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ا عبـده   ه، وأشهد أن حممـد    ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل         
 بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . لهورسو

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

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(   
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا            �

  )١٨٧: البقرة (�لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ
الفرصة مرة أخرى لنشهد رمضان، حيث من منة اهللا العظيمة علينا أنه أتاح لنا 

إذا تدبر اإلنسان . منر اليوم بفضل اهللا احملض باليوم السادس هلذا الشهر الفضيل     
والَّذين جاهدوا  �: �يقول اهللا   . نعم اهللا ومننه ال يسعه أن حييط ا أو يعدها         

سعون للوصول إليه فإنه    إن الذين ي  : أي) ٧٠العنكبوت  (�فينا لَنهدينهم سبلَنا  
 مل يترك األمر هنا على الناس أن يبحثوا بأنفسهم عن           �لكنه  . يوفقهم لذلك 

ونعمت،  فبهاومل يقل إنه لو وجدمت السبيل الصحيح        . �الطرق املؤدية إليه    
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 بل قد أرى اُهللا تعـاىل       !كال. سأمسك بيدكم وأُنقذكم من السقوط يف النار      
مث حني  .  يف كل زمن بواسطة أنبيائه     �املؤدية إليه   حسب سنته السبلَ    عباده  

 وهي املرتبة اليت ناهلا اإلنسان بفضله تعاىل من         - نضجت القدرات اإلنسانية  
وببعثته هدانا إىل الـسبل     . � أرسل اهللا سيدنا حممدا      - خالل ارتقاء تدرجيