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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
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ولكن . بعد صالة اجلمعة اليوم ستبدأ بفضل اهللا تعاىل اجللسة السنوية رمسيا حبسب الربنامج املخطط هلا
للجمعة أيضا أمهية كبرية وال بد من االنتباه إليها، وعلينا أن نسعى جاهدين ألداء حقها واضعني تلك 

شمل أدعيتكم اليت ستدعون ا اليوم اجللسة وأن تكون اجللسة مباركة فيجب أن ت. األمهية يف احلسبان
  . بكل معىن الكلمة

 معِة فَأَكِْثروا علَي ِمنِإنَّ ِمن أَفْضِل أَياِمكُم يوم الْج: �قَالَ النِبي : لقد ورد يف احلديث عن أمهية اجلمعة
الصلَيةٌ عوضرعم كُمالتكذلك قال النيب . الِة ِفيِه فَِإنَّ ص�: قَاِئم وهو ِلمسم دبا عاِفقُهوةٌ ال ياعِفيِه س 

اهِإي طَاهئًا ِإال أَعيالَى شعأَلُ اَهللا تسلِّي يصقَ.يِدِه يِبي ارأَشا ولِّلُه .  
، وهو من أهم األدعية، أي اللهم صلّ على �ولو صلّينا اليوم على النيب . فمن هنا تتبني أمهية اجلمعة

 فسنكون قائلني بالفهم - ألن اخلطبة أيضا جزء من العبادة-يف أثناء عباداتنا وأثناء مساع اخلطبة.. حممد
 وارزق رسالته اجلميلة وتعليمه اجلميل جناحا وغلبة، وأِقم �فع يا ربنا مكانة النيب واإلدراك أِن ار
 ا وأثبت عظمتها وأفضليتها على العامل كله ووفِّقْنا لنشرها واجعلْ � جاء  اليتشريعةالبصورة حقيقية 

سنقوله واضعني يف ... اللهم بارك على حممد: كذلك عندما نقول. لنا نصيبا من اإلنعامات املقدرة ألمته
 من العزة والعظمة والشأن والشوكة واجعلْ �احلسبان أننا ندعوك أيضا يا ربنا أنْ حقِّق ما قدرت للنيب 

، ووفِّقنا أن نرى تلك العظمة والشوكة ونرى بأم أعيننا مشاهد هذا النجاح أعداءه خائبني وخاسرين
 يعود عليهم ويف � وسعي خبيث يقوم به األعداء ضد النيب ئ أي نرى كل مكر سي..واالنتصار



ينظر إىل هذا الدعاء بنظر احلب فإذا دعونا ذا الدعاء اليوم جمتمعني فلنعلم أن اهللا تعاىل . حنورهم
عندما تعرض . والقبول، وبالتايل سننال حنن أيضا بركة قبوله عند اهللا وحنظى ذه الربكة املستمرة دائما

 ،صالم فإننا أيضا ننال بركة من أدعيته � األدعية اليت يدعوها أتباعه وتعرض عليه �على النيب 
  . وهكذا تستمر سلسلة تلك الربكات

 اهلدف من البيعة �، وكذلك بين �فهذا هو اهلدف األكرب من جلساتنا كما بينه املسيح املوعود 
واملعلوم أن احلب يستويل على القلب عندما نصلّي على . ورسوله على القلوبوهو أن يستويل حب اهللا 

مث علينا أن نسعى جاهدين للعيش حبسب األسلوب .  من أعماق قلوبنا ألن اهللا تعاىل أمرنا بذلك�النيب 
 � النابعة عن حبه واتباعه �إن الصالة على النيب .  من خالل أسوته�الذي قدمه لنا رسول اهللا 

فينبغي أن تقضوا أوقاتكم يف أثناء اجلمعة وبعدها وكذلك بقية األيام يف . نيلنا حب اهللا تعاىل أيضاتس
كذلك نرى يف أسوة النيب . بانتباه وتركيز، لريمحنا اهللا ويرد مكائد معارضينا يف حنورهمذكر اهللا تعاىل 

 فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا أن جنعل حياتنا تابعة لتلك النماذج ، مناذج مثلى ألداء حقوق العباد�
  . ونقضيها يف ضوئها

وقد ذكر .  املتبادلةةمن عالمات املؤمنني أم يعيشون باحلب والود وعواطف الرمحلقد بين اهللا تعاىل أن 
 بسبب - �أي ما كان النيب . �عزيز عليه ما عنتم�:  اليت نراها يف هذا اال بقوله�اهللا أسوة النيب 
.  يتحمل قط أن يصيبهم أدىن إيذاء بل كان يضطرب ألدىن معاناة يتعرض هلا أصحابه-حبه للمؤمنني 

