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ـ              ا  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممعبـده  د
* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر   . ورسوله

     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدناه * يناط الَّذرـر     صغَي هِملَيع تمعأَن 

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.   
هذه هي سنة   . ماكل من يولَد يف هذه الدنيا ال بد وأن يرحل منها يف يوم              

لقد قال اهللا تعاىل أكثر من مـرة يف   .  منها مفراليت ال   واهللا السائدة يف الطبيعة     
 وبذلك وجه األنظار بأسـاليب      ،�ائقَةُ الْموت كُلُّ نفْسٍ ذَ  �: القرآن الكرمي 
عل انتباهه منصبا إىل اهللا     ، مما جي   أن ينتبه إىل موته دائما     املرء على   خمتلفة إىل أنّ  
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 كل من   ، وأما  اهللا تعاىل بأنه هو وحده الذي سيبقى إىل األبد         بينولقد  . تعاىل
ه ذات اهللا وحدإن ل. نسواه يف األرض ويف الكون بل يف األكوان كلها فهو فا

لى احلياة األخرويـة    يركِّزوا ع ه اهللا تعاىل أنظار املؤمنني إىل أن         لذا وج  ،البقاء
ن تلك احلياة هي احلياة احلقيقية والطويلـة        ، أل أكثر من حيام يف هذا العامل     

تعاىل، كما ميكن أن و ه سبحانه نتيجة عمله بأوامرنِعم اهللاحيث يرث اإلنسانُ 
 يفالسعداء منا هم الذين يؤثرون العامل األخـرو       . تيجة عصيانه نعقاب  الينال  

 فيقضون حيام يف سـبيل      ،على هذا العامل ويسعون للفوز برضاه عز وجل       
 يؤثرون الدين   ،شوا بأسلوب يرضي اهللاَ   يون أن يع  إرضاء ذلك احلبيب أو حياول    

ذا الـسبيل   ويتقدمون يف ه  . على الدنيا ويقدمون كل تضحية يف هذا السبيل       
ويؤدون حقوق اآلخرين ألن اهللا يأمر . لدرجة ال يهمهم شيء إال خدمة الدين

ويؤدون حقوق مناصـبهم  . بأداء حقوق العباد ألن ذلك أيضا جزء من الدين   
كانوا سواء  و. ابتغاء مرضاة اهللا وال يعريون ألي شيء اهتماما يف هذا السبيل          

 شغلهم الـشاغل    فإنّض أو الصحة    يف حالة العسر أو اليسر أو الراحة أو املر        
قطعوه مع اهللا تعاىل، وأن حيظـوا       الذي  عهد  الوهدفهم الوحيد هو أن يوفوا ب     

ومن الناسِ من   �: فهؤالء الذين يقول اهللا تعاىل عنهم     . تعاىلو ه سبحانه برضا
تعلـو وجـوههم الطمأنينـة    ) ٢٠٨: البقرة(�يشرِي نفْسه ابتغاَء مرضاة اهللاِ 

  . ئنةم للنفس املطةوالسكينة دائما وكأم صورة متجسد
 وكان ثروة   ،قبل بضعة أيام توفّي عامل من علماء اجلماعة ميلك هذه املآثر          

ندعو اهللا . السيد عبد احلي شاه، إنا هللا وإنا إليه راجعونإنه  ..عظيمة للجماعة
صابتها بوفاته تعاىل أن جيعل مثواه يف أحبائه، وأن يعوض خسارة اجلماعة اليت أ
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مبحض فضله ورمحته، ويكثر من أمثاله الربرة يف اجلماعة لكي يبقى ركـب             
  . اجلماعة ساريا إىل غايته املتوخاة بأقدام حثيثة دائما

لقد ولد املرحـوم  . واآلن سأذكر بعضا من سوانح املرحوم سيد عبد احلي  
 انتقـل   مث. بكشمري" أننت ناغ "حمافظة  " كريل"م يف مدينة    ١٢/١/١٩٣٢يف  

 اهلند وباكستان   إىلوعندما انقسمت اهلند    . إىل قاديان بعد بلوغه سن الشباب     
نها ومل يقابلها   عكانت والدته تسكن يف كشمري فانفصل       . انتقل إىل باكستان  

ل هذا اهلجران يف سبيل الدينإال بعد أربعني عاما، وقد حتم .  
يف " سيد كياين "ة  كان جده ينحدر من عائل    : سواحنه باإلجياز هي كالتايل   

وقد هجر أفراد هذه العائلة منطقتهم بسبب اخلالفات الدينية وسكنوا . كشمري
لقد انضم سيد عبد املنان شاه، أحد أفراد هـذه العائلـة إىل             ". ناروا"منطقة  

اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف سن الشباب بل كان قد قبلها منـذ صـغره              
 . مضحيا مبشيخته من أجل اجلماعة

فقد ورد عـن    . د قضى املرحوم حياته كلَّها مبنتهى التواضع واالنكسار       لق
لقد جاء السيد عبـد احلـي   : املرحوم يف تاريخ األمحدية يف جامون وكشمري     

 وسـجل يف   ١٩٤١إىل قاديـان يف عـام       " شاهد"احملترم احلائز على شهادة     
هلند هـاجر  ، مث عند انقسام ااإلسالماملدرسة األمحدية بعد وقْف احلياة خلدمة       

إىل باكستان وسجل مرة أخرى يف اجلامعة األمحدية يف أمحد نغر يف حمافظـة              
وهي شهادة يف اللغـة     " (مولوي فاضل "، جنح يف امتحان     ١٩٤٩جهنك يف   

. واحتل املركز األول يف جامعة بنجاب) العربية والعلوم اإلسالمية يف باكستان    
، وبعدها حـصل    "شاهد"دة   خترج يف اجلامعة األمحدية حامال شها      ١٩٥٥يف  
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لقد أحرز إجنازات علميةً يف . على شهادة ماجستري يف اللغة العربية بتقدير ممتاز
لقد خدم جملس خدام األمحدية أيضا مدة طويلة، شـغل          . حبوث علمية كثرية  
ملدة سنتني أو ثالث    " جملة اجلامعة األمحدية  "و" أنصار اهللا "رئاسة حترير جملتي    

