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   م١٦/٣/٢٠٠٧ يفمعة اليت ألقاها سيدنا اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود اجل خطبة (

  ) يف مسجد بيت الفتوح  لندن بريطانيا ) هش١٣٨٦أمان ١٦( 
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنّ حممداً عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ باهللا من  

 ماِلِك يوِم  *الرحمـِن الرِحيِم* الْحمد للِّه رب الْعالَِمني * ِن الرِحيمِِ ِبسِم اِهللا الرحمالشيطان الرجيم، 
علَيِهم غَِري املَغضوِب   ِصراطَ الَِّذين أَنعمت*املُستِقيم  الصراطَ  اهِدنا*ِإياك نعبد وِإياك نستِعني * الديِن 

لَيِهمع الَ الضوالِّني *   
  : بنصره العزيز اهللا تعاىلأيدهرزا مسرور أمحد ِيأمري املؤمنني مسيدنا  قال

مالك الكل وكل  و وه . السماوات واألرض له وحدهلكأن م اهللا تعاىليقول 
، ولذا كذلك يف اآلخرةم يف هذه الدنيا وكمالك وحده  وهو.سري رهن إشارتهين والك
وسوف  ةاآلِخر ويف يف هذه الدنيا تنالوا رضواين لري عليكم أن تطيعوا أوام:يقول

 أال غيبينف .يرضايل ناليت قمتم ا لوتفوزون جبنايت ألجل األعمال  حتاسبون



 

  ٢

أننا ال نعرف ماذا   _بال الذين ال يؤمنون باهللا تعاىلبما خيطر ك_  ببالكم نخيطر
 أو ،حساب أو الهناك ، أو هل سيكون ال  سيحدث أو أنها يف اآلخرة، أوسيحدث بن

ريد يف هذه ن ما عمللنلذا ف  أو ال، أو هل يوجد شيء أو ال يوجد؛سنجازى هل
من اآلفات ف ال يوميا آل يتعرضون يف هذا العاملالناس أن اوأر لارو تدبلو. الدنيا
األشياء تدل على أنه إذا كانت هذه إن ذا فحسب؛ بل ليس ه .دنيا ال يفاجيازون و

ب  يعاقَعنها سوف   اليت ى اهللالدنيا؛ فإن الذنوب واألعمالهذه ا جتري يف اازاة
  .ة كذلك اآلخر يفعلى ارتكاا وحياسباإلنسان 
أنه مالك تعين  ماِلِك يوِم الديِن" : ما معناه املسيح املوعود  سيدنايقول
كل يوم يف  ىفنر . أيضاوالعقاب يف هذه الدنيا اجلزاءنوعا من  اإلنسانينال . ساباحل

نهاية ال يف هولكن ،نيمرتو أمرة  يقبض عليه  واليمهل  ميكن أنتهسرق أن السارق عند
  زانكلحيدث مع وهذا ما  . وينال عقابهقبض عليه ويزج به يف السجنلقى اليوف س

  تر اهللاِس إن؛  رعناءحياة والذي يعيش  ومرتكب املعاصي املتنوعة مخروشارب
  النهاية وتصبحيف واآلالم هم يتعرضون ألنواع العذابولكن،  إىل أجل معنييسترهم

يكون و  ينشطون يف أعمال احلسنات الذينأما . األخروية وهذا مثالٌ للنار،حيام مرة
 اهللا تعاىل ال يضيع حسنام ؛ فإنوانقياد له اهللا تعاىل  أمرةعاطالسامي هدف حيام 

 من خالل هذا املظهر فيهاومينحهم  ه الدنياهذيف بوقت حمدد وتثمر أعماهلم وحسنام 
وبالنتيجة فإن املذنبني والفجار وشاريب اخلمر والزناة ال يفكرون . اجلنة العليا أيضا

من مث  وومواهبهم يف هذه الدنيا قواهم صحتهم وعافيتهم ويفقدونو بل باجلزاء
 ى الدقمحوالسل  مثلاخلطرية  ويتعرضون لألمراض . ويأسون حيام يف حسرةيقض

وكأم ميوتون قبل وقتهم،  ،الفتاّكةما إىل ذلك من األمراض و والرعاشوالسكتة 
امللفوظات الد التاسع (  ."لقمة لألجليف غري الوقت  وبشكل مبكرويصبحون يف النهاية 

