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.  ورسولهأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده   

الْحمد * بسمِ اهللا الرحمن الرحيم     �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      
    الَمنيالْع بحيم   * هللا رن الرمحين    * الرم الدوالك يم *     ـاكإيو ـدبعن اكإي

  عنيتسن *    قيمتساطَ الْمرا الصدناه * أَن يناط الَّـذرـر    صغَي هِملَـيع ـتمع
الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني. (�الْم (  

 البقرة (�الصابِرِين مع اَهللا إِنَّ والصالة بِالصبرِ استعينوا آمنوا الَّذين أَيها يا�
١٥٤(  

 اجلماعات اإلهلية بالدوام على اخلرور على عتبات اهللا �لقد أمر اهللا 
بصرب، وذلك حىت حتقق أهدافها، فبالصرب والدعاء يتمكن املؤمنون من النجاح 

أعطى والفالح، وإن األنبياء مجيعا قد علَّموا أتباعهم هذا املبدأَ، كما أن اهللا قد 
 أيضا فعلَّمنا هذا الدرس نفسه ونشر هذا التعليم، فأُمرنا �هذا التعليم للنيب 



 - ٢ -

 منوط بالصرب والدعاء حصرا، فال سبيل لنيل حنن املسلمون أيضا أن جناحنا
 يف ضوء ما ورد يف خمتلف اآليات -األهداف غري هذا، وميكن أن نقول 

 إن الصرب هو أن ال - خبصوص تعليم الصرب والنصيحة بالتمسك بأهدابه 
وإنه . يشتكي املرء على ما يواجه من مصائب وصعوبات يف سبيل اهللا قط

أتباعهم أن األنبياء هم أنفسهم وأتباعهم تعرضوا لثابت من تاريخ األنبياء و
وإن املصائب واملشاكل اليت . للمصائب واالضطهاد، وأنه ال بد من ذلك

 ض هلا النيبةٌ عن البيان، – وهو أحب إنسان إىل اهللا -  �تعره لغنيوأتباع 
م  كان قد ربى الصحابة حبيث كلما أصابتهم مصيبةٌ أو فُرضت عليه�لكنه 

احلرب أو مورست عليهم املظامل أن يستخدموا سالح الصرب والدعاء بدال من 
ومن فطرة اإلنسان أنه إذا طال عليه زمن املظامل واملصائب والقسوة . الشكوى

فهو يقلق أحيانا؛ فهو بشر، ويتساءل مىت يأيت زمن نتخلص فيه من هذه 
 على عدونا؟ يقول �املصائب والقسوة؟ ومىت ننتصر؟ ومىت حيل بطش اهللا 

تذكروا أن اهللا معكم أيها الصابرون، فللفوز مبعية اهللا :  مطَمئنا إياهم�اهللا 
 النصر بانتظامٍ متحملني االضطهاد بإنشاء �اهللا اسألوا يف هذه الدنيا واآلخرة 

أما .  والدعاء بصرب، فمن واجبنا أن نسأل اهللا تعاىل على الدوام�الصالت به 
يفية السؤال، فسوف تصيبكم املصائب فتحملوها وال تقلقوا التساؤل عن ك

منها، وحذار أن يتولد يف قلوبكم أي شك أو شبهة عن ربكم فحافظوا على 
عالقاتكم به بصرب، إذ ال جيوز أن تركزوا على الدعاء أو الصالة اليوم وال 

.  اهللاتموا ا غدا أميا اهتمام، بل جيب أن يكون قلب كل مؤمن عامرا بذكر
اهللا فإذا حتقق ذلك وأنشأ املؤمن ص الته باهللا تعاىل وسأله بالدعاء فسوف مين
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ومن معاين الصرب أن يسعى اإلنسان على الدوام لالمتثال ألوامر . عليه بأفضاله
. اهللا جبميع قواه ومواهبه، وأن يداوم على اجتناب املعاصي يف كل حال

حلاجةُ إىل ستر عورته وال املصائب وال فاإلنسان الذي ال يجربه اجلوع وال ا
أي نوع من اإلغراء على القيام مبا يبعده عن رضوان اهللا تعاىل فهو يف أمسى 

مث إن السعي إلحراز احلسنات يف مجيع الظروف واألوضاع، . أنواع الصرب
 من أجل ذلك إذا اقتضى للمصاعبوتسجيل أرفع معايري احلسنة، مث التعرض 

فمن جتنب الذنوب وثبت على درب . ذا كله نوع من الصرباألمر ذلك، فه
احلسنات بالتعرض لكل نوع من املصائب واإلغراء والطمع فهو الصابر 

 كما قلت سابقا �احلقيقي، مث ال يشتكي هؤالء اَهللا وال املبعوثَ من اهللا 
رغم املرور طويال باملصائب واالضطهاد، فالذين يتصفون ذه الصفات 

  .هذه التصرفات فهم الصابرون احلقيقيونويبدون 
لقد بدأ بعض املخالفني محلةً ضد األمحديني يف هذه األيام حيث يسعون 
لردهم عن اإلميان كما ذكرت باختصار يف املاضي أيضا، فلقد وزعوا 
النشرات يف بعض األماكن ذا املوضوع ويغوون األمحديني بوسائل أخرى 

:  يعلّلكم خليفتكم وأفراد مجاعتكم باآلمال فيقولون:أيضا فيقولون لألمحديني
فيقول هؤالء . ومتسكوا بالصرب فعهد املصائب هذا سينقضي! اصربوا

لقد مضى أكثر من مائة عام، أما عهد االضطهاد هذا فال يكاد : املعترضون
ينتهي بل يستمر، ومىت سوف ينتهي؟ فكأم حياولون إثارة مشاعر األمحديني 

األمحديني ضعاف اإلميان جدا فيقعون يف فخهم هكذا، فينبغي ظانني أن 
أي نيب : إغواؤهم بارتداء زي املؤاساة؛ حيث يقدمون األمثلة أيضا فيقولون
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طال زمن اضطهاده هلذا احلد أو تعرضت مجاعته لالضطهاد هلذه املدة الطويلة؟ 
فلو كانوا قرأوا فأقول إن هذه األمثلة موجودةٌ يف القرآن الكرمي لكل نيب، 

القرآن الكرمي، وكان هلم إملام بالتاريخ لوجدوا هذه األمثلة بسهولة، فلنأخذ 
 مثال حيث اضطُروا للعيش خمتفني يف �أتباع حضرة املسيح الناصري 

باختصار حياول هؤالء املعارضون أن . الكهوف يف بعض املناطق لثالمثائة سنة
 وسيلةً لرد املؤمنني عن إميام وينجحون يتخذوا كل أنواع املكائد الشيطانية

يف سعيِهم نادرا، غري أن أغلبية املؤمنني تظل متمسكة بإميام، فال يردهم عن 
إميام أي نوع من اإلغراء أو االضطهاد، وليس ذلك فحسب بل إم ال 

ألم هم املؤمنون الذين يسجلون أرفع . يشتكون اهللا وال نبيه أي شكوى
ج الصرب، وأحيانا كما قلت قبل قليل يظهر منهم قلق واضطراب لكوم مناذ

وهذا ما حيدث يف كل زمن، فمن أتباع كلِّ نيب ظهر هذا القلق أحيانا، . بشرا
ففي مكة قبل اهلجرة رغم أن الصحابة ضحوا بأرواحهم وحتملوا التعذيب 

 ذلك سأل بعضهم وكانوا مستعدين كل حني لتحمل كل نوع من األذى، مع
 ضعف : �النيب إىل مىت نتحمل هذا األذى؟ ومل يكن هذا السؤال بدافع أي

يف اإلميان كال بل كانوا أقوياء اإلميان جدا وإمنا أبدوا قلقهم وأملهم أمام النيب 
 يتأمل �وليس من املستبعد أن يكون سؤاهلم نامجا عن تألُّمهم برؤية النيب . �

 اَألرت بنِ خبابِ عنظل تتحمل هذا األذى يا رسول اهللا؟ فإىل مىت ت: فسألوه
 أَال لَه قُلْنا الْكَعبة ظلِّ في لَه بردةً متوسد وهو � اِهللا رسولِ إِلَى شكَونا: قَالَ

رصنتسا تو أَال لَنعدا اَهللا تلُ كَانَ قَالَ ؟لَنجالر نيملَ فقَبكُم فَرحي ي لَهضِ فاَألر 
 ذَلك يصده وما ؛بِاثْنتينِ فَيشق رأْسه علَى فَيوضع بِالْمنشارِ فَيجاُء فيه فَيجعلُ
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نع ينِهطُ ،دشميو اطشبِأَم يددا الْحونَ مد هملَح نظْمٍ مع بٍ أَوصا عمو 
هدصذَ يكل نع ينِهابالبخاري كتاب املناقب . (دب اتالمع ةوبي النف 