وهذا ال ميكن أن . فهذه هي األسوة اليت قدمت لنا أي جيب أن نضطرب ألدىن إيذاء يصيب بين جلدتنا
  . ذا حتلّينا بعواطف احلب والرمحة لآلخرينيتحقق إال إ

.  أن من أهداف اجللسات أن تتقوى عالقات األخوة بني أفراد اجلماعة�لقد بين املسيح املوعود 
ولكن هذه . وهذه العالقات ال تتقوى إال إذا ضحى كل واحد لغريه تضحيات عفيفة، واهتم باآلخرين

 ومل تنشأ عواطف يف بداية عهدها مل تتحقق يف اجللسات �ملعايري اليت أرادها املسيح املوعود ا
صحيح أن أفراد اجلماعة كانوا أقوياء من حيث االعتقاد، ولكن بسبب تأثري البيئة . التضحية املطلوبة

 أن يراها يف �علق باألخوة املتبادلة اليت أراد املسيح املوعود واتمع مل تتحقق املعايري العملية املت
أو بعضهم على األقل، مل يراعوا   املشتركني يف اجللسة،أنفلما تناهى إليه بعض الشكاوى . عتهمجا

لم تعقد اجللسة يف إحدى ، ف بشدة� سخط ،اآلخرين بل آثروا راحة أنفسهم على راحة اآلخرين
أقول صدقا وحقا أنه ال يصح إميان أحد ما مل يؤثر راحة أخيه :  بكل قوة وشدة�وقال . السنوات

 القليب لرؤية عالقات احلب �فانظروا إىل حرص املسيح املوعود . على راحة نفسه قدر اإلمكان
على . ة املتبادلة يف أفراد مجاعته، فكان يضطرب إذا رأى أن أتباعه ال يهتمون مبعاناة اآلخرينخوواأل

 إلحقاق أهداف اجللسة، وإىل جانب ذلك جيب أن هالقادمني إىل اجللسة أن خيلقوا احلب هللا ولرسول



 يف بيان �يقول املسيح املوعود . م أيضا، ويزيدوا من علمهم الديينيزدادوا حبا وأخوةً فيما بينه
  : كيفية اجللسة وأهدافها اليت جيب أن تنشأ يف املشتركني فيها

   األحاديث إىل االستماع أجل من احملدد املوعد يف هللا حبا حيضروا أن وسعهم حبسب مجيعا اإلخوة على"
 هي اليت واملعارف احلقائق بيان يف االجتماع هذا أثناء نشتغل سوف. الدعاء يف ولالشتراك الربانية

 اهللا حضرة يف املستطاع قدر خاص بتركيز ندعو سوف. واملعرفة واليقني اإلميان يف للزيادة ضرورية
 كل أن اجللسات هلذه مؤقتة فائدة ومثة. طيبا ريايتغ فيهم ويحدث ويتقبلهم إليه جيذم أن الرامحني أرحم

 من القدامى إخوم على التعرف يستطيعون جديدة سنة كل يف اجلدد اإلخوة من اجلماعة إىل ينضم من
 هذه يف سندعو كما. وتزدهر والتعارف الود عالقة بينهم تزداد مث احملدد، املوعد يف حضورهم خالل
 شأنه جلَّ اهللا حضرة يف - نعمل سوف الفترة، ذهه يف الفانية الدار هذه غادروا الذين إلخواننا اجللسة

 فوائد هناك وتكون. بينهم من والنفاق والغربة اجلفاء ورفع الروحانية الناحية من اإلخوة لتوحيد -
  ."القدير اهللا بإذن وآخر حني بني للعيان وستظهر الروحاين االجتماع هذا من أخرى روحية ومنافع
 املسيح قال وقد. هنا وجودنا أيام يف اجللسة أهداف حنقق أن علينا بأن يهتم أن منا واحد كل فعلى

 من الواضح فمن. عادية دنيوية اجتماعات كمثل ليست اجللسة هذه بأن آخر مكان يف � املوعود
 يف األوقات تضيعوا وأال الربانية األحاديث مساع على دائما تركزوا أن عليكم أن اقتبسته الذي املقتبس

 يكونون الناس بعض ولكن قصري لوقت تزوروها أن ميكن. السوق يف التمشي يف وال الكالم لغو
 فعلى. األمر هذا إىل ينتبهوا أن فعليهم الكالم لغو يف الوقت وإضاعة بكثرة األسواق اديارت على متعودين

 برامج إىل إضافة اجللسة هامش على تعقد أيضا أخرى برامج يف يشتركوا أن مجيعا اجللسة يف املشتركني
 أخرى برامج يف واالشتراك اهللا وذكر ربانية أحاديث يف أوقام من تبقى ما يقضوا وأن الرئيسية، اجللسة

  .  ذكرا كما
 من فبدال ويقينا، إميانا املرء تزيد اليت الربامج بعض اجلماعة نظَّمت حيث األمور بعض مثال هناك مث.... 