ملدة ثالثة عـشر    " تشحيذ األذهان "و" خالد"اشر جمليت   سنوات، كما كان ن   
 أيضا، ومـدير    ا والناشر هل  اإلسالمكما كان مدير مطبعة ضياء      . عاما تقريبا 

ية، ورئيس اهليئة اإلدارية جلريدة الفضل، وكان أول مـدير          اإلسالمالشركة  
MTA           الطباعة والنشر يف باكستان، وكان مدير مؤسسة فضل عمر وناظر 

سسة صدر أجنمن، وكان عضوا لعدة جلان، كما وفِّق ألداء مهمـات            يف مؤ 
راجع ترمجة معـاين    . القائم بأعمال الناظر األعلى وأمري اجلماعة يف باكستان       

سـيدنا   باللغة الكشمريية أيضا، لقد أشرف على طباعة كتب          القرآن الكرمي 
ا للنـشر،    باسم اخلزائن الروحانية بالكمبيوتر وإعـداده      �املسيح املوعود   

كما قدم خـدمات    . وأعد الفهارس لكتب كثرية، وكتب تعريفاا ومقدماا      
جليلة خبصوص الترمجة األردية للقرآن الكرمي للخليفة الرابع رمحه اهللا، كمـا            
ساهم يف إعداد كتاب اخلليفة الرابع رمحه اهللا الذي يضم حماضـراته حـول              

  . اهلوميوباثي
ا ونبيال ومتفرسا وحليم الطبع ومـدبرا       كان املرحوم صائب الرأي بسيط    

وقليلَ الكالم وكان دوما يتكلم يف صلب املوضوع، كان يبحث يف كل قضية 
بعمق لعلمه الغزير، وكان يقدم رأيه املتني، كان حريصا جدا علـى إجنـاز              
البحث يف األعمال العلمية اآلتية من اخللفاء وختريج مصادرها يف أول فرصة،            
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لني معه يف مجيع مراحل إعداد الكتب وطباعتـها ونـشرها           كان يرشد العام  
  .هذه بعض أهم أعماله. ويزودهم باملقترحات الدقيقة

مث إن ناظر الطباعة والنشر جيب أن تكون لديه اخلربةُ يف أمور الطباعـة،              
 عنده خربةٌ يف اختبـار      تفكان ناشر جريدة الفضل واالت األخرى، كان      

التفصيل مجيع أجهزة املطبعـة وحـائزا علـى         ورق الطباعة، وكان يعرف ب    
معلومات تقنية دقيقة، كذلك كان يعطي رأيه الصائب الدقيق خبصوص نشر           

لقد كُتب عن السيد عبد احلي شـاه املرحـوم يف           . الكُتب أو طباعة اجلرائد   
 لكنه مأل   ١٩٤٥جريدة الفضل باألقساط، أنه اختذ قرار وقْف احلياة يف إبريل           

 وكان قد تلقّى الدراسة املتوسطة،      ١١/١١/١٩٥٠مسيا يف   استمارة الوقف ر  
وبعد التسجيل يف اجلامعة األمحدية يف أثناء دراسة اجلامعة تقـدم المتحـان             
الثانوية واحتل املركز السادس، كما ظلّ حيتل املركز األول كـل سـنة يف              
اجلامعة األمحدية أيضا بفضل اهللا، كذلك حاز على أعلى عالمة يف الواليـة             

  . ها يف امتحان مولوي فاضلكلِّ
 وظل خيـدم    ١٩٥٦لمرة األوىل يف فرباير عام      للقد كُلِّف خبدمة اجلماعة     

 عينه اخلليفة الرابع رمحـه اهللا       ٢٩/٦/١٩٨٢مث يف   . اجلماعة يف شىت األقسام   
 املزينة بالنكات العلمية    القرآن الكرمي  دروس   يدونناظر الطباعة والنشر، كان     

كان يسهر يوميا إىل الساعة الثالثة ليال مع الفريـق          . محه اهللا للخليفة الرابع ر  
العامل معه من أجل إمتام هذا األمر، ومل يكن خيلد إىل الراحة ما مل يبعث إىل                

إضافة إىل ذلك كان يقوم باملـساعدة       . لندن بالفاكس مجيع األمور املطلوبة    
شر ترمجة معـاين    العلمية يف اخلطب كما كان عضوا يف اللجنة العاملة على ن          
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، ولقد أجنز مجيع مهامـه      "اهلوميوباثي"القرآن للخليفة الرابع رمحه اهللا وكتابه       
وضمن مشروع نشر تراجم القرآن وفّق إلكمال       . ذا اخلصوص بأحسن أداء   

ترمجة معاين القرآن الكرمي ونشرِها باللغة البنجابيـة والـسندية والبـشتوية            
  .والسرايكية

ملسيح الرابع رمحه اهللا وقال يف خطبة اجلمعة بتـاريخ          لقد أشاد به خليفة ا    
  : مايلي١٩٩٧-٩-٢٦
الحظت هذه امليزة الفريدة يف سيد عبد احلي بأنين إذا أفهمته شيئًا معينا             "

ومل حيدث . ومل يكن على علم به فإنه يبحث عن األشخاص امللمني باملوضوع       
إنه . د املطلوب بعينه  قط أنْ أمرته بشيء خبصوص كتاب معني ومل يقم بإعدا         

  ."حيظى بفراسة عميقة ويدرس األمور دراسة دقيقة
 بضرورة نشر اخلزائن الروحانية يف طبعـة حديثـة          ٢٠٠٨ملا قلت له يف     

متتـاز  . منضدة على احلاسوب عملَ على ذلك فورا وأجنزها ببذل جهد كبري          
ه الطبعـة  هذه الطبعة مبيزات كثرية منها أن عبد احلي شاه راعى أن تكون هذ     

مطابقة للطبعة السابقة حىت يسهل البحث عن املراجـع املنقولـة يف كتـب              
إضافة إىل ذلك ضمت إىل هذه الطبعة بعض        . اجلماعة منذ نصف قرن تقريبا    

 وبعض القصائد العربية اليت مل تنشر لسبب ما يف       �مقاالت املسيح املوعود    
  .الطبعة السابقة

 يف بداية ترمجة معاين القرآن باألردو حتت   لقد كتب اخلليفة الرابع رمحه اهللا     
أن جلنة من العلماء من لندن قد عملت معي يف إعـداد            " شكر خاص "عنوان  

