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  في مسجد بيت الفتوح بلندن 

�����  

أمـا . ا عبـده ورسـوله     أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لــه، وأشـهد أن حممـدً 
احلَْْمــــُد هللا َرب * بــــْسِم اهللا الـــرْمحَن الــــرحيم �. بعـــد فــــأعوذ بـــاهللا مــــن الــــشيطان الـــرجيم

اْهـــدنَا * إيـــاَك نـَْعبُـــُد َوإيـــاَك نَـــْسَتعُني * َمالـــك يـَـــْوم الـــدين * الـــرْمحَن الـــرحيم * اْلَعـــاَلمَني 
ــــــْيهْم َوال ِصــــــَراط الــــــذِ * الــــــصَراَط اْلُمــــــْسَتقيَم  ــــــْيِهْم َغــــــْري اْلَمْغــــــُضوب َعَل يَن أَنـَْعْمــــــَت َعَل

  . ، آمني�الضالنيَ 
 : يقول املسيح املوعود عليه السالم

وكان مطّلعا جيًدا على ما   �واجهها النيب اليت وقائع الإذا كان املرء على معرفة ب"
 بد أن يقول بعد جميئه من أعمال، فال �كانت عليه حالة العامل آنذاك وما أجنزه 

وأقول صدقًا وحقا، وهذا ليس بقول افرتاضي، بل . اللهم صّل على حممد: تلقائيا
من  �القرآن الكرمي وتاريخ العامل يشهد شهادة كاملة على ما قام به النيب األكرم 

 أَيـَها إن اَهللا َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلوَن َعَلى النِيب يَا�: إجنازات، وإال ملاذا قيل بوجه خاص
. ؟ مل يصدر هذا النداء حبق أي نيب آخر�الِذيَن آَمُنوا َصلوا َعَلْيِه َوَسلُموا َتْسِليًما

 اكامل ومسي حممدالملدح اهناك شخص واحد جاء إىل العامل بنجاح كامل ومستحقا 
كانت قد بلغت درجًة عظيمًة حبيث مل  � من هذه اآلية أن أعمال النيب تضحي. �

م اهللا تعاىل أية كلمة لبيان نوعيتها وحتديد وصفها، كان باإلمكان استخدام  يستخد
كلمات مناسبة هلا، ولكن اهللا مل يستخدمها قصًدا، ويعين ذلك أن أعماله الصاحلة  



مل يستخدم اهللا تعاىل مثل هذه . كانت أمسى من أن يتم التعريف ا وحتديد وصفها
تتحلى بأمسى درجات الصدق  �انت روحه لقد ك. اآلية حبق أي نيب من األنبياء

والوفاء، وكانت أعماله حمببة عند اهللا تعاىل حبيث أَمر الناس بالصالة عليه لألبد شكرًا 
  )24-23ملفوظات، اجلزء األول، ص." (على هذه النعمة

،  ويتأمل يف أسوته احلسنة�تعليم الذي جاء به النيب القرأ حني يفمن واجب املؤمن 
منته اليت  مدى عظمة نظرًا إىل ا قدر اإلمكان، وليصل عليه أيضا يستأأن يسعى لل
كل جانب باملتعلقة  اهللا أحكام هحيث أرانا بعمل،  هذا احملسن األعظمَمن ا علينا

إىل سبل الوصول إىل اهللا ا، مرشًدا إيانا رنا بالعمل أمَ مث  ، جوانب احلياة الواسعةمن
  بهمسؤوليتهم ألداء حقوق خلق اهللا، األمر الذي يستطيعىل ني إاملؤمنمنبًها تعاىل، و 

فكل هذه األمور تقتضي أن نكثر من الصالة على . �املؤمن أن يفوز برضا اهللا 
من املعلوم أنه كلما تبينت جوانب حياته .  وُنطلع العامل على حسنه وإحسانه�النيب 
شائبة من العدل واإلنصاف  الذين كان يف قلوم لك مينلفة لغري املسلمني ب الطي�

يف هذه األيام .  اجلميلة ومدحها العطرة�أن مينعوا أنفسهم من الثناء على سريته 
قد ن قلوم أل  إما، وذلك من تعاليم� جاء به النيب مايعرتض أعداء اإلسالم على 

  أو املضيئة اجلميلة،� سريته جوانب  جيهلون أصالً  أم أو متاًما من العدلخلت
  . ال يريدون أن يسعوا ملعرفتها أم

  املسلمني من واجبنا حنن هو العطرة اليوم�الع العامل على سرية النيب إًذا، فإن إطْ 
ذا قد ذّكرُتكم ، ول هلذا الغرض كل وسيلة متاحةخرعلينا أن نس، لذا فاألمحديني

  . األمر مرارا من قبل أيضا
اديني املناس ال يتأثرون ب، يف الدنيااقهمستغر ال بشر، بسبب طبعهم أوبعض الإن 

ؤثر فيهم كالمهم أكثر ي قبلوه بسهولة وبسرعة، أو شيًئا املاديني دإذا قال أحفأكثر، 
ِمن لو قال هلم أناس أما .  وسريته الطاهرة� من مسلم عن سيدنا حممد ا يسمعونهمم

ا أن نسعى جهد  لذا ينبغي علين كالمهم،سمعوا هلم وتأملوا يفل هؤالء املاديني شيئا



 كّتاب ال مشاهري مبن فيهم�املستطيع أن نوصل إليهم ما قاله الناس منهم عن النيب 
 كّتابولسوف أقدم اآلن بعضا من مقتبسات هؤالء العلماء وال. وغريهموالعلماُء 

معلوم و .  أميا إشادة� فأشادوا به ، أميا تأثر�الذين تأثروا من سرية سيدنا رسول اهللا 
 ومع ذلك اضطروا لقول ،� بل كانوا ألد أعدائه ، كانوا من املعارضنيأن بعضهم

  . احلق
يقول يف ترمجته ملعاين القرآن الكرمي  George Sale "جورج سيل" امسه مستشرقهناك 
ا أنه ليس مؤيدا لإلسالم بل يعارض اإلسالم ، علمً )إىل القارئ( To the reader: بعنوان
 ومع ذلك اضطر لقول " سبني هيمس"شرقني مبن فيهم مثل غريه من املست �والنيب

الذي أّلفه عن " سبني هيمس"فيقول يف كتابه نقًال عن . بعض األشياء يف حقهما
  .  وقد اضطر لقول احلق�النيب 

سبني "ال أملك إال أن أشيد بشجاعة الرجل الصاحل والفاضل : قال جورج سيل
 كان .ءات الفطرية على وجه الكمال الذي اعرتف أن حممدا كان مزودا بالكفا"مهيس

 متواضعا مع ،ا للفقراء معينً ، محيد اخلصال،ا فِطًنا فهيمً ، مجيل الصورة،وسيم الشكل
ا رابط اجلأش أمام العدو، وفوق كل ذلك كان شديد التعظيم هللا  شجاعً ،اجلميع
 منيهِ  واملتّ ،اكي الدماء وسفّ ، والزناة،اوكان شديدا جدا على احلالفني كذبً . تعاىل