 الصور خمزن مكتب مثال ومنها منها، تستفيدوا أن جيب السوق يف أو وهناك هنا بالتجول الوقت لقت
 كالم حيقق كيف � اهللا أفضال واذكروا فشاهدوه اجلماعة تاريخ يغطي للصور، معرضا أقام الذي

 املعمورة أرجاء إىل اجلماعة رسالة تصل وكيف معه، قطعها اليت وعوده وينجز � املوعود املسيح
 درجام اهللا يرفع أن هلم فادعوا أيضا اجلماعة لشهداء صور املعرض هذا ويف العامل، يف صيتها وينتشر

 كل يف األعداء شر من اجلماعة حيمي أن � اهللا نسأل. إميانكم وتقوية عموما اجلماعة وأبناء وعائالم
  . مكان

 اجلماعة كتب القسم هذا عرض حيث للجماعة،) والنشر الطباعة (اإلشاعة لقسم خيمة هناك مث
 الكتب شراء يطيقون والذين عليها، واطَِّلعوا فزوروها الفائتة، السنة خالل صدرت اليت وأدبياا



. أيضا القتنائها فليسعوا سابقا ونشرت صدرت اليت الكتب عندهم ليست الذين إن مث ،فليشتروها
 فزوروه. املسيح كفن عن كثرية معلومات وهيأ جناحه السنة هذه وسع قد األديان مقارنة جملة ومكتب

 وكذلك. أكثر وجتليه � املوعود املسيح صدق تربز اليت األشياء هذه مبشاهدة إميانكم وِزيدوا أيضا
 أولئك منها يستفيد أن جيب الرئيسة، اخليمة برامج إىل باإلضافة املختلفة اللغات يف الربامج بعض تقام

 وتتعارفوا تتالقَوا أن جيب املركزية اخليمة يف اجللسة برامج بعد مث. ويستطيعونه ذلك يف يرغبون الذين
 رغم: يقولون مرة أول اجللسة حيضرون الذين اجلدد األمحديني من كثري اجللسة فبعد بينكم، فيما

 احلب عواطف اإلشارات خالل من تنشأ والشعوب، البالد شىت من األمحديني قابلنا حني لغتنا اختالف
 تتقوى لكي "� املوعود املسيح سيدنا قال فحني. بالكلمات وصفها ميكن وال تتزايد وهي واإلخالص

 أن فيجب" والنفاق واملغايرة اجلفاء لرفع ويسعى روحانيا، اإلخوة مجيع ويتوحد والتعارف الود عالقة
 ال أجواًء خيلق الدعاء وتبادل الشخصية املصاحل عن بعيدا احلب عالقة فنشوء أيضا، األمر هلذا تدعوا
  .جلساتنا خارج مثال هلا يوجد

 ابتغاء كلُّه ذلك يكون أن وينبغي وينميها والتعارف العالقة هذه حيرز أن واحد كل على جيب ذنإ
 املسيح ذكرها اليت الروحانية الفوائد مجيع لينال يسعى أن واحد كل على جيب وكذلك اهللا، مرضاة
 مجيع أو ،ال أم تفكرينا أدركها سواء أخرى روحانية دفوائ هناك ولعل له، ويدعو إمجاال � املوعود
 منها نصيب لنيل ندعو أن جيب أتباعه يناهلا أن يتمىن وكان حضرته قلب يف كانت اليت الروحانية الفوائد
 يف يسهم أن واحد كل فعلى له، واسعوا سابقا قلت كما األمر هلذا اُدعوا األيام هذه ففي. لذلك ونسعى

 قال اخلصوص هذا يف. ا العمل دف اجللسة برامج إىل لالستماع تسعوا أن جيب ،كفاءته حبسب ذلك
 فاستِمعوا باهتمام، اخلطب إىل اجلميع يستمع أن جيب: ناصحا مرة ذات � املوعود املسيح سيدنا

 وخيمة، نتائج إىل يؤدي االعتناء وعدم غفلةوال هذا يف اإلمهال وإن ،اإلميان قضية األ وتدبر باهتمام
. صاغية بآذان يستمعون ال إليهم اخلطاب بتوجيه شيء هلم يقال وحني الدين، يف الغفلة يبدون فالذين

