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. ده ورسولهأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عب   
      حيم   �. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرن الرمحمِ اهللا الربس * دمالْح

    الَمنيالْع بحيم   * هللا رن الرمحالك* الرين    مم الدوي  *     ـاكإيو ـدبعن اكإي
  عنيتسن *    قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ * اه يناط الَّـذرـر    صغَي هِملَـيع ـتمعن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ، .  
نعيش يف هذه األيام بفضل اهللا تعاىل شهر رمضان املبارك، والـسعداُء مـن              
ينتفعون من بركات هذا الشهر الفضيل اليت ال تعطى إال بعد معرفة حقيقـة              

يس هناك شك يف أحقية ما قاله       ل. الصيام مث السعي لالنتفاع ا حق االنتفاع      
 الـسماءِ  أَبـواب  فُتحـت  رمضانَ شهر دخلَ  إِذَا : يف بعض حديثه   �النيب  

غُلِّقَتو ابوأَب منهج لِْسلَتسو نياطيولكن ) البخاري، كتاب الصوم   . (الش
ل تغلَق أبواب   هل تفتح أبواب اجلنة للجميع؟ وهل تصفّد شياطني اجلميع؟ وه         
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جهنم للجميع أيضا؟ كال ال حيدث ذلك للجميع، بل اخلطاب هنا للمؤمنني            
هل ميكن ألحد أن حيـرز هـذا        : ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو     . فقط

النجاح مبجرد إميانه الظاهري ودخوله يف اإلسالم مث قيامه بالصوم؟ وهل هذا            
ا ينبه اهللا تعاىل بعد اإلميان      هو املطلوب فقط؟ إذا كان هذا هو املطلوب فلماذ        

إىل العمل الصاحل مرة بعد أخرى؟ وملاذا يؤكد على ذلك أميا تأكيد؟ بل وعد              
اهللا تعاىل باجلزاء احلسن على العمل الصاحل أيا كان دين صاحبه؛ فإنَّ جمـرد              
صومِ أحدكم يف رمضان أو جمرد مروره من هذا الشهر ال جيعله من أصحاب              

مور أخرى أيضا ال بد من العمل ا، كما أن هناك بعـض             اجلنة، بل هناك أ   
الشروط أيضا اليت جيب االلتزام ا، ويفرض على املؤمن العمل بكـل هـذه              
األمور، وإال فال يساوي شيئًا االمتناع عن األكل بدًءا من الـصباح وحـىت              
املساء؛ إذ إن هناك كثريا من الناس يكتفون بوجبة صباحية ووجبة مـسائية             

، بل بعض املتصوفة املزعومني يروضون أنفسهم على تكبد اجلوع والفاقة           فقط
أليام يف بعض األحيان، ولكنهم ال يتحلون بشيء من العبـادة والـصالح،             
وهناك بعض الناس الذين ال يسعهم أكل الطعام ألسـباب دنيويـة شـىت،              
وظروف بعضهم ال تسمح هلم بأكل أكثر من رغيف واحد يوميا، إضافة إىل             

لك ينصح األطباء بعض الناس باالمتناع من أكالت معينة فيقضون ـارهم            ذ
اليوم  طولوكأم ال يأكلون شيئا، وبعض الناس وال سيما النساء ال يأكلون            

بسبب احلمية الغذائية؛ فقد التقت يب قبل يومني إحدى األمهات وقالت بأن            
 وذلـك ألن  -نـون  فكرة الرشاقة قد ساورت ذهن ابنتها الشابة إىل حد اجل  

 حيث تركت   -هناك تيارا سائدا اآلن لتخفيف الوزن وكسب الرشاقة البدنية        
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األكل والشرب، وما أقلق األم أكثر هو أن ابنتها ال تأكل يف اليوم كلـه إال                
وخالل شهر أو شهر ونصف قد متكنت مـن    . مرة واحدة وبكمية قليلة جدا    

 هذا األمر كان مصدر قلـق األم،     .قرابة سبعة كيلوغرامات من وزا     خسارة
ولعل تلك الفتاة تظن اآلن بأا لو صامت بدون أكل السحور فإا باإلضافة             
إىل ختفيف الوزن ستكسب حسنةً أيضا، ومبا أنه قد صفِّدت الشياطني لذلك            
فقد تظن بأا ستثاب على فعلها هذا وبالتايل ستضرب عـصفورين حبجـر             

اليوم بل   طولين يصومون مث ال يعملون شيئًا       وأعرف بعض الناس الذ   ! واحد
يظلون نائمني لكي ال يشعروا باجلوع والعطش، ومع ذلك يظنون أم نـالوا             

 شهر دخلَ إِذَا بالصوم مث قال     �كال، بل أمرنا النيب     . ثوابا على هذه احلسنة   
، وإىل  الشياطني وسلِْسلَت مجهن أَبواب وغُلِّقَت السماِء أَبواب فُتحت رمضانَ

ال شك أنكم تتسحرون وقد . جانب كل ذلك أوصانا باألعمال الصاحلة أيضا
أمركم اهللا تعاىل بذلك، مث تفطرون مساء، ولكن كما أخـربتكم أن بعـض              

إذا اضطروا لذلك، ولكن ال تظنوا أنكم ستنالون التسحر الناس يصومون دون   
 تظنوا أن شيطانكم سيصفَّد ذا العمل، أو تفتح لكم          ثواب الصوم ذا، وال   

  . أبواب اجلنة بسببه وحترم عليكم جهنم
ويصوم إذًا، ال يستفيد وال يستفيض منه إال الذي يكسب األعمال الصاحلة 

