الاتج 
مت تعيينه عامال يف قسم "اْلرس اخلايف" يف نظارة األمور العامةو  1973املتوسطة )الصف ال امن(. يف عام 

حني هاجر حضرة اخلليفة الرابع رمحه هللا إىل بريطانيا ْلق به املرحوم أيضا بعد سنتني  1983مث يف عام 
ل حال انتقل املرحوم يف . على ك1984و وأعتقد أن حضرته كان قد هاجر يف إبريل 1985أي يف 
و حيث أحيل إىل التقاعد 2010من ربوة إىل بريطانياو وظل خيدم اجلماعة حىت أكتوبر عام  1985

سنة من العمر لكنه اتبع خدمته حىت بعد التقاعد وظل يؤدي  60حبسب قواعد اجلماعة عند بلوغه 
 هذه األَّيم يف عهدي. قد ُوفق للخدمة من عهد اخلليفة ال الث إىل  واجبهو وبفضل هللا 

كان املرحوم انصر سعيد يتصف خبصال محيدة عدةو فكان يعمل عمله مبنتهى اإلخاليف والنشاطو وكانت 
عالقة اْلب الصادق مع اخلالفة األمحديةو لقد ترك وراءه زوجته السيدة كل وم بيغم احملرتمة وابنه  تربطه

السيد خالد سعيد وأوالدهو وخالد سعيد احملرتم أيضا يعمل متطوعا يف اْلرس اخلايف ابنتظامو جعله هللا 
 ن. الصرب السلوا م يل أبيه املرحوم انصر سعيدو ووفقه القتفاء أثرهو وأَلم زوجة املرحوم 

انصر  والَديْ  و إننفسه يقول األستاذ  مود وهو ابن خال املرحوم وكان موظفا يف اجليشو وله عمر املرحوم
سعيد أيضا قاال له أن يتوظف يف اجليش فقال َلما إذا أردت أن أتوظف فسوف أتوظف يف اجلماعةو وإال 

عد وقال سأظل أعمل مزارعا. لكنه فيما ب اعيةزر سوف أعمل يف مزرعيت الصغريةو حيث كان لوالده أرض 
ن أقاربه ك ريا ويعت: هبمو وكان يساعد ك ريا م  وأعزائهقد توظف يف اجلماعة. فكان حيب مجيع أقاربه 

 احملتاجني بصمت. 
يقول األستاذ شكور من اْلرس اخلايف يف ربوةو لقد تسىن يل العمل مع املرحوم انصر سعيد يف لندن من 

فوجدته دوما وفيا للخالفة ومطيعا وخملصا يف عملهو فكان حيضر قبل بدء الدوامو  1998 إىل 1990عام 
أن يبقى  جيبوإذا كانت عنده رسالة سرية فكان حيافظ عليها وكان ينصح زمالءه أيضا أن السر عندهم 

 زمالئه.من سراو ومل يكن يفشي سره ألحد 



املرحوم انصر سعيد موظفا وفيا جداو فكانت روحه يقول العميد  مود أمحد مديُر اْلرس اخلايفو كان 
دمة غايته املتوخاة خ تاملادية متاماو إذ كاناألمور زاهدا يف  وكانتطوف حول اخلالفة األمحدية فقطو 

الدين ف سبو إذ مل يكن يشغل ابَله غرُي خدمة الدينو فكان يتمىن من صميم فؤاده أن يلفظ أنفاسه 
ل ذلك. كان مضيافا ومنقطع النظري يف الضيافةو وكان يكرم ك هللا له ف ققاألخرية على أعتاب اخلالفة 

الستجابة لكل ا كان يُعد  ه. مل ينطق بكلمة الشكوى قطو ودوما  صغري وكبريو وكان يكرم ك ريا من يكربُ 
ته اأمر واجباو فكان منوذجا عدمي امل ال لوقف اْلياة. وأقول إن من الصواب متاما أنه خدم اجلماعة يف حي

 بعفاف وصدق.                            
لح : الحظُت عدة مرات أن املرحوم كان ُيصو قائالً أبملانيا طالب يف اجلامعة األمحدية وهارون كتب السيد

بني الناس إذا تناز  بعُض معارفه. قال أيضا: مرة سألُت املرحوَم هل تذهب للعطلة؟ فقال: إن خدمة 
 اخلليفة وأداء الواجبات َلي الرخصة لواقف اْلياة وجيب أال يكون له هدف آخر. 