  ) اِإلسالمِ
 ألصحابه، وفهم الصحابة األوائل املبدأَ عن �فهذا املثال قدمه النيب 

اجلماعات اإلهلية، وهو أن املصائب ال بد من مواجهتها فستصيبكم، وتصل 
عداء منتهاها، غري أن هذه املظامل املتناهية هذه االعتداءات واملظامل من قبل األ

فإذا . ال تقدر على ردهم عن اإلميان، بل هم يصربون على كل أذى بانتظام
استعنتم باهللا بالصرب والدعاء فلن تنجوا من املظامل فحسب بل سوف تنتصرون 

 فقد طلب منه أيضا أحد أبناء اجلماعة �سيدنا املسيح املوعود أما . عليهم
دعو له، فهو بسبب إيذاء أحد األساتذة يف قريته يعاين كثريا وطلب منه أن ي

إذا انضممت إىل هذه ":  وقال�أن يدعو لينقَل من هناك، فتبسم حضرته 
لقد ! اجلماعة فاعملْ على تعليمها، ألنه إذا مل تتعرض لألذى فأنى لك الثواب

 فال تعرفون حجم  لألذى ثالثة عشر عاما يف مكة،�تعرض رسولُ اهللا 
 مع ذلك علَّم الصحابة الصرب وأخريا فين �املصائب اليت تعرض هلا النيب 

ويوشك أن تروا انعدام هؤالء األشرار أيضا، ولقد أراد اهللا . كلُّهم) األعداء(
 أن ينشر هذه اجلماعة الطاهرة يف العامل، إم يؤذونكم اآلن ألنكم �

دما تتكاثر فسوف يسكتون تلقائيا، ولو شاء قليلون، غري أن هذه اجلماعة عن
 يريد أن يعلِّمكم �اهللا ملا آذَوكم وما ولد هؤالء املؤذون املعتدون غري أن اهللا 

الصرب بسببهم، فسترون بعد الصرب ملدة قصرية أنه مل يبق أحدهم، فالذي 
  . يؤذي فإما يتوب فيما بعد أو يهلك
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كنا نسب ونشتم إميانا منا بأننا : تصلُين رسائلُ عدةٌ يقول فيها أصحاا
  . نكسب الثواب واآلن نتوب ونبايع

 إن للصابرين أجرا بغري حساب، �إن الصرب أيضا من العبادة، يقول اهللا 
أي سوف ينعم عليهم بغري حساب، وهذا األجر خيص الصابرين فقط إذ مل 

د اهللا العابدين اآلخرين هذا األجرمحاية أحد مث فحني يعيش اإلنسان يف. يع 
يتعرض ألذى تلو أذى فتجيش غريةُ احلامي أخريا ويهلك املؤذي، وهكذا فإن 
مجاعتنا يف محاية اهللا تعاىل، وبتحمل األذى يقْوى اإلميان، فال شيء مياثل 

  ".الصرب
 كالمه هذا ردا على سؤال أحدهم يف عام �ولقد قال املسيح املوعود 

 قد � انتبهت إىل أن املسيح املوعود ، وأثناء حبثي عن املقتبسات١٩٠٢
، وهكذا قد ١٩٠٢نوفمرب من سنة / تشرين الثاينقال هذا الكالم يف شهر 

على أية حال، يتحدث املسيح املوعود . مضت عليه مئة ومثانية أعوام بالضبط
 يف هذا املقتبس عن صدقه ويعبر عن يقينه التام بكونه مبعوثًا من اهللا �

.  وال بد أن حيالفين تأييده�قني بأنين مبعوث من اهللا تعاىل، فيقول بكل ي
لقد قال هذا الكالم بيقني راسخ وثقة تامة بناء على بشارات تلقاها من اهللا 

لقد أراد اهللا : "تعاىل، ولعلها كانت نبوءة أيضا، حيث نرى حتقق قوله التايل
م أن اجلماعة قد فنرى اليو." تعاىل أن ينشر هذه اجلماعة املباركة يف العامل كله

حياول الظاملون تعريض املسلمني األمحديني لالضطهاد . انتشرت يف العامل كله
واآلالم، فيضيقون على الطالب األمحديني حيام يف املدارس والكليات 
وحياولون إخراجهم منها، كما حياولون إحلاق األضرار بتجارة التجار 
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 حماوالم هذه عن استشهاد  ولقد أسفرتم لقتلهماألمحديني، ويتربصون 
كثري من األمحديني؛ ولكن اجلماعة رغم هذه احملاوالت املناوئة هلا ال تزال 