ترمجة معاين القرآن الكرمي هذه، كما أن جلنة أخرى من العلماء من مركـز              
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اجلماعة يف ربوة أيضا عملت حتت رئاسة سيد عبد احلي شاه نـاظر النـشر               
فلو .  تعيد النظر يف الترمجة وتعينين مبشوراا ومقترحاا       واإلشاعة اليت كانت  

  .مل تكن مساعدما ملا كان باستطاعيت إكمال هذا العمل وحدي
شرت  عندما ن  ١٩٩٧وقال اخلليفة الرابع رمحه اهللا يف رسالة بعثها إليه يف           

ان اليت قدمتها اجلماعة يف الربمل    ) موقف اجلماعة اإلسالمية األمحدية   ( "املذكرة"
موقـف اجلماعـة اإلسـالمية       (شرت املذكرة   ن): ١٩٧٤الباكستاين عام   (

إنك تعمل بكل جد وبأسـلوب      . بطبعة مجيلة، سررت جدا بذلك    ) األمحدية
  .رائع

  :وكتب اخلليفة الرابع رمحه اهللا يف رسالة أخرى إليه
بفضل اهللا تعاىل وفقـت بالعمـل       . وصلين تقريرك املرسل إيلّ بتاريخ كذا     

وإنك بفضل اهللا تعاىل وحيد من بني النظّار مجيعا  . ملكثف وتنتج أعماال كثرية   ا
جزاكم اهللا أحسن اجلزاء، اللهم . من ال حيتاج إىل التذكري باألمور املفوضة إليه 

  .مث دعا له يف رسالته أن يهبه اهللا تعاىل عمرا وصحةً. زد وبارك
لقد زادته كلمات املدح    . ة جدا ولقد وفقه اهللا تعاىل للقيام باألعمال الكثري      

يف حقه تواضعا وانتبه إىل بذل جهد أكثر فأكثر ومل يهبط مستوى أعماله بعد              
  .كلمات املدح

 يف باكستان   �لقد نشرت جملدات امللفوظات العشرة للمسيح املوعود        
يف عهد اخلليفة الرابع رمحه اهللا وحولت إىل مخسة وأضيفت إليهـا مراجـع              

آنية الواردة فيها كما وضعت بعض العناوين اجلانبية من جديـد،           اآليات القر 
وأُعدت الفهارس الشاملة للمواضيع واآليات القرآنية واألمسـاء واألمـاكن          
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: ولكن ملا حضر املرحوم للجلسة السنوية هنا هذا العام قلت له          . الواردة فيها 
خرى يف جملدات   رمبا كان من األفضل لو طُبعت هذه الدات اخلمسة مرة أ          

عشرة كما كانت يف السابق، فلم يقل وال تلميحا بأننا قد طبعناها يف مخسة              
جملدات بعد بذل جهد كبري وأحلقنا ا فهارس شاملة فسنواجه مشقة كـبرية       

: يف حتويلها مرة أخرى إىل جملدات عشرة، بل قال فورا بـدون أدىن تلمـيح         
وامللفوظات هي أقـوال    . لداتسنبدأ بأسرع ما ميكن يف طبعها يف عشرة جم        

، وإذا كان حجم الكتاب صغريا سـهلت قراءتـه بـل       �املسيح املوعود   
يستطيع اإلنسان مطالعته أثناء السفر أو املشي أو عند استلقائه يف أي وقـت              
شاء، وأرى أن الد الصغري أكثر فائدة لسهولة قراءته مـن الـد الكـبري               

  . العمل باملشروع فوراعلى أية حال فقد بدأ. والثقيل
كذلك نشرت جمموعة حمتوية على عشرة جملدات للتفسري الكبري للخليفـة      

وضع له سيد عبد احلي     .  وهو كنـز نادر للعلوم واملعارف الفياضة      �الثاين  
شاه فهارس شاملة حمتوية على األمساء واألماكن والشرح اللغوي للكلمـات           

  .وفهرسا باملواضيع
ا يف لجان عديدة منها اللجنة املستشارة يف قسم تاريخ          كان املرحوم عضو  

األمحدية، وجملس اإلفتاء، وجلنة مكتبة اخلالفة، وجلنة وضع اخلطط للمشاريع،          
وجلنة "١التربكات"وجلنة معنية حبفظ السمعيات والبصريات، وجلنة معنية حبفظ 

  . اليوبيل املئوي للخالفة

                                                 
  )املترجم. (وخلفائه الكرام � هي املقتنيات والكتابات واألشياء للمسيح املوعود  ١
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  . يل اهللاحظي املرحوم شرفًا ليكون أسريا يف سب
  .أيضا" الفضل"وكان رئيس اهليئة اإلدارية جلريدة 

تـذكرت  :  يذكر املرحوم لقاءه األول مع اخلليفة الثالث رمحه اهللا فيقول         
فيما يتعلق بشخصية حضرته رمحه اهللا الوقورة ومعاملته املشفقة أنه ملا فـوض       

 ترجتفـان   إيلّ بعض أمور اجلماعة ودعاين للقاء املكتيب األول حضرت ويداي         
ميكنك أن تأيت إيلَّ . ال داعي للخوف  : قال حضرته بكل لطف   . من شدة اهليبة  

      ا مث أجنزه بكل جددمث أخذ يدي بيده فزالت عـين تلـك         . وتفهم العمل جي
مل يكن حضرته يستعجل يف االعتماد على اآلخرين ولكنه إذا وثق يف            . احلالة

  .عنهأحد أغدق عليه بشفقته وإرشاده وعفوه والصفح 
تصدر كثريا (صدرت مذكرة توقيف يف حقي يف إحدى القضايا : مث يكتب

مذكرات توقيف ملدراء اجلرائد واالت األمحدية والناشرين وغريهم، ويتكلم         
فلما علم اخلليفة الثالث رمحه اهللا      :) املرحوم عن إحدى هذه املذكرات فيقول     

فلما رجعنا مـن عنـد      : دعاين واجتمع مع احملامني اآلخرين أيضا، مث يقول       
قولوا لعبـد   : اخلليفة الثالث رمحه اهللا أرسل إلينا أحد أبنائه لنقلِ هذه الرسالة          

  . احلي أال يقلق، فإنين سأدعو له
: دعاين اخلليفة الثالث وقـال    : يذكر ابن اخلليفة الثالث هذه الرواية فيقول      

علـهم مل  كان الشاه صاحب على وشك املغادرة إىل الهور أو إسالم آباد، ول 
خيرجوا بعد، فاستعجِلْ يف الذهاب إليهم وقل هلم بأنين بعد انـصرافهم مـن              

إن اهللا ال   : "عندي دعوت اهللا تعاىل هلم فأجرى على لساين الكلمات التاليـة          
فانتهت هذه القضية املخيفة واخلطرية . ، فال داعي للقلق"يضيع عباده الصاحلني
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اهللا تعاىل للخليفة الثالث رمحه اهللا      فإن إخبار   . جدا خالل بضعة أيام فحسب    
دليل على أن سيد عبد احلي شاه كان عند اهللا تعاىل من الصاحلني الذي يبقَون         

مث رفعت ضده قضية أخرى أيضا حظي فيها بشرف         . دوما يف محاية اهللا تعاىل    
أن يكون أسريا يف سبيل اهللا، وكان سبب هذه القضية املرفوعة ضده أنه نشر              

:  مـا معنـاه    �جلنة إماء اهللا شطر من بيت شعر للمسيح املوعود          يف جملة   
: يقصد بذلك أوالده كلهم وهـم     (هؤالء اخلمسة املباركة الذين عليهم البناء       

، مـرزا   �، مرزا بشري أمحد     �مرزا بشري الدين حممود أمحد اخلليفة الثاين        
  .) املترجم- �، أمة احلفيظ بيغم �، نواب مباركه بيغم �شريف أمحد 

فرفعت القضية ضد سكرتري جلنة إماء اهللا والناسخ هلذه الة حممد أرشـد             
وسيد عبد احلي شاه، فتم اعتقال األخريين وبقيا يف السجن أليـام مث أفـرج       

  .عنهم ولكن ظلت هذه القضية مستمرة لشهور عديدة
الذي وقف حياته   ( يذكر أحد املبلغني أن املرحوم أخربه أن راتب الواقف          

. يف البداية كان قليال جدا مما يضطره للعيش على الكفـاف          )  اإلسالم خلدمة
إنك مثقـف  ) أبو زوجيت(فنظرا إىل هذه احلالة قال يل يف إحدى املرات محي       

. ولديك شهادات مرموقة من الناحية الدنيوية أيضا فلماذا ال تتوجه إىل الدنيا           
ج مع ابنتك واآلخـر     لقد عقدت عقدين اثنني، أحدمها عقد الزوا      : فقلت له 

عقد نذرِ احلياة مع اهللا تعاىل، فأخبِرين اآلن أي عقد أنقُضه؟ مث قلت له بعـد                
قليل هل جيوز أن أنقض العقد األول من أجل الثاين؟ فسكت محوه لدى مساعه 

يقول املرحوم بـأن اهللا     . هذا الرد ومل يتكلم معه حول هذا األمر يف املستقبل         
كـان القـدامى يف     . من علي بالرزق الوفري طوال حيايت     تعاىل بعد ذلك قد     
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مجاعتنا يتميزون بالفطرة السعيدة ومنهم محوه الذي خطر بباله مبقتضى بشريته     
هذه الفكرة ملا رأى حالته املادية، ولكنه سكت عند مساعه الرد، ألن األمحدي          

ـ   . ال ميكن أن يفكر يف نقض عهد عقَده مع اهللا تعاىل           ن هـذه   كما يظهر م
الواقعة مدى توكّل املرحوم على اهللا تعاىل، فتقبل اهللا تعاىل مـشاعره هـذه              

  .مل أواجه الضيق املايل قط يف حيايت كلها: وأغدق عليه نعمه حبيث يقول
يقول . كان حيترم مشاعر من يعملون حتت إشرافه ويعاملهم معاملة حسنة         

كر إال مرة واحـدة      عاما، وال أذ   ١٥عملت معه   : من كان يعمل معه حماسبا    
حني غضب علي وكان السبب يف ذلك أننا أعطينا بعـض الكتـب ألحـد          
املكاتب دون إخبار املرحوم، فلما علم املرحوم عن هذا األمر من شخص آخر 

مل أستطع الدخول إىل غرفته ليومني بسبب غـضبه،         . أظهر استياءه وسخطه  
 بعـض البـسكويت    ولكنه دعاين بعد يومني يف غرفته وابتسم يل مث نـاولين          

  .املوجود على طاولته
عملت معه عشرين   : يقول حممد إقبال الذي كان يعمل معه خادما مساعدا        

عاما، وكان يعاملين كأوالده كما كان يعامل مجيع العاملني معه بكل حمبـة             
وكان يتميز بطبع متواضع جدا، إذا ساعد أحدا ساعده دون أن يعلم            . ووداد

ا عمال شخصيا فكان يؤدي أجرته، كذلك كان يساعد         غريه، أما إذا طلب من    
قدر املستطاع العاملني معه عند تزويج أوالدهم، كما أنـه كـان يـساعد              

  .احملتاجني اآلخرين أيضا بكثرة
  : عبد ايد عامر من املكتب العريب عن سعة علم املرحوم السيديقول
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، كنـت   "يـة اخلزائن الروحان "كنت على عالقة معه منذ أن بدأت ترمجة         
فلقد أرشد  . أحتاج إىل إرشاده ومساعدته يف حل بعض املشكل أثناء الترمجة         

وكـان  .  وعلم غزيـر   عميقةاملرحوم كل مرة ببشاشة إرشادا يفيض بدراسة        
يأتيين رده على استفسارايت مدلَّال وشامال وشافيا وحميطًا جبميـع جوانـب            

 قدمت اقتراحا ما قبِلَـه      وكلما. الوة شفقته وأخالقه العالية   السؤال ومليئًا حب  
  .ظلَّت سلسلة شفقته هذه مستمرة إىل آخر حياته.  الصدربرحابة

نوية للجامعة األمحديـة ومناسـبة      عند عقد األلعاب الس   : يقول مبشر أياز  
توزيع اجلوائز كان أحد كبار اجلماعة يدعى ضيفا خصوصيا لـريأس ذلـك             

ففي إحدى املرات دعي أحد كبار اجلماعة وقـال عميـد           . احلفل السنوي 
الناس أنواع، بعضهم يعملون بيـد وبـأخرى        : اجلامعة األمحدية معرفًا عليه   

ون اجلميع أننا قمنا بإجناز كذا وكذا       يصفقون، أي يعلنون عن أعماهلم وخيرب     
من األعمال، وبعضهم يصفِّقون بيديهم وال ينجزون شيئا وال يعملون، وإمنـا    
يقومون بدعاية كبرية فحسب، وبعضهم يعملون بيديهم وال يهمهم أن ينظر           
إليهم أحد أو ميدحهم، وضيفُنا احملترم هذا الصباح هو خادم اجلماعة من هذا             

  . لث، أعين السيد عبد احلي شاه احملترمالنوع الثا
هذا القول صادق مائة باملائة فقد الحظت أنا أيضا على الدوام أنه كـان              
يستمر يف العمل بصمت، كان مريضا وكانت قدماه تتورمان، فـسألته ذات            
يوم أال تتأمل من تورم القدمني؟ فقال أنا مل أشعر بذلك قط أثناء انـشغايل يف                

 أمك يف العمل لدرجة ال يكون يل أي إحساس مبا جيري يف ما              العمل مث إين  
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كان قليل الكالم وقد الحظته يف اجتماعات األجنمن، لكنه كلما تكلم . حويل
  . كان رأيه صائبا متينا

حني سنحت يل الفرصةُ للعمل قريبا      : مث يقول السيد مبشر أمحد أياز نفسه      
، فوجدت فيه فعال هذه اخلـصال،       منه حيث عملت فترة قصرية نائبا له أيضا       

             فكان صامتا زاهدا وجمتهدا جبهود مضنية وإىل جانب ذلك كانت له حماسـن
فكان ينشغل يف العمل باستغراق فور دخوله املكتب، وكان ينجـز           . عديدةٌ

أعمال املكتب بنفسه بدءا من رسائل املكتب إىل تصحيح الربوفات للخزائن           
 إن خادم اجلماعة هذا اجلدير باالغتباط والتقليد        مث. الروحانية والقرآن الكرمي  

يف أثنـاء العمـل     . مل يكن يعرف أن الدوام قد انتهى والعاملون قد انصرفوا         
كانت قدماه تتورمان، لكن عبد اهللا هذا كان دوما مستغرقا يف العمل فقط،             
كان عفيفا وخملصا ودرويشا، فقد شاهدته عن قريب جدا، فلم يكن الريـاء             

 نفسه قد اقتربا منه، كان يتصف مبنتهى احللم والستر، كـان مرجعـا              وإبراز
، فكان بساما رغم األعباء الكـثرية،       اجلماعة اإلسالمية األمحدية  كبريا لتاريخ   

ولقد الحظته أنه كان ينفق أموال اجلماعة بعـد         . كان ناسكا ومتواضعا جدا   
 يضيع أمـوال    تفكري طويل وحبذر شديد، إذ كان عنده إحساس كبري أن ال          

اجلماعة، كان يتصرف مع العاملني معه مبنتهى احللم والستر واملواساة، لقـد            
  . طال مرضه لكنه مل يسمح ملرضه أن يعرقل عمله

مل يكن طبعه مشوبا بأي نـوع مـن         "يقول أحد العاملني معه من الدعاة       
  . صالاألنانية والتكرب، ويف احلقيقة كان إنسانا عفيفا ودرويشا ومالئكي اخل
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عندما كانت اخلزائن الروحانية قيد الطباعـة والنـشر         : يقول داعية آخر  
عرفت يف تلك األيام من خالل حادث مدى إيقانه وثقته بصحة مـا كتبـه               

 يف  �سيدنا املسيح املوعود    ، وتفصيل ذلك أن     �سيدنا املسيح املوعود    
اسم القاضي بيان القضية املرفوعة ضده من قبل هنري مارتن كالرك قد كتب     

" تريـاق القلـوب   " لكتابه   ٣٤٩، لكنه يف صفحة     "دوجالس"يف كل مكان    
درمينـد  . آر.  للخزائن الروحانية ورد اسم القاضي جي      ١٥املوجود يف الد    

" مكتب البحـوث  "، وللبحث يف األمر كُتب إىل       "بتهان كوت "واسم املدينة   
و من سهو الناسخ،    وقسم تاريخ األمحدية، وكان رأي كليهما سيان، أنه يبد        

لكن الشاه احملترم كان يصر على أن سهو كبريا كهذا ال ميكن، فكتب كمـا            
مث عندما بدأ عملُ طباعة الد الثامن عشر        . هو ومل يكتب حاشية توضيحية    

سيدنا املسيح املوعود   قول  " نزول املسيح "للخزائن الروحانية وجدنا يف كتاب      
احلادث املذكور آنفًا، اعتقـل     فبعد سنة ونصف من     : "٥٧٨ يف صفحة    �

املتم عبد احلميد مرة أخرى وأُخذت إفاداته جمددا يف أثناء االعتقال، ولكنه            ه
مع ذلك أدىل بشهادة أن إفادته األوىل كانت مبنية على الكذب، وكان قـد              

أي حني أُلْقي عليه القبض مرة أخرى كـان          (."أدىل ا بإغواء من املسيحيني    
مث كتب أن الشاه املرحوم مل      ) �ه ما كتبه املسيح املوعود      قاضيا آخر وامس  

  . يكن يقلق ويضطرب قط، وكان دوما حيب العاملني معه
إن املرحوم كان نافع الناس جدا، ولقد       : يقول مدير مكتبة اخلالفة يف ربوة     

الحظته ينجز أعمال اجلماعة مبنتهى اجلهد واالهتمام، فكان منصرفا إىل العمل      
قت رغم مرضه، منذ فترة كانت قدماه تتورمان بسبب املرض كما           طوال الو 
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قبل فترة جاء من لندن عمل مراجعـة طبعـات    .  يف القلب أيضا   مريضاكان  
فأرسل الشاه املرحوم رسالةً إيلَّ    ) فكنت قد طلبت ذلك منه     (الرباهني األمحدية 