  ). الطبعة اجلديدة٦٤٢ و٦٤١الصفحة 
 .بب هذه اجلرائمبسللعذاب والعقاب  يف هذا الزمن كم من الناس يتعرضون انظروا 
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يصلحون أحواهلم ويتداركون أخطائهم ويعتربون ف  شيء من الربم من عندهفمنهم
يصرون على الذنوب أما الذين . ويتقون من عذاب اآلخرةبالعقاب يف هذه الدنيا 

 يف الدنيا واآلخرة ويفسدون وخيربون حيام ؛ فإن إصرارهم هذا يهلكهمواملعاصي
شرم هذا يفقدون حواسهم  أن شاريب اخلمر ب؛ملوعود  املسيح ا سيدناكما قال

ن هؤالء يتجاوزون أل وذلك .عند الشرب تتلف  خاليا دماغهمآالف منووقدرام، 
  .حدود اهللا

عندما ينسى ف .يف هذا الزمن وتسبب يف تفشي اهلالك" اإليدز"قد انتشر مرض و 
_  املالك ، فيعاقب فسانية النهوائهاإلنسان اهلدف األصلي من خلقه ويصبح عبدا أل

 . الدنيا أيضايف هذه  صفة املالكيةطبق_  حبدود معينة الذي ميز اإلنسان عن احليوان
 .فهو أعلم بذلك   أوامره على عصيان هممليعاسوف كيف ف ،يف اآلخرةأما 
 بالدمار إىل أين سيصلر  جيب أن يفك، أشرف اخللقالذي جعله اهللا تعاىلاإلنسان ف

 اهللا بطشللوقوع يف  تعرضي فهو ليس هذا فحسب؛و! ؟خالقهه بقوانني ملعبعدم 
أيوجد _ وفقط بتفكريهم  .يف اآلخرة أيضاأن يعاقب كما ميكن الدنيا يف هذه تعاىل 

  .يتورطون يف الذنوب والقذارة_ عامل اآلخرة أو ال، أو قد نعاقب أو ال
ون بسبب تورطهم وارتكام يعاقب الناس  هؤالءإن  املسيح املوعود سيدنا ل اقف

يحاول أن يصلح  هذا، فالعقاببأحدهم إذا شعر  ولكن .يف هذه الدنيا أيضاالذنوب 
 ورغم تعرضهم ، عليهم احليوانيةوتغلبعند البعض شعور ال هذا ولكن ميوت. نفسه

أن يعترب مبا  لذا فكل عاقل جيب عليه . قد وقعوايف أي قذاراتللعقاب ال يشعرون 
يعاقب بعض الناس يف ومالك يوم الدين أن اهللا تعاىل هو ما حوله، وذلك جيري يف 

 هذه األمور جيب أن تقربنا إىل اهللا  ف.عاصي بسبب ارتكام املهذه الدنيا أيضا
  .وتدعونا إىل تنفيذ أوامره سبحانه وتعاىل

ا  أن يبذلو خاصةاليت جيب على الشباب الذنوب واملعاصي يف هذه البالد هناك بعض
ولكن تصري كبرية يف اية إن هذه الذنوب قد تبدو صغرية يف البداية . الجتناااجلهود 
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 وإذا ظهرت نتيجة هذه التصرفات السيئة يف هذه الدنيا؛ فإنه يكون عقابا .املطاف
فمن أجل .  اتمعخجل يف محطأقربائهم ووالديهم  لصبحونيبالتايل وهلؤالء الناس 

 خاشعني له ومستعينني به وتشعروا ترضخوا أمام اهللا ب أن تفادي هذه األمور جي
زي على ا الذنوب ويعفو عن السيئات ويوفق للحسنات وجيينقذ منتعاىل هو أنه 

 ربكُم لَه الْملْك لَا ِإلَه ِإلَّا هو فَأَنى اُهللاذَِلكُم  :اهللا تعاىلل اق.  بأحسنهااحلسنات
وعليكم أن تفهموا  .يجب أن تنتبهوا إىل ربكم الذي إليه املصري؛ ف}٧-الزمر{تصرفُونَ

يدرك أنه ال أن كل عاقل وينبغي على  . اهللا تعاىل أوامرالغاية من خلقكم وال تعصوا
  . ملجأ منه إال إليه
 اِهللان دوِن  لَه ملْك السماواِت والْأَرِض وما لَكُم ِماَهللاأَلَم تعلَم أَنَّ : يقول اهللا تعاىل

 وال لك السماوات واألرض هللا تعاىل وحدهفم؛ }١٠٨- بقرةال{ ِمن وِلي ولَا نِصٍري
 ال ميكن  ألنه، لذا جيب أال يعبد إال اهللا وحده وأن تنفذ أوامره.شريك له يف ذلك