فإذا مورس الظلم واالضطهاد على الطالب األمحديني يف . تنتشر يف العامل كله
باكستان توجهوا إىل بالد أخرى حيث حققوا جناحات باهرة يف جمال الدراسة 

اليم اجلماعة أيضا؛ مث إذا تعرض التجار للظلم والتعدي كما سامهوا يف نشر تع
نقلوا جتارم إىل البالد األخرى فازدهرت جتارم كما كانوا سببا يف التعريف 

مث إذا تعرض األمحديون لالستشهاد فاضطرت . األمحدية يف تلك املناطقب
.  يف العاملعائالم للهجرة إىل بالد أخرى مما يؤدي أيضا إىل انتشار األمحدية

إن انتشار اجلماعة هو قدر مقدر من اهللا تعاىل، : �لقد قال املسيح املوعود 
وقد توسع نطاق حتقق هذا االنتشار اآلن وازدادت سرعته بسبب االضطهاد 

تصيب اإلنسان دهشة وذهول عند معرفته سرعة . الذي يتعرض له األمحديون
تان إذ يزداد عدد البيعات يوما التعريف باجلماعة يف العامل كله خارج باكس

 واستمر انتشار �فإنْ حتقَّق وعد اهللا تعاىل ونبوءةُ املسيح املوعود . بعد يوم
اجلماعة على هذا النحو فال بد أن تتحقق نبوءته األخرى أيضا اليت قال عنها 

فمن واجبنا أن نبذل . عندما تكثر اجلماعة فسيسكت األعداء تلقائيا: �
يريد اهللا تعاىل أن يشركنا يف الثواب .  لتحويل القلة إىل الكثرةقصارى جهودنا

بلغوا رساليت، وما علينا إال أن نبذل ما يف وسعنا، وإال فإن سرعة : فيقول لنا
انتشار اجلماعة والنتائج الطيبة اليت تظهر للعيان ال ميكن حبال من األحوال أن 

  .تكون نتيجة جلهود إنسانية
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نتوب : تصلين رسائل يقول فيها أصحاا: �وعود لقد قال املسيح امل
أي كان قد تغري الوضع حبيث إن املعارضني الذين كانوا . وننضم إىل اجلماعة

يناصبونه العداء فيما سبق صاروا يكتبون إليه يف رسائلهم بأم يتوبون 
تستمر هذه السلسلة إىل يومنا هذا إذ نشعر اليوم بالتغري . ويدخلون مجاعته

ثل يف بعض املشايخ املعارضني والقساوسة أيضا فقد شغفهم صدق املما
فإن اهللا تعاىل بفضله يحدث هذا . األمحدية فأخذوا يظهرون رغبتهم يف البيعة

فإذا استمررنا يف االستعانة باهللا تعاىل بالصرب والصالة . االنقالب يف القلوب
لقلة إىل الكثرة بإذن وظللنا خاضعني أمامه تعاىل فال بد أن نرى انقالب حتول ا

اهللا تعاىل، ولسوف يراه املعترضون أيضا إن كانوا على قيد احلياة وإال فسرياه 
إن الوقت لقريب حيث ال ترون :  قال�أوالدهم، ألن املسيح املوعود 

  . هؤالء األشرار أيضا، فال بد أن ينقرضوا تلقائيا إىل ذلك احلني
 على من كان إميام قويا ومن حيرزون اعلموا أن اهللا تعاىل ال مين بالفتح إال

مراتب عليا يف الصرب والثبات ومن يوقنون بتحقق وعود اهللا تعاىل فال تزيدهم 
االضطهادات املؤقتة إال إميانا، ومن يدركون متاما أن االضطهادات واملعارضة 
ليست إال مبنـزلة السماد ملزرعتنا، لذلك فمن واجبهم أن ميروا من هذه 

ءات العارضة واملشاكل الطارئة متحلني بالصرب والثبات، ويركزوا على االبتال
لقد ذكر اهللا تعاىل يف القرآن أولئك الذين يتمسكون . الدعاء أكثر من ذي قبل
 علَى واستعينوا بِالصبرِ والصالة وإِنها لَكَبِريةٌ إِالَّ�: بالصرب والصالة فقال

نيعاشأي ال يزداد عالقةً باهللا تعاىل وال يتمسك بأهداب )٤٦البقرة ( �الْخ ،
الصرب إال الذين يتواضعون ويكونون من اخلاشعني، فال ميكن للمتكرب أن يبدي 
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صربا حبال من األحوال، وال ميكن له أن خيضع أمام اهللا تعاىل حق خضوعه 
: �لمسيح املوعود فلما قال اهللا تعاىل ل. وبالتايل حيرم من محاية اهللا تعاىل