عتهـا يف   أنْ أمجع مجيع الطبعات املتوفرة للرباهني األمحدية يف صندوق، فجم         
            تكلِّف نفسك؟ أنا آت مه هل آخذها إليك للمراجعة؟ فقال لصندوق، وسألت

 وراجـع  - رغم أنه كان جيد صعوبة يف املشي    -مث جاء إيل يف املكتبة      . إليك
مبا أن الطبعات قدميةٌ جدا خفت      : مجيع الطبعات للرباهني األمحدية، وقال يل     

لمراجعة، فراجعها ببـذل سـاعات       شيٌء هلذا أتيت شخصيا ل     اأن يضيع منه  
  . طويلة

إن إعـداد فهـارس     : حممد أمحد نعيم من املكتب العريب هنا      السيد  يقول  
مفصلة للتفسري الكبري كان يقتضي جهودا مضنية وقراءات متأنية وخاصة يف           
زمن مل يكن يتوفر فيه الكمبيوتر أيضا، لكن املرحوم أجنز هذه املهمة اجلليلـة              

 ومن تواضعه أنه كان يعترف بوجود أخطـاء مطبعيـة يف            .على خري ما يرام   
اخلزائن الروحانية الصادرة حاليا بطباعة على احلاسوب، فكلما اتصلت بـه           
خبصوص ذلك أثناء نقلها إىل العربية مستفسرا اعترف إذا كان خطأٌ، ووضح            

رغم أنه كان   . (إذا كان النص حباجة إىل أي توضيح وكان يرسل الرد سريعا          
 بذل جهودا شاقة يف قراءة الربوفات فقد بقيت بعض األخطـاء مبقتـضى    قد

الضعف البشري، فكان ذلك يشكل له صدمة كبرية، وكان يشعر بأن هـذه             
  ). الطبعة اجلميلة كانت أجدر بأن ال يكون فيها أي خطأ

لقد عملت معه مدة أحد عشر      : أحد دعاتنا السيد كليم أمحد طاهر يقول      
كان خيدم مبنتهى الصمت .  هذه املدة مشغوال يف العمل فقطعاما ورأيته طوال
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كنا نستغرب أنه يف هذا العمر      . وكان يتقن كل عمل ويؤدي مهمته بإخالص      
يعمل كثريا، وبعد الدوام كان حيضر يف املساء اجتماعات جلنة مراجعة الكتب            

 كان قد قرأ كلمةً كلمةً من مجيع بروفات كل        . �العربية للمسيح املوعود    
  . كتاب من اخلزائن الروحانية، باختصار كان عاملا فذا وكان واقفا جمتهدا

كان خيرب الدعاة القدامى أنه رأى صدر أجنمن أمحدية يف عصر بسيط جدا             
حيث مل تكن تتوفر التسهيالت العادية باعتبارها غري مهمة نظرا الختاذ احلياة            

اك أنبوب يف املكاتـب     البسيطة، وكان يقول مشريا إىل السقف بأنه كان هن        
 أما اآلن فتتوفر املراوح الكهربائية يف كل        –القدمية ركبت عليه مروحة يدوية      

 فكان كل من أراد التهوية حركها بيده حببل، فلـم تكـن املرافـق               -مكان
  . كالكهرباء متوفرة

 أرسله مرة إىل منطقة يف كشمري لنقـل         �لقد أخرب مرة أن اخلليفة الثاين       
حني وصل إىل راولبندي مل جيد أي وسيلة للسفر، وفكر أنـه إذا             رسالة له، ف  

انتظر مركبةً فسوف يتأخر، فانطلق مشيا فورا من راولبندي حرصا منه على            
 للشخص املعـين،    �نقل رسالة خليفة املسيح عاجال، وبلَّغ رسالةَ حضرته         

  . وعاد أيضا مشيا
كأوالده وزوجها أحد   كان قد رىب طفلةً فأحسن تربيتها وأسكنها يف بيته          

 أيضا كان يهتم ا ويسأل عن أوضاعها ويرسل هلا اهلدايا،            ذلك الدعاة، وبعد 
يقول أوالده بأم مل يسمعوا من فمـه        . كانت معاملته جتاه األهل أيضا رائعةً     

كان يراعي كرامة األوالد دوما فرباهم تربية       . صوتا مرتفعا أو كلمة زجر قط     
البة على كل مناحي حياته، كان يكره إبراز نفـسه          رائعة، كانت البساطة غ   
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أشد الكراهية، كان أروع مثال للصرب يف كل عمل، مل يعرب قط عن معاناته              
وأمله سواء يف املرض أو يف الوضع احلرج، وكان صبورا لدرجة حني تلقَّى خرب 

د وفاة والدته من كشمري اهلندية يف الرسالة حتمل املصاب فورا ومل يذكره ألح     
كان يكرم الضيوف كثريا فكان يأتيه الضيوف من كشمري مبناسبة          . لعدة أيام 

اجللسة السنوية فكان ينتقل مع األهل إىل غرفة األغراض واألثاث ويفرغ مجيع 
غرف البيت للضيوف، وكان يسعى جاهدا على الدوام للوفاء بعهد الوقف،           

قد خرج من باكستان    ل. فكان قلقا يف هذا اخلصوص حىت إىل آخر أيام حياته         
إىل بالد أجنبية مرات عديدة يف السنوات األخرية من حياته لزيارة األوالد، إذ             
كل أبنائه تقريبا مقيمون خارج باكستان، وابنه األكرب األستاذ أمحـد حيـىي             

فعندما كان املرحوم يـزور أوالده كـانوا        ." اإلنسانية أوال "رئيس ملؤسسة   
إين قد وقفت حيـايت     : "ان يرد عليهم قائال   يصرون عليه أن يبقى عندهم فك     

 تتورمان دوما، لكنه    اكان يعاين األمل يف قدميه فكانت     ." كلَّها ال سنوات معينة   
  .   مع ذلك كان يداوم يف املكتب بانتظام، ومل يكن يدع مرضه يعيق عمله قط

دخل املستشفى مخس مرات يف مرضه األخري وكل مرة كان يسأل األطباء            
سأعود إىل املكتب للعمل؟ قبل وفاته ببضعة أيـام ذهـب إىل املكتـب              مىت  