ن ذا ة وجهه وُحبه. ص يح أن املرحوم مل يكمث كتب ك ري من الناس عن أخالقه وإكرامه للضيوف وطالق
به.   لكونه خادما غري عاديو وكل من لقيه أُعجب اجلميعمنصب كبري يف اجلماعة ولكنه كان  بواب لدى 

: كان املرحوم صاحب أخالق وعادات مجيلة. وكان يتمىن اخلري و يقولكتب السيد نصري ابجوة من أملانيا
 ع ويفرح مبساعدة اآلخرين ويشعر بطمأنينة القلب يف ذلك. للجميع ويبقى جاهزا خلدمة اجلمي

و أمريكا ال أستطيع أن أقرأها كلها. كتب السيد أويس من يف ذكر مآثر املرحوم أتلقى الرسائل من بالد ك رية
: كلما زار املرحوم أمريكا لقي: بوجه طليقو ومل أر يف وجهه أمارات التعب قطو وكان يلقى اخلدام يقول

 فهمهم بلطف عن أمر اْلراسة وحياول تشجيعهمو وهذه كانت ميزته. حبب ويُ 
كتب السيد فريوز عامل عن ميزات املرحوم وتواضعهو وقال: كان يستضيف: حني كنُت وحيداو مث ذكر عن 
عبادته وقال: رأيُت املرحوم يدعو بتضر  وحرقة يف صالة التهجد يف املسجد حني كان اخلليفة الرابع رمحه 

 وعاىل مريضا. مث كتب السيد حسنات من أملانيا وهو رئيس خدام األمحدية السابق أبملانيا وواقف اْلياةهللا ت
غاية ومع للخالفة. كان بسيطا لل ووفاءهحني كنُت أرى إخالصه وشوقه ألداء واجبه  ه: كنُت أغبطقائالً 

ن أمور ل مُت منه ك ريا مذلك كان ميلك معرفة عجيبة. مث كتب: عندما كنُت رئيَس خدام األمحدية تع
يُظهر أنه ُمسن  وضعيف بل كان يبدو شااب م ل اآلخرين أثناء اْلراسة. مل يكن يت مل  مل يكناْلراسة. 

أن يُعاَمل معاملة خاصة بسبب ِكرب ِسن ه بل كان حيب  أن يؤدي واجبات اْلراسة م ل اخلدام اآلخرين. 
بات جوكان حيرتم الصغار ويعاملهم بلطف حبيث كنا نشعر ابخلجل. كان يشجع اخلدام أثناء أداء وا

ولكن  تعليميةالدورات الاْلراسة. مث كتب شيئا مجيال وهو أن الناس يعطون دروَس اْلراسة ابلكالم أو بعقد 



املرحوم كان يُعل منا بنموذجه العملي وبِتَـنَـبُِّهه وإخالِصه وأدعيِته. وكل ما القيناه قال لنا ادعوا يل أن تكون 
 عاقبيت حسنة. 

كتب الروسي إضافة إىل ما كتبه اآلخرون: كان املرحوم يساعد ك ريا من مث كتب السيد خالد أمحد من امل
احملتاجني كما كان حيث اآلخرين من األثرَّيء ويُرغ بهم دوما يف مساعدة إخوهتم احملتاجني. ومن ميزاته إكرام 
الضيف وكان يستضيف ضيوف اجللسة السنوية بوجه خايف وكان حيرتم ضيوف اجللسة ويدعو يف بيته 

م ويعقد جلسات خالية من التكلف ويقد   ومساءً من املركز أو من البالد األخرى صباحا  اآلتنيف الضيو 
 . ربكاً هبات صلى عليها اخلليفة يف املسجدكان قد َلم طعاما شهيا مث كان يُعطي الضيوف سجادات  

كالمه لطيفا   أسلوب و وكانواإلخاليفكتب السيد أطهر زبري من أملانيا أيضا أن من ميزاته الوفاء ابخلالفة 
 تعاىل نوبته مل يشكو املرحوم ذلك بل كان يشكر هللا عنولينا. وأثناء اْلراسة ابلتناوب لو أتخر عامل آخر 

أنه وف قه ْلراسة اخلليفة ملزيد من الوقت. كان يظل مستعدا ألداء واجبه اْلراسيو وإذا مرض مل يرُج تْرك 
ع: سأل ابنه عن الوقت وملا ُأخرب ابلوقت قال متأسفا: هذا ي عمِله بل شعُت أنه يف مرضه األخري أيضا

فرصة اْلراسةو أْي لن أمتكن اليوم من أداء واجيب. كان يهتم بواجبه حىت يف املرض  فاتت:قد أن اليوم 
 الشديد. 

دي ؤ مث كتب من بريطانيا السيد محزة رشيد: كان  با وعطوفا ومشجِ عا اآلخرين وصاْلا ومنوذجا للخدام وي
 دافعب واجبه بكل جهد وشوقو وحيب اخلالفة حبا شديدا ويوج ه اخلدام دوما أن يؤدوا واجبات اْلراسة

 اْلب للخالفة وأن يقدموا هذا اْلب على مجيع األشياء األخرى. من 
الداعية يف إندونيسيا وهو يت دث عن املرحوم عندما جاء إىل أندونيسيا مع  "سيد طه نور"وكتب السيد 

: كان املرحوم مقيما يف املسجد هنا ومل يكن يف املسجد غس الةو 2000اخلليفة الرابع رمحه هللا عام حضرة 
فقلنا له أعطنا مالبسك لنذهب هبا ونغلسها يف اخلارج. فقال هو وزميله الذي كان يرافقه: إننا نغسل ثيابنا 

رغم إْلاحنا  ومل يعطنا املرحوم ثيابه نطلب من اآلخرين غسل مالبسنا. أنأبنفسنا. إننا خدٌم وال يليق بنا 
 الشديد. 

هذه أمور بسيطة يف ظاهر األمرو ولكنها تدل على حقيقة وقف الواقف لل ياةو وكيف جيب أن يكون  
 كل َمن نذر حياته لوجه هللا تعاىل. وإن يف ذلك درًسا للشباب.

ان املرحوم يف اململكة املت دة: ك وكتب السيد عدانن ظفرو "املهتم احمللي" األسبق مبجلس خدام األمحدية
واْلراسةو ولكن  بحي نا على أداء خدمة اْلراسة ابنتباه. وقد عل منا أمورا ك رية تتعلق آبداب األكل والشر 



و نظروبُعِد  رية انفذةببصاألهم  أنه عل م: آداب اخلالفةو وكيف ميكن تقوية العالقة مع اخلليفة. كان يتمتع 
 نفع: رأيه دائما. وكلما استشرته يف أمر

سنوات بدًءا من  9وكتب السيد أطهر أمحد الذي يعمل يف قسم اْلراسة اخلاصة: قمت خبدمة اْلراسة 
قسم "العمومي" مث ملا انضممت إىل قسم ال. يف البداية كنت أقوم ابخلدمة حتت 2020إىل  2011عام 

عاماو فأرجو أن  48مع ثالثة خلفاء لـ خبدمة اْلراسة اخلاصة  اْلراسة اخلاصةو قلت للمرحوم: لقد قمتَ 
تسدي يل نصي ة معينة ألمتكن من اخلدمة م لكو فقال املرحوم: عليك أن تفتح هنا عينيك وأذنيكو 

 ومتسك لسانكو وتواظب على الدعاء. 
ال بد لكل واقف لل ياة من العمل هباو بل هي ضرورية لكل عامل وخادم ومسؤول  النصي ةاْلق أن هذه 

 عة. إهنا وصية حكيمة جدا. يف اجلما
أنه  -كان املرحوم معروفًا بلقب "الله جي"  –مع السيد الله جي  من خالل العملمث كتب هذا: علمُت 