ا على احللم  كثريً كان حيثّ . زورال وشاهدي ،اعني والطمّ ،رين واملبذّ ، زوراغريهم
 وكان كثري .والصدقة والرمحة والسخاء والشكر واحرتام الوالدين وتعظيم الكبار

الرتمجة االجنليزية للقرآن الكرمي جلورج سيل، حتت . (االنشغال حبمد اهللا والثناء عليه
  )7ص)  To the reader: (عنوان

  . ومع كتابة كل هذا يتهم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض األماكن أيضا
عندما دخل حممد يف مدينة : Stanley Lane-Poole " بولستانلي لني"املستشرق وقال 

كان . تعطشني لدمائهئه املادأعأََلد ا عفا عن كل أولئك الذين كانوا آبائه مكة منتصرً 



. كان هذا الدخول مقدسا ال نظري له يف تاريخ البشرية كله و ،هذا الفتح عظيما
  )مقدمة كتاب خطب حول نيب اإلسالم، لستانلي ليل بول(

   :)(Outline of history يف كتابه H G Wells  وقال الربوفيسور
 الناس  أكثرا مجيعً  كانوا بهواإن الدليل األكرب على صدق نيب اإلسالم أن أول من آمن

ال ميكن إنكار أن اإلسالم يشتمل على حماسن  . ا كذابا يكن حممد مدعيً مل. معرفًة به
لقد أسس نيب اإلسالم جمتمعا قضي فيه على الظلم وإراقة . كربى وتعاليم عظيمة

  . الدماء
  حقائقلقد تبني من : De Lacy O'Leary القس اإلجنليزي دي السي أولرييوقال 

 غزوا العامل وطبقوا تعاليم اإلسالم يف الشعوب التاريخ أن القول بأن املسلمني املتطرفني
  )Islam at the cross roads(.  قصة ذكرها املؤرخون وأغربُ املهزومة حبد السيف هلو أتفهُ 

أود أن أعرف كل شيء ): Young India ("ينج إنديا" يف جريدة "مهامتا غاندي"وكتب 
  قدد دراسة حياتهبع. عن حياة ذلك اإلنسان الذي حكم املاليني من دون خالف

ُز قلوب الناس يف ذلك الزمن حبد السيف، بل إن ازددت يقينا أن اإلسالم مل يغْ 
 وفاء يف أحلك الظروف  لوعوده أدق ئه عمله ووفاعلىه عكوفبساطة هذا النيب و 

 ه الكامل  باهللا تعاىل ويقينَ هه وبسالته وإميانَ ه إىل املنتهى وشجاعتَ ه ألصحابه وأتباعِ وحب
 اجلميع  له كل صعب، وجعلتْ لتْ  كل هذه األمور هي اليت سهّ ؛دعوتهبصحة 

 سرية هذا النيب استوىل علّي منعندما انتهيت من مطالعة اجلزء الثاين . هوراءريون سي
  . احلزن النتهاء الكتاب

 The Life and( يف كتابه Sir John Bagot Glubb يقول اجلنرال السري جون بيغوت غلوب

Times of Muhammad :( مهما كان رأي القارئ عند االنتهاء من هذا الكتاب، إال أنه ال
يسعه اإلنكار أن جتارب حممد الروحانية تشبه القصص الواردة يف العهد اجلديد 

كذلك قد تكون جتاربه الروحية تشبه ما ال يعد . وجتارب كبار الصلحاء املسيحيني
باإلضافة إىل ذلك . من األديانوال حيصى من رؤى وكشوف أتباع اهلندوسية وغريها 



فإن مثل هذه التجارب تكون يف معظم األحيان عالمة على بداية حياة قداسة 
إن عد هذه التجارب واألحداث خدعة نفسانية ال يبدو تفسريا معقوال، ألن . وفضل

هذه األحداث مشرتكة بني الكثري من الناس الذين يوجد بينهم فاصل آالف السنني 
ال، ومل يسمع بعضهم عن بعض مطلقا، ومع ذلك توجد بني حوادثهم وآالف األمي

فمن غري املعقول أن يقال إن كل هؤالء األفراد اختلقوا من عند . تشاات غري عادية
أنفسهم كل هذه الرؤى والكشوف اليت يشبه بعضها بعضا بصورة حمّرية، مع أن هؤالء 

  ".الناس  ما عرف بعضهم اآلخر على اإلطالق
يبدو من قائمة :  الكاتب نفسه يف حديثه عن هجرة املسلمني إىل احلبشةويقول

املهاجرين هؤالء أنه قد اشرتك يف هذه اهلجرة تقريًبا كل أولئك الذين أسلموا يف أوائل 
 -وهو يعيش بني سكاا املتشددين-اإلسالم، ومل يبق يقيًنا مع رسول اهللا يف مكة 

  . مستواه الرفيع يف األخالق والشجاعة وقوة اإلميانإال القلة من أتباعه، مما يدل على 
 History of intellectual( يف كتابه John William Draper" جون وليام دريرب"ويقول السيد 

development of Europe) (بعد وفاة جوستينيان ): تاريخ التطور الفكري يف أوروبا
)Justinian ( د يف مكة إنسان كان أكثر الناس امليالدي، ُول 569بأربع سنوات، أي يف

ولكّن حممدا كان ... تأثريًا على البشرية، وهو حممد الذي يعّده األوروبيون كذابا
كان جنديًا ومبّلغا؛ إذا صعد املنرب  . متحلًيا مبحاسن حددت مصري عديد من األمم

إن ملخص دينه هو . كان خطيبا فصيحا، وإذا نزل ساحة القتال كان شجاعا مقداًما
ن اهللا أحد، مل يلجأ لبيان هذه احلقيقة إىل النقاش النظري، بل عّلم أتباعه النظافة أ

وقد . والصالة والصوم وما إىل ذلك من أمور، وحّسن حالتهم االجتماعية عمليا
  . فضل الصدقات على كل األمور األخرى

  : William Montgomery Watt" وليام مونتغمري وات"ويقول املستشرق الشهري 
كّلما فّكرنا يف تاريخ حممد وتاريخ بداية اإلسالم، متّلَكنا الذهول أمام جناحاته "

فأتاحت له فرًصا مل تـَُتْح إال لقليل  الظروف كانت مواتية حملمد ال شك أن. العظيمة



مستوى الظروف متاًما، فلو مل يكن ذا نظر  الرجال، غري أن الرجل كان على من
على اهللا، وموقنا بأنه مبعوث من اهللا فعالً، ملا ُكتب يف ثاقب، ورجَل دولة، ومتوكال 

ويل أمٌل أن هذا الكتاب عن سريته سوف يساعد . اإلنسانية فصٌل هاّم جًدا تاريخ
  ".على تقدير هذا العظيم من أبناء آدم

  . علًما أن هذه الشهادة من شخص مل يكن من مؤيدي النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :Rev. Bosworth Smith "سورث مسيثو ريفرند ب"املعروف وقال املؤرخ املسيحي 