واضعا تقوى اهللا وخشيته يف احلسبان، وإىل جانب ذلك حياول أن تكون كل 
 أيضا بأن الذي يصوم �قال النيب كذلك . أعماله حبسب رضا اهللا تعاىل

  . حماسبا نفسه سيقبل منه وتدىن له اجلنة، ويصفَّد شيطانه
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 إىل كسب احلسنات أكثر من هه سوف يوجهه وصوم نفسةُ املؤمنِفمحاسب
وبالتايل سوف . يمنعه من املنكرات ويرشده إىل نبذ السيئاتكما س ،ذي قبل

ع مستوى عبادته، ولن يقتصر على أداء جياهد املؤمن لذلك ويسعى جاهدا لرف
العبادة املكتوبة فقط بل سيتوجه إىل النوافل أيضا ويسعى ألداء حقها بالكامل، 
كذلك يتنبه إىل أداء حقوق العباد وإىل تقدمي التضحيات املالية أيضا وإىل أداء 

عندها فقط يستطيع املرء أن يستفيد من شهر . حقوق الفقراء جهد املستطيع
  . م على وجه احلقيقةالصيا

التضحيات املالية أنه كان ينفق يف سبيل  عن �لقد ورد يف الروايات عن النيب 
اهللا ويتصدق كثريا على مدار السنة أي يف غري شهر رمضان أيضا وكان 
يساعد احملتاجني وينفق املال يف سبيل اهللا بسخاء ال حدود له، وما كان ألحد 

ان فكان رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَجود أما يف رمض. أن جياريه يف ذلك
لَةسريحِ الْمالر نرِ ميوكان مستوى عبادته أيضا يتجاوز احلدود وهذا . بِالْخ

 ودونك ما كانت تعرف احلدود يف األيام العادية أيضا �يعين أن عبادة النيب 
 فستنالونه ها قد حلّ شهر رمضان  بأال تظنوا أن�وقد نبهنا . شهر رمضان

فقد !  الصوم وحده يكفي هلذا الغرضحبجة أنّ شيئا تعملواكل شيء دون أن 
 ،كيف ميكننا االستفادة احلقيقية من شهر الصيام الفضيلإىل  أنظارنا �فت ل

من قَام : �وهذا ما أريد أن ألفت انتباهكم إليه بوجه خاص، فيقول النيب 
انانَ إِميضمارابستاحوقد ورد يف  -وقد ذكرت هذا احلديث من قبل -ا و

من لَم يدع قَولَ الزورِ والْعملَ بِه فَلَيس ِهللا حاجةٌ في أَنْ :  قال�رواية أنه 
فعلينا أال نفرح . أي ال جدوى من الصيام يف هذه احلالة. يدع طَعامه وشرابه
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فِّد بل هناك حاجة ماسة لرفع مستوى الصيام وأداء فقط على أن الشيطان ص
ن مل يدع قول الزور والعمل به فال صوم له  مأنّإىل  �لقد نبه النيب . حقه
فبواسطة هذه الكلمات الوجيزة حذّرنا من السيئات مجيعا، صغرية . أصال

 شخصا الجتناب الزور يف كل األحوال �لقد نصح النيب . كانت أم كبرية
فتوجد أمثال من هذا . هره من التقصريات واألخطاء والذنوب كلهاوبذلك ط

أن  �القبيل أيضا أنه قد زالت مجيع تقصريات الشخص الذي نصحه النيب 
بمجرد ، فأخالقية أو روحانيةتقصرياته سواء كانت ،  على الصدقيثبت

مث انظروا أن اهللا تعاىل قد عد قول الزور مثل .  تزول كلهامتسكه بالصدق
فَاجتنِبوا الرجس من الْأَوثَان واجتنِبوا قَولَ �: � يف قولهلشرك متاما كما ا

 أي احترزوا جناسة:  يف شرح هذه اآلية�يقول املسيح املوعود  .�الزورِ
: �  هلذه اآلية، مث يقول األوثان وجناسة الكذب أيضا، فهذا تفسري سلس

 ن الكذب أيضا وثن يترك املعتمدأي أ .باجتنبوا عبادة األوثان وقولَ الكذ
 �فحني ذكر النيب . � على اهللا، فبالكذب خيسر اإلنسان اَهللا التوكّلَعليه 

أن من مل يدع قول الزور والعمل به فلم يصم، فذلك ألن الصائم يدعي بأنه 
 �الصيام لَيكُمع كُتب َآمنوا الَّذين أَيها يا�يصوم استجابةً ألمر اهللا يف قوله 

 فهذه ، مث يتخذ الكذب إهلا مقابل الذي من أجله يصوم،)١٨٤ :البقرة(
  . االزدواجية غري ممكنة

" بِه ىجزأُ وأَنا لي فَإِنه الصوم إِلَّا لَه آدم ابنِ عملِ كُلُّ "�مث قال رسول اهللا 
مر منه وجذبا حلبه، ويرجو فال ميكن أن حيرز اإلنسان عمال من أجل اهللا وبأ

 ومعلوم أن اهللا حني يكون هو نفسه جزاًء فال -أن يكون اهللا هو جزاَء صومه 
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.  مث يتسرب الزور يف حياته اليومية يف قوله وعمله- أي حدودذا اجلزاءتبقى هل
 مل ينه عن الزور باللسان فقط بل قد أضاف إليه العمل �فاملالحظ أن النيب 

فيجب أن يرفع الصائم معايري . وهو أن يقول اإلنسان ما ال يفعلبالزور أيضا، 
وإذا كان اإلنسان ال يسعى لذلك بل يقضي حياته العادية . عبادته ونوافله

 أَو قَاتلَه امرؤ وإِن �لقد قال النيب . كما كان يف املاضي فهذا عمل سيئ
هماتقُلْ شي فَلْيإِن مائعلى املقاتل أو ، فبذلك قد أدى ص حق الصيام، أما إذا رد

الشامت فهو عمل بالزور، كذلك إذا كان ال يؤدي حق عمله فهو أيضا عمل 
وإذا كان ال يؤدي حقوق اآلخرين فهو أيضا يندرج يف العمل بالزور، . بالزور

إذا كان الشجار بني الزوج والزوجة مستمرا وال أحد منهما يحدث يف نفسه 
ا أنه ينبغي حتسني العالقات يف هذا الشهر واحملافظة على احلب التغيري إميان

 يف رمضان، ولكي يكون اُهللا نفسه جزاءه �املتبادل لكي يفوز حبب اهللا 
فمهما كانا يدعيان باللسان بأما صائمان من أجل اهللا فإنّ عملهما يكذِّب 

  .هذا االدعاء
تها أن يؤثر املرُء التجارة مث هناك أمور أخرى تندرج يف العمل بالزور، وذرو

 على العبادة والذكر اإلهلي -صومه مع -واملكاسب املادية واملصاحل الدنيوية 
مث إنّ بعض الناس يكذبون يف معامالم . وأداء النوافل وقراءة القرآن الكرمي

من أجل احلصول على األرباح واملكاسب املادية، فكأن األولوية للكذب 
الكذب يف القول والعمل معدود ضمن الشرك، وقال ، فهذا �مقابل اهللا 

 إن مثل هذا الصائم يف احلقيقة يتحمل اجلوع عبثا فقط، إذ ال أمهية له �النيب 
  . قط يف نظر اهللا
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فإن رمضان يؤدي إىل إحداث تغيري جذري يف النفوس، فيصفّد فيه الشيطان 
طيب يف حالتهم وتقرب اجلنة، ولكن ألولئك الذين يسعون إلحداث تغيري 

ويبذلون قصارى جهودهم إلخضاع كل قول وفعل هلم لرضى اهللا تعاىل 
ويسعون للتقرب إىل اهللا واخلضوع حلكمه حىت ينتفعوا برمحته ومغفرته 
العميمة اليت تزداد يف هذه األيام أضعافًا باملقارنة مع األيام العادية، وأن 

ه أنفسهم من آهلة تقف أحيانلَتا مناوئة هللا تعاىل بطريقة شعورية يسحقوا ما جع
ولو بذل كل واحد سعيه على هذا النحو فال . أو الشعورية ويذْروه يف اهلواء

  . بد أن يؤدي إىل إحداث تغيري جذري يف نفسه
 حتقيق مستويات - إىل جانب الصيام-إن اخلضوع حلكم اهللا تعاىل يتطلب 

لكرمي والتدبر فيه، كما يتطلب عليا يف العبادة، واإلكثار من تالوة القرآن ا
أيضا أن يظهر تأثري هذه العبادات وتأثري تالوة القرآن الكرمي يف حالة اإلنسان 

  .وأخالقه، وهكذا سيظهر احلق عمليا
ال أرى هنا حاجة ألنصحكم بأال تسفكوا : "�يقول سيدنا املسيح املوعود 

وإمنا .  من كان شريرادما، ألنه ما من أحد يقدم على سفك الدم بغري حق إال
ال تقتلوا احلق باإلصرار على عدم اإلنصاف، واقبلوا احلق وإن وجدمتوه : أقول

وإذا وجدمت احلق عند خصمكم فاتركوا منطقكم اجلاف . عند طفل صغري
أي جيب أال مينعكم من قبول احلق ألن القائل به معارضكم، بل عند (. فورا

 أعذار إلبطاله واخلوض يف نقاش وضوح احلق جيب قبوله دون اللجوء إىل
فَاجتنِبوا  �: يقول اهللا جلّ شأنه.  وقوموا على احلق واشهدوا شهادةَ حق)عبثي

، أي اجتنبوا الزور، ألنه ليس أقل من �الرجس من الْأَوثَان واجتنِبوا قَولَ الزورِ
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. ن يف سبيلكمقبلة احلق فإنه وث عنكلّ ما يصرف وجوهكم . رجس األوثان
فاشهدوا شهادة حق ولو كانت على أبويكم أو إخوتكم أو أصدقائكم، وال 

أي جيب أال تؤثر على متسككم باحلق  (متنعنكم عداوة عن العدل واإلنصاف
  ).عداوة أحد أيا كان نوعها

إن زلة اللسان أمر خطري، وألجل ذلك حيرص : "�يقول املسيح املوعود 
فيجب .  لسانه، فال خترج من فيه كلمة ختالف التقوىالتقي على التحكم يف

  ."أن حتكموا ألسنتكم ال أن حتكُمكم األلسن فتهذون وذرون
هذه هي التقوى، وال بد لنا أن نسعى جاهدين للسلوك يف دروب التقوى يف 
رمضان لنفوز بقرب اهللا تعاىل، ويسهل لنا الدخول إىل تلك اجلنات اليت 

ن لو حاسب كل واحد نفسه فسيشعر تلقائيا إىل أي مدى واآل. فُتحت أبواا
 هذه ورسالته املليئة باحلرقة �يعمل وفق نصائح سيدنا املسيح املوعود 

   .واللوعة
 إىل "إزالة األوهام" يف كتابه �فهذه النصيحة قد وجهها املسيح املوعود 

واجتنب قتل  بالعدل هممن أفراد مجاعته وأتباعه بوجه خاص بأنه لو متسك كلٌّ
الصدق حلُلَّت نزاعاتنا املنـزلية وكذلك اخلصومات اليت تنشأ بني اإلخوة 

أو على األقل تزول من جمتمعنا . أحيانا والقضايا اليت تصلين بني حني وآخر
الواقع أن كل هذه . فينةالفينة والاألمحدي املشاكل املالية اليت تطل برأسها بني 

. هم فوق كل اعتبار أنانيت الناسِ الزور وجعلِاملسائل تربز للعيان بسبب قولِ
 بأنكم لو رفعتم مستوى صدقكم لدرجة إذا �لذلك قال املسيح املوعود 

يجب أن تقبلوه، ففي هذه احلالة ستجتنبون فمسعتم احلق من طفل صغري 
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سيئات كثرية، ولن يكون أنف أنانيتكم شاخما لتقولوا كيف ينصحين هذا 
يرشدين إىل احلق هذا الشخص األدىن مين مرتبة، الطفل الصغري، أو كيف 

إذًا، ال بد من التواضع ! وكيف ينصحين بقول الصدق هذا الشخص الفقري
واملعلوم أن التواضع حسنة حيبها اهللا تعاىل . أيضا يف سبيل اختيار الصدق

فانظروا كم تنتج من حسنات أخرى من حسنة واحدة أال وهو قول . كثريا
حسنة تنجب حسنات أخرى، وهذا ما جيعل اإلنسان فترون أن . الصدق

  . مستحقا لنيل رضا اهللا تعاىل
 إىل جانب بعض -املذكور  يف املقتبس �األهم ما بينه املسيح املوعود 

لة احلق إمنا هو وثن يف وجهكم عن قب حيرِفهو نصيحته أن ما  -اجلزئيات 
قيقية ومن تصفيد فإن كنا نريد أن نستفيد من رمضان استفادة ح. طريقكم

الشيطان وإغالق أبواب اجلحيم فال بد من أن نسدد قبلة أقوالنا إىل جهة 
فإذا كانت قبلتنا متجهة إىل اهللا تعاىل وحده الستطعنا أن نستفيد . صحيحة

اعلموا بأنه لن . من إعالنه أنين قد فتحت لكم أبواب اجلنة بربكة رمضان
 املذكور آنفا �هنا جيدا وعملنا بكالم النيب تفتح لنا أبواب اجلنة إال إذا انتب

حيث قال بأن عليكم أن ترفعوا مستويات صدق قولكم وعملكم، وإن مل 
ي أَنْ تدةٌ فاجِهللا ح سابكماعوتتنبهوا إىل ذلك فَلَيرشكم وامفمن رمحة .  طَع

اهللا ومنته على عباده أنه أخربهم بطرق خمتلفة لكسب احلسنات مث وعد 
الكني عليها باإلنعامات، ويف شهر رمضان جعل احلصول على هذه الس

تعالوا إيلّ : وقال. فيهاإلنعامات بال حدود نتيجة العبادات وكسب احلسنات 
وادخلوا جنات مرضايت، ولكن اعلموا جيدا أنه جيب أن ختتاروا سبيل الصدق 
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 ستصلون إىل فلو اتبعتم هذه القبلة. يف القول والعمل من أجل الدخول إليها
  الطريق حتديدجبهاز نظامغايتكم املتوخاة مباشرة كما تصلوا 

)Navigator( إذ تكون هذه اآللة مركَّبة يف السيارات عادة، وإال ؛
هذا اجلهاز والواقع أن . ستتيهون وتتخبطون خبط عشواء يف رمضان أيضا

نع شوارع طئ أيضا أحيانا أو تدخل فيه معلومات خاطئة أو تصخيالدنيوي 
 من بني طرق خمتلفة ويضطر طويلرشد إىل طريق ي يعرفها، وأحياناجديدة ال 

املرء أن يدور طويال أو يتيه يف أزقة خمتلفة حبثا عن الطريق الصحيح أو يواجه 
فإنه  أما إذا كان اإلنسان متجها إىل اهللا تعاىل بصورة صحيحة .ازدحام املرور

ينا مجيعا يف شهر رمضان اجلاري أن فيجب عل. يصل إىل باب اجلنة رأسا
ديد اجتاهنا ورفع مستوى أقوالنا وأفعالنا وأن نسعى نسعى جاهدين لتس

  .  ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لذلك.للحصول على جنات مرضاة اهللا تعاىل
لقد أوجزت هذا املوضوع، ولكن ميكن أن أتناوله يوم اجلمعة املقبل إن شاء 

زه هذه املرة هو أنين أريد أن أذكر خادما قدميا من والسبب وراء إجيا. اهللا
خدام اجلماعة املخلصني الذي توفِّي قبل بضعة أيام، امسه السيد شودهري شبري 

 يف باكستان يعرفونه، ويعرفه - أو معظمهم -أظن أن مجيع األمحديني . أمحد
ل وكيل املا" طويلة بصفته مدةاألمحديون القدامى جيدا، وقد خدم اجلماعة 

 يف نظام من الرعيل املتوسطكان املرحوم من خدام اجلماعة القدامى ". األول
، والذين وفِّقوا أن ينالوا من الرعيل األول يكناجلماعة املوجود حاليا إن مل 

. خملصة وخدموا اجلماعة خدمات �سيدنا املصلح املوعود  يدالتربية على 
الء القدامى دورا كبريا يف الثمرات ؤاليت قدمها هاملخلصة واحلق أن للخدمات 
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وإضافة إىل املرحوم شبري أمحد سأذكر بعض املتوفني . اليت نأكلها اليوم
  . اآلخرين أيضا، ولكن قبل ذلك سأذكر بعض اجلوانب من سريته