 فمهما باهتمام تستمعوا مل فإن ومؤثرا، وساميا رائعا كان مهما اخلطيب كالم يفيد ال احلالة هذه ففي
 ال قلوب وهلم به يسمعون ال آذان هلم "يقال حصرا هؤالء حبق: قالف. تفيد ال رائعة اخلطبة كانت

  ". ا يفقهون
 حىت يستفيد ال  يستمع ال الذي ألن يقال، ما كل ملحوظ واهتمام بتدبر تسمعوا أن جيب أنه فتذكروا

 بل فقط علميا ا تتمتعوا لن أنكم وبنية صاغية بآذان الربامج إىل فاستمعوا. نافعا إنسانا طويال عايش لو
  .   أيضا وإيقانا إميانا وازديادكم لفائدتكم وسيلة وجتعلوا ا، تعملون سوف
 فقال. فقط الرائع اإللقاء وأسلوب احملبر باخلطاب اإلنسان يعىن أن جدا أكره إنين: مرة ذات � فقال

 يهتمون وإمنا املغزى، إىل ينظرون ال ألم واهلوان والزوال التخلف املسلمون واجه إمنا: � حضرته



 أن ينظرون وإمنا. به للعمل يسعون وال يتدبروا وال باملدلول، يهتمون وال والشكلية، الظاهري باجلمال
: حضرته فقال. بأسلوبه احلضور سحر الفالين وأن ،رائعا كان هكالم وأن جيدا، حتدث الفالين باخلطي

 االس هذه مثل إىل احلاضرين مبثل يكونوا ال أن قائال أتباعه ونصح. اجلدوى عدمية األمور هذه كل إن
  . إخالصا نفوسهم يف يولِّدوا أن جيب بل واملتكلمني

 االس يف احلاضرين أنَّ - تقدمال من بدال -عموما املسلمني ختلف فسبب يستفيدون، ال ممن تكونوا فال
 باألمور احلضور ويهتم اإلخالص، من ختلو لكنها كبرية جمالس تكون حيث معني، دف حيضرون ال

 هنا إىل حضوركم فإن وإال. بإخالص الربامج مجيع إىل يستمع أن إىل حباجة منا واحد فكل الظاهرية،
 عدمي واسع نطاق على اهلائل للتنظيم باهظة قاتلنف األخرى هي اجلماعة وحتمل باهظة نفقات بإنفاق

 اجللسة، أهداف احلسبان يف يضعوا أن اجللسة حلضور أتوا نالذي الضيوف مجيع على جيب. اجلدوى
  . لذلك � اهللا وفقكم. املستطاع قدر فأكثر أكثر الفيوض إلحراز ويسعوا

 للمنظِّمني، كامال تعاونا تقدموا أن جيب أي أيضا، اإلدارية األمور بعض ىلإ انتباهكم ألفت أن أود
 يرام، ما على شيء كل فسيكون معهم تعاونتم فإذا نفسه، الوقت يف وفائدتكم خلدمتكم فاملنظمون

 التقيد أو الصغار األوالد وذوات والنساء للرجال اخليمة يف اجللوس عن التوجيهات تطبيق يف كان سواء
 الطعام تقدمي عن للمسئولني أقول لكنين .املعني النظام وحبسب اخلاصة اخليم يف الطعام تناول واعيدمب

 حيتاج أو يتأخرون أحيانا الضيوف ألن وقت كل يف اخليم يف متوفرا الطعام يكون أن جيب أنه أيضا
 أثناء مغلقا يكون سوقال ألن أيضا، الطعام موعد بعد للطعام الصغار األوالد ذوات الوالدات أو املرضى
. اجللسة من يستفيد أن عليه أن عموما احلسبان يف الضيوف من واحد كل يضع أن جيب. اجللسة برامج
 األمهات فعلى. مربر دون لنيئواملس فتضايقوا السماح هذا تستغلُّوا أال جيب أنه أوضح أن أريد وهنا

 مكان يف يطعمنهم أن ميكنهن حيث لألكل شيئا معهن يحضرن أن الصغار األوالد مع يأتني الاليت
 حركة فبسبب املرور، قسم يف العاملني مع تتعاونوا أن جيب كذلك. سلفا منفصلة يمهنِخفَ منفصل،

  .                  لكم يقال حيث اراتيسال توقفوا أن جيب لذا كثرية، أحيانا الربامج تتأخر ملرورا
 صعوبة أي واجهتم إذا ولكن االشتراك لبطاقات الضوئي املسح يلةعم لتطوير كثرية مساٍع بذلت لقد
 من دخولكم قبل والعاملني املنسقني مع وتتعاونوا تتحملوها أن فينبغي الفحص باب إىل وصولكم عند

 ينبغي كذلك. وإسراعها مروركم عملية تسهيل أجل ومن احلراسة أجل من وضروري هام إنه األبواب،
 يقظة، وبكل ويسارا ميينا األمور يراقب أن أمحدي كل وعلى عام، بشكل احلراسة نظام مع تتعاونوا أن

 إىل ونظرا احلذر، هذا مثل تقتضي العامل أوضاع إن. لنا حراسة نظام أكرب يشكّل األمر ذا زاموااللت
 هتماماال من بد ال ذلك وألجل ويتفاقم، يزداد يزال وال احلساد شر ازداد قد وازدهارها اجلماعة رقي
 كما األشرار، وشر احلاسدين حسد تعاىل اهللا ليجنبنا األيام هذه يف الكثري الدعاء وينبغي. املوضوع ذا



األخرى التعليمات أما. النواحي كل من اجللسة هذه يف تعاىل اهللا بارك. أيضا سابقا عليه أكّدت 
  . ا واعملوا إمعان بكل فاقرأوها هنا لكم يعطى الذي املنشور الربنامج يف مكتوبة فهي اجللسة خبصوص
 أننا اجللسة خبصوص السالم عليه املوعود املسيح قال لقد. املرحومني بعض على الغائب صالة سأصلي
 صالة سأصلي فإنين اجللستني، بني ما الفترة خالل العامل هذا يغادرون الذين اإلخوة ملغفرة فيها سندعو
. للجماعة وخملص قدمي خادم واآلخر شبابه، يف استشهد دشهي أحدمها اثنني؛ مرحومني على الغائب
 عموما نيفَاملتو نضم حنن. السنة هذه يف نيفَاملتو مجيع -عام بشكل- الدعاء يف إليهما تضموا أن وينبغي

 بشكل دعواتكم يف اليوم أيضا تذكروهم أن فينبغي اليوم الغائب صالة سنصلي أننا مبا ولكن ،الدعاء إىل
  .خاص

 ديره "حمافظة يف" شريف تونسه "من اهللا كرمي السيد ابن اهللا إكرام السيد للشهيد هي األوىل جلنازةفا
 هللا إنا صيدليته، يف موجودا كان بينما املغرب صالة بعد النار املعارضني بعض عليه أطلق الذي" غازخيان

  .راجعون إليه وإنا
 على مسلحني أربعة جاء إذ صيدليته يف موجودا ٢٠١٥ أغسطس ١٩ احلادث يوم الشهيد كان 

 عشوائيا النار يطلقون فرارهم أثناء املهامجون كان. بالفرار والذوا النار عليه فأطلقوا ناريتني دراجتني
  .اكافر قتلنا إنا: ويرددون" أكرب اهللا "هتافات ويرفعون

 مما رأسه فخرقت عينه إحداها وأصابت جسده من خمتلفة أماكن يف طلقة ١١بـ الشهيد أصيب لقد
  .راجعون إليه وإنا هللا إنا فورا، استشهاده إىل أدى
 السيد جده أخت كانت اليت- بيغم سردار السيدة خالل من الشهيد عائلة يف األمحدية جاءت لقد

 مث السالم عليه املوعود املسيح إىل اخلطية بيعتها أرسلت اليت -"ننكانه "منطقة من خان اهللا فيض سردار
  .اجلماعة يف ودخلت مشافهة السالم عليه املوعود املسيح فبايعت قاديان إىل زوجها عم سافرت

 أمريا الحقًا اجلماعة خيدم ظل وقد اهللا، فيض سردار السيد أخوها بايع بيغم سردار السيدة بيعة بعد
  .أيضا غازخيان ديره يف للجماعة

 ١٩٧٨ يف الشهيد اهللا إكرام ولد. أعوام ةعشر قبل" شريف تونسه "مدينة إىل الشهيد عائلة انتقلت لقد
 درس مث ،بكالوريوسال على حصل لقد". غازخيان ديره "حمافظة يف" جهنغي مور كوركهـ "منطقة يف

 قصرية لفترة توظف ذلك إىل إضافة سنوات، ٩ منذ ا يعمل وكان صيدليته فتح ذلك وبعد ،الصيدلة
 ذا وكان النفس شريف السرية، طيب الفؤاد احلص أمينا الشهيد كان. ٢٠٠٩ عام يف تزوج. أيضا

 فوفّق كلها املنطقة تضررت األخرية الفيضانات أثناء. ومضحيا خملصا شابا كان كما اجتماعية، شخصية
 بعاطفة مفعما وكان جمانا، أدويةً للفقراء يعطي ما كثريا الشهيد كان. املنطقة ألهل بارزة خدمات لتقدمي

. الكلمة معىن بكل والديه خيدم كان. بروز أي دون نفسه بإخفاء اخلدمة هي فيه لبارزةا والسمة اخلدمة،



 يف العامة لألمور سكرتريا بوصفه اجلماعة خيدم استشهاده قبل وكان الوصية، نظام إىل منضما كان
 مسجد الناس بعض هاجم قد. أيضا األمحدية خدام جملس يف للخدمة وفق كما ،"شريف تونسه "مجاعة

 يتابع الشهيد وكان بالفرار، والذوا الرصاص فأطلقوا ٢٠١٥ يوليو ١١ يف" شريف تونسه "يف اجلماعة
 على احملتوية اإلعالنات بعض وكانت باستمرار، ديدات يتلقى كان وبالتايل احملكمة يف القضية هذه

 شجاعة بكل كان ذلك كل مع املنطقة، تلك يف هناك تلصق أيضا وللشهيد للجماعة الشديدة املعارضة
  .أيضا االجتماعية الناحية من املنطقة يف كبري نفوذ وذا بارزةً شخصيةً الشهيد كان. األوضاع هذه يواجه
 إيلّ تعال: حضرته له وقال السالم عليه املوعود املسيح الرؤيا يف الشهيد رأى فترة قبل: زوجته تقول
 هي وبنتا بيغم رشيدة السيد زوجته األخواتو اإلخوة إىل إضافة خلفه الشهيد ترك لقد. توقّف دومنا

 ".نو وقف "مشروع يف مشتركان وكالمها سنتان، كاشف العزيز هو وابنا سنوات، ٤ مرمي رافعة العزيزة
  .والسلوان الصرب ذويه مجيع هلموأ الشهيد درجات تعاىل اهللا رفع

 يف للتصنيف وكيالً حاليا يعمل انك الذي. أيه. أم علي حممد شودري للربوفيسور هي الثانية واجلنازة
  .٢٠١٥ أغسطس ١٤ يف املنية وافته والذي ،"اجلديد التحريك "مؤسسة

 يف دراسته فترة يف. صغري سن يف اجلماعة على وتعرف ،١٩١٧ عام يف لدو التعليمي السجل وفق
 يف اجلماعة عيةدا-  حسني ظهور املولوي بني حصلت مناظرة خالل من باألمحدية جدا تأثر الثانوية

 بشخصية تأثر بالهور احلكومية الكلية يف دراسته أثناء مث. هندوسي بانديت وبني -الحقًا" خبارى"
 تأثر كما - أيضا الفلسفة قسم رئيس وكان فيها بروفيسورا كان الذي– أسلم حممد القاضي السيد

 ذلك وبعد شبابه، عز يف ١٩٤١ يف األمحدية لقبول وفّق مث. اهللا إىل للدعوة ومحاسه احلميدة بأوصافه
  .اجلماعة خدمة يف حياته آخر إىل مشغوال ظل
. شجاعة بكل الظروف مجيع واجه ذلك كل مع أيضا، قريته يف بل فقط عائلته يف وحيدا أمحديا يكن مل

 إىل ١٩٤٤ أبريل ٩ يف حياته لوقِف طلبا قدم مث بالهور، احلكومية الكلية من الفلسفة يف خترج لقد
 اإلسالم تعليم كلية يف للفلسفة حماضرا أستاذًا عين. حضرته وقبله عنه اهللا رضي الثاين اخلليفة رةحض

 من يعد وهكذا الحقًا، ربوة يف مث أوال الهور يف نفسها بالكلية مرتبطًا ظل اهلند انقسام بعد. بقاديان
 واللغةَ ليزياإلجن واألدب النفس وعلم الفلسفةَ الكلية يف يدرس ظل. اإلسالم تعليم كلية مؤسسي

 يكون بأن حظي كما ،١٩٦٧ يونيو يف اهللا رمحه الثالث للخليفة خاصا سيكرتريا عين لقد. ليزيةاإلجن
 األمحدية اجلامعة يف أستاذًا ١٩٨٤ يف عين. وأوروبا اإلفريقيا القارة إىل جولته يف اهللا رمحه حلضرته مرافقًا

 لترمجة الفترة هذه خالل وفق كما ليزي،اإلجن للقسم رئيسا بوصفه جليلة خدمات وقدم ليزيةاإلجن للغة
  .أيضا السالم عليه املوعود املسيح كتب بعض



 ١٩٩٨ يف عينه مث ،"نو وقف"لـ أوالً وكيال اهللا رمحه الرابع اخلليفة عينه" نو وقف وكالة "أقيمت وملا
  .حياته آخر إىل املنصب هذا على خيدم وظل. الترمجة أعمال التساع نظرا للتصنيف وكيال

 عاما ٧١ليزية، وكذلك خدم اجلماعة حظي بشرف ترمجة عديد من كتب اجلماعة من األردية إىل اإلجن
، وهذا شرف )وعضوا لس الدراسات(بنجاب الوظل عضوا لس الشيوخ التعليمي يف جامعة . تقريبا
وكان شاعرا عظيما ماهرا يف التعبري باللغة األردية كان ميلك ذوقا ساميا لألدب األردي، . كبري

وكان ناظما جمتهدا للغاية، وأستاذا عطوفا، ومشرفا كرميا، ومطيعا صادقا للخالفة وخملصا . والبنجابية
وكل هذه . للجماعة وفيا ا، وخاليا من الرياء ولين الطبع ولني القول ومواسيا لإلنسانية وإنسانا صاحلا

  . ا ال مبالغة فيه قطاألشياء مم
م عاد إىل بيته آب وبعد تأدية أمور املكتب كلها يف اية الدوا/ من أغسطس١٣قد حضر مكتبه حىت يف 

آب / أغسطس١٤ انتقل إىل رمحة اهللا يف ليلة ه إىل املستشفى فورا ولكنفنقل يةقلبحيث أصيب بنوبة 
  . وترك أخا وأختني. إنا هللا وإنا إليه راجعون. م٢٠١٥

كنت صغريا يف الصف السادس أو السابع، وكان سيشيد : يقول السيد شودري محيد اهللا الوكيل األعلى
على كل، جاء .  سيأيت لوضع حجر األساس�، وشاع أن اخلليفة الثاين "سكن الطالب فضل عمر"

 �كنت صغريا ولكنين أذكر جيدا أن حضرته .  هناك وألقى خطابا يف ساحة السكن�اخلليفة الثاين 
هو ذلك املولوي حممد علي الذي بايع يف زمن املسيح . كان املولوي حممد علي أيضا من جالندهر: قال

الذي -كان هو أيضا من جالندهر وشودري حممد علي هذا .  مث أنكر بيعة اخلالفة فيما بعد�املوعود 
وكان املولوي حممد علي أيضا ينتمي إىل عائلة .  هو أيضا من جالندهر- أعينه اآلن مشرف السكن

 بعض اآلمال احلسنة على �، مث عقد "آرائني"وشودري حممد علي هذا أيضا ينتسب إىل عائلة " آرائني"
 وآماله احلسنة اليت بسببها حظي �وكانت هي أدعية املصلح املوعود . السيد شودري حممد علي

مث ما قام به . ولوي حممد علي أكثر من امل�شودري حممد علي بشرف ترمجة كتب املسيح املوعود 
من ترمجات كان مستواه عاليا جدا حبيث سعى ألداء حق الترمجة خبوضه يف عمق الكالم دومنا ترِك أي 

  . لفظة ومجلة ومفهوم
م خفيةً، مث بايع يف ١٩٣٩حضر السيد شودري اجللسة السنوية يف : يقول السيد جميب الرمحن احملامي

كان يعشق اخلالفة من يومه :) م مث يقول١٩٤١احلق أنه بايع يف . (�د م على يد املصلح املوعو١٩٤٠
ويا حبا هادئ السري ! ويا مجاال مساويا! يا روح اجلمال املطلق: �وقال بيتا عن املصلح املوعود . األول

.  خليفة، وال مبالغة فيه قطاهلادئ هذا سيل حب عارم جتاه كلوأصبح حبه !" ويا شبابا سريع السري
وهذا . كلما لِقيه أحد ومهما كانت اجللسة معه صغرية كان يقف اجلالس معه مفعما حبب اخلالفة: يقول

  . هو األمر الذي ذكره اجلميع بال استثناء



 أثناء دراسيت يف اجلامعة بالتلمذة على يديهلقد تشرفت : يقول السيد رياض أمحد دوغر مبلغ اجلماعة
ليزية فقط بل حاول جهد املستطاع ليزية ولكنه مل يعلّمنا اللغة اإلجن أستاذ اللغة اإلجناملرحومكان . األمحدية

عندما : يقول. لخالفة واحترام الكبار ومراعاة شرف اجلماعةلأن يعلّمنا أمهّية الوقف واألخالق والوفاء 
 واقفاامعة وكنت ذاهبا إىل ميدان العمل، وملا خرجت من اجلامعة وجدت السيد شودري  اجليفخترجت 