 شخصيتان، - كونه مؤسَس دين وحاكَم دولة -لقد اجتمعت يف شخص حممد  "
 ولكنه كان أمسى من ،"البابا"لقد كان حممد مبنـزلة . شخصية البابا وشخصية قيصر

 أن حدلو ُحق أل. ةاُألّة القيصريه كان يف غىن عن املظاهر البابوية، وكان قيصًرا ولكن
 بدون أن يكون يعلن أنه قد أرسى دعائم األمن والسالم يف العامل باسم اهللا فقط،

مد  حيق ذلك حملفإمنات، جبايات وإتاواقصور ملكية وال  جيش نظامي وال لديه
  .لقد ملك القوة بدون األسباب املادية. )�(

(R. Bosworth Smith 'Muhammad and Muhammadanism' Page 262 edition 1876, 2002)  
  : أيضاوقال 

كان أول املؤمنني بدعوته أكثَر الناس معرفة به، كزوجته وعبده وابن عمه وصديقه "
إنه الوحيد من املسلمني َمن مل يكن له َكبـَْوة، ومل : �القدمي الذي قال عنه حممد 

ني، وال ينكر عظمَته إال  ذا حظ بسيط كاألنبياء العادي)�(مل يكن حممد . يُصْبه قلق
  .")�(الذين ليس هلم معرفة سليمة بشخصه 

  ) 127املرجع السابق، ص(
  :  أيضاوقال

مل يـَْنَه حممد عن التقاليد والعادات الفارغة فقط، بل قضى عليها ائيا، كتقدمي "
القرابني البشرية، ووأد البنات الصغريات، والنزاعات الدموية، وتعّدد الزوجات غري 

ولو مل يفعل ذلك . دود، وظلم العبيد بال اية، وشرب اخلمر ولعب القماراحمل
املرجع السابق، ." (الستمرت هذه البدعات يف اجلزيرة العربية وما جاورها من البالد

  )125ص



  : ويقول املؤرخ نفسه
موقًنا بصدق دعوته، ومؤمًنا بالرب إميانا عميقا، ال ميكن أن ) �(إن ما أجنزه حممد "
يعين أّن إميانه ويقينه العظيمني بصدق دعوته (... زه أحد إال ذا اليقني العميقينج

إن كل حادث من ) وبعثته من عند اهللا تعاىل هو الذي أحدث هذه الثورة العظيمة
حياته يؤكد أنه كان إنسانًا حمبا للحّق، متحمًسا للعمل، عامًال بعقائده ونظرياته 

املرجع السابق، ." (صابرًا على األذى واملشاقّ حبيث حيقق هدفه رويدا رويدا 
  )127ص

إن القول بأن العرب كانوا حباجة إىل ثورة يعين أنّه كان قد آن : "ويقول املؤرخ نفسه
األوان لظهور نيب جديد، وإذا كان األمر كذلك فلماذا ال يكون حممد هو النيب 

ع وأثبت أنه كانت هناك يف هذا املوضو " سربجنر"املنتظر؟ لقد كتب الكاتب املعاصر 
املرجع السابق، ." (قبل بعثة حممد منذ سنوات طويلة توقعاٌت ونبوءات عن ظهور نيب

 )133ص
  

إن ما حيريين ليس أن حممدا تغّري بتغّري الظروف، بل إن ما : "وقال املؤرخ نفسه
حيريين هو عدم تغريه رغم تغري الظروف؛ فنشاهد يف شخصه استقامًة عظيمة وثباتًا 

ري متزعزع، ذلك حني كان راعيًا يف الصحراء، أو تاجرا يف الشام، أو عاكًفا على غ
أو مصلًحا جلماعته حني كانت أقلية، أو عند جالئه إىل ... التعبد يف غار حراء

املدينة، أو حني كان فاحتا منتصرا بال خالف، أو حني كان يضاهي ملوك إيران 
ان غريه مكانه لظّلت شخصيته كما هي هكذا ال أصّدق أنه لو ك. وهرقل الروم منزلةً 

اخلارجية باستمرار، ) �(لقد تغريت ظروف حممد . مع تغري ظروفه إىل هذه الدرجة
املرجع . (ولكن وجدُت أن جوهر شخصيته مل يتغري قط يف هذه الظروف كلها

  )133السابق، ص
بية إىل الزهو مل تدفع انتصاراته احلر : "Washington Irving" واشنطن إرفنج"وقال 

لو كان وراء انتصاراته أهداف شخصية . والكربياء والُعجب والغرور والعَظمة املصطنعة
حلصل هذا حتًما، ولكنه يف أوج قوته أيضا ظّل بسيطًا يف عاداته وسلوكه كما كان يف 



أيام الشدائد، حىت إّن أحًدا لو دخل عليه يف غرفته أيام ُملكه وعّرب له عن احرتام 
  . ال يرضى به منه) صلى اهللا عليه وسلم(فيه، فكان مبالغ 

، وهو أحد املستشرقني وكان يعارض النيب William Muir" وليام موير"ويقول السري 
ينجز كل أعماله، وكان ال ميّد يده إىل شيء ما مل ) �(كان : صلى اهللا عليه وسلم

 فإذا تكّلم مع أحد يكن موضوًعا أمامه متاما، وهكذا كانت عادته يف معاشرة الناس،
مل يتوّجه قليال، بل صار وجًها لوجه له، ومال إليه بكل جسمه، وإذا صافح أحدا مل 
يرجع يده قبل الطرف اآلخر، وكذلك كان ال يرتك حديثه غري مكتمل مع أحد ولو  

كانت بساطته اليت ورثها من آبائه . كان أجنبيا، وكان يسمع كالم اآلخر حىت ايته
 كان يقوم بأعماله بنفسه، وكلما أراد أن يتصدق على السائل تصّدق .طابَع حياته

  ." وكان يساعد زوجاته يف أمور البيت. بنفسه
، كما يصل ماء النهر )�(كان كل كبري وصغري يستطيع الوصول إليه : "مث يقول

كان يستقبل الوفود حبفاوة واحرتام، ويدل تاريخ أولئك الوفود . إىل الشاطئ
ومن . حلكومية على أن حممدا كان مزودا بكفاءات احلاكم الناجح كلهاواملعامالت ا

  ." أعجب العجائب أنه مل يكن يعرف القراءة والكتابة
حسُن اخللق والعناية اليت كان ) �(من أعظم حماسنه : "مث يقول وليم موير نفسه
برز مشائله كان احلياء والشفقة والصرب والسخاء والتواضع أ. خيّص ا أدىن أتباعه أيضا

كان ال حيّب الرفض، وإذا جاءه سائل أعطاءه . اليت كان يسحر ا كل من حوله
مل ُيسمع أنه رفض دعوة من أحد، مهما كانت بسيطة، ومل حيُدث . سؤله أو سكت

ومن حماسنه الرائعة الفريدة أن كل شخص يف . قّط أن رفض هدية مهما كانت ضئيلة
أحًدا فرًِحا بإجنازه تقّدم إليه مهنًئا ) �(إذا الحَظ . جملسه كان يشعر أنه أهّم ضيوفه