 عاما، إنا هللا ٩٥م عن عمر يناهز ٢٢/٧/٢٠١٢لقد توفِّي املرحوم بتاريخ 
د احلافظ عبد العزيز ووالدته السيدة عائشة كان والده السي. وإنا إليه راجعون

، ولكن جده بايع يف عهد اخلليفة الثاين �بيغم من أصحاب املسيح املوعود 
عني احملترمني رزا من امل- السيد شودهري نيب خبش-كان جد املرحوم . �

يف والية جامون، ويف عهد امللكة فكتوريا هاجر من هناك بسبب بعض القيود 
كان والد املرحوم شبري .  املسلمني واستوطن مدينة سيالكوتاملفروضة على

رموقة ويتحلى بأخالق فاضلة، املشخصيات الأمحد رمحه اهللا أيضا يعد من 
وكان بارزا يف منطقته لكونه حافظا للقرآن الكرمي، وقد ربى أوالده تربية 

  . دينية حسنة
 سيالكوت تسمى لقد تلقى املرحوم تعليما ابتدائيا يف مدرسة مسيحية يف

يف عام " االبتدائية"وبعد أن نال شهادة ". نديةسكتالاألسيحية املدرسة امل"
م، أرسله أبوه إىل قاديان لينال تربية دينية هنالك، فنال شهادة الثانوية ١٩٣١

 �ة اخلليفة الثاين بومكث يف صح. بقاديان" تعليم اإلسالم"يف مدرسة 
ولعا بإنشاد القصائد الدينية وأتيحت له فرص كان م. واستفاد منها أميا استفادة

باإلضافة إىل قصائد أخرى فإن أول قصيدة أنشدها يف قاديان . مواتية لذلك
ألن . � يف جلسة سرية النيب �كان قُبيل خطاب سيدنا املصلح املوعود 

الكلية مل تكن موجودة يف تلك األيام يف قاديان لذا التحق املرحوم بعد الثانوية 
يال يف لمث مكث ق. بسيالكوت ونال منها شهادة البكالوريوس" مري"بكلية 
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حني كان املولوي ". شري علي"قاديان وعمل يف املكتب مع املرحوم املولوي 
 يعمل على ترمجة معاين القرآن الكرمي باإلجنليزية قام املرحوم شبري يشري عل

ا عن وظيفة وقضى مث انتقل إىل الهور حبث. أمحد بكتابتها على اآللة الكاتبة
كان شاعرا معروفا أيضا وينشد قصائده . بعض الوقت يف جمال الصحافة

كان كالمه مهذَّبا دائما، وكان معتادا على اجلهد . الدينية بلحن مجيل
م اجتاز ١٩٤٠ويف عام . باختصار كان جامعا للميزات واحلسنات. املتواصل

ة يف هذا اال وعمل هناك  للوظيفواختريامتحانا يف قسم احملاسبة يف اجليش 
ولكن املصلح . م نذر حياته خلدمة اجلماعة١٩٤٤ويف عام .  عاما١١إىل 

.  بنفسه�م وقابله املصلح املوعود ١٩٥٠ دعاه للخدمة يف عام �املوعود 
الوظيفة احلكومية وحضر ربوة وتوظف عند ته من فقدم املرحوم استقال

  األول ظل خيدم بصفته وكيل املالوكيل املال أوال مثل ااجلماعة وعمل نائب
 ٥٢ إىل  األولفشغل منصب وكيل املال. م إىل يوم وفاته١٩٦٠بدءا من عام 

لقد وفقه اهللا خلدمة . ، وقبل ذلك أيضا خدم اجلماعة عشر سنواتعاما
اجلماعة من عهد اخلليفة الثاين إىل اآلن، فقد عمل يف املنظمات الفرعية 

إذ كان أول معتمد لس خدام األمحدية للجماعة أيضا بنشاط ملحوظ، 
كما خدم . املركزي يف ربوة وشغل مناصب أخرى أيضا يف خدام األمحدية

جملس أنصار اهللا بصفة نائب الرئيس للصف الثاين، وظل يشغل منصب عضو 
كان عضوا يف اللجنة املشرفة . طويلة مدةالشرف يف اهليئة اإلدارية ألنصار اهللا 

يف .  وكان قاضيا أيضا يف دار القضاء يف اجلماعة"مقربةشيت "على شئون 
لقد خرج . � زوجة مريزا بشري أمحد نيابة عن احلج  وفق ألداء١٩٦٠عام 
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إىل شىت البالد يف جوالت خمتلفة، له عدة جمموعات شعرية، وفِّق إلنشاد 
 إىل ١٩٦٥ مبناسبة اجللسة السنوية من �سيدنا املسيح املوعود قصائد 
 ربوة، كما وفق إلنشاد قصيدة مبناسبة اجللسة هنا يف بريطانيا أيضا  يف١٩٨٣

 وقد قال له حضرته مرة إثر ١٩٩٨ و١٩٨٦مرتني يف عهد اخلليفة الرابع يف 
لقد أحييت ذكرى اجللسات القدمية من ربوة : االستماع إىل قصيدة أنشدها

 إسقاط جهاز كان من ميزاته أنه كان يأخذ معه يف جوالته. وقاديان
)Projector( ا يف  وبواسطتهمِ اجلماعة وخدماتقد كان يعرض صور