، فقد كان ذلك يتضمن إعالنا بأن حضرته سوف "املتواضع سلوكك أعجبه"
يلقى جناحا وازدهارا يف املهمة اليت أقامه اهللا تعاىل ألجلها، وسيبارك اهللا تعاىل 
يف هذا العمل الذي بعثه إلمتامه حىت تنتصر مهمته يف اية املطاف رغم كل 

فال نرتاب حلظةً . وهذا ما حيدث بفضل اهللا تعاىل. نوع من املعارضة والعداء
لقد أعلن اهللا . واحدة يف عجز معارضي األمحدية عن عرقلة سبيل ازدهارها

تعاىل مرارا يف القرآن الكرمي عن محايته للمؤمنني، ولقد أخربنا اهللا تعاىل يف 
يقوي القرآن الكرمي أنه ينصر عباده وحيمي مجاعته اليت أقامها بنفسه، مما 

يعيش املؤمن حياته ساعيا لنيل . عزميتنا ويقيننا بغلبة األمحدية بإذن اهللا تعاىل
رضى اهللا تعاىل، وإميانه حبياته بعد املوت أيضا يبعثه على هذا اليقني التام بأنه 
لو حتمل اضطهادات العامل ومصاعبه يف سبيل اهللا تعاىل وبطيب اخلاطر فال بد 

تعاىل يف احلياة اآلخرة، فال بد أن يسفر حتمله هلذه أن ينال إنعامات من اهللا 
يقول اهللا تعاىل عن . املصائب يوم القيامة إىل لقائه مع اهللا تعاىل حبسب وعده

الَّذين يظُنونَ أَنهم �اخلاشعني بأم يتواضعون ويتحلون بالصرب والثبات وهم 
 مجعا بني هذه اآلية -، واملعىن )٤٦البقرة ( �نَمالقُو ربهِم وأَنهم إِلَيه راجِعو

 هو أن الذين يبدون متسكهم بالصرب والثبات ويستعينون باهللا - واليت سبقتها 
تعاىل يف مجيع تصرفام، والذين خيشعون له دوما وال يتكربون فإم ينالون 

لى نيل إنعامات من اهللا تعاىل؛ والذين سعيهم يف هذه احلياة الدنيا يقتصر ع
أي إن املؤمن احلقيقي يستعني باهللا تعاىل . رضى اهللا تعاىل يف حياة اآلخرة
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خاشعا وخاضعا له لينقذه من مصائب الدنيا ومشاكلها، وإن صربه ودعاءه 
. يزيده تواضعا أكثر لينعم بأفضال اهللا تعاىل أكثر فأكثر، وال تزل قدمه أبدا

 كما أعلن به - ن أجل الدين يف هذا احلني فإذا أمر اهللا تعاىل أنه مينع القتال م
 فإن مثل هؤالء املؤمنني يضحون حبيام إال أم ال -  �املسيح املوعود 

يتركون الصرب والثبات فال يرضون بفعل يسيء إىل عالقتهم باهللا تعاىل، ألم 
يوقنون أن حياة هذه الدنيا مؤقتة وال بد من اللقاء مع اهللا تعاىل بعد املوت، 

 بد من العمل بأحكامه وعلى النحو الذي يريده منا، وال بد من العمل مبا فال
جاء به مبعوثه، فيمكن أن نضحي بأنفسنا إال أننا ال نرضى باالحنراف عن 

 اليت -فهذه رسالة موجهة إىل تلك اجلماعات املتشددة . أوامره قيد شعرة
 وسالمه وتقتل على أمن العاملفتقضي تفشي اإلرهاب وتنفذ عمليات انتحارية 

 بأن - األبرياء باسم اجلهاد زاعمة أا تنفذ بذلك نظام اإلسالم يف األرض
فلو كنتم تدعون بعالقتكم باهللا تعاىل ملا . أعماهلا ليست مقبولة عند اهللا تعاىل

أعلنتم بعد القضاء على األبرياء بكل فخر وتكرب بأن هذه هي مهمتنا وها قد 
هذه احلالة أن تزدادوا تواضعا ومتسكًا بالصرب أجنزناها، بل كان ينبغي يف 

والصالة بدال من حماولتكم إلخضاع قوانني البلد ألنفسكم إلثبات هيمنتكم 
ن ذلك من عالمات املتكربين، واهللا تعاىل ال ينصر املتكربين وال ألعليها، 
 إن هذا الشرف يعود اليوم إىل األمحديني فقط، وال يتبنى هذه الفكرة. يعينهم

اليوم إال األمحديون الذين يبحثون عن عون اهللا تعاىل متواضعني وخيضعون هللا 
تعاىل بتواضع ويتقدمون يف احلسنات باختيارهم سبل التواضع وجيتازون مجيع 

، �إن اهللا مع الصابرين� و �بشر الصابرين�: أنواع املصاعب لينالوا لقب
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ء هم الذين بشرهم اهللا هؤال. وال يترددون يف تقدمي التضحية بنفوسهم أيضا
 �أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم الْمهتدونَ�: تعاىل قائال

 فليقل لنا الناس ما يشاؤون، وليستمروا يف ذلك كما حيلو هلم، )١٥٨ :البقرة(
م كاذبني، فليقولوا إن فترة ابتالءات طويلة إىل هذا احلد تدل على كونك

 ينـزل علينا نتيجة �وهو . ولكننا ال نبايل بقوهلم شيئا ألن اهللا تعاىل معنا
وحنن الذين يشهد . صربنا على االبتالء أفضاله وبركاته فنراها نازلة بأم أعيننا

فمن واجبنا أال ندع الصرب والدعاء يفلت من أيدينا . اهللا على كوم مهتدين
 لكي نرث أفضال اهللا تعاىل - الظروف القاسيةمهما مررنا من املصاعب و- 

  .  لذلكيوفقناندعو اهللا تعاىل أن . باستمرار
يف باكستان " مردان"اآلن سأذكر شهيدا من اجلماعة استشهد يف مدينة 

كان الشهيد عائدا . قبل بضعة أيام، امسه شيخ حممود أمحد بن السيد نذير أمحد
ساء يوم االثنني حبوايل الساعة الثامنة إال مع ابنه السيد عارف حممود من حمله م

الربع، وحني وصال قرب بيتهما أطلق عليهما اهولون الذين كانوا يركبون 
دراجة نارية الرصاص من اخللف إذ كان الشهيد رديف ابنه على دراجة 

فأُصيب الشهيد شيخ . نارية، والذ املهامجون بالفرار بعد إطالق الرصاص
لقات نارية بينما تلقى ابنه السيد عارف حممود أيضا حممود أمحد ثالث ط

واستشهد السيد شيخ حممود أمحد يف حينه، إنا اهللا وإنا إليه . رصاصة
أما ابنه فقد أصيب جبروح ويتلقى العالج حاليا يف املستشفى، شفاه . راجعون

  . اهللا تعاىل شفاء كامال عاجال، آمني
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حني حتدث معه . ا شجاعة كبرية عام٢٨لقد أبدى ابنه البالغ من العمر 
ال تقلقوا علينا، هذه الرصاصات وهذه اجلروح لن : ، قال"ربوة"اإلخوة من 

ز إمياننا قط، وال أبايل باجلروح بل إننا ثابتون صامدون بفضل اهللا تعاىل، فال 
  . داعي للقلق

 فكان � على يد املسيح املوعود ١٩٠٧لقد بايع جد الشهيد يف عام 
أما والد الشهيد فبايع على يد اخلليفة الثاين . لى شرف كونه صحابياحائزا ع

إىل مدينة " كويته"مث انتقلت هذه العائلة من مدينة . م١٩٣٢ يف عام �
يف هجوم " شيخ حامد رضا"ولقد استشهد ابن أخيه . م١٩٣٥يف " مردان"

مرتبطة هذه العائلة . قبل شهرين تقريبا" مردان"شن على مسجد اجلماعة يف 
بالتجارة منذ زمن طويل، وجتارم مزدهرة بفضل اهللا تعاىل لذا إم 

وقد نال الشهيد املرحوم وإخوته شرف اَألسر . مستهدفون من قبل املعارضني
وال .  قضايا زائفة مسجلة ضدهم٢٠يف سبيل اهللا يف أوقات خمتلفة، وهناك 

م نفي ١٩٧٤ عام ففي. يزالون عرضة للمظامل واالضطهاد منذ فترة طويلة
  . أحد إخوته، السيد شيخ مشتاق أمحد من احملافظة

حني كانت قضية اجلماعة قيد البحث يف الربملان الباكستاين يف عام 
يساعد الوفد يف استخراج " دوست حممد شاهد"م وكان املرحوم ١٩٧٤