وأصيب بنوبة املرض أثناء العمل هناك وأُرسل إىل املستشفى للفحوص مباشرة           
وبعد الفحوص نصحه األطبـاء     . من املكتب قرب الساعة الثانية عشرة ظهرا      

ـ   . لبقاء يف املستشفى  با سرير يف وكان ينجز األعمال املكتبية مستلقيا علـى ال
وقال . تشفى أيضا، إذ كان يطلب العمل من املكتب وينجزه يف املستشفى          سامل

. كان اهللا معكـم ويف عـونكم  : ادعوا يل، مث قال: يف اليوم األخري من حياته  
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كلما . قد حان وقت رحليت   : يبدو أنه كان قد علم أن وفاته قريبة اآلن، فقال         
والرسالة األخرية اليت   . ها بيده لته رسالة من هنا عرب الفاكس كان يرد علي        وص

تلقيتها منه كانت مكتوبة بيده، مل يطلب من العاملني معه أن يكتبوها أو أن              
تكتب بالكمبيوتر بل كان يكتب باليد خبط مجيل وهدوء دائما مع أن يـداه              

عمل يف مكتبه إىل الساعة احلاديـة عـشرة         .  بسبب الضعف  ان ترتعش اكانت
م  قبل أن يدخل املستشفى حيث تويف فيها         ١٤/١٢/٢٠١١والنصف بتاريخ   

وقال . كانت أمنيته أن يلفظ أنفاسه األخرية وهو يعمل يف املكتب         . فيما بعد 
أمتىن أن أمتكن من أداء واجـيب بـصدد تـصحيح           : تشفىسحني كان يف امل   

احلديثة، ولكن ما أتيحت لـه      " اخلزائن الروحانية "األخطاء املطبعية يف طبعة     
  . هذه الفرصة

أخربين : ول أحد الدعاة الذي يعمل يف مكتب النشر واإلشاعة يف ربوة          يق
م ١٧/١٢/٢٠١١يا بتاريخ     ؤ يف الر  ىنسيب السيد عبد احلي أن املرحوم رأ      

ال، مل  : أمل تقطع التذكرة إىل اآلن؟ قـال املرحـوم        : أن زوجته زارته وقالت   
يف ويب أيضا   نعم قطعتها اآلن وقد سجل رك     : وبعد هنيهة قال هلا   . أقطعها بعد 

  . الطائرة
وي بأنه ذهب مع بعض اإلخوة اآلخرين لعيـادة املرحـوم يف            ايقول الر 

املستشفى حبدود الساعة العاشرة يف اليوم الذي لبى فيه نداء ربه، وعلموا هناك 
بعدها دعا املرحوم   . بأن األطباء قد بذلوا كل ما كان يف وسعهم من اجلهود          

 ولكنه مل يفهـم قـصد       ، رحليت حانتلقد  : ابنه السيد عمران أمحد وقال له     
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املرحوم فاقترب منه ليفهم األمر ولكن املرحوم لفظ أنفاسه األخرية يف تلـك             
  . اللحظة ومل يتمكن من الكالم

فقد آثر هذا اخلادم البار العملَ ملصلحة اجلماعة على كل شيء إىل آخـر              
 وعمل  �ملوعود  لقد نال ثقافة دينية، وقرأ كتب املسيح ا       . حياتهمن  حلظة  

ت درِسالذين  كما قال كثري من اإلخوة      -، بل إنه    القراءةبمبا فيها ومل يكتف     
سعى جاهدا دائما ألداء حقوق اهللا وحقوق العباد        -همروايات  .   حني كنـت

يف اجلماعة وجدته مطيعا كامال إذ كان املرحوم يشغل عندها          " الناظر األعلى "
ندما ألبسين اهللا تعاىل رداء اخلالفة وجدته       مث ع ". ناظر النشر واإلشاعة  "منصب  

 ألن ،متقدما يف اإلخالص والوفاء أكثر من ذي قبل، وهكذا جيب أن يكـون        
فكان املرحوم ممن يـدركون     . العالقة مع اخلليفة ختتلف عن العالقات العادية      

ندعو اهللا تعـاىل أن     . روح الطاعة ويؤدون حقها بكل ما أُعطُوا من قدرات        
 اسـلطان "ويهب اخلليفة واخلالفة األمحدية خملصني وخادمني و      يرفع درجاته   

  . بعد صالة اجلمعة سأصلي عليه صالة الغائب. مثله دائما" انصري
وهناك بضع جنازات أخرى أيضا، أُوالها للسيدة امتياز بيغم زوجة السيد            

فقد توفيت  . فريقيا الشرقية ألجماعة يف   ل حممد منور املرحوم الذي خدم داعيةً     
لقد ولدت املرحومـة يف     . م، إنا هللا وإنا إليه راجعون     ١٥/١٢/٢٠١١اريخ  بت

م ٢٤/١٢/١٩٥٢السيد حممد منور املرحوم بتاريخ      بم  وتزوجت    ١٩٣٦عام  
 ادمة اجلماعة يف كينيـا وتنــزاني      خلوقد وفِّقت   . وكانت الزوجة الثانيه له   

اجها إىل يوم    املرحوم الواقف حلياته منذ يوم زو      اوفلسطني ونيجرييا مع زوجه   
لقد مدح السيد حممد منور عالقات زوجتيه فيما بينـهما كـثريا يف         . تقاعده
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وقد مدح سيدنا اخلليفة الرابع أيضا هـذه        ". يف ذكرى سيدة صاحلة   : "كتابه
العالقات املذكورة يف الكتاب وقال ما معناه بأنه جيب أن تكون العالقة بـني             

 كثريا وتناديها دائمـا     ضراحتترم   ةكانت املرحوم .  على هذا النحو   الزوجتني
قط ومل تقـم بـأي      " الضرة"ومل تستخدم حبقها كلمة     " أخيت الكربى "بـ  

فكانت العالقة بينهما طيبة جدا، وكانتا تراعيان أوالد        . تصرف سليب جتاهها  
مـن هـي أمـك     : بعضهما بعضا كثريا لدرجة كان الناس يسألون أوالدمها       