إذا جاءك األمر من املسؤول فعليك تنفيذه كما هو متاما. كان املرحوم بنفسه ينفذ هذه األوامر هبذه الطريقة  
كما كان جيعل اآلخرين يعملون هبا على هذا الشكلو كان ال يؤوَلا أبنه ميكننا العمل هبا هكذا أو هكذاو 

أن تنفذ األمر بقدر ما يقال لك وكما يقال لك متاما. فكان يعمل كما أُمر مئة  بل كان يقول: عليك
نوبة اْلراسة قبلك كان  ابملئةو كما كان جيعلنا نعمل به كما هو متاما. ولو قيل له: أبن املسؤول الفالين عن
 يعمل على غري ما تقولو فكان املرحوم يقول: أما أان فسأعمل مبا أمرُت به متاما.

إن املرحوم كان يطلب م: الدعاء له بوجه خايف قائال اد  هللا تعاىل أن أظل أعمل وأمشي ما دمت مث  
 حياو وإذا جاءين األجل أيخذين وأان أعمل وأمشيو بدون أن أحتاج ملساعدة أحد يف العيش. 

وأَلَمها الصرب  ةلقد حقق هللا له أمنيته هذه. غفر هللا املرحوم ورفع درجاتهو ووهب ألرملته الص ة والعافي
ه لذلك ابخلالفة واجلماعة بصدق ووفاءو بل وفق نسل كللتمس   -كما قلت من قبل  –والسلوانو ووفق ابَنه 

 أيضا.
إن: أعرف املرحوم عندما جاء إىل ربوة خلدمة اجلماعة. ال جرم أن ما كتبه اإلخوة عنه هو حق وصدق  

مئة ابملئة. كان املرحوم خادًما خملصا للغايةو ومطيعا طاعة كاملة. لقد تويف يف ظروف ال ميكن أن يشرتك 
 اتالدعام ااسُتخدمت فيه يف جنازته أانس ك ر. كان مصااب مبرض القلب منذ فرتةو وقد خضع لعملية

مرض قبل بضعة أَّيم وذهب إىل املشفىو فأُدخل فيهاو وقال األطباء إنه تعرض لنوبة قد . كان املعدنية
قلبية شديدةو وبعد ذلك قالوا قد أصابه هذا الفريوس املتفشي أيضا. وهللا أعلم هل أصيب به قبل دخوله 

به على كل حالو لقد خضع للعالج لبضعة أَّيمو ولقي ر  أم بعده نتيجة العدوى املنتشرة حاليا. املشفى



هنا بسبب القيود القانونية املفروضة هناو وال ميكن أن حيضر جنازته ال ميكن إحضار ج مانه وهو هنالك. 
إال بضعة من أقاربه األقربنيو مع الشرط أن تقام صالة اجلنازة فيما شوه دار اجلنازةو أو يف املقابر. وبسبب 

 وف سوف أصلي عليه اجلنازة يف وقت الحق إن شاء هللا تعاىل. هذه الظر 
وكما قلت إن الك ريين قد كتبوا يذكرون  اسنهو وما كتبوه حق وصدق متاما. كان املرحوم مت ليا هبذه 

موفًيا و على خري وجه الشمائل ابلفعل. وكما قلت من قبلو لقد غادر املرحوم هذه الدنيا مؤدَّي خدمته 
لقد وىف كل عهد قطعه مع هللا تعاىل. هذا ما شاهدانه يف حياته. فهو من أولئك الك ريين عهد الوفاء. 

الذين قال عنهم املسيح املوعود عليه السالم إهنم شهداء. ندعو هللا تعاىل أن يعد  املرحوم من بينهمو ورِحم  
ندعو هللا تعاىل أن يو أما حنن فكلَّ األمحديني الذين توفوا هبذا املرض وغفر َلم. هللُا أعلم مبرضهم اْلقيق

 ومغفرته.رمحة هللا  هيكون كل واحد منهم كمن مشلت
 
 

 