ففي إحدى املرات احتاج لكتابنيِ فذكر املرحوم دوست حممد هذا . النصوص
فأوصل إليه  وكان يسكن يف إسالم آباد يف تلك األيام - ذا األخ األمر هل

 فاستخدمت النصوص منه للتقدمي أثناء إجراءات الكتابني كتابا بعد آخر
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فكان خادما خملصا للجماعة منذ شبابه بفضل اهللا . القضية اجلارية يف الربملان
  . تعاىل

. د أداء اإلتاوةم مث أُطلق سراحه بع٢٠٠٨لقد اختطف الشهيد يف عام 
عامله املختطفون يف البداية بقسوة، ولكن حني رأوه يصلي ويذكر اهللا كثريا 
ويصلي التهجد الن قلبهم شيئا فشيئا، فأطلقوا سراحه مقابل مبلغ أقل مما 

  . كانوا يطالبونه يف البداية
لقد متت حماولة قبل فترة من الزمن لتفجري حمله بقنبلة فلحق به بعض 

  .الضرر
ختصار، لقد حتمل الشهيد وعائلته أيضا مصاعب كثرية يف مدينة مردان با

رفع اهللا تعاىل درجات الشهيد ومحى بقية أفراد عائلته بل . منذ فترة طويلة
مجيع األمحديني سواء كانوا يف مدينة مردان أو يف أية مدينة أخرى يف 

 كان الشهيد .باكستان، ألن نوايا اخلصوم تتحول من سيئة إىل أسوأ باستمرار
ملتزما بالصلوات ومساع اخلطب، وكان ينصح مجيع أفراد العائلة أيضا 

وكان . كان يقوم بأعمال خريية وخدمة اخللق يف خمتلف األماكن. ليستمعوها
" مردان"ربادات كهربائية يف خمتلف أحناء مدينة  سبل ماء مزودة بقد نصب

وابننيِ وابنتني، واالبن األكرب جريح ترك خلفه أرملة . لتيسري املاء البارد ألهلها
تتراوح أعمار األوالد بني . ويتلقى العالج يف املستشفى كما قلت قبل قليل

ان ندعو اهللا تعاىل أن يلهمهم مجيعا الصرب واجلَلَد والسلو.  عاما٢٠ إىل ٢٨
ولسوف أصلي عليه صالة الغائب بعد صالة . والشجاعة، وحيميهم مجيعا

  . اجلمعة والعصر
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احملترم، الذي كان خادما " شودهري حممد صديق"ذلك قد توفِّي السيد ك
أيضا يف السنوات " مكتبة اخلالفة "أمينا علىخملصا وقدميا للجماعة، وقد خدم 

كان واقفا حياته . وقد توفِّي قبل بضعة أيام، إنا هللا وإنا إليه راجعون. املاضية
م، أما والدته ١٩٠٦رحوم يف بايع والده امل. م١٩١٥ولد يف . خلدمة اجلماعة

وهي أعلى شهادة يف اللغة (" مولوي فاضل"خترج بشهادة . فقد بايعت قبله
حائزا على الدرجة الثالثة، مث التحق " بنجاب" من جامعة )العربية يف باكستان

م وقدم الطلب إىل سيدنا ١٩٣٨مبعهد اجلماعة لتأهيل الدعاة وخترج منها يف 
ويف هذه األثناء نال شهادة بكالوريوس، مث . ر حياته لنذ�اخلليفة الثاين 

كان مولعا بالقراءة فالتحق بدورة . م١٩٦٤خترج يف كلية املكتبات يف عام 
للّغة العربية يف كلية تعليم اإلسالم، وكان يف الرعيل األول وحاز املرتبة األوىل 

 يف عام �ين كان عضوا يف جلنة اجلماعة اليت أسسها اخلليفة الثا. يف اجلامعة
وكان . ١٩٣٨ يف عام �م، واشترك أيضا يف مؤمتر قومي أسسه ١٩٣١

عضوا يف الرعيل األول يف جملس خدام األمحدية عند تأسيسه، وعمل سكرتريا 
قام رئيس للمجلس، عندها كان سيدنا  قائمو" خالد"للمجلس ومديرا لة 

ند إىل باكستان يف عند اهلجرة من اهل.  بنفسه رئيس الس�املصلح املوعود 
م جاء إىل ربوة مع قافلة تضم السيدة أم املؤمنني وأوالد املسيح ١٩٤٧عام 