كان يعامل . كان يواسي احملرومني وأهل احملن بلطف بالغ. ومصافًحا ومعانًقا حبفاوة
. األطفال بشفقة بالغة، وكان ال يرتدد يف التسليم على األوالد الالعبني إذا مر م

كان . ى دوًما لراحة اآلخرينكان ُيشرك اآلخرين يف طعامه يف أيام القحط، ويسع
كان حممد صديًقا وفًيا، فقد أحّب أبا . طبعه اللني اللطيف من أبرز خصاله احلميدة

بكر أكثر من حب األخ ألخيه، وأشفَق على علّي شفقَة األب، أما زيٌد الذي كان 



ة على من عبيده املعتقني فقد عِلق ذا النيب املشفق لدرجة أنه آثر البقاء معه يف مك
ال أستطيع أن أتركك، فأنت أيب : أن يرجع مع والده إىل أهله، وقال متمسكا بأهدابه

ولقد استمرت هذه الصداقة بينه وبني زيد حىت وفاته، مث بعد وفاة زيد كان . وأمي
وكان له صالت خاصة مع عثمان . حممد يشفق دوًما على ابنه أسامة حلبه لوالده

َد يف بيعة الرضوان على التضحية بنفسه دفاًعا عن ففي احلديبية عاه. وعمر أيضا
. صهره احملاَصر من قبل الكفار، مما يدل داللة واضحة على صداقته احلميمة الصادقة

ومل يكن . وهناك أحداث كثرية تدل على أن حممدا كان يكّن ألحبابه حًبا ال يتزعزع
  ."هذا احلب يف غري حمله، وكان كل حدث يدل على حبه العميق

مل يقّصر . منصًفا ومعتدًال حىت يف أوج قوته) �(كان : "ويواصل الكاتب ويقول 
كان من شأن األذى . يف الرفق بأعدائه مما كان يدفعهم إىل اإلميان بدعاويه ببشاشة

الشديد والطويل الذي تعرض له يف مكة أن يدفعه إىل االنتقام والغضب حبيث يريق 
صرا، ولكنه أعلن العفو العام عن اجلميع إال بعض الدماء أارًا عند دخوله فيها منت

رّة كليًة، وأحسن إىل أشد أعدائه متناسًيا 
ُ
ارمني، ونسي كل الذكريات املاضية امل

وإّن عفوه عن عبد اهللا وغريه من املسلمني . استهزاءهم ووقاحتهم وظلمهم وجورهم
عه وُحكمه سنواٍت عديدة  الذين حاولوا عرقلة دعوته ومشاري)أي املنافقني(املنحرفني 

ومن مثاله الواضح أيضا رفُقه بالقبائل اليت كانت . ملثاٌل ساطع على عظيم عفوه
خاضعة له ولكنها كانت تعارضه قبل االنتصار معارضة شديدة، ولكنه عامَلهم 

  ." بلطف وإحسان
مع أن وليام موير كتب ضد النيب صلى اهللا عليه وسلم والقرآن أيضا يف أماكن 

ومن اآليات الدالة على صدق حممد أن أول املؤمنني به كانوا : "، إال أنه يقولعّدة
على مستوى عال من األخالق، بل إّن أكرب أصدقائه وأفراد أهله الذين كانوا مطّلعني 
على حياته الشخصية مل يستطيعوا أن جيدوا أي عيب يف سريته العائلية ومعاملته مع 

  ." جد يف حياة املنافق املخادعالناس يف اخلارج عموًما مما يو 
  : عن كون النيب صلى اهللا عليه وسلم أميا Thomas Carlyle" توماس كاراليل"ويقول 



 مل يتعلم يف أي مدرسة، مل �وهناك أمر آخر جيب أال يغيب عن بالنا وهو أنه "
وإنه . أما الكتابة فكانت أمًرا جديًدا للعرب متاما. يتيسر له ما نسّميه تعليم املدرسة

كل تعليمه  . من احلق الذي ال غبار عليه أن حممدا مل يستطع أن يكتب بنفسه قط
ماذا عسى أن يتعلم من أسرار هذا الكون . كان ينحصر يف حياة الصحراء وجتارا

اهلائل غري احملدود يف منطقته املظلمة وبعيونه املادية وأفكاره العادية؟ ومما يزيدنا حرية 
مل يكن عنده أي علم سوى ما مسعه من . يسرة عند ذلكأن الكتب مل تكن م

. أحاديث الناس يف بادية العرب املظلمة وسوى ما كان عنده من مشاهدات شخصية
أما اِحلَكم اليت كانت موجودة عند العرب يف مناطق أخرى فكأا مل تكن بالنسبة 

 احلكماء الكبار  مل يكّلم هذا اإلنسان العظيم أحد احلكام أو. إليه، ألا مل تصله
كان وحيدا يف هذه البادية، وقد ترعرع يف الطبيعة وبني أفكاره . كالًما مباشرا

  ." الشخصية
كيف صار زميًال خلدجية، وكيف : " وعالقاته العائلية�مث يكتب عن زواج النيب 

صار مديرا ألعمال أرملة ثرية؟ وكيف سافر وشارك يف املعارض التجارية يف الشام؟ 
.  بكل هذا؟ كل واحد يعرف جيدا أنه قام ذا العمل مبنتهى الوفاء واملهارةوكيف قام

كيف تولدت مشاعر االحرتام والشكر حنوه يف قلب خدجية؟ إّن قصة زواجهما 
 سنة، 25كان سّن حممد عندها . جّذابة جدا ومفهومة كما ذكرها الكّتاب العرب

  ."  سنة40وسن خدجية 
ع هذه السيدة احملسنة حياًة ملؤها احلب والسكينة يبدو أنه قد عاش م: "مث يقول

ه نبًيا كاذبا . كان حيّبها حبا صادقا، وكان حيّبها هي فقط. والراحة إن ما مينعنا من عد
كانت . أنه عاش هذه املدة من حياته عيشة ال ميكن أن يثار ضدها أي اعرتاض

 ت أيام شبابهمرحلة متواضعة جًدا ومليئة بالسكينة واهلدوء، إىل أن ول ".  
  : ويتابع توماس كراليل ويقول

 كان شخًصا ماكرًا )� (إن من األمور الشائعة بيننا حنن املسيحيني أن حممًدا "
إن .  ومّدعًيا كّذابًا، وأن دينه مل يكن إال ضربًا من الكذب واالفرتاء بطبعهخّداًعا

نسبها ل اليت إن األباطي. ال يزال ينكشف على الناسكل هذه األمور بطالن  



 أما ، قد أصبحت تسّود وجوهنا يف العاملهذا اإلنسان إىل املسيحيون املتعصبون
 اما زالت منذ اثين عشر قرنً ف )�أي حممد (ه ا ذلك اإلنسان الكلمات اليت تفوّ 

إن هذا الكاتب كان يف القرن التاسع عشر (.  هلداية مئة ومثانني مليون إنسانوسيلةً 
ال أحد يف الدنيا يؤمن اليوم بكالم إنسان كما يؤمن املسلمون  ف)ويتحدث عن زمنه