فبدال من إلقاء اخلطب الطويلة والعريضة كان يعرض . مراكز الدعوة يف العامل
أنشطة اجلماعة يف البالد األجنبية عرب الصور؛ من بناء مراكز الدعوة 

 فيلفت انتباههم إىل واملستشفيات واملساجد، وبذلك كان يريب أبناء اجلماعة
التضحيات من ناحية، ومن ناحية ثانية كان ينجذب إليها غري األمحديني أيضا 
فيطّلعون على خدمات اجلماعة لإلسالم فتتسىن الفرصة لدعوم إىل اجلماعة 

باختصار خدم اجلماعة كثريا يف جمال التربية والتبليغ . وتبليغهم رسالة اجلماعة
ذه اآللة لعرض الصور بدال من اخلوض يف عرب عرض الصور بواسطة ه

لقد داوم على ذلك ما دامت صحته . النقاشات واملناظرات وطرح األدلة
 ووفق لتقدمي ٢٠٠٩لقد جاء إىل هنا مبناسبة اجللسة السنوية يف . تسمح له

التقرير عن أنشطة اليوبيل املئوي للخالفة األمحدية، وكذلك وفِّق لتسليم املبلغ 
ذه املناسبة يل ألنفقه على أي مشروع الذي أهدت ه اجلماعة خلليفة املسيح

  . مايل يف اجلماعة حيث أريد
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 أحد أبنائه داعية إسالمي أمحدي يف أمريكا، وابنه الثاين أيضا واقف احلياة 
وخيدم اجلماعة يف ربوة نائب ناظر يف مكتب الزجيات، وابنه الثالث أيضا 

مث جاء إىل هنا لالستقرار،  مدةة يف أفريقيا وقَف نفسه مؤقتا وخدم اجلماع
. وهو األستاذ فضل أمحد طاهر وهو سكرتري التعليم يف مجاعة اململكة املتحدة

فهؤالء أبناؤه الثالثة، أما بناته وأزواجهن فهم أيضا متمسكون كلهم بنظام 
ومن مزاياه أنه كان كلما استلم جمالت اجلماعة أو نشرات اجلماعة . اجلماعة

 املسائل اخلالفية أرسلها عرب الربيد إىل أقربائه غري األمحديني إذ كان حيفظ عن
كان حيسن معاملة . عناوينهم، كما كان يرسل إليهم جريدة الفضل أيضا

كان عادة يأيت إىل املكتب بالدراجة وعندما ضعف كثريا . زمالئه يف املكتب
تب ولعلها كانت يف مرضه وجهت املكتب لريسل سيارة إلحضاره إىل املك

  .ترسل سلفا
 على كل حال قد كتب أحد العاملني يف مكتبه أنه ذات يوم تأخر يف إرسال 
السيارة فبدال من أن يوخبه أو يتذمر منه أرسل إليه حبات لوز يف كيس صغري 

  . لتقوية ذاكرته، فهكذا كان أسلوب نصحه لطيفا
ن يوبخ ويكثر الوعظ كذلك كتبت ابنته أنه يف البيت أيضا كان بدال من أ

والنصيحة كان يقدم منوذجه العملي حيث كنا نلتفت مبالحظته إىل إصالح 
قالت إحدى . أنفسنا، أو كان يقص قصة بطريقة تلفت انتباهنا إىل اإلصالح

جيري على لساين الشعر يف مناجاة : بناته إنه قال هلا قبل بضعة أيام من وفاته
  : ريب فاكتيب، وتعريبه
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يا موالي اجعلين فداء خلدمة الدين، يا إهلي يسر يل موعد الوداع، يا إهلي و
  .واجعل الوداع سارا يل

مث من مزاياه أنه كان . فهذه هي أبياته األخرية اليت نظمها على فراش املوت
 عندما تقبل �كان املصلح املوعود . حيمد اهللا ويثين عليه بعواطف الشكر

 وهي أنه –أن يتذكرها كل واقف احلياة  وهذه النصيحة جيب –وقفه نصحه 
 راعى بفضل اهللا  فلقدجيب أن يهتم بأعمال اجلماعة كما تم األم بأوالدها،

كانت عالقته مع . تعاىل هذه النصيحة دوما وعمل ا على أحسن ما يرام
أهله طيبة جدا حبيث كان يعتين م ويرعاهم ولكن مل يكن يفضلها على 

فقد حدث أكثر من مرة أنه عند خروجه يف جولة وظيفية إذا األمور الدينية، 
وجد زوجته مريضة أو أن حالتها ليست على ما يرام بسبب الوالدة املتوقعة 
عندها فكان يقول بأنين أخرج يف سبيل دين اهللا فسييسر اهللا تعاىل مجيع 

  . أموري، وبالفعل كان اهللا تعاىل ييسر أموره
ؤالء القدامى ولكن ينبغي لواقفي اليومِ والعاملني إا أمور عادية من حياة ه

  .اآلخرين بل كل املسؤولني يف اجلماعة أيضا أن يعتربوا ا
يقول أحد مفتشي احلسابات الذي كان يعمل يف شعبته بأن املرحوم كان 
يتفقد بعض كتب املكتب اليت مت جتليدها حديثًا على حساب املكتب فوجد 

فاستدعى )  باألردية�موعة قصائد املسيح املوعود وهي جم" (در مثني"فيها 
حماسب املكتب وقال له كان هذا الكتاب يل ولكنك جلّدته أيضا مع الكتب 

. األخرى على حساب املكتب، واآلن أخربين تكلفة جتليده ألدفعه من جيـيب
قال احملاسب بأننا دفعنا أجرة جتليد جمموعة من الكتب كان هذا الكتاب من 
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 ولكنه أصر على أن يعرف تكلفة جتليد كتابه الشخصي، ولعلها كانت بينها،
  .مثانية أو عشر روبيات فحسب، إال أنه مل يرتح ما مل يدفعها إىل احملاسب

يقول العاملون معه بأن طريقته يف توجيهه النصحية كانت رائعة حبيث مل يكن 
 وهي - بهنصحناأحد يستثقلها، كان يربينا يف أمور كثرية، وأكثر ما كان ي

 بأن تتم خدمة الدين –نصيحة كبرية يف احلقيقة وجيب أن يتذكرها اجلميع
. مبحبة وبرغبة قلبية، وجيب أال يتطلع خادم الدين إىل أخذ املقابل خلدمته

جيب أن تتذكروا بأن اهللا تعاىل قد أعطاكم فرصة خلدمة الدين : وكان يقول
  .تعاىل من خالل عملكم هذاوجيب أن يكون هدفكم اآلن كسب رضى اهللا 

كان املرحوم يستقبل بكل احترام الضيوف الذين يزورونه يف مكتبه، كان 
إن الضيوف الذين يأتون إىل مركز : يقوم من كرسيه الستقباهلم، وكان يقول

 بطريقة مجيلة، لقاؤهماجلماعة هنا حيملون يف أذهام آماال كثرية، لذلك جيب 
عمله وينتبه إىل مثل هؤالء الضيوف مهما أخذوا وجيب ضيافتهم، فكان يترك 

من وقته، وكان يظل جالسا معهم حىت بعد انتهاء الدوام، ومل يكن يتركهم ما 
مل تنجز أعماهلم اليت جاؤوا ألجلها، ولكنه إذا كان ال يستطيع حتقيق مطلبهم 

  .فورا فكان يقول هلم بأنكم ستبلّغون عنه الحقًا
 يتعلق بالتربعات، ولعل مسؤويل املال هنا أيضا يعرفون ومبا أن جمال عمله كان

بأن الذين يأتون لتصفية حساب تربعام يغضبون فورا إذا وجدوا أخطاًء يف 
إليه بصمت مطبق  يصغي كاناملرحوم  عندحسام، ولكن إذا غضب أحد 

  .لدرجة كان الزائر يندم على فعله ويعتذر إليه
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 بإخراج الصدقة ألا تدفع الباليا، ويوصيهم كان ينصح أوالده والعاملني معه
يدأب على توجيه الوصية وكان . مبراسلة اخلليفة دوما من أجل طلب الدعاء منه

للمفتشني الذين يعملون يف مكتبه بأنكم إذا خرجتم يف جولة إىل فروع اجلماعة 
 .املختلفة فبدال من طرح شيء من عند أنفسكم جيب أن تبلغوهم رسالة اخلليفة

إنكم مندوبو : وكلما أرسل نائبيه أو احملاسبني إىل فروع اجلماعة أوصاهم قائال
  .املركز لذلك جيب أن تنتبهوا جيدا إىل أقوالكم وأفعالكم

وإذا طلب من بعض العاملني مواصلة العمل معه حىت بعد انتهاء الدوام أيضا 
عمل فكان يقول فكان يوجه هلم النصيحة بطريقة رائعة حىت ال يستثقلوا هذا ال

ال تظنوا أن العاملني اآلخرين قد ذهبوا إىل بيوم أما أنتم فال زلتم : هلم
تعملون، بل جيب أن تفكروا ذا الطريق بأم قد ضيعوا هذه الفرصة اإلضافية 

خدمة الدين فضال  يعدهكذا كان . اليت أعطانا اهللا تعاىل إياها خلدمة الدين
  .إهليا بصورة عملية أيضا

ذهبت لعيادته قبل أربعة أو مخسة أيام من وفاته، : يقول أحد العاملني يف مكتبه
لقد جاء أحد العاملني لعياديت وامسه ناصر أمحد، هل تعرفه؟ فقلت له : فقال يل

يف مكاتب مؤسسة حتريك جديد هناك ثالثة أو أربعة عاملني حيملون اسم 
ذا فرد عليه أحد أطفال ه" ناصر أمحد"لقد جاء باألمس : ناصر أمحد، فقال

البيت بأنين نائم فاضطر للذهاب، ولكن أرجو أن تبحث عنه واعتذر له مين، 
ووضح له بأن الطفل الذي رد عليه رآين مغمض العينني فظن بأنين نائم يف 

  .فإىل هذه الدرجة كان يهتم مبشاعر اآلخرين. حني مل أكن نائما
  .إضافة إىل ذلك كان يداوم على الصدقة
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باختصار، ولقد عملت أيضا معه وأرى أنه كان  خصالهلقد ذكرت بعض 
كان جمتهدا وينجز . محيدة كثرية، ومل يذكر منها إال قليل جدا خبصاليتميز 

أعماله ببشاشة قلبية، كما أنه كان سلطانا نصريا خلليفة الوقت، وكان يكثر 
ى اجلماعة دوما أمثاله من رفع اهللا تعاىل درجاته وأعط. من دعائه للخليفة أيضا

  . العاملني املخلصني
  .وهناك بعض املرحومني اآلخرين أيضا الذين سأتناول ذكرهم

ومن هؤالء الذين سأصلي عليهم صالة الغائب بعد صالة اجلمعة داعيتنا السيد 
". نظارة اإلصالح واإلرشاد"مقبول أمحد ظفر، الذي كان يعمل يف مكتب 

إنا .  يوليو٢٥ن يف أمعائه، فتدهورت صحته وتويف يف كان مصابا مبرض مزم
  .هللا وإنا إليه راجعون