وكان مشرفا على ". فرقان"م التحق بكتيبة ١٩٤٨ويف عام . �املوعود 
ونال شرف . م١٩٤٨ترتيبات نصب اخليم يف أرض ربوة أول مرة يف عام 

 موشكا على � املوعود عندما كان سيدنا املصلح. قضاء أول ليلة يف ربوة
النـزول يف ربوة أُرسل املرحوم لتوفري الترتيبات ونصب اخليم قبل وصوله 
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فذهب املرحوم حممد صديق، واملرحوم عبد السالم أختر مع أنواع . �
كانت الطرق مقطوعة يف تلك األيام بسبب . خمتلفة من اخليم ونصبوها هناك

يف تلك األيام . رق أخرى طويلةالفيضانات فاضطرا لقطع مسافة طويلة عرب ط
قرب ربوة " شنيوت"تعمل مؤقتا يف مدينة " تعليم اإلسالم: "كانت مدرسة

وكان مديرها سيد حممود اهللا شاه فطلب منه املرحوم أن يوفر بعض املصابيح 
عندما وصال ربوة . الشعبية مع الطالب ألنه سيبيت الليلة ومن معه يف ربوة

ب، فانتشر الظالم فحاوال أن يعرفا وسط كانت الشمس على وشك الغرو
كانت األرض جرداء قفرا، . أرض ربوة ختمينا يف الظالم فنصبا اخليم هناك

والناس احملليون الذين كانوا ميرون من هنالك يروم مستغربني على ما يفعله 
على أية حال، ودعا الشاحنات اليت جاءت باخليم وأشياء أخرى . هؤالء هناك

كان . يدعوان اهللا تعاىل، ويقرءان على بعضهما بعضا القصائدوجلسا هناك 
وملا .  بصوت عالٍ�املرحوم عبد السالم أختر يقرأ قصائد املسيح املوعود 

كانت األرض خالية من السكان وحميطة باجلبال فكان دوي صوته يعود 
 أن فرءا ضوءا خافتا من بعيد مث تبني. إليهما من اجلبال بقوة أكثر من ذي قبل

الضوء على بعد ستة أميال وكان نابعا من مصابيح يف أيدي الطالب الذين 
كان منهم . أرسلهم مدير املدرسة حسب طلب السيد حممد صديق املرحوم

  . طالبان من البنغال والثالث من سريلنكا
على أية حال، وصل هؤالء الطالب يف وقت متأخر، مث جاءهم الطعام من 

وباإلضافة . وهكذا قضيا ليلتهما األوىل هناك. ة من ربوة، قرية قريب"أمحد نغر"
م بدأ ١٩٤٠يف عام . إىل ذلك هناك خدمات تارخيية كثرية قام ا املرحوم
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 أن يدرسوا مواد -  الشباب إعداد بغية -  برناجما �سيدنا املصلح املوعود 
إن . خمتلفة وإن كان على يد املشايخ غري األمحديني، فكان املرحوم ضمنهم

وتقاعد من منصب مدير مكتبة اخلالفة يف . خدماته ممتدة على فترة طويلة
، ومن األعضاء "حتريك جديد"كان عضوا يف مؤسسة . ربوة، رفع اهللا درجاته

. الذي شكِّل بعد اهلجرة إىل باكستان" صدر أجنمن"األوائل أيضا يف موسسة 
. صب إىل فترة طويلةوعمل أيضا رئيسا جلماعة ربوة احمللية، وخدم يف هذا املن

كان يكربين كثريا سنا . تقيا وورعا حسب جتربيت الشخصيةرجال كان 
ومرتبة أيضا ولكنه مع ذلك كان يقابلين، ويقابل اآلخرين أيضا، بتواضع 

 - كلما اقتضت احلاجة للقوة والصرامة . كان خادما خملصا للجماعة. شديد
باختصار، . صارما وحازما جدا كان -كونه رئيسا للجماعة احمللية يف ربوة 

  . رفع اهللا درجاته، آمني. كان ميلك مؤهالت تنظمية فائقة
وهي للمرحوم . وهناك جنازة ثالثة، وسنصلي عليها أيضا صالة الغائب

وقد خدم . مسعود أمحد خورشيد السنوري الذي توفِّي قبل شهرين تقريبا
وبناته خيدمن .  أمريكا املناسبات، يف كراتشي ويف املناصباجلماعة يف خمتلف

  . رفع اهللا درجاته، آمني. اجلماعة هنا وكذلك أوالدهن أيضا
 . ولسوف أصلي عليهم مجيعا صالة الغائب بعد صالة اجلمعة بإذن اهللا
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