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  في مسجد بيت الفتوح بلندن 

�����  

. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. مًدا عبده ورسوله     أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حم
اْهدنَا * إياَك نـَْعُبُد َوإياَك َنْسَتعُني * َمالك يـَْوم الدين * الرْمحَن الرحيم * احلَْْمُد هللا َرب اْلَعاَلمَني * بْسِم اهللا الرْمحَن الرحيم �

  . آمني، �ِذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْري اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم َوال الضالنيَ ِصرَاط ال * الصرَاَط اْلُمْسَتقيَم 
 وروايام فإن أوالدهم وأجياهلم يعربون يل عن فرحتهم �عندما أسرد قصص صحابة املسيح املوعود 

 الشرف العظيم يف رسائلهم إيل طالبني الدعاء بأن يوفقهم اهللا تعاىل وأجياهلم التالية للحفاظ على هذا
الذي حازه أجدادهم وآباؤهم وجدام وأمهام بالبيعة على يد إمام هذا الزمان احملب الصادق للرسول 

غري أن ما حريين جًدا أين مسعُت أن .  مباشرة� أو ِمن خالل صحبته واالستفاضة من فيوضه �
لقد أخطأ هؤالء إذ حلقوا : نيبعض أوالد هؤالء الصحابة يعرتضون على آبائهم وأجدادهم هؤالء قائل

احلق أن هذه الفكرة اخلاطئة إمنا نشأت يف قلوم بسبب . باملسيح املوعود تاركني آباءهم وأمهام
فعندما بدأُت مؤخرًا بسرد أحداث هؤالء الصحابة اتصل . جهلهم بأحوال ووقائع أجدادهم الصحيحة

إنك بسرد روايات بعض أجدادي الصلحاء قد : يب أحد وكان ممن حيملون هذه الفكرة اخلاطئة وقال يل
إًذا، فذْكر هذه األحداث يزيل بعض ما علق بأذهان أبناء . أجبَت على تساؤالت عديدة كانت تنتابين

بعض العائالت من أفكار خاطئة عن كبارهم ويقّرم إىل اجلماعة، ومن أجل ذلك كنُت وال أزال أسرد 
قبلي وال سيما اخلليفة الرابع رمحه اهللا تعاىل الذي بدأ سلسلة سرد هذه األحداث، وكذلك سرَدها اخللفاء 

وقائع هؤالء الصحابة ولكنه مل يستطع إكماهلا، فِمن واجبنا ذكر وقائع أسالفنا وأحداثهم وتارخيهم 
  . باستمرار لكي تزداد أجيالنا القادمة استمساًكا باجلماعة وتتّم تربيتهم أيًضا

 بعض أبناء عائالت الصحابة بأن أسالفهم كانوا على خطأ مث ابتعادهم عن وأوّد أن أذكر هنا أن قول
اجلماعة، إمنا سببه هو السلوك اخلاطئ من قبل بعض أفراد اجلماعة أو بعض مسئوليها، لذا فأقول ألوالد 



ت هؤالء األسالف الصاحلني أال يغضبوا بسرعة على كل صغرية وكبرية، بل جيب أن يسألوا اهللا تعاىل الثبا
اعلموا دوًما أن أسالفنا قد انضموا إىل . على اهلدى ويدعوه سبحانه وتعاىل ملن يتسببون يف عثارهم

اجلماعة اإلسالمية األمحدية بعد حبث وحتقيق كثري، أو بايعوا بعد أن هداهم اهللا تعاىل إىل األمحدية 
ن ألسالفهم األّولني من صلة ذرية هؤالء األسالف ميكن أن يكونوا على خطأ، إذ ليس هلم ما كا. مباشرة

فمن مقتضى العدل أن ندعو اهللا تعاىل . باهللا تعاىل، أما أسالفهم فمن احملال أن يكونوا على اخلطأ
بأذهان خالية من أي تفكري سابق ونسأله أن يأخذ بنا على الصراط املستقيم دائًما وال يدَع أحًدا منا 

ب هذه األفكار أفصحوا عن أنفسهم لعلموا أم بسبب لو أن أصحا. ينحرف عن الدين ورضا اهللا تعاىل
فعلى كل َمن ابتعد ِمن . أنانيتهم أو جهلهم قد جعلوا أمورا تافهة تقف بينهم وبني الدين وتُبعدهم عنه

أوالد هؤالء الصحابة عن الدين أو عن نظام مجاعتنا ألي سبب، سواء كان لتصورات باطلة أو أفكار 
عليهم أن يتذكروا ِمنن . وا اهللا تعاىل التوفيق للسري على الصراط املستقيم دائًماخاطئة أو أنانية أن يسأل

ندعو .  وجعلوا فيوض هذا اإلميان جتري يف دمائهم�أسالفهم، وِمن أكربها أم آمنوا باملسيح املوعود 
ن ينشأ يف اهللا تعاىل أن تظل أجيال هؤالء الصحابة متمسكة بالدين دوًما، وأن تْدعو هلم بدًال من أ

  . قلوم أي اعرتاض
  . بعد هذا التمهيد الوجيز أستأنف اليوم يف سرد واقعات هؤالء الصحابة

قلت ذات ليلة للمولوي سلطان : قال. �القصة أو الرواية األوىل هي حلضرة حممد فاضل ولد نور حممد 
ون مصرينا لو كان صادقًا يا شيخ، لقد ادعى حضرة املرزا أنه املسيح واملهدي، فكيف يك: حامد احملرتم

كان . وُحرمنا من اإلميان به مع أن اهللا تعاىل قد بعثه ِمن وطننا؟ أال يليق بنا أن نزوره ونراه بأم أعيننا
فأخذُت منه موثًقا . نعم، من الواجب أن نذهب إليه: الشيخ سليم القلب حليم الطبع، فقال يف اجلواب

ا أنا فنمُت، فرأيت يف املنام أن هناك غرفة مجيلة هلا أربعة فذهب الشيخ من ذلك الس، وأم. من اهللا
أبواب يف جهة اجلنوب على ما أذكر، ويف شرقها ميدان فيه مجٌع من الكرام الذين خييل إيل أم ذوو 

. صفات مساوية وعددهم جياوز املئة وهم جالسون يف حلقة البسني ثيابًا بيًضا،  وأنا جالس يف وسطهم
اب الغرفة الشرقي إنسان نوراين الشكل يف ثوب أبيض وعمامة بيضاء ال يزال ملعانه وفجأة خرج من ب

ماثًال أمام عيين، فتوجه إىل هذه اجلماعة اليت قمت يف وسطها، فأشار إيل هذا الشخص النوراين بسّبابته 
لى لساين ، فجرت ع�فأُلقَي يف روعي على الفور أنه رسول اهللا . لقد غفر اهللا لك ذنوبك كلها: وقال

. ، واستيقظت، ومل أستطع بعدها النوم من لذة الرؤيا، فقمت وصليت التهجد�الصالة على النيب 



وجاء الشيخ عند الفجر فحكيت . وبدأت أقول يف قليب مىت يطلع الصبح حىت أخرب الشيخ احملرتم برؤياي
  . له بعد صالة الفجر رؤياي، فقال إنك ذو حظ عظيم

 يقول إن من أجنع أساليب الدعوة والتبليغ �كان املسيح املوعود : � وروى حضرة شيخ أصغر علي
أن نوّجه املرء إىل أن جيّدد وضوءه بعد صالة العشاء قبل النوم ويصلي ركعيت نفل يسأل اهللا تعاىل فيهما 

عندما خرجُت إىل شرق : يقول الراوي. رب، إذا كان هذا الشخص صادقًا فاكشْف يل احلق: قائال
سراي " حممد الساكن يف غ اصطحبت معي صديقي القدمي السيد ني1900ن أجل العمل عام أفريقيا م
مساعًدا يل، وذكرُت له خالل التبليغ والدعوة هذه الوصفة اليت وصفها " غجرات"مبحافظة " عاملغري

أين مع والدي رأيت يف املنام : قال. ، فعمل ا، فأراه اهللا تعاىل يف املنام املشهد التايل�املسيح املوعود 
كنت أرى موجة من النور تأيت . ، والغرفة اليت حنن فيها مضيئة للغاية"سراي عاملغري"يف بييت الكائن يف 

وفجأة ظهر رجل صاحل مجيل وطاهر للغاية، . من السماء وتدخل يف الغرفة وجتعلها نورًا على نور
ستيقظت بعد رؤية هذا املشهد الذي فالتقينا به، مث ا. هذا هو اإلمام املهدي: فخاطبين والدي وقال

  .غمرين فرحةً 
إن أسرته كلها .  حممد رؤياه وسألين أن أكتب رسالة بيعته، فكتبتهاغ ويف الصباح حكى يل السيد ني

  .أمحدية بفضل اهللا تعاىل
، "بتياله"يف والية " سنغوهين"كنت ناظر مدرسة يف : �وروى حضرة ماسرت موىل خبش ولد عمر خبش 

فأخذ . بسبب اإلجازة الصيفية) أي شهر أغسطس(ملدرسة يف الشهر التايل لشهر األمطار فُأغلقت ا
كان ابين عبد الغفار املرحوم البالغ عندها سنتني مريًضا .  مين كل مأخذ�شوق لقاء املسيح املوعود 

بة  يف  جسده كله، وكان ال يشفى منها، فلم أبال مبرضه وخرجُت من البيت يف صحظهرتببثور اليت 
ملا رجعت إىل البيت بعد مكوثي .  وبايعته�املولوي حممد تقي السرهندي وحضرت إىل املسيح املوعود 

كنت تركت غسله فاختفت البثور : فقالت يل زوجيت.  قرابة شهر، وجدُت ابين قد شفي متاًما�عنده 
  . وشفي منها

 واقف على قمة جبل عال  تقريًبا رؤيا أنين1898رأيت يف عام : �وروى حضرة قاضي حممد يوسف 
متوجًها إىل الشرق ويداي ممدودتان متاًما إىل ارتفاع الكتفني، ويف يدي اليمين قرص الشمس الذهبية اليت 
تضيء بكل قوة كالبّلور، والقمر فوق يدي اليسرى بارتفاع ثالثة أقدام، وهناك ر جيري من فوق اجلبل 

مث تبني يل تأويل احللم فيما بعد؛ . هر ميدان ومروج واسعةمن الشرق ومير جبنوبه، ويوجد بني اجلبل والن
 الذي  �، وأما القمر فهو املسيح املوعود �فأما اجلبل فهو العز والرفعة، وأما الشمس فهي رسول اهللا 



هو البدر الكامل، وأما النهر فهو العلوم السماوية اليت تأيت من الشرق وتنفع الغرب، وأما القمر الذي  
  . تفاع ثالثة أقدام من يدي، فتأويله أين سأنضم إىل األمحدية بعد ثالثة أعوامكان على ار 

  .  فعالً 1901 ووّفقه اهللا تعاىل لالنضمام إىل األمحدية عام 1898لقد رأى هذه الرؤيا عام 
 1900يف شهر من شهور الصيف عام ": بتياله" مفتش الشرطة من �وروى حضرة شيخ حممد أفضل 

وصلنا إىل قاديان عند .  بقصد البيعة مع خادم يل بصحبة الدكتور حشمت اهللا احملرتمذهبُت إىل قاديان
جاء . ووضعت أمتعيت يف دار الضيافة اليت كانت مبنية بالطني، وذهبت إىل املسجد املبارك. املغرب تقريًبا

يًدا وظننته شخًصا كان املسجد مظلًما إىل حد ما، فلم أتبينه ج. ا من بيته ألداء صالة املغربز حضرة املر 
مل ال يكون الرجل مسيًنا هو ميتص دماء : مسيًنا، وحيث إين مرتعرع يف املدينة فوسوس يل الشيطان وقال

مث مسعُت أصوات النساء داخل بيته، فوسوس يل الشيطان ثانية وقال َمن يضمن عّفة مثل هذا ! الناس
فلم تزل نفسي تلقي يف قليب حبق .  عرقًاالرجل وصالحه؟ فبدأ بيين وبني نفسي صراع شديد حىت تصببت

ظللت أدعو اهللا تعاىل يف الصالة رّب إذا  .  أفكارا جنسة خبيثة واحدة تلو األخرى�املسيح املوعود 
عدُت إىل دار . كان هذا اإلنسان صادقًا فال ترجعين من بابه خائًبا خاسرا، ومع ذلك مل تنصلح نفسي

ال أتذكر هل صليت العشاء أم ال، وأين .  يف هذه احلالة ال تصحّ الضيافة بعد الصالة وقررت أن البيعة
صليت إْن صليت، غري أين منُت يف هذه احلالة من القلق والغم، ويف حنو الساعة الثانية أو الثالثة رأيت يف 

أال تعلم : املنام أن شخًصا أخذين من السرير ممسًكا بتالبييب وخَنقين بقوة حىت أوشكت على املوت وقال
مث . من هو املرزا؟ إنه مل يكذب يف حياته قط، وإنه صادق يف دعواه، فحذار أن تفّكر فيه غري ذلك

فاستيقظت من شدة رعب الرؤيا والدموع تسيل من عيين ويف حلقي وجع . ألقاين على السرير مرة أخرى
 تزال يف شّك من فسألت قليب أال. شديد كأن أحًدا قد خنقين فعًال، مع أن هذا كان بتأثري الرؤيا فقط

ويف الصباح ملا رأيت حضرة املرزا وجدت كأنه مالك نزل من السماء . كال: أمر حضرة املرزا؟ فأجاب
فكلما واجهته بكيت تلقائيا . ووجدت جسده عاديًا، فوددت أن أفديه بروحي عند كل حركة من حركاته

 تعاىل من براثن الشيطان وألقاين على فبايعت بكل سرور، وهكذا أنقذين اهللا. وكأنه املعشوق وأنا عاشقه
  . ، مع وجود كل فرصة خلرايب وفسادي�باب املسيح املوعود 

رأيت يف املنام أنين قمت بعد الصالة يف مسجد قرييت والناس يقولون لقد : �وروى حضرة قائم الدين 
هذه اآلفة . كلنا مجيًعاوبعد مساع قوهلم بدأت أحّس أنا أن هذه اآلفة ستأ. نزلت آفة ستلتهم الدنيا كلها

إا ستأكلنا مجيًعا بكل تأكيد، فاذكروا اهللا : وأقول للناس. تشبه خشبة سوداء وتُرى يف احلقول كلها
ويف ذلك احلني أمسكْت إحداها أو اثنتان بإصبعي وخفُت أْن ال ترتكين، مث سألُت الدودة هل . قليال



هو : هل املريزا احملرتم صادق أم ال؟ قالت: سألتها. نعم: أتيِت من عند اهللا؟ فأمسكْت بإصبعي وقالت
ومسعت هذا الصوت ثالث مرات متتالية، مث استيقظُت، . صادق، وإن مل تؤمن به ألكلناك ألنه صادق

بعد غد، فحضرُت قاديان يوم اجلمعة وبايعُت املسيح املوعود : مىت يوم اجلمعة؟ قالت: وسألُت أمي
� .  

 يف املنام وجئت �رأيت املسيح املوعود ): وكانا صحابيني(يان أمري خبش يقول السيد اهللا ركها ابن م
إىل قاديان برفقة املولوي أمحد دين من نارووال لتصديق املنام، كان الفصل صيفا غري أنين ال أذكر الشهر 

 بعد صالة الفجر يف املسجد املبارك فقرأ املولوي أمحد دين عليه �جلس املسيح املوعود . بالتحديد
 وخبث الناس يف ذلك الزمن، وورد فيها أيضا أن أبا بكر الصديق �قصيدة تضمنت ذكر دعوى النيب 

 لصاحب � على ظهره وذهب به إىل غار ثور، فقال املسيح املوعود �محل سيدنا رسول اهللا 
 له مث مسح. � مع أيب بكر � إىل غار ثور بل مشى إليه النيب � النيب �مل حيمل أبو بكر : القصيدة

  .  بطباعة القصيدة ودخل البيت�املسيح املوعود 
 قد غّري قليب �ملا كانت يف قليب رغبة عارمة للبيعة وكان املسيح املوعود : �يقول السيد حممد فاضل 

ا جذريا ال ميكن بيانه بالكلمات، فقلت لسيدنا خمدوم امللة  أرجو أن تشفع ): �أي اخلليفة األول (تغري
 عند صالة املغرب كل يوم، ولكنه �ذ بيعيت، فكان يقول حلضرة املسيح املوعود عند حضرته أن يأخ

هذا أّدى إىل إذكاء نار الشوق يف قليب أكثر طبقا ملا ورد يف بيت فارسي . سنرى غدا:  كان يقول�
بعد مرور أسبوع قررت يف نفسي بأنين قد ذكرُت . عندما يكون الوصال وشيكا يشتد الشوق أكثر: تعريبه

أي عندما مل تتم البيعة لبضعة أيام عدت إىل مدينيت بغري (نام أيضا، فسافرت من هناك دون االستئذان امل
وعندما وصلت بييت زاد اضطرايب وقلقي، فانطلقت إىل قاديان مرة ) �أن أستأذن املسيح املوعود 

يذهب دون من :  رآين وقال مبتسما�عندما دخلت مستوصف اخلليفة األول . أخرى بعد شهر واحد
عندها فهمت أن الذهاب دون إذن إمام الوقت ليس . استئذان إمام الزمان يُعاَمل مبا عوملَت به أنت

 �مث قال حضرته .  ومل أصّر على البيعة ألن قليب كان مطمئنا وهادئا�مث قابلت حضرته . مناسبا
م 1899ذلك يف اية عام تعال يا حممد فاضل وباِيْع ففعلُت، وكان :  يوما22يوم اخلميس بعد مرور 

  . م1900أو بداية 
كنت حنفي املسلك يف البداية مث انضممت إىل الوهابيني، ولكن مل : يقول ميان غالم أمحد النساج

كانت يج يف قليب رغبة عارمة أن يُبعث اإلمام املهدي وأنضم إىل جيشه، فذات مرة أُريت . يطمئن قليب
  . ت قاديان رأيت املشهد نفسه متاما وبايعتُ وعندما زر . شكله املبارك يف املنام



يروي السيد حكيم عبد الرمحن عن أبيه أنه كان يروي قصة بيعته أن شيخا يُدعى عالء الدين كان يسكن 
 وكان والدي يدرس عنده، فذات يوم سأله أيب عند الوضوء ك وكان له مسجد على مقربة من هناكهنا

:  السبب يف سقوط النجوم من السماء بكثرة يف هذه األيام؟ قالأيها الشيخ احملرتم ما: لصالة العشاء
كان والدي يقول بأنه مسع عن . ة بعثتهباإلمام املهدي على وشك الظهور وهناك احتفال يف السماء مبناس

وعندما عاد قال للشيخ املذكور . إعالن املسيح املوعود بعد بضعة أيام من ذلك وذهب إىل قاديان وبايع
يا صديقي، األمر حق ولكننا أناس ماديون : فلزم الصمت هنيهة مث قال. يعُت فما رأيك أنتبأين قد با

  )أي كان شيخا، ورجال ماديا أيضا يف الوقت نفسه. (فماذا نفعل
 وعبد احلق الغزنوي يف �عندما ُعقدت املباهلة بني املسيح املوعود : يقول ميان رحيم خبش احملرتم
 أغمي �ودا يف جلسة املباهلة وكان يقول بأنه عندما دعا املسيح املوعود أمرتسر كان والدي أيضا موج

 إىل �أي كان الدعاء برقة متناهية وقوة مما أّدى به (على سيدنا نور الدين إذ مل يقدر على احتمال الوضع، 

لة شهد  يف هذه احلا�عندما رأيت املسيح املوعود : يتابع الراوي ويقول رواية عن أبيه قوله. )اإلغماء
ذكر األمر " َشوِنده"فعندما جاء إىل مدينته . قليب بأن هذا الرجل ليس شخصا أرضيا بل هو مساوي

للقبيلة وقال بأن تلك اجلماعة غريبة حقا فهم مالئكة يف احلقيقة، فبايعُت أنا ووالدي وعّمي بل العائلة  
  . كلها

ملنام خارجا عن البيت ووجدت املسيح إن حادث بيعيت هو أنين رأيتين يف ا: يقول شودهري رمحت خان
 واقفا يف اخلارج مع شودهري موال خبش يت، وشودهري غالم حسني، والشيخ رحيم خبش، �املوعود 

والشيخ مشس الدين، والشيخ ألف ِدين والشيخ عنايت اهللا والسيد رمحت خان جات وكأم جاؤوا من 
يع اآلن فماذا عسى تكون املناسبة أفضل من عليك أن تبا: قال يل شودهري موال خبش. السوق حاال

فرافقُتهم وذهب الفريق كله إىل بئر شودهري موال خبش أوال .  هنا بنفسه�هذه إذ جاء املسيح املوعود 
  .  الصالة واستيقظت بعدها�مث إىل بئرنا حيث أّم املسيح املوعود 

جئت إىل البيت صباحا . نسياا كانت مرتسخة يف ذهين حبيث ال ميكنين �إن صورة املسيح املوعود 
لقد رأينا البعض بل (.  نفقات السفر وتوجهُت إىل قاديان وبايعت ومكثت هناك ثالثة أياموأخذتُ 

الكثري من اإلخوة أن اهللا تعاىل عاملهم ذه الطريقة، فعندنا نقرأ سواحنهم يبدو وكأن اهللا تعاىل وأرشدهم 
   )بنفسه للبيعة

م، وترك يف 1893م أو 1892إين قرأت الرباهني األمحدية يف عام : �هللا يقول املولوي حممد عبد ا
 وعبارات الشيخ حممد حسني البطالوي، �كنت أقارن بني عبارات املسيح املوعود . طبيعيت تأثريا كبريا



أما أدلة املسيح املوعود . وكنت أستشف أن كالم حممد حسني كان ضعيفا وال يرتك أّي تأثري على طبيعيت
فظللت أزداد حبا له يوما إثر يوم إذ كنت متأثرا . انت قوية، والروحانيُة كانت بادية يف كالمه فك�

م رأيت يف املنام أن 1897بشدة، ولكن ظللت أحبث يف املوضوع مث بدأت سلسلة املنامات أيضا؛ ففي 
 يف اجلانب �  أمامي وأنا متوّجه حنو الشرق وحضرته متوجه إيل واخلليفة الثاين�املسيح املوعود 

 إىل �فأشار .  بالغا من العمر مثانية أو تسعة أعوام على ما أظن�األمين منه وكان اخلليفة الثاين 
إن أمحد الذي جاء من قبل كان رسوال مستقال ومل يكن رسوال مّتِبعا، أما أمحد احلايل : اخلليفة الثاين فقال

ما املراد من أمحد الذي جاء اآلن؟ : �يفَة الثاين  اخلل�عندها سأل املسيُح املوعود . فهو نيب متِّبع
مث كتبت للبيعة مث ) أي أمحد الذي جاء اآلن هو متبع ألمحد األول(. املراد منه هو أنتَ : فقال باإلشارات

  . �سافرُت إىل قاديان وبايعت على يده 
الم عليكم ورمحة الس: "� كان يتلقى حتية النيب � بأن املسيح املوعود �يقول السيد نظام الدين 

 يف احلديث بتبليغ سالمه إىل اإلمام �أي كما أمر النيب . (بكثرة ومن مناطق نائية أيضا" اهللا وبركاته
ولكنه كان خيطر ببايل دائما كما )  من مناطق بعيدة أيضا�املهدي فكان الناس يوصلون إليه سالم النيب 

ريدين يقولوم ادعاءات كثرية، فكنت أقول يف املرشدون ال يقولون شيئا ولكن امل: ورد يف مثل فارسي
نفسي بأنه ال توجد يف هذا الشخص ميزة متميزة ولكن الناس جيتمعون حوله هكذا، ولذلك يكتسب 

 علي كنزًا - نفسي فدى يف سبيله–فبكيت يف املسجد األقصى أمام اهللا تعاىل كثريا، فكشف . األمهية
  .  والسالممث بايعت ونزلت علي السكينة. ةمن الغيب يتطلب بيانه أوراقًا كثري 

 أنــين ملــا بكيــت أمــام اهللا تعــاىل يف الــدعاء شــرح اهللا صــدري وأنــزل علــي الــسكينة وبايعــت وختلــصت مــن �فيقــول حــضرته 
  .األفكار النجسة والوساوس الشيطانية

الثانويـــة التابعـــة للبعثــــة  كنـــت أدُرس يف الـــصف اخلـــامس يف املدرســـة 1897يف عـــام : �وروى حـــضرة ســـيد واليـــت شـــاه 
كنــت أســكن أوًال يف مدينــة الطــالب، مث بــشفاعة مــن معلّــم اإلجنليزيــة . التبــشريية املــسيحية األمرييكيــة يف مدينــة ســيالكوت

ُعّينُت مدرًسا خصوصيا ألخوين للسيد آغا حممـد واكـر قزلبـاش وكـان مـن أعيـان القـوم، وأُعطيـت غرفـة يف الطـابق العلـوي يف 
، ولكين مل ألتفت إىل حترّيها إذ مل تكن تتفق مع �كنُت قد مسعت عن دعوى املسيح املوعود .  فيها وحديدار له ألقيم

وبعـد .  مبا نفـر قلـيب حـىت مـن مساعهـا�إضافًة إىل أن عامة الناس كانوا يعرضون تعاليم املسيح املوعود . عقائدي التقليدية
ًدا، ورأيـت ذات يـوم جنـازات كثـرية للمـسلمني وغـريهم متـّر يف الـسوق أيام تفشى الطاعون يف املدينة وأخذ حيصد الناس حص

وأهُلها يندبون وراءها، وعندما رأيت هذا املشهد املرعب قلت يف نفسي إن الطاعون مرض معٍد، وقد يهامجين أنا أيًضا، ولو 
، ودَْع عنــك األعمــال احلــسنة  فمــاذا عــسى أن يقدمــه إنــسان حقــري مثلــي مــن أعمــال أمــام اهللا تعــاىل-ال مســح اهللا-أين مــّت 

 اليت كنت قد تعّلمتها يف صغر سين يف - بسبب عدم مواظبيت عليها -جانبا فإنين كنت قد نسيت حىت قراءة القرآن الكرمي 
. صحيح أنين األول يف صفي ولكن لن ُأسأل يف اآلخرة كم عالمات ُحزُـا يف مـادة اإلجنليـزي أو الرياضـيات. مسجد القرية



فتحُت . كرة خجلُت كثريا وعقدُت عزما صميما بأنين سأقرأ القرآن الكرمي مرة أخرى بصورة صحيحة على يد أحدوذه الف
 الكرمي ولكن مل أكن واثقا هل أقرأه بصورة صحيحة أم ال، مث فّكرُت بعد ذلك أن أتعّلم قراءته على يد شيخ يف أحد القرآن

مث خطـر ببـايل أن !! قد كُربت إىل هـذا احلـد وال تـستطيع قـراءة القـرآن الكـرمي: املساجد ولكن خطر ببايل فورا بأنه سيقول يل
مسع التالوة وبذلك سوف أتعّلم قراءته بصورة صحيحة وسأتعلم ترمجة معاين القرآن أذهب حيث يُلقى درس القرآن الكرمي أل

. سألُت الناس هنـا وهنـاك وعلمـُت أن درس القـرآن الكـرمي ال يلقـى إال يف مـسجد اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة. الكرمي أيضا
عنــدما مهمــُت بالــذهاب . معتقــدام قــطال بــأس، ســوف أســتمع إىل تــالوة القــرآن الكــرمي ولــن أتوجــه إىل : فقلــت يف نفــسي

أّكدُت له بأين لست ذاهبـا إىل هنـاك . حتما) أي أمحديا(إذا ذهبَت إىل هناك سوف تصبح مرزائيا : أوقفين السيد آغا وقال
علـى أيـة حـال، حتينـُت الفرصـة وذهبـت . ألصبح مرزائيا بل أريد أن أمسع تالوة القـرآن الكـرمي فقـط، ولكنـه مل يقتنـع بكالمـي

كان حضرة مري حامد شاه املرحوم يلقي الـدرس يف تلـك األيـام وكنـت أحـضره كـل . إىل مسجد اجلماعة اإلسالمية األمحدية
يوم بال انقطاع وأمسع احلقائق واملعارف، وكلما ألقى الدرَس حضرُة املولوي عبد الكرمي عند جميئه إىل قاديان، حضَره أساتذتُنا 

ع أين مل أبلغ الدعوَة بشكل خاص إال أن شبهايت كلها قد ارتفعت باالستماع إىل درس القرآن وم. غُري األمحديني أيضا هليبته
الكرمي، وتبني يل أن التهم اليت ألصقت باجلماعة اإلسالمية األمحدية كلها باطلة، وليس فيها أي صدق، فكتبت أخريا رسالة 

وأوّد أن أقـول حتـديثا .  أمحـديا�ضعة أيام، وأصـبحت بفـضل اهللا ، فوصلْتين رسالة قبول البيعة بعد ب�البيعة إىل حضرته 
 قـــد خلقـــين يف عائلـــة جنيبـــة، مث وفقـــين الختـــاذ مهنـــة الطـــب النبيلـــة، وأجـــاب معظـــم أدعيـــيت، وحقـــق مجيـــع �بالنعمـــة إن اهللا 

 واالنضمام � املسيح املوعود أمنيايت، ورزقين ذرية، أما النعمة العظمى اليت أنعمها علّي فهي توفيقي ملعرفة نيب آخر الزمان
 علـى أين �لكنـين أشـكر اهللا ) حيـث كـان قـد قـال يل سـوف تـصبح مرزائيـا(فقد حتقـق مـا قـال يل الـسيد آغـا، . إىل مجاعته

  .  اهتديت إىل الصراط املستقيم
وهنا أريد أن أبني أمرا آخر أيضا وهو . هذه كانت بعض األحداث اليت سردا لكم من سوانح الصحابة

ه كلما تقدمت اجلماعة ازدادت نشاطات احلاسدين أيضا وسعوا لإلضرار باجلماعة مبختلف الطرق، أن
ا ومنهم من يهاجم ظاهريا وبعضهم حياولون أن يهامجوا اجلماعة متنّكرين بثوب  فمنهم من يصول متسرت

فليكثروا . نلذا جيب على كل أمحدي أن يكثر من الدعاء الجتناب كل نوع من شر احلاسدي. املواسني
رب كل شيء خادمك رّب فاحفظين "، و"اللهم إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم: "من دعاء

ربنا أفرع علينا صربا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم : "، مث الدعاء للثبات أي"وانصرين وارمحين
 كما قلت من قبل �ى النيب ، وباإلضافة إىل هذه األدعية عليكم أن تكثروا من الصالة عل"الكافرين

  . أيضا لكي ُجننَب شرور احلاسدين
وإىل جانبه " فيسبوك"فقد حدث مؤخرا أن أحد األشرار ومثريي الفتنة رسم صورة بابا نانك يف موقع 

، مث أظهر خبثه وسوء باطنه واستخدم كلمات بذيئة وسخيفة جدا حبق �رسم صورة املسيح املوعود 
صورة عالمة الشطب وكتب إىل جانب صورة املسيح املوعود كلمات املدح بابا نانك ووضع على ال
لفتنة بّث مسوم اال شك أن وراء هذه الفعلة الشنيعة تكمن نيته السيئة ل. والثناء، مث قارن بينهما



 أو بيان مكانته العليا بل كان هدفه هو إثارة �مل يكن يهدف من ذلك مدح املسيح املوعود .والفساد
واألسوأ من ذلك أن جريدة حملية قد نشرت هذه . خ ضد اجلماعة اإلسالمية األمحديةعواطف السي

ولكن كان من فضل اهللا تعاىل . الصور كما هي مما أدى إىل احتدام مشاعر السيخ يف قاديان وما حوهلا
 األمحديون أن الزعماء احملليني استخدموا العقل والعدل وهّدأوا عواطفهم قائلني بأن هذا ال ميكن أن يفعله

لقد جاءتين أيضا رسائل من . بل فعله شخص شرير خبيث الطبع وسيئ الباطن ليبذر بذور الشجار بيننا
بعض الزعماء السيخ من قاديان قالوا فيها بأننا موقنون بأن هذه الفعلة الشنيعة قد ارتكبها أحد من 

ن يبدو من تلك الرسائل وكأن كاتبها األشرار دون أدىن شك ونسبها إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية، وكا
وقد ذكر هؤالء الزعماء يف رسائلهم أن اجلماعة . أمحدي أو أّن اجلماعة األمحدية نشرت هذا اإلعالن

  . اإلسالمية األمحدية ال ميكن أن تقوم ذه الفعلة الشنيعة
اَقب ارم عقوبة على أية حال، طالب الناس واملنظمات أيضا احلكومة أن حتقق يف هذا املوضوع ويع

إن مبدأ اجلماعة اإلسالمية األمحدية منذ البداية هو أا ال جترّح عواطف أحد قط ونعمل حبسب . قاسية
وأضف إىل ذلك . القرآن الكرمي مببدأ عدم اإلساءة إىل أوثان اآلخرين أيضا فضال عن زعمائهم الدينيني

واضحة يف كتبه وهذا مذكور بوضوح يف أدبيات  قد أثىن على بابا نانك بكلمات �أن املسيح املوعود 
اجلماعة، فال ميكن ألي أمحدي أن خيطر بباله فكرة اإلساءة إىل بابا نانك واستخدام كلمات نابية حبقه 

 يف أحد كتبه عن بابا نانك احملرتم بأن اهللا تعاىل وهبه روحا باحثة عن �لقد قال املسيح املوعود . قط
فيثبت من هنا أنه كان دون أدىن شك  من . قد اضمحلت يف البنجاباحلق حني كانت الروحانية 

  . العارفني الذين ُجيذبون إىل اهللا الواحد باطنيا
وقال . من واجب املؤمن التقي أن حيرتم بابا نانك ويعده من مجاعة األطهار:  يف مكان آخر�ويقول 
، أي يف اخلدمة اليت أقوم ا أنا، علينا أن نقر أن بابا نانك ساعد يف نشر النور احلقيقي:  أيضا�

  . حبيث إن مل نشكره عليها سنكون من ناكري اجلميل
 مهمته ومهمة بابا نانك واحدة، فشقي َمن يستخدم كلمات سيئة �إًذا، قد عد املسيح املوعود 

 اهللا املقبولني إّن عْدلَنا يقودنا جربًا إىل اإلقرار بأن بابا نانك كان من عباد : �مث يقول حضرته . حبقه
مث . إنين أوافق السيخ يف أن بابا نانك كان من عباد اهللا املقبولني. الذين جذم اهللا تعاىل إىل النور بيده

بابا نانك كان يف احلقيقة من عباد اهللا املقبولني الذين تنـزل عليهم بركات اهللا ويُطهرون بيده : �يقول 
إن راجا رامشندر وكرشنا . ثله كلمات سيئة أراهم أشرارا ولئاماوالذين يستخدمون حبق األطهار م. تعاىل

  . احملرتم كانوا كلهم من القديسني الذين أرسلهم اهللا تعاىل



وقد شجب املسؤولون . فمن نشر هذا اإلعالن ونشر الصور املذكورة فقد نشرها بنية سيئة ولعيث الفساد
 اجلرائد وهذه هي احلقيقة كما يتبني من كالم يف قاديان أيضا هذه الفعلة بكلمات شديدة اللهجة يف

ندعو اهللا تعاىل أن ينقذ .  أن بابا نانك حيتل عندنا مقاما مرموقا وحنرتمه كثريا�املسيح املوعود 
  . األمحديني يف قاديان وما حوهلا وخيّيب األعداء يف شرورهم وفتنتهم
اجلنازة األوىل هي للسيد . صالة الغائبواآلن سأذكر بعض املرحومني وبعد صالة اجلمعة سأصلي عليهم 

. إنا هللا وإنا إليه راجعون.  عاما65م عن عمر يناهز 6/10/2012عبد الرزاق َبّت الذي تويف بتاريخ 
كان املرحوم داعية اجلماعة وكان مشرتكا يف نظام الوصية وقد ُصليت عليه صالة اجلنازة يف ميدان ملحق 

لقد تويف املرحوم على إثر تناوله دواء خاطئا . يف ربوة بباكستان" صدر أجنمن أمحدية"مبكاتب مؤسسة 
 . فأثر يف قلبه وأودى حبياته وإال كان بصحة جيدة بفضل اهللا تعاىل

اسم والده غالم حممد الكشمريي من سكان غوجرات وكان منذ الطفولة معتادا على الصالة، وبناء على 
وحني بايَع تركْته زوجُته وحني . 1930وكان قد بايع يف ، "الشيخ"ذلك كان مشهورا يف املنطقة باسم 
هل ترك الصالة بعد االنضمام إىل اجلماعة األمحدية؟ فقالت هلا : سألْتها صديقٌة غري أمحدية عنه قائلة

إذن كيف : كال بل قد ازداد اهتماما بالصالة أكثر من ذي قبل، فسألْتها) أي والدُة املرحوم عبد الرزاق(
  . فرين؟ فعادت إليه ألا كانت صاحلة الطبعصار من الكا

يف غوجرات، مث خترج يف اجلامعة " عامل جْره"لقد تلقى املرحوم عبد الرزاق بّت الدراسة االبتدائية يف قرية 
ويف عام .  وخدم اجلماعة داعيًة إسالميا أمحديا يف خمتلف املناطق يف باكستان1971األمحدية يف عام 

 خدم 1989 إىل 1979 يف غانا، حيث خدم اجلماعة يف مناطق خمتلفة، ومن  عني مبشرا1975
 عاد إىل باكستان حيث خدم اجلماعة داعيًة يف 1989هناك مديرا ملعهد تأهيل الدعاة األمحديني، ويف 

كما  خمتلف املناطق، مث مت تعيينه يف مكتب تربية املبايعني اجلدد التابع لنظارة اإلصالح واإلرشاد املركزية،  
يقول أخو زوجته . كان عضوا للجنة اإلصالح وكان عضوا ناجحا، إذ كان أسلوبه للتفهيم والشرح رائعا

حني ُخطبْت أخيت العزيزة أَمُة النور طاهر للسيد : األستاذ مبارك أمحد طاهر سكرتُري جملس نصرة جهان
د سكرتَري حديقة املبشرين بت، استشار والدي حضرُة موالنا حممُد منور املرحوُم الشيَخ مبارك أمح

إنه جيد، فتقريره سار ويبعث على االطمئنان، : يومذاك، ليعرف كيف سجّله يف امليدان، فقال له الشيخ
  . فبناء على هذا التقرير قرر والدي تزويج ابنته إياه

له قلما لقد شاهدتُه أنا شخصيا يعمل يف امليدان حيث كنت معه يف غانا، فاإلخالص الذي أجنز به أعما
كانت عالقته بالزوجة واألوالد كاألصدقاء، فكان يف كل يوم مجعة يدعو بناته عنده . يعمل به الدعاة



لقد خدم والدته كثريا، وكان يعيد فضل وْقفه إىل والدته، كان . وكان يسمع اخلطبة معهم عرب امي يت اى
  . ا يهتمون بالصالة أكثر وُيَسّر مدوما ينصح أوالده بالصالة والدعاء، وكان حيب األوالد الذين كانو 

 ويف هذا الرد –له مخس بنات أو ست وكلما ُخطبت بنت منهن مث سأله أحٌد عن اخلاطب رّد عليه دوما 
 بأن الشاب يصلي ويدفع التربعات وما -درس للكثريين الذين يهتمون باألمور املادية أكثر من الالزم

ا بأنه إذا كانت ابنته ذات حظ فسوف متأل البيت اخلايل، أما الذي أريده أكثر من ذلك؟ وكان يقول أيض
  . إذا كانت عدمية احلظ فهناك البنات الكثريات الاليت يُفرغن البيوت املليئة

كان لديه حب عميق للخالفة، فقد عوقب ابُنه مرة لسبب ما، فلم يتكلم معه ما مل يُغَفر له، وكان يقول  
 وكان ابنه ما زال 2009وقت؟ لقد جاء إىل هنا أيضا يف عام كيف أتقبل َمن سخط منه خليفُة ال

. معاقَبا، فلم يطلب مين ولو بإشارة خفيفة أن أعفو عنه، وإمنا طلب مين الدعاء له أن يلهمه اهللا العقل
كان املرحوم دوما حيرتم نظام اجلماعة واخلالفة وظل ينصح أوالده أيضا بذلك، كان يستمع إىل خطيب 

قلت آنفا، ويف أثناء اخلطبة إذا أثار أحد األوالد ضجة استاء منه وانزعج، مل يكن يأخذ بانتظام، كما 
سأحتسن إثر : إجازة من املكتب عادة حىت يف مرضه، وإذا اقرتح عليه أحد أن يأخذ إجازة قال له

ا فحيايت  الذهاب إىل املكتب، وإذا طلب منه األوالد بأن عندهم إجازة فليأخذهم للنـزهة قال هلم أما أن
فلم يكن قوله هذا سطحيا حتما، إذ كان قد وقف كل حلظة من حياته . كُلها موقوفة للجماعة

  . للجماعة، وأثبت ذلك عمليا أيضا
لقد أقمُت معه يف أفريقيا كما قلت آنفا، وكانت األوضاع يومذاك ختتلف عن أوضاع هذا العصر بل  

ر، فكان ميرض كثريا ويصاب باملالريا ويدخل كانت صعبة جدا، إال أنه قضى أيامه هناك بكل سرو 
املستشفى، ومع ذلك كلما استعاد الصحة من املرض استأنف عمله فورا، وكان الناس هناك أيضا حيرتمونه 

عندما ذهبُت أنا أيضا إىل هناك كان مبشرا هناك، فأخربين كثريا عن األوضاع هناك وشرَح يل . حلبه هلم
 يف كثري من الشئون، أحبه اهللا وغفر له وأنزل عليه رمحته وبركاته، وجعل أمورا كثرية، فهكذا ظل يرشدين

إحدى بناته زوجُة مبشٍر يف سرياليون فلم تستطع . مثواه يف أحبائه، وأهلم زوجته وأوالده الصرب واهلمة
  .  اجلميَع الصرب والسلوان�الذهاب للمشاركة يف مراسم الدفن، وهب اهللا 

 8/10/2012 سأصلي عليها اآلن للدكتورة املرحومة فهميده منري اليت توفيت يف اجلنازة الثانية اليت
كانت قد خترجت طبيبًة حاملة شهادة .  عاما، إنا هللا وإنا إليه راجعون75بكندا عن عمر يناهز 

MBBS  وكانت فُرص التقدم والرقي ساحنة هلا 1964للطب يف الهور يف " فاطمة جناح"من كلية ،
ريب يف املستشفى، لكن جناح أمراض النساء يف مستشفى فضل عمر يف ربوة كان حباجة بعد فرتة التد



، ففرتة خدماا طويلة جدا، وإذا قرأت تفاصيل خدماا فقد 1965إىل طبيبة، فتوظفت هناك يف 
بالهور، قدمْت " أجييسون" أثناء فرتة التدريب يف مستشفى 1964يف . أحتاج خلطبة كاملة أو أكثر منها

طلبا للعمل يف بريطانيا، فُأخربت أّن طلبها متت املوافقة عليه، وتيسرت هلا تذكرة السفر أيضا، وكانت 
ترتيبات السفر إىل بريطانيا قد انتهت إذ قرأْت إعالنا يف جريدة الفضل بأن مستشفى فضل عمر حباجة 

سر طبيبة مسلمة أمحدية فيمكن أن  أنه إذا مل تتي�إىل طبيبة، وكان اإلعالن مرفقا بتوجيه اخلليفة الثاين 
فألغت السفَر إىل بريطانيا فورا، ومع أن أوضاع العائلة املادية كانت ضيقة وكانت . ُتوظف طبيبة مسيحية

كان أبوها مديرا، إال أن أوضاعه املادية كانت صعبة، وكان قد هيأ هلا دراسة . هلا تسعة إخوة وأخوات
ع املعسرة بدأت تتجهز يف اليوم نفسه للسفر من الهور إىل ربوة، الطب بأخذ القروض، ففي هذه األوضا 

فحني استأذنت مديرة املستشفى الذي كانت تكمل فيها فرتة التدريب، سألْتها ملاذا هي تذهب؟ وكم 
 روبية شهريا، فقالت هلا املديرة أنا أستطيع 230ستأخذ من الراتب، فأخربْا أا قد تتلقى راتبا يقدر بـ 

 روبية، فال ترتكي الهور، فمستقبلك أيضا يرتبط بفرتة 550ر لك العمل هنا براتب شهري أن أدب
عقد فلم تقبل هذا العرض أيضا وقالت هلا إا ال تذهب من أجل النقود، فهي لديها . التدريب هذه

 ربوة عمل يف بريطانيا أيضا، ومت شراء التذكرة أيضا وقد مت تسجيل امسي أيضا هناك، لكنين ذاهبة إىل
إنك سيدة عظيمة جدا، حيث تغامرين مبستقبلك من أجل : عندها قالت هلا املديرة. تاركًة كل هذا وذاك

 إىل ربوة، 1965مجاعتك، مث قدمْت هلا شهادة أفضل مساِعدة هلا أثناء فرتة التدريب، فجاءت يف 
ي طبيبة، بل مل يف ذلك الزمن مل تكن يف ربوة أ.  طبيبًة يف مستشفى فضل عمر1984وظلت حىت 

تكن حىت يف املناطق ااورة أيضا، ومن مث كانت املريضات يأتني إليها من املسافات البعيدة، فعاجلْتهن 
وحدها، فلو جاءا مريضة يف منتصف الليل يف الصيف أو الشتاء تركت السرير فورا وخرجت للفحص، 

املنصة عروسا إذ جاءها نداء من قسم وقد قيل عنها إا كانت يوم الوليمة جالسة مع الضيوف على 
الطوارئ باملستشفى فنهضْت فورا وتوجهت إىل املستشفى وتناول الضيوُف الطعاَم بعدها دوا، فكانت 
تتحلى بروح التضحية هذه، وقد وفْت بعهد اخلدمة بروح الوقف، وفق اهللا سائر الواقفني للمحافظة على 

ا، حيث كانت تعاجلهم جمانا، وهناك عادة سائدة أن الناس كانت تساعد الفقراء كثري . هذه النماذج
يكذبون يف بيان مشاكلهم لنيل املساعدة، فلم تقل قط ألية مريضة أنت تكذبني فسوف أحبث يف األمر، 

  . بل كانت تثق بكل ما تقوله هلا أي امرأة، فتعاجلها جمانا وتقدم هلا األدوية من عندها
أا قضت الليلة يف املستشفى وعندما كان خيرج إىل العمل صباحا يقول زوجها إنه قد حدث مرارا 

 ذات مرة �كان حضرة اخلليفة الثالث للمسيح املوعود . وجدها تدخل البيت عائدة من املستشفى



قدَمها مثال للمتحجبات يف أحد خطاباته يف جمالس الشورى، وقال إذا أرادت إحداهن أن تعرف كيف 
كما كان اخلليفة الرابع رمحه اهللا أيضا قال عنها بأا سيدة . الدكتورة فهميدهتعمل متحجبة فلتتعلم من 

 عند بدء �فحني ذهبت ملقابلة حضرة اخلليفة الثاين . مضحية كثريا وقلما يتمتع الناس ذه السعادة
طبيبة إىل قد جاءت : ، كانت عنده زوجُته السيدة أم أمة املتني فقالت له1965العمل يف املستشفى يف 

  . احلمد هللا مث دعا هلا كثريا: مستشفى فضل عمر، فقال حضرته فورا
افحصي : ذات مرة قالت املرحومة حلضرة اخلليفة الثالث يف لقائها معه إا تريد االعتكاف، فقال هلا

كانت هلا عالقة قوية باخلالفة وكانت . مريضايت فسوف أدعو لِك كثريا، فإن خدمتك هي االعتكاف
كان حضرة اخلليفة الرابع رمحه اهللا معجبا بقصائدها كثريا أيضا، فلم تكن طبيبة .  شجاعة جداسيدة

فقط بل كانت شاعرة ممتازة أيضا، فكان كالمها يتسم بالعفوية واملتانة ويفيض بالعواطف أيضا، فقد 
  . صدرت هلا سبع جمموعات شعرية

هجرته إىل هنا قصيدة هلا وسجلت فيها عواطف فمرة أرسلت إىل حضرة اخلليفة الرابع رمحه اهللا بعد 
  :  احلنني والشوق فأحد أبيات هذه القصيدة

  إن البيت مقفل منذ زمن    فهال قال له أحد أن يعود إىل البيت
مع أن أسلوب عتاب الدكتورة فهميده هو على : فُأعجَب حضرته ذا البيت كثريا وأشاد بروعته، وقال

  . أنه قد أعجبين جدامنط عتاب الكبار للصغار إال
فقد نصَحت املرحومة دوما أوالدها وإخوا أم إذا أرادوا شرفا يف العامل فليتمسكوا باخلالفة لدرجة 

  . التفاين
الدكتورة نصرت جهان احملرتمة اليت هي مسئولة عن جناح أمراض النساء مبستشفى فضل عمر حاليا، 

مع أن األوضاع كانت غري مواتية ومل تكن التسهيالت كانت املرحومة صابرة ودمثة األخالق، و : تقول
متوفرة، فقد أجنزت املرحومة مهماا ببذل اجلهود املضنية ومبنتهى احلماس والشوق، فكانت متمكنة من 

يف هذه . (عملها وخمتصة يف جماهلا، كانت تالطف املريضات وتتعاطف معهن، فهن يذكرا اليوم أيضا
ة نصرت جهان وهي األخرى تعمل بروح الوقف بفضل اهللا، بارك اهللا يف عمرها األيام تعمل هناك الدكتور 

وصحتها وجرب نقص األطباء يف مستشفى فضل عمر، ووضع الشفاء يف عالج األطباء القليلني فيه 
مرة ُعقدت مسابقة نْظم ) ووهب هلم اهلمة وقّواهم، فالدكتورة نصرت جهان أيضا حباجة إىل الدعاء

ن املطلوب من كل مشارك يف هذه املسابقة أن يكتب أسفل القصيدة امسه وعنوانه وغري القصائد حيث كا



خدمة اخللق، الكتابة "ذلك من التفصيل، فكتبت املرحومُة بتواضعها بدال من كل هذه املعلومات 
  ".والتأليف، ربة البيت، وطلب الدعاء للعاقبة احلسىن

ة عفيفة جدا وقدمت خدماا مبنتهى اإلخالص،  سيد-كما قلت-فهذه ليست كلماٍت فقط بل كانت 
ففي هذه الكلمات بينت خالصة حياا، ومن املؤكد أا كانت خادمة اخللق، وتنجز مسئولياا ربًة 

وإن عاقبتها أيضا أرى قد متت باخلري ألنه كما ورد يف . للبيت على خري ما يرام، وكانت نافعًة للناس جدا
س على أحد وجبْت له اجلنة، فكانت املرحومة منهم، رفع اهللا درجاا باستمرار احلديث، إذا أثىن النا

  . ووفق أوالدها أيضا للتأسي حبسناا والدوام عليها، وأهلم زوَجها أيضا الصَرب واهلمة والسلوان
السيد حممد اجلنازة الثالثة اليت سأصليها اآلن بعد صالة اجلمعة هي للسيدة املرحومة ناصرة احملرتمة ابنة 

ظريف وزوجة الدكتور الشهيد عقيل بن عبد القادر من حيدر آباد وكانت مقيمة يف النرويج، وتوفيت يف 
كانت والدا السيدة فاطمة مجيلة ابنَة عمة حضرة السيدة .  إنا هللا وإنا إليه راجعون23/9/2012

د حممد ظريف لقبول األمحدية يف عمر ، ولقد وفق اهللا أباها السي�سارة بيغم حرم حضرة اخلليفة الثاين 
تزوجت املرحومُة الدكتوَر عقيل ابن .  عاما، فواجه يف هذا العمر الصغري مشاكل ومصاعب كثرية13

، وكان األخ األكرب للسيدة سارة � وهو من صحابة املسيح املوعود �الربوفيسور حضرة عبد القادر 
  . بيغم

يوف زوجها الدكتور عقيل الكثريين وأقاربه بإخالص كبري كانت املرحومة مضيافة جدا فكانت ختدم ض
وتعتين م، وكانت حماِفظًة على الصلوات والتهجد وكانت دِمثة األخالق، ونقية القلب ومواسية الفقراء، 

كانت دوما حريصة على سّد احتياجات ذوي . فهذه العائلة أيضا حمبة للعلم ما شاء اهللا. وحمبة للعلم
كانت املرحومة حتب أن تتعلم كل شيء، كانت خرجية  . ِم دون أن يسألوا أو يطلبوااحلاجة، ومساَعد

اضطرت للهجرة إىل النرويج يف . كلية اآلداب، مث سعْت جاهدًة ليتلقى أوالدها أيضا الدراسات العليا
 عاما وكانت مريضة بارتفاع ضغط الدم 60، وكان عمرها 1985 إثر استشهاد زوجها يف 1987عام 
ا إال أا مع ذلك اجتهدت لتعلم اللغة النروجيية، كانت حتب اجلماعة واخلالفة كثريا، كانت دوًما تقرأ  أيض

 وأدبيات اجلماعة، كانت تم بدفع التربعات يف موعدها، تركت ابنني �كتب سيدنا املسيح املوعود 
 .   سناا دومارفع اهللا درجات املرحومة ووفق أوالدها ملواصلة ح. دكتورين وابنة واحدة

 