خرين كثريا وتساعد احملتاجني من مبلغ تقاعد  احلقيقية؟ كانت تم حباجات اآل    
  .  ويف بعض األحيان كانت تقترض أيضا من أجل مساعدم املالية،زوجها

يقول ابنها السيد مبارك أمحد طاهر الذي يعمل سكرتريا لـس نـصرة             
جهان يف ربوة بأن املرحومة كانت ختدم اجلماعة بكل شجاعة وبـسالة دون             

 تساعد األمحديني وغريهم على حد سواء دون        وكانت. أدىن خوف أو وجل   
األوىل اليت توفيت    السيد مبارك أمحد طاهر ابن زوجة السيد حممد منور        . متييز

رزِق السيد حممد منور منها     . أما فقيدتنا احلالية فكانت زوجته الثانية     . من قبل 
اق بابنة امسها السيدة أمة النور وهي زوجة الداعية األمحدي السيد عبد الـرز            

اا جاريـة يف    نندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجاا وجيعـل حـس         . بت احملترم 
  . أوالدها، آمني

واجلنازة التالية هي لألخت زينب وسيم بن السيد كمال الدين كاهلون من 
 ٨٣م عن عمر يناهز     ٦/١٢/٢٠١١يف أمريكا اليت توفيت بتاريخ      " كليو ليند "

 مناصب خمتلفة إضافة    يفت خلدمة اجلماعة    قوفِّ. إنا هللا وإنا إليه راجعون    . عاما
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كانت سيدة صاحلة وخملصة للجماعة     ". كليو ليند "إىل رئيسة جلنة إماء اهللا يف       
  .  وراءها زوجها وابننيتترك. وكانت من األمريكان احملليني

واجلنازة التالية هي للمرحومة أمة الرمحن اليت توفيت بسرطان عن عمـر            
 صاحلة وتقية جدا،    ةكانت املرحوم . نا إليه راجعون  إنا هللا وإ  .  عاما ٦١يناهز  

وفِّقت ألداء العمرة، كانـت     . ملتزمة بالصلوات اخلمس وصالة التهجد أيضا     
كانـت املرحـوم    . �حتب تالوة القرآن الكرمي وكتب املسيح املوعـود         

  . موصية
اجلنازة التالية هي للمرحومة سيدة وسيمة بيغم وهي البنت الكربى للسيد           

كان السيد ويل اهللا اخلـال األكـرب         كاي يف أمر  ةمقيماليت كان    شاه   ويل اهللا 
كانـت  .  عاما٨٤فقد توفيت عن عمر يناهز      . لسيدنا اخلليفة الرابع رمحه اهللا    

تتحلى بصفات محيدة كثرية بفضل اهللا تعاىل، كانت تتصل يب بعد كل خطبة             
هللا للسلوك  مجعة وتطلب مين الدعاء لنفسها وألوالدها بوجه خاص ليوفقهم ا         

 رئيس يف أحد فـروع      نائها السيد ندمي فيضي   بأحد أ . على الصراط املستقيم  
ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجاا وجيعل حسناا جارية يف          . كايراجلماعة يف أم  

  . أوالدها
 هي مليان عبد القيوم من مدينة كوئتة بباكستان إذ قد تويف            ةواجلنازة التالي 

وكان .  عاما، إنا هللا وإنا إليه راجعون      ٨٨اهز  م عن عمر ين   ٦/١٢/٢٠١١يف  
، وكان على عالقة خملصة مع اخلالفـة        �مشغوفا يف حب املسيح املوعود      

. يف الوقت نفسه ه قرانه وكان وكيل�وقد عقد سيدنا املصلح املوعود . دائما
يف كراتـشي   " أورنغي تـاؤن  "كذلك توفِّي السيد حممد مصطفى من حارة        



 

- ٢٢ -

لقد انـضم إىل اجلماعـة يف عـام         .  وإنا إليه راجعون   ، إنا هللا  ٢٧/٩بتاريخ  
 لذا فقد واجه معارضة ومعانـاة       ،وحيد يف العائلة  المحدي  األم، وكان   ١٩٧١

 إذ قد ربطوه أمام أهل احلارة وضـربوه         ؛لكونه أمحديا  شديدة من قبل إخوته   
كان املرحوم من أشد معاندي اجلماعة قبل البيعة، ولكنه تغـري           . ضربا مربحا 

. ما بعد االنضمام إىل اجلماعة وصار على عالقة خملصة ومتينة مع اجلماعـة       متا
لية سكرتريا لتعليم القرآن ومربيا لألطفال، وسكرتريا       احملماعة  اجللقد خدم يف    

ترك خلفه أرملة وابنا . كان حافظا ملعظم أجزاء القرآن الكرمي. للدعوة والتبليغ
  . لجماعةامسه السيد نويد مصطفى وهو خيدم داعية ل

كذلك تويف السيد نـذير أمحـد مـن جكـوال بباكـستان بتـاريخ               
كان املرحوم . م وكان قد التمس من قبل أن أصلي عليه اجلنازة٢١/٧/٢٠١١

لقـد  . �أحد صحابة املسيح املوعود وهو � ابنا حلضرة ملك كرم دين 
 حىت  �م خلدمة سيدنا املصلح املوعود      ١٩٣٠تركه والده يف قاديان يف عام       

كان املرحوم موصيا ورجال خملـصا      .  عاما بكل إخالص وتفان    ١٧م إىل   خد
  .وتقيا جدا وحيب اخلالفة إىل حد العشق

كان املرحـوم   . م٢٨/١١/٢٠١١كذلك تويف السيد حممد خان بتاريخ       
، احلـافظ برهـان     أبنائهأحد  .  أبناء ٣ بنات و  ٥رجال تقيا جدا، ترك وراءه      

وصهره السيد مري . تأهيل الدعاء يف ربوةحممد، واقف حلياته ويدرس يف معهد 
  ندعو اهللا تعاىل أن يرفع     . جلماعةا م املرحوم أيضا كان داعيةَ    عبد الرشيد تبس

درجات مجيع املرحومني ويرزق أهلهم وذويهم الصرب والسلوان، ويثبتهم على          
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ولسوف أصـلي علـيهم   . احلسنات ويوفقهم خلدمة اجلماعة بإخالص ووفاء 
  .ائب بعد صالتي اجلمعة والعصرمجيعا صالة الغ
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