وعندي أنه ليست هناك فكرة أسوأ وأبعد عن خشية اهللا من القول بأن  . بكالم حممد
   )يعين أن هذه فكرة باطلة متاًما(. كذابًا نشر هذا الدين

Thomas Carlyle, 'On Heroes worship and the Heroic in History' Pages 43& 44, University of 
Nebraska Press -1966) 

  :يقول يف كتابه، تاريخ تركيا La Martineهناك فيلسوف فرنسي امسه المارتني 
إذا ُوضعت ثالثة معايري ملعرفة عظمة أهداف شخص وضحالة الوسائل اليت ميلكها  "

ذا يف ه) �(وعظمة النتائج اليت أحرزها، فلن جتدوا اليوم شخصا يضاهي حممدا 
إن مشاهري العامل هزموا بعض اجليوش وبعض القوانني والدول، وأقاموا . اال

حكومات دنيوية فقط، وقد متّزقت قوى بعضهم إربًا أمام أعينهم، ولكن حممدا مل 
جيمع بني جيوش العامل والقوانني واحلكومات واألمم املختلفة وذراريهم فقط، بل قام 

 إىل ذلك جدد األفكار عن القرابني واآلهلة واألديان إضافة. بتوحيد ثُلث سكان العامل
على كتاب واحد فقط وقد ) �(كان أساس حممد . واملعتقدات واألفكار واألرواح

فقد وهب لكل شخص ولساٍن ونسٍل هويًة . صار كل حرف منه قانونا يف حد ذاته
  ." روحانية
  : مث يقول

 دد، جمفكار، احملارب، قاهر األاملشرعهذا هو حممد الفيلسوف، اخلطيب، النيب، "
. املؤسس لعشرين إمرباطورية يف األرض، وإمرباطورية روحانية واحدة، املذاهب الفكرية

" العظمة البشرية؟ معرفة اسيمقمهما كان ) �(حممد ن هو أعظم من هل هناك مَ 
  ).276المارتني، تاريخ تركيا، ص(

  : John Davenport" جون ديفن بورت"يقول 



ملعقول أن يكون الذي أقام عبادة اهللا احلق مكان عبادة األوثان احلقرية اليت  هل من ا"
كان مواطنوه العرب عاكفني عليها، وقام بإصالحات عظيمة ومستدمية نبيا كاذبا؟ 
هل يسعنا عد مصلح متحمس ونشيط شخصا مزيفا، وهل يسعنا القول بأن كل 

ال شك أن حممدا . ميكننا قول ذلكأعماله كانت مبنية على الزيف واملكر؟ كال، ال 
ما كان ليقدر على هذا النشاط واملثابرة منذ بدء نزول الوحي إىل آخر حلظة ) �(

والذين رافقوه دائما . حياته نتيجة أي سبب آخر سوى صدق النية واألمانة الصادقة
   ."ويف كل حلظة وكانوا مرتبطني به رباطا وثيقا مل يفكروا قط أنه يقوم بذلك رياءً 

  : مث يقول
إننا نستطيع القول بكل صدق ويقني بأنه لو كان األمراء الغربيون حاكمني على "

 الذي عامل  نفسهالتسامحبآسيا مكان املسلمني العرب واألتراك ملا عاملوا املسلمني 
به املسلمون املسيحيني، حيث إن املسيحيني قاموا بتعذيب إخوام املسيحيني الذين 

  ".الدين مبنتهى الظلم والتعصباختلفوا معهم يف 
مما ال شك فيه أنه ال يوجد من بني العادلني والفاحتني : "ويتابع ديفن بورت ويقول

  ." أحد كانت سوانح حياته أكثر تفصيال وصدقا

ترتيب ( Ranking of the most influential persons in History يف كتابه Michael H Hart مث يقول
  )ثريا يف التاريخالشخصيات األكثر تأ

على رأس قائمة الذين تركوا أثرا عميقا يف تاريخ العامل ) �(لعل اختياري حممدا "
هو الشخص الوحيد الذي أحرز ) �(، لكن حممدا ويثري تساؤهلميدهش البعض، 

   .جناحا مطلقا على املستوى الديين والدنيوي
  ى تاريخ البشرية؟  عل)�( ما هي املعايري اليت يعرف ا تأثري حممد: السؤال

الواقع أن اإلسالم قد ترك تأثريا عميقا على حياة أتباعه كاألديان األخرى، ولذلك قد 
 . يف العامل أهم مكانة يف هذا الكتاباملوجودةأُعطي مؤسسو األديان العظيمة 

حبسب أحد التقديرات فإن عدد املسيحيني هو ضعف عدد املسلمني يف العامل اليوم، 



على عيسى يف هذه القائمة، بيد ) �( حممداغرب البعض من تقدميي ولذلك قد يست
  : أن هناك سببني وراء قراري هذا، ومها

 وأعظم يف نشر اإلسالم وتدعميه وإرساء قواعد شريعته مما  كربأن حممدا كان دوره أ
 وعلى الرغم من أن عيسى هو املسؤول عن املبادئ .كان لعيسى يف الديانة املسيحية

يتحدث عن املبادئ املسيحية اليت ختتلف عن هو ( واألخالقية يف املسيحية الروحانية
، غري أن القديس بولس هو الذي أرسى دعائم املسيحية احلالية، )املبادئ اليهودية

 فهو )�( أما حممد. وهو املسؤول عن كتابة الكثري مما جاء يف كتب العهد اجلديد
 وقام ،وما فيه من مبادئ أخالقية وروحانيةاملسؤول األول واألوحد عن إرساء اإلسالم 

 يف تطبيق تعاليم اإلسالم، كما أنه هو الذي كتب الكتاب املقدس يبدور أساس
، والذي قال عنه )�( حممد بصريةالذي هو دليل على ) القرآن الكرمي(للمسلمني 

 مدلقد مت حفظ اجلزء الكبري من القرآن الكرمي يف حياة حم. ن اهللا قد أوحاه إليهإ
عيد وفاته، لذلك جند أن القرآن يعكس فظ جمموعا يف شكل كتاب بُ ، وحُ )�(

تعاليم وتصورات حممد حقا، وهو عند البعض كلماته هو، بينما ليس هنالك أي 
ملها حي اليت  نفسهاوالقرآن عند املسلمني حيمل األمهية. جمموعة كهذه لتعاليم املسيح

ر حممد على الناس من خالل القرآن  أث  عند املسيحيني، ولذلك قدكتاب املقدسال
على اإلسالم أكرب من تأثري عيسى ) �(تأثريا كبريا، فاألغلب أّن تأثري حممد 

أما من الناحية الدينية احملضة فكان حملمد التأثري . ا على املسيحيةوالقديس بولس معً 
   ".� على تاريخ البشرية كتأثري عيسىنفسه 

  .ته الطاهرة بصورة باهرة وخالبة يف كل جمال تقّدم شخصي�إن أسوة النيب 
 A Biography of the:  يف كتااKaren Armstrongمث تقول السيدة كارين أرمسرتونج 

