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واشكروا اهللا تعاىل أيضا على أنه وفقكم لالشتراك . حبق مجاعته� د إلينا املسيح املوعود لريث أدعية املسيح املوعو
فادعو اهللا تعاىل أال تكونوا من الذين ال ينالون نصيبا من . يف اجللسة وبذلك أعطاكم فرصة أخرى إلصالح أنفسكم

ام حق االستفادة، ونرث ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا مجيعا لالستفادة من هذه األي. أفضاله بل تكونوا من احلائزين عليها
  . �أدعية املسيح املوعود 

بعد الصالتني سأصلي صالة الغائب على املرحومة صاحبزادي أمة الرشيد بيغم اليت كانت بنت سيدنا املصلح 
) يف أمريكا" (مريي ليند" والسيدة أمة احلي بيغم، وزوجة املرحوم ميان عبد الرحيم أمحد، وتوفِّيت يف �املوعود 
  . إنا هللا وإنا إليه راجعون.  عاما٩٥م عن عمر يناهز ٣٠/٩/٢٠١٣بتاريخ 

 وأخت اخلليفة الثالث واخلليفة �، وابنة سيدنا املصلح املوعود �كانت املرحومة حفيدة سيدنا املسيح املوعود 
 كانت على .�فكانت هلا عالقة قرابة مع مجيع اخللفاء بدءا من اخلليفة األول . الرابع رمحهما اهللا وكانت خاليت

عندما عينين اخلليفةُ الرابع أمري اجلماعة وناظرا أعلى يف باكستان دخل االحترام أيضا إىل . عالقة احلب والود معي أيضا
كانت املرحومة دمثة األخالق . عالقة احلب، أما بعد أن توليت منصب اخلالفة فقد أخذت هذه العالقة صبغة عجيبة

  . وذات أخالق فاضلة جدا
ناصرات "؛ فقد ورد يف تاريخ األمحدية أن جملس "ناصرات األمحدية"ن وجٍه منةٌ على البنات األمحديات أي هلا م

م وكانت السيدة األستاذة ميمونة صوفية هي الرئيسة األوىل أو ١٩٣٩للبنات األمحديات شكِّل يف عام " األمحدية
وكانت املرحومة هي الدافع وراء . غم السكرترية األوىلاملشرفة األوىل على الس وكانت الصاحبزادي أمة الرشيد بي

خطر ببايل اقتراح أنه جيب أن تكون هناك " الدينيات"عندما كنت أدرس مادة : فتقول املرحومة. تأسيس هذا الس
ملك فذكرت ذلك لزوجة املرحوم . لتعليم النساء وتثقيفهن" جلنة إماء اهللا"منظمة للبنات الصغريات أيضا كما هناك 

سيف الرمحن وزوجة املرحوم احلافظ بشري الدين عبيد اهللا، ولبعض من زمياليت يف الصف بل شكّلنا جملسا للبنات 
وذات مرة عقد اجتماع هلذه املنظمة ومر من هناك اخلليفة . �مبوافقة سيدنا اخلليفة الثاين " ناصرات األمحدية"ومسي 

ال، جيب أال : قال. ا جملس للفتيات املراهقات أو استخدمت كلمة مشاة هلاهذ: ما الذي جيري؟ قيل له: الثاين وسأل
مث أُِخذت املوافقة الرمسية لتأسيس هذا الس باقتراح من أستاذن، ومسى اخلليفةُ الثاين . يكون األمر على هذا النحو

 لسست هذه املنظمة" ناصرات األمحدية"هذا اوبذلك تأس .  
رحومة قال معلّقا بأا كانت ذات طبع بسيط وحتسن إىل الفقراء كثريا، وكانت مضيافة بشكل كلَّ من ذكر امل

وقد رأيت يف بعض . خاص إذ كانت تقدم بيتها كله للضيوف يف أيام اجللسة وكان أهل بيتها ينامون يف املستودع
بيت ويقيم أهل البيت يف خيمة خارج األحيان أن املستودع أيضا مل يتيسر ألهل البيت، فكان الضيوف يقيمون يف ال

كانت املرحومة ختدم الضيوف كثريا، وهذه كانت ميزا الفريدة اليت مشلت الفقراء واألغنياء على السواء دون . البيت
قد ربت عديدا من أوالد الفقراء ويقول هؤالء . كانت كثرية االهتمام بالفقراء وتعامل اجلميع بوجه بشوش. أدىن متييز

فقد دبرت هلم التعليم يف مدارس جيدة، وعاملتهم باحلسىن يف البيت وألبستهم . د بأا عاملتهم دائما كأوالدهااألوال
باختصار، مل أر حمسنا إىل الفقراء . وقد زوجت عديدا من الفتيات اليتيمات. لباسا جيدا واهتمت بطعامهم أيضا دائما