لقد ختصص ". تشنيوت"القريبة من مدينة " كوت حممد يار" كان من قرية 
". نظارة اإلشاعة"، مث خدم يف مكتب ٢٠٠١ إىل ١٩٩٧يف العربية من عام 

 سافر ٢٠٠٧ يف عام مث. كما قام بتعليم العربية يف اجلامعة اإلسالمية األمحدية
. كان يعاجل الناس باهلوميوباثي أيضا. إىل سورية وحصل على دبلوم يف العربية
". نظارة اإلصالح واإلرشاد املركزية"وملا رجع إىل باكستان عمل يف مكتب 

كان رجل علم، بل كان متحليا باملزايا اليت جيب أن يتحلى ا الداعية الواقف 
ما قلت كان حائزا على دبلوم يف اهلوميوباثي أيضا، وك. حلياته يف سبيل اهللا

فكان يف حاجة الفقراء دائما، وكان يعطي املرضى الدواء حىت ولو جاءوا يف 
له . رفع اهللا درجاته. كان حسن املعشرِ مع الزمالء والعاملني .وقت متأخر

  . أوالد أيضا، وأدعو اهللا تعاىل أن يلهمهم الصرب والسلوان
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ازة الثالثة هي للسيدة معراج سلطانة زوجة حكيم بدر الدين عامل، أحد واجلن
 ٨٦لقد توفيت يف التاسع عشر من يوليو عن عمر يناهز . الدراويش يف قاديان

لقد عاشت فترة الدروشة بإخالص ووفاء . إنا هللا وإنا إليه راجعون. عاما
 طيبة القلب كانت.  معلّمة، وظلت تعلّم بعد التقاعد أيضاتكان. تامني

لقد خدمت اجلماعة مبناصب عديدة منها . صبورة شكورة وعالية اهلمة
كانت تسكن أوالد الفقراء يف بيتها .السكرترية العامة للجنة إماء اهللا بقاديان

  . رفع اهللا درجاتها. وتعلّمهم
واجلنارة الرابعة هي للسيدة مرمي سلطانة زوجة  الدكتور حممد أمحد خان 

 من يوليو ١٨لقد توفيت يف ". كوهات"يف حمافظة " تل"يف منطقة الشهيد 
كانت امرأةً جمتهدة جدا، مولعةً بالدعوة إىل . إنا هللا وإنا إليه راجعون. ٢٠١٢

ومما يدل على مهّتها العالية . اهللا، كثريةَ التضحيات، وذات عزمية حديدية
حممد أمحد خان  احلديدية ما حصل عند استشهاد زوجها الدكتور اوعزميته

علما . ١٩٥٧ يف عام �يف عهد اخلليفة الثاين " كوهات"الذي استشهد يف 
. أن والد السيدة مرمي سلطانة كان من األفغان وكان امسه عناية اهللا األفغاين

لقد دخلت األمحدية أسرا عن طريق والدها الذي بايع على يد اخلليفة األول 
يف أفغانستان، وكان " خوست"ين من منطقة كان السيد عناية اهللا األفغا. �

بعد وفاة املسيح املوعود . �من مريدي الصاحبزاده عبد اللطيف الشهيد 
 هاجرت هذه العائلة إىل قاديان، وبايع السيد عناية اهللا األفغاين على يد �

تزوجت يف . كانت املرحومة مرمي سلطانة أمحدية باملولد. �اخلليفة األول 
ن الدكتور حممد أمحد خان ابن خان مري خان الذي كان من  م١٩٤٩عام 
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وهناك جاءه أحد ". كوهات"مث انتقل هؤالء إىل . �حرس اخلليفة الثاين 
املشايخ املعارضني متظاهرا بأن هناك مريضا حباجة إىل العالج، فأخذه معه، مث 

 وملا وصلت جثته إىل البيت، مل يكن يف. أطلق عليه الرصاص، فاستشهد
املنطقة أي أمحدي يساعد هذه السيدة إذ كان  بيت الشهيد هو البيت 

كانت جثة زوجها الشهيد موضوعة يف البيت . األمحدي الوحيد يف املنطقة
وهي وحيدة مع أوالدها الصغار الباكني، ليس هناك أحد يعزيها أو يشري 

. يامعليها، ومل يكن هناك سبيل لالتصال بأحد حيث ال هواتف يف تلك األ
كان عليها نقلُ جثة زوجها الشهيد إىل ربوة للدفن هناك إذ كان منخرطًا يف 

ولكنها تشجعت واستأجرت شاحنة، ووضعت فيها . نظام الوصية باجلماعة
جثة زوجها الشهيد مث أركبت فيها صغارها مث ركبتها وأتت م إىل منطقة 

. م، فصلى على الشهيد مقيما يف تلك األيا�حيث كان اخلليفة الثاين " خنلة"
  .مث جاءت جبثّته إىل ربوة

بعدها سهرت على تربية صغارها ليتعلموا ويتربوا تربية جيدة، فكلّل اهللا 
لقد أتت بصغارها إىل ربوة لتنقذهم من . جهودها بالنجاح فضالً منه ورمحة

ذلك اتمع الفاسد، فندعو اهللا تعاىل أن حيقق أمنيتها يف نسلها باستمرار 
ا، أيضمنهم خدام الدين  وأخرجا، فيجعلهم متمسكني باحلسنات دوم

  .رفَع اهللا درجاتها. املتمسكني باألمحدية بوفاء صادق
  . وكما قلت سأصلّي صالة الغائب على هؤالء مجيعا بعد صالة اجلمعة
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