Prophet   

إىل بدء العمل من الصفر يف جمال إقامة التوحيد األساسي ) �(لقد اضطر حممد 
عندما بدأ مهمته كان من املستحيل متاما أن يهيئ له أحد فرصة . املبين على الروحانية



العرب ما كانوا جاهزين لقبول التوحيد قط، ألم ما كانوا على . مواتية إلجنازها
احلق أن تعريف هذه النظرية يف ). أي التوحيد(سامية استعداد بعُد هلذه النظرية ال

وكان من حسن حظ حممد . ذلك اتمع املتطرف والعنيف واملخيف كان خطريا جدا
) �(كانت حياة حممد . جدا أن استطاع احلفاظ على حياته يف هذا اتمع) �(

ولكن حممدا . حماطة باألخطار والتهديد دائما، وإن سالمته كانت تقارب املعجزة حبق
وقبل وفاته استأصل تقاليد العنف الَقَبلي السائد حينذاك ومل . هو الذي جنح) �(

يُعد اإلحلاد قضية للمجتمع العريب، وصارت األمة العربية مستعدة للدخول إىل مرحلة 
  ." جديدة

إنه الغرب ال اإلسالم : "وتتابع هذه الكاتبة وتقول عن املسيحية وعن اتمع الغريب
يبدو إبان احلروب الصليبية أن أوروبا كانت قد ُجّن .  حظر املناظرات الدينيةالذي

جنوا حىت كبتت نظريات اآلخرين، وقد عاقبت معارضيها حبماس مل يسبق له نظري 
 كان اضطهاد املخالفني يف الرأي، واضطهاد الكاثوليك. يف تاريخ األديان

الدينية املعقدة املتعلقة باألمور للربوتستانت وبالعكس، مبنيا على تلك املسائل 
الشخصية اليت خري فيها دين اليهودية واإلسالُم أتباَعهما؛ فاملعتقدات املسيحية 
امللحدة اليت تبالغ يف التصورات اإلنسانية عن األلوهية إىل درجة غري قابلة للتسليم، 

  ." مبل جتعلها مشركة ووثنية بالفعل، ال عالقة هلا باليهودية وال باإلسال
   (The Life and Teachings of Muhammad يف كتاا) Annie Besant(" مث تقول آين بسنت

من درس حياة النيب العريب العظيم وسلوَكه واطلع على تعاليمه وعرف أسلوب  "
لعل الكثريين على . �يعظم هذا النيب العظيم من أنبياء اهللا يستحيل عليه أال  حياته

تناوهلا، أما أنا فكلما قرأُا نشأ لدي إحساٌس جديد لتعظيم هذا علم باألمور اليت أ
  ." املعلم العريب، وداِفٌع جديد للثناء عليه

  :Ruth Cranston "روث كرانستون"وقالت 



احلرب وإراقة الدماء يف أية مناسبة، بل كل حرب ) �( يبدأ حممد العريب مل "
ى حياته، ومل حيارب إال بأسلحة ا علخاضها كانت دفاعية، ومل حيارب إال حفاظً 

وإننا نستطيع القول بكل ثقة ويقني أنه لن يوجد بني الشعوب . عصره وأساليبه
 واليت قامت - وقَت كتابة هذا املقال - املسيحية البالغ عددها مئة وأربعني مليونًا

 لن يوجد بينهم شعبٌ : ، أقولواحدة وعشرين ألف إنسان بقنبلة  مئةبإبادة أكثر من
احد بإمكانه أن ينظر بالشك والريبة إىل زعيم مل يقتل يف مجيع حروبه، ويف أسوأ و 

إنه ملن احلماقة الشديدة أن ... الظروف، أكثر من مخس مئة أو ست مئة إنسان
 على يد نّيب العرب يف العصور املظلمة من القرن السابع الذين ماتوايقارن أحد بني 

 ، وبني األرواح اليت أُزِهقت يف هذا العصر حني كان الناس متعطشني لدماء بعضهم
وغين عن البيان تلك اازر اليت متت على أيدي . املتحضر من القرن العشرين

املسيحيني أثناء حماكم التفتيش يف أسبانيا وإبان احلروب الصليبية، حيث سّجل 
لسائلة من يسريون يف أار من الدماء ا"احملاربون املسيحيون بكل اعتزاز أم كانوا 

  Cranston, World Faiths, New York, 1949 P: 155) (Ruth ."اجلثث املمزقة هلؤالء امللحدين

  : Higgins  Godfrey" غادفري هيغنـز"مث يقول 
لتعصبهم وعدم ) �(ال شيء ُيسمع أكثر من أن القساوسة يسّبون دين حممد "

ذي كان طرد املسلمني فَمن ذا ال. تساحمهم، فهذا تأكيد عجيب ونفاق غريب جدا
املتنصرين من إسبانيا، حبجة أم مل يكونوا مسيحيني صادقني؟ ومن ذا الذي قتل 
مئات اآلالف يف املكسيك والبريو واسرتّقهم ألم مل يكونوا مسيحيني؟ وما أروَع 
أسوَة املسلمني وأعظَمها اليت تركوها يف اليونان، حيث مسحوا للنصارى بالتمسك 

وستهم وأساقفهم ورهبام أن يبقوا يف كنائسهم بسالم وأمن وعّدوها بدينهم ولقسا
  ." عقارًا هلم  لقرون

  : مث يقول املؤلف نفسه. فهذا املؤلف يقارن بني املسلمني واملسيحيني على هذا النحو



ال جند يف تاريخ خلفاء اإلسالم كله شيًئا يصل حىت نصف بشاعة حماكم التفتيش، "
 حلرق أحٍد بناًء على االختالف الديين وال جند أحًدا أُعدم لعدم حادثا واحدا فال جند

  ." اعتناقه اإلسالم
  .  للمسلمني�فهذا كان تأثري التعليم الذي قدمه النيب 

  ":تاريخ االمرباطورية الساسانية" يف كتابه Edward Gibbon" ادوارد غينب"مث يقول 
ثري الكامل واخلالص الذي تركه إن التأ. إن ما يدهشنا هو دوام دينه وليس نشره "

يف مكة واملدينة ما زال أتباع القرآن اجلدد من اهلنود واألفارقة واألتراك ) �(حممد 
إن . حيافظون عليه اليوم حىت بعد شىت االنقالبات اليت وقعت خالل اثين عشر قرنا

. إنسانظلوا يقاومون ما ميكن أن يقودهم إىل تأليهه، وظلوا حيبونه ك) �(أتباع حممد 
إن شهادة اإلسالم البسيطة غري القابلة للتغيري هي اإلميان بإله واحد وبرسوله حممد 

 فلم ُتشوه صورُة اإلله يف أذهان ،")ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا"أي (، )�(
أي أن صورة اهللا يف أذهان املسلمني مل تتحول (املسلمني ليكون صنًما خالبا، 

ل وتقديسه مل يتجاوز حدود اإلنسان، وإن أقواله اخلالدة قد  إن تعظيم الرسو )صنًما
  ". َجعلت عواطف شكر وامتنان أتباعه له ضمن حدود العقل والدين

  . أي أن النصارى مقابل ذلك اختذوا اإلنسان إهلا
هله أو هذا اإلنسان العظيم ويلوذ بأهدابه بدالً من جتاوفَق اهللا العامل ألن يدرك مكانة 

ليس منجي العامل إال هو وحده . معارضته واالستهزاء به، لكي ينجو من عذاب اهللا
، وهذا ما يقوله كل منصف حمب للحق وصادق من غري املسلمني، كما تبني من �

واحلق أن صدق . وهناك أقوال أخرى ال حصر هلا. األقوال الكثرية اليت قرأُا عليكم
 وِمن خالله فقط، وهذا هو مقام ختم � يثبت إال باتّباعه األنبياء السابقني أيضا ال

  . النبوة الذي على كل مسلم أمحدي أن ينشره ويسعى فيه جاهدا
وباملناسبة أود أن أخربكم أن مؤمترا باسم ختم النبوة ُعقد أمس يف ربوة، وال تزال 

ٌء سوى األمور أعماله مستمرة، ورمبا قد انتهت إىل اآلن، وال يكون يف هذا املؤمتر شي



السياسية واخلطب املسيئة إىل األخالق وكيل الشتائم لألمحديني واستعمال الكلمات 
 �وكل ذلك جيري باسم حب النيب . �سيدنا املسيح املوعود البذيئة والقذرة ضد 

.  للعامل�وختم النبوة، وهم حيسبون أم يبينون بذلك مكانة ختم نبوة الرسول 
  . هم هؤالء العقل والصوابندعو اهللا تعاىل أن يل

على كل حال هذا هو عملهم، أما األمحديون فمن واجبهم كما قلت سابقا أن خيربوا 
 يف العامل كله، �العامل ما هي حقيقة ختم النبوة، وال يتأتى ذلك ما مل ننشر رسالته 

  .وفقنا اهللا لذلك
 املسلمني يف  بأنه جيب على احملامني21/9/2012لقد قلت قبل أسبوعني يف خطبة 

، أو  �العامل أن جيتمعوا ليدرسوا كيف ميكن رفع القضية ضد املسيئني إىل الرسول 
ال أعرف هل سيجتمع . كيف ميكن أن مننع صدور هذه التصرفات يف املستقبل

احملامون من عامة املسلمني أم ال، إال أن احملامني املسلمني األمحديني قد بدأوا العمل 
 باكستان، وبدأوا يدرسون كيف ميكن احرتام املشاعر الدينية على هذا املشروع يف

لقد مجعوا بعض األمور واملواد من القرارات الصادرة من حماكم . وضبط حرية الرأي
ويف ضوء ذلك أثاروا . خمتلف البالد وقوانينهم وكذلك القانون الدويل ذا اخلصوص

إىل خمتلف احملامني األمحديني يف بعض األسئلة، وأرسلوها إيل هنا، فأرسلُتها بدوري 
فقد أخربين احملامون األمحديون أم كانوا جالسني مع بعض احملامني اآلخرين . العامل

إذا كان أحد يستطيع : يف جلسة خاصة ولفتوا انتباههم إىل هذا األمر، فقال هؤالء
حملامني فطلبوا من ا. إجناز هذه املهمة يف العامل بشكل منسق فهم األمحديون فقط

باختصار قد أرسلُت املادة إىل احملامني . األمحديني أن يثريوا هذا املوضوع يف العامل
األمحديني يف العامل ليدرسوها بإمعان ويقدموا مقرتحام، لنعلم كيف ميكن متابعة 

عليهم أن يستعجلوا يف األمر ويرسلوا إيل آراءهم، لكي يتم تبادل هذه . هذا املوضوع
أسأل اهللا تعاىل . العامل، مث إذا استقررنا على رأي واحد تابْعنا املوضوع عمليااآلراء يف 

أن يوفق مجيع هؤالء احملامني األمحديني إلجناز هذه املهمة عاجال، وكذلك على 



السياسيني األمحديني يف خمتلف بالد العامل أو املقربني إىل السياسيني أن يثريوا هذه 
مناسب ويقولوا أنه جيب ضبط حدود حرية الرأي، وإال القضية بشكل الئق على منرب 

  . سوف يقع العامل يف فتنة أكرب من ذي قبل
وانطالقًا من هذا املوضوع أود أن أحّثكم على الدعاء، كما هو دأيب، فعليكم أن 

ادعو اهللا تعاىل أن يلهم احلكام . ُتكثروا الدعاء يف هذه األيام لألمة اإلسالمية
كما ندعو اهللا تعاىل أن يلهم .  ال يسفكوا دماء املواطننياملسلمني العقل حىت

املواطنني أيضا العقل لئال يكونوا أداًة طّيعة يف أيدي القادة الفاسدين وال يضرب 
وأدعو اهللا تعاىل أن يلهم الدول اإلسالمية أيضا الصواب حىت . بعضهم رقاب بعض

يام ُتشّن اهلجمات مرة يف هذه األ. ال اجم بعضها نتيجة حتريض من األعداء
إن القوى املعادية للمسلمني تسعى . أخرى، وهناك نزاع واشتباكات بني تركيا وسورية

هذه هي اسرتاتيجية هذه القوى . لتحريض بعضهم ضد بعض وجتين كل أنواع املنافع
هذا هو جدول أعماهلم الذي له األولوية عندهم، ولكن املسلمني ال يدركون . املعادية

  .محى اهللا األمة اإلسالمية ووهب هلم العقل. سفذلك لأل
بعد صالة اجلمعة سأصلي صالة الغائب على بعض املتوفني، أّوهلم املرحوم اخلواجا 

كان من سكان بلدة ). باكستان(ظهور أمحد بن اخلواجا منظور أمحد من سرغودها 
 لقد .دخلت األمحدية يف عائلته زمن جد أبيه احلاج أمري دين". كوت مؤمن"

. كانت عائلة املرحوم تعمل يف التجارة. اسُتشهد ليلة األمس، إنا هللا وإنا إليه اجعون
، مث انتقل إىل مدينة سرغودها "كوت مؤمن"كان الشهيد قد أقام مدة طويلة يف 

كان خرج لبعض أعماله . كما قلت لقد اسُتشهد ليلة أمس. وكان يعمل يف التجارة
اعة التاسعة والربع ليال، وكان اثنان من جمهويل اهلوية من البيت على الدراجة يف الس

يرتبصان به على دراجة نارية يف الزقاق خارج بيته، فأطلق أحدمها النار عليه باملسدس 
أصابته الطلقة يف رأسه حتت أذنه اليمىن، فلما رآه أحد املارة اتصل بالشرطة، . وهربا

  .يف الطريق، إنا هللا وإنا إليه راجعونفُنقل إىل املستشفى لكنه لفظ أنفاسه األخرية 



أبريل هذا العام ضغط /يف نيسان.  كان الشهيد منذ مدة يواجه املعارضة الدينية
أصحاب احملالت ااورة على مالك احملل الذي كان الشهيد استأجره أن ال يؤجره، 

 مادة فرفض، فبدأوا يضايقونه بأساليب خمتلفة، حيث كانوا يصّبون يف ثقب قفل احملل
صمغية حىت ال يُفتح، أو كانوا يفسدونه بطريقة أخرى، كما كانوا يلحقون به األضرار  

باختصار كانوا يلجأون إىل كل أسلوب إلزعاج الشهيد، لكنه ظل . أثناء املظاهرات
كان بسيطا جدا مع كونه ميسور . صابًرا ثابًتا مستقيما، وما انفك يباشر عمله تاجرا

كان يساهم يف كل . دم الدراجة إلجناز األعمال الصغريةاحلال، حيث كان يستخ
لقد ترك وراءه مع . رفع اهللا درجاته. كان صاحلا بارا. أعمال اجلماعة ويسابق اآلخرين

  . األرملة ابنني وثالث بنات، أهلمهم اهللا مجيًعا الصرب واهلمة
مد إمساعيل، اجلنازة الثانية هي للسيدة سيدة أمة السميع ابنة الدكتور سيد مري حم

 3/10/2012لقد وافتها املنية يف . وهي أرملة الصاحبزاده مرزا رفيع أمحد املرحوم
تلقت دراستها . 1937كانت من مواليد . إنا هللا وإنا إليه راجعون. صباحا يف ربوة

 1952يف . االبتدائية يف قاديان، وتقدمت للثانوية بعد اهلجرة إىل باكستان وجنحت
  .1953ومت العرس يف ديسمرب .  بابنه مرزا رفيع أمحد�ح املوعود عَقد قراا املصل

توجد يف هذه األيام كثري من .  يقول أبناؤها إا أخربم أن زواجها كان غريبا جدا
يف آخر أيام اجللسة السنوية أي يف : العادات والتقاليد، أما هذه فتقول

دور وجليها، وكانت  رجعُت إىل البيت بعد إاء أعمال غسل الق28/12/1953
 تني بسبب ذلك، فقالت يل أمي زواجك غدا، فنظّفت البناُت يدييداي مسود

  . وأزلن السواد، ويف اليوم التايل تزوجت دون أن يكون مراسيم حّناء وغريه
وقال الطبيب الذي .  ُأجريْت هلا عملية جراحية يف القلب هنا يف لندن1991يف 

إىل اآلن مل أََر مريًضا صابرا مثلك، فقال لذا : ربها اجلميلأجرى هلا العملية ملا رأى ص
مث أصيبت بالسرطان أيضا، . فكانت صبورة". جائزَة أكثِر املرضى صربا"سأعطيها 

. كانت ختدم الضيوف يف أيام اجللسة بعناية كبرية. فواجهت كل مرض مبنتهى الصرب



كانت حتسن . تظ بالضيوفكانت تتطوع ألداء اخلدمة يف اجللسة بانتظام وبيتها مك
  . إىل اخلدم كثريا وتعتين م، فلم تزجر أحدهم قط

كان عندها مصحف . كانت تدفع الصدقات بصمت دون أن يشعروا: يقول أوالدها
ويقول أوالدها إم رأوا يف يدها هذا املصحف . صغري تقرأه كلما وجدت وقت فراغ

فة، ونصحت أوالدها أن اخلري كانت شديدة اإلخالص والوفاء للخال. من سنني عدة
رفع اهللا درجاِا ووّفق أوالدها للتحلي حبسناا . والربكة يف اخلالفة، فليظلوا أوفياء هلا

  . ومزاياها دوًما
واجلنازة الثالثة هي لشودري خالد أمحد ابن شودري حممد شريف، من ساهيوال، 

الوعي لعدد من  عاما بعد أن فقد 79 عن عمر يناهز 1/10/2012حيث تويف يف 
ُولد . ، إنا هللا وإنا وإليه راجعون20/9/2012األيام إثر تعرضه حلادث يف أملانيا يف 

كان والده . يف حمافظة سيالكوت" تلوندي عنايت خان" بقرية 13/10/1933يف 
 وظل يشغل منصب �شودري حممد شريف من صحابة سيدنا املسيح املوعود 

جد املرحوم . ينة واحملافظة أربعني عاما تقريبااألمري يف ساهيوال على مستوى املد
.  قام خبدمات بارزة خبصوص احلصول على أرض ربوة�حضرة نواب حممد دين 

كان املرحوم صهر شودري شاه نواز املرحوم، وكثريون هنا يف بريطانيا أيضا يعرفون 
  ".جميدة شاه نواز"السيدة 

ة يف منطقة ديفنس يف كراتشي منذ كان املرحوم خيدم اجلماعة نائبا لرئيس اجلماع
وكان عضوا يف جلنة القضاء املركزي، كما كان أحد مديري مؤسسة . عشر سنوات

لقد عملُت قاضيا يف دار القضاء مدة ، ولقد عمل املرحوم معي أيضا، . فضل عمر
. كان يساهم يف املشاريع املالية حبماس واهتمام. وقد وجدته بفضل اهللا ذا رأي سديد

. ه عالقة اإلخالص والوفاء باخلالفة، وكان حيضر اجللسة السنوية هنا دوماكانت ل
لقد . ومع أنه كان غنيا إال أنه كان بسيط الطبع، مواسيا للفقراء، ودمث األخالق

أخربين أحد عنه شخصيا قبل مدة أنه كان خادم بنغايل يعمل عنده، فتكّلم معه 



بيت ليًال أخربته زوجته أن خادمنا املرحوم بشيء من القسوة، مث حني عاد إىل ال
. فقال هلا أنا مل أفعل ذلك، ومع ذلك سأعتذر إليه. البنغايل حزين جدا ألنك زجرته

كان يعتين بالعاملني اهلندوس يف مزرعته يف السند، . فكان املرحوم بسيطا هلذه الدرجة
.  دفنهفحني مسعوا عن وفاته قال اجلميع إم سيذهبون إىل ربوة ليحضروا مراسم

تعمل النساء هناك يف املزارع لقطف القطن والفلفل وغريمها، فكان دوما يقول 
  .ال تدفعوها ألزواجهن، بل ضعوها يف أيديهن. ملساعديه ادفعوا أجرن هلن شخصيا

 وكتب إيل أحد املسئولني هناك أن املرحوم كان يعتين م جدا، ذلك ألن األوضاع 
إذا أرسل أحدهم يف مهمة ظل يسأل أهله باهلاتف مرارا يف السند غري مستقرة، فكان 

فكان يعتين . ما إذا كان قد وصل إىل البيت أم ال حىت يصل إىل البيت ساملا
لقد حدد مساعدة شهرية . كان إنسانا بسيطا جدا ورائعا. بالعاملني معه جًدا

كان . لألرامل واأليتام، لكنه كان حيافظ على كرامتهم إذ كان يساعدهم بصمت
 �رفع اهللا . ترك وراءه أرملة وابَنني وبنًتا. حيسن إىل األحبة واألغيار على سواء

وكما قلت سلًفا، سأصلي . درجاِت املرحوم، ووفق أقاربه وأوالده للتحلي حبسناته
 .على كل هؤالء املرحومني بعد الصالة، إن شاء اهللا