تذكّر : فقال. نعم: هل أنت ذاهب إىل ميدان العمل؟ فقلت: حتت ظل شجرة، فناداين وأجلسين وقال يل
ن هو أنت ذاهب إىل ميدان العمل حيث ال يعرف أحد م. ومها مهمتان لكل مبشر ومبلغ. نصيحتني يل

 وقال اهللا تعاىل للمسيح املوعود �رياض دوغر، بل سوف يأتيك الناس حاسبني أنك ممثل املسيح املوعود 
النوم، يك شخص ال يشعر بستكون تعبانا وسيؤملك رأسك وستريد أن تنام، ويأت. ال تسأم من الناس: �

 له ن قد جاء لسبب أو ملشكلة فال تبِدمهما كانت حالتك إذا جاءك شخص يكو.  له أي ملل أبدافال تبِد
واألمر الثاين اجلدير بالتذكر هو أنك عندما تذهب يف اجلماعات فسوف يشري الناس إىل . السأْم أبدا

وسوف ينتقد بعض الناس . سك إلصالح نفسع ذلك فتقبل نقدهم برحابة الصدر واأخطائك، وإذا فعلوا
فامسع وحتملْ، ولكن إذا اعترض . وهذا شيء كبري جيب أال حيدث ولكن ميكن أن يسمع. ولني احمللينيئاملس

تذكر : قال. أحد على اخلالفة أو على خليفة املسيح فيجب أن تنفد مجيع حدود صربك وال تتحمل ذلك أبدا
  . األمور يف ميدان العمل سهلة بفضل اهللا تعاىلسوف تكون مجيع وهاتني النصيحتني يل 
ب هذه اليت أدت إىل وفاته، وجيء به لعندما أُصيب شودري حممد علي بنوبة الق: يقول الدكتور نوري

وكان هو أول مريض سجل يف . إىل املستشفى فكان وجهه مبتسما وكان حيمد اهللا تعاىل على التوايل
طويلة فعندما افتتح مستشفى مبا أنه كان مريض القلب منذ فترة . ةبربو" مستشفى طاهر ألمراض القلب"

مث دخله عدة مرات فشفاه اهللا تعاىل كل مرة وكان ينشغل خبدمة الدين . دخله هو كأول مريضطاهر 
خليفة املسيح، وكلما قال هذا ه  إليهاجناز املهمة اليت عهدإل اهللا يدعو دوما أن يوفقهكان . من جديد

 قكان يدعو دوما أن يغفر اهللا ذنوبه وتقصرياته وأخطاءه ويغمره. قلبه رقة واغرورقت عيناهالكالم ر 
  . بفضله ورمحته ومغفرته

ذهبت للقاء شودري  أردت ايء للجلسة السنوية عندما: يقول السيد مظفر الدراين مبشر اجلماعة
وأي .  حيب اخلالفة حبا صادقا وحقيقياكان. فقال يل بصوت رقيق بأن أبلّغ سالمه خليفة املسيح. احملترم

وأي خليفٍة ذكره السيد . خليفٍة ذكره ذكره حبب شديد، وظل يسرد أحداثه الشخصية مع اخللفاء
وأقول بناء على لقاءايت . ا مجاشودري كان يبدو أنه يعشق ذلك اخلليفة أكثر مع أنه كان حيبهم مجيعا حب

محدي األقيقي واحلؤمن املوهذه هي ميزة . ب مجيع اخللفاءحيو بأنه كان يفدي اخلالفة بروحه به
  . قيقياحل



كان السيد شودري حممد عِلي تارخيا حيا للخالفة األمحدية، وكان اهلدف : يقول الربوفيسور ثناء اهللا
طئ رأسك عليك أن تطأ: مفخرة لهوكان هذا البيت من الشعر . الوحيد حلياته هو الفناء يف حب اخلالفة

  . من باب االحتياط سواء قَتلَك احلبيب أم مل يقتل
إن : ومرة عندما ذهبت للقائه قلت له. حظيت بشرف لُقْياه ثالث مرات: يقول السيد مبارك صديقي

أنا ال أفعل . ال كمال لكالمي، إا بركات اخلالفة: الناس يطالبون كثريا بسماع بعض منظوماتك فقال
  . ا أعرب عن مشاعر قلوب األمحديني لذلك حيب الناس كالميشيئا إال أنين إمن

  .آمني. رفع اهللا تعاىل درجاته، وغفر له وأعطى اجلماعةَ خملصني ومتفانني يف اخلالفة مثله