 .اهمِلك وهو  كلهاواألرض مالك السماوات هو.  مثله أن يكون لكم وليا ومعيناحدأل
فهل . ! فماذا يريد هذا اإلنسان أكثر من ذلك؟، ألحدأصبح هو وليا ومعيناوإذا 
باهللا األشياء املؤقتة واألهواء الدنية السفلية وحث الشيطان على السيئات  شترونتس

  !.مالك السماوات واألرض؟تعاىل، 
 !؟وتتركونين ، فأين تذهبونمالك امللكين أنا لمنا بأساليب خمتلفة أنعإن اهللا تعاىل ي

ه هذ العامل أدرك فإذا . املهمناتج عن عدم تفهم هذا األمر إن كل فساد ترونه اليوم
له ملك و  وهو املالك احلقيقيال إله إالَّ اهللا الذي هو مالك يوم الدينيقة أنه قاحل

  . يف الدنيا واملفسدات؛ فسوف تنتهي مجيع الفنتالسماوات واألرض
.  منه فيه اخلوف عندئٍذ سوف يتولدف تعاىل على نفسه ة اهللاقدرباإلنسان  سلّمإذا 
هو مالك نه جيب علي أن أعبده وأفعل كما يأمرين أل من ا واحداشعر أن هناك إهلمث سي
عندها سوف مييل اإلنسان إىل احلسنات ف.واحلسابازاة ا .         

مها كل احلقوق، تسقط أما" املالك" أال إن لفظة ":  املسيح املوعود  سيدنايقول
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جشمة معرفت ( ."وال تطلق هذه اللفظة بكماهلا إال على اهللا وحده ألنه هو املالك الكامل
  ).٢٣ الصفحة ٢٣أي نبع املعرفة اخلزائن الروحانية الد 

إن . هحقوق مجيععن  اإلنسان يتخلى األجلهالدنيا يف هذه ال يوجد أي ذات 
أن هللا تعاىل ال يوجد أي حق ألي إنسان  على ملوكها؛ ولكن أمام االلشعوب حقوق

 إذا استجاب وذلكاهللا تعاىل فرض على نفسه بعض احلقوق للخلق ن إ نعم، .به هطالبي
 ومل هدبع اهللا وألوامر  العبدامتثلإذا أنه  : كما جاء يف احلديثاخللق ألوامره 

حلقيقي هو اهللا فاملالك ا . اجلنة على نفسه أن يدخلهفكتب اهللا  ئايِبِه شيشرك 
 فقط من نابعاوِذكر اهللا تعاىل وعبادته والشكر له واخلشية منه جيب أال يكون ، وحده

 يف هذه  اهللا تعاىل جيازي أن مصدرهجيب أن يكونخوف احلساب يف اآلِخرة؛ بل 
خمتلفة؛  بأساليب  وميتحن عبادهيعاقب املذنبنيفيفضل على الصاحلني و الدنيا كذلك،

الذين ال يشكرونه وجيعلون من أنفسهم  بأحسن اجلزاء، ون فيجازيهمالذين ينجحوو
  . يعاقبهم يف هذا العامل أيضاملوكًا مقابله؛ فإنه 

 ِإسراِئيلَ أَبرص ي بِنيِإنَّ ثَالَثَةً ِف’’ : يقُولُ ي أَنه سِمع النِب هريرةَ يعن أَِب
ى بمأَعو عأَقْرا ِهللاولَكًا أَدم ِهمثَ ِإلَيعفَب ،مهِليتبنْ يصرى اَألبفَقَالَ أَ. ، فَأَتيش ٍء ي
، قَالَ فَمسحه، فَذَهب عنه.  الناسي لَونٌ حسن وِجلْد حسن، قَد قَِذرِنأَحب ِإلَيك قَالَ

 الْبقَر أَو قَالَ-أَحب ِإلَيك قَالَ اِإلِبلُ الْماِل ي أَفَقَالَ. ونا حسنا وِجلْدا حسنا لَيفَأُعِط
 - ذَِلك، ِإنَّ اَألبرص واَألقْرع، قَالَ أَحدهما اِإلِبلُ، وقَالَ اآلخر الْبقَريهو شك ِف

ٍء أَحب ِإلَيك قَالَ ي شيوأَتى اَألقْرع فَقَالَ أَ. فَقَالَ يبارك لَك ِفيها.  ناقَةً عشراَءيفَأُعِط
رعشنع بذْهيو ،نسِني حقَِذر ذَا، قَدي هاسالن  .بفَذَه هحسِطقَالَ فَمأُعو ،ا يرعش 
اه بقَرةً حاِمالً، وقَالَ يبارك لَك  فَأَعطَقَالَ.  الْماِل أَحب ِإلَيك قَالَ الْبقَريقَالَ فَأَ. حسنا
، فَأُبِصر ِبِه ي بصِري ِإلَاُهللاٍء أَحب ِإلَيك قَالَ يرد ي شيوأَتى اَألعمى فَقَالَ أَ. ِفيها
اسالن.هحسقَالَ فَم  داُهللا، فَرهرصِه بقَالَ فَأَ.  ِإلَياِل أَيِإ الْم بحمنقَالَ الْغ كلَي . طَاهفَأَع

 وِلهذَا ،كَانَ ِلهذَا واٍد ِمن ِإِبٍل، وِلهذَا واٍد ِمن بقٍَر، فَفَأُنِتج هذَاِن، وولَّد هذَا، شاةً واِلدا
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 ي، تقَطَّعت ِبلٌ ِمسِكنيئَِتِه فَقَالَ رج صورِتِه وهييم ِإنه أَتى اَألبرص ِفثُ. واٍد ِمن الْغنِم
 أَعطَاك اللَّونَ الْحسن ي، أَسأَلُك ِبالَِّذ ثُم ِبكاِهللا، فَالَ بالَغَ الْيوم ِإالَّ ِبيفَِر سيالِْحبالُ ِف

الَ بالْمو نسالْح الِْجلْدِه ِفولَيلَّغُ عبا أَتفَِريِعريفَقَالَ . ي سِإنَّ الْح ةٌلَهكَِثري قُوق . فَقَالَ لَه
يكَأَنِرفُكأَع  طَاكا فَأَعفَِقري اسالن كقْذَري صرأَب كُنت ِلكَاِبٍر اُهللا، أَلَم ِرثْتو فَقَالَ لَقَد 

  صورِتِهي ِإلَى ما كُنت، وأَتى اَألقْرع ِفاُهللافَقَالَ ِإنْ كُنت كَاِذبا فَصيرك . عن كَاِبٍر
، فَرد علَيِه ِمثْلَ ما رد علَيِه هذَا فَقَالَ ِإنْ كُنت كَاِذبا  لَه ِمثْلَ ما قَالَ ِلهذَا، فَقَالَوهيئَِتِه

 كرياُهللافَصتا كُنى ِف.  ِإلَى ممى اَألعأَتِبيٍل يوس نابو ِكنيلٌ ِمسجِتِه فَقَالَ رورص 
تِبو تقَطَّعالُ ِفيفَِري الِْحبِإالَّ ِبي س موالَغَ الْيِبالَِّذ،اِهللا، فَالَ ب أَلُكأَس ِبك ي ثُم در 

صب كلَيا ِفعلَّغُ ِبهباةً أَتش كفَِريري س . دى فَرمأَع تكُن ِراُهللافَقَالَ قَدصا ي بفَِقريو ،
فَقَالَ أَمِسك . ِهللاٍء أَخذْته ي الَ أَجهدك الْيوم ِبشاِهللا، فَوذْ ما ِشئْتفَخ، يفَقَد أَغْناِن
،الَكِضمر فَقَد ،مِليتتا ابمفَِإن اُهللا يكياِحبلَى صِخطَ عسو كنكتاب أحاديث -البخاري(.‘‘ ع

  .)ومسلم كتاب الزهد .... األنبياء
وأما الذي   اجلاحدين هلا يف هذه الدنياه على املنكرين لِنعمهكذا قد حل غضب اهللاف

  .قام حبسنة فقد نال أيضا جزاءه يف هذه الدنيا
  فيوقنمن فضله ه اهللا عندما يعطي.  دومامبالكية اهللا فيجب أن يشعر اإلنسان

بيله يف س نفقأأن  عليجيب لذا ف ،يف احلقيقة  أن اهللا تعاىل هو الوهاب واملالكاملؤمن
 ويف احلقيقة املالك .  اهللاوبني رضوان بينه لوحيحب املال لكن و ،تعاىل كما أمرين

من قبل  الذي أعطاهم  املالكأهل الدنيا خيافون وال يفكرون أنهو اهللا تعاىل ولكن 
كما رأينا  _  مبثل هؤالء فيبطش اهللا تعاىل ويشحونفيبخلون سوف يعطيهم مرةً أخرى

  . فيذهب عنهم ماهلمويعاقبهم _يف املثال السابق 
 أَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم ِمما عِملَت أَيِدينا أَنعاما فَهم لَها ماِلكُونَ: يقول اهللا تعاىل

 عقارات وأنعام مالكيوجعلكم فهذه الِنعم اليت أنعم اهللا تعاىل ا عليكم  ؛}٧٢- يس{
 تفكروا على الدوام أن اهللا تعاىل هو املالك الذي له وأن  شاكرين جتعلكمأنجيب 
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 فمن .مالكني له وسلم لكم هذا املتاع املؤقت وجعلكم أعطاكم كل هذه األشياء
 فإذا فعلتم .أن تشكروا كما فعل هذا األعمى هذه امللكيةعلى مستوجبات الشكر 

مث إن . يكمكلها سوف ينعم عل الذي هو صاحب القدراتفإن املالك احلقيقي  هكذا
 اهللا  يهنيإالو ؛ اإلميان وتوجهه إىل العبادةهذه الِنعم واإلنعامات تثبت اإلنسان على

  أفضال اهللا بلجذف. على صعيد فردي ومجاعي  بعض األحيانيف هذه الدنياهؤالء 
علّمنا اهللا تعاىل هذا الدعاء لكي هذه الصفة،  من  نصيبليلنتعاىل وإلظهار املالكية و

قُِل اللَّهم ماِلك الْملِْك تؤِتي الْملْك من : ل اهللا تعاىل؛ فقاعلى الدوامه فضلنسترتل 
تشاُء وتنِزع الْملْك ِممن تشاُء وتِعز من تشاُء وتِذلُّ من تشاُء ِبيِدك الْخير ِإنك علَى كُلِّ 

ٍء قَِديريش}ا لذلك جيب ؛ }٢٧-آل عمرانأنكم إذا مل تتبعوا أوامر اهللا أن تتذكروا دائم
 لديه ال أمهيةكذلك بشيء وأمامه  احلكومات توتطيعوه؛ فإنه مالك امللوك وليستعاىل 

األغنياء  وإذا أراد أن يهني ،أعزةفإذا نصر الفقراء فإنه تعاىل جيعلهم . للثروات واألشياء
أن ، لقومل ووللمجتمعللفرد  تعاىل أفضال اهللالذلك فإن السبيل الوحيد جلذب  .فيفعل
. لك كل القدرات، وهو منبع اخلري كله فإنه وحده ما اهللا تعاىلأوامر إتباع اولواحي

        .هضا ر علىلنحصلأوامره  طيعوأمرنا أن ن
 بذلك نيطالب املوهم أول، األمرسالمية لفهم هذا يوفق األمة اإلندعو اهللا تعاىل أن 

الذين قيل عنهم  _ املعاملة السيئة على يد اآلخرين ميةة اإلسالتتجنب األمحىت 
 إذا مل  هلم، ولكنقدرةاملفهؤالء سوف ينالون العقوبة  ._ والضالني عليهماملغضوب
أما إذا اجتمعوا على يٍد . فسوف يعاقبون معهمعلى يٍد واحدة  املسلمون جيتمع
ر اهللا قدف. بسرعةمة  الِذلة والنقوالضالنيعليهم ؛ فسوف تقع على املغضوب واحدة
أن  لذا جيب. ميتقسالذين يهتدون إىل الصراط امل ينقذ من عذابه فقط أولئك تعاىل أن

  .هذا األمروا ويفهموا تنبهي
 وتغترف منه ماِلِك يوِم الديِنوخامسها حبر ": املسيح املوعود سيدنا يقول 
فإن غضب اهللا وتركه يف الضاللة ال تظهر . نيغَير الْمغضوِب علَيِهم والَ الضالِّمجلة 
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حقيقته على الناس على الوجه الكامل إالّ يف يوم اازاة، الذي يجاليهم اهللا فيه بغضبه 
 ىوإنعامه، ويجاحلهم بتذليله وإكرامه، ويجلّي عن نفسه إىل حد ما جلَّى كمثله، وتراء

وفيه يعلم الذين كفروا أم . م املبنيالسابقون كفرس مجلّى، وتراءت اجلالية بغيه
ومن كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة . كانوا مورد غضب اهللا وكانوا قوما عمني

فالذين أبوا وما تبعوا هدي . أعمى، ولكن عمى هذه الدنيا خمِفي، ويتبين يف يوم الدين
وتغيظ النار رسولنا ونور كتابنا وكانوا لطواغيتهم متبعني، فسوف يرون غضب اهللا 

وزفريها، ويرون ظلمتهم وضاللتهم باألعني، وجيدون أنفسهم كالظالع األعور، 
ويف اآلية إشارة إىل أن . ويدخلون جهنم خالدين فيها، وما كان هلم أحد من الشافعني

يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فاسألوه أن ..  ذو اجلهتنيماِلِك يوِم الديِناسم 
  )١١٩ و١١٨ الصفحة ٧ اخلزائن الروحانية الد كرامات الصادقني (."تدينجيعلكم من امله

 فهما صحيحا، وأن أن يهبكم اهللا تعاىل الفهم لصفاتهعندما تدعون ألنفسكم 
قيقة مالكيته وأن تكونوا من ورثة أفضاله يوفقكم لكي تعملوا أعماالً صاحلة بإدراك ح

 ا؛ فادعوينا سبل هدايتههديلودوما ن عقابه م نكون منقَذين وأنيف هذه الدنيا واآلخرة 
وأن يعرفوا  ومالكهم  احلقيقيخالقهميفهموا مشيئة لألمة اإلسالمية أيضا لذلك مع 

 وقد ذكرت أن اهللا يرسل -"املالك"ذلك اإلمام الذي أرسله اهللا تعاىل حسب صفته 
وال هذا  طبقا ألح-األنبياء ويبعث املصلحني عندما يعم الفساد حتت هذه الصفة

 إلتباع سبله وفق إرادته الزمن، وأن يقبلوه ويسعوا لنصرة اإلسالم وأن يوفقهم اهللا 
 ملعرفة عوا للدنيا كلها وجلميع الناس أن يوفقهم اهللا تعاىلوكذلك اد  .سبحانه وتعاىل

  .آمني  حىت يتجنبوا من أخذه وبطشه،رم الذي هو مالك يوم الدين
  :ل حضرته قااخلطبة الثانيةيف أثناء 

" أمة احلفيظ"السيدة  ت إىل رمحة اهللا تعاىلانتقللقد هناك خرب حمزن اليوم أيضا، 
 يف أمريكاآذار / مارس١٣رمحه اهللا يف " عبد السالم"أرملة الدكتور الربوفيسور 

  . إن شاء اهللا إىل باكستان إىل هنا ومن مثوسوف ينقل جثماا
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 ،"عبد السالم" عم الدكتور "سنيجوهدري غالم ح" السيدبنت كانت املتوفاة 
قبل والدا رأى رؤيا أن .  بالدين كذلكاكان أبوها ملتزم. كانا قريبني قبل الزواجف

  توقف) املسيح املوعود وهي بنت سيدنا ("أمة احلفيظ بيغم  "لسيدةامركب 
 وكانوا ،لذلكسماها أمة احلفيظ ف". السالم عليكم: " وقالتبنتأمامه وخرجت منه 

فنشأت فيها وتعلمت ) ة يف مقاطعة بنجاب يف الباكستانمنطق ( "جنهغ"نون يف يسك
 "عبد السالم" هو الذي قام بعقد قراا على الدكتور وسيدنا اخلليفة الثاين . هناك

أمة " جاءت السيدة )بريطانيا(هنا إىل " عبد السالم" وعندما سافر الدكتور .رمحه اهللا
  لقد كانت رئيسة. سنة٢٨ تقارب اهللا لفترة طويلة ءمعه وخدمت جلنة إما" احلفيظ
نساء بلطف شديد وكانت وربت ال اللجنة تنظيما جيدا  إماء اهللا هنا ونظمت هذهجلنة

 تربطهاكانت  كما. مسامهة كبريةم يف التضحيات املالية تساهوكانت لطيفة جدا، 
وهلا عالقة قوية مع   اللقاءعندوكانت ورعة ومتواضعة اخلالفة بعالقة وفاء وإخالص 

كانت ذات طبيعة بسيطة متواضعة وصابرة وكانت مستجابة الدعوات . نظام اجلماعة
_  لبضع سنوات  معهاكما هي جتربيت_  طلبت منهم الدعاءوهي من الذين إذا 

  . ورفع درجاا وأدخلها يف املقربنيواسع رمحتهباهللا تعاىل  تغمدها .فتطمئن
اهللا وفق   تربية حسنة، بفضل اهللا ربت أوالدها. اتتركت وراءها ابنا وثالث بن

  .آمني، هم الصاحلنيألوالدها أن يقتدوا بآبائتعاىل 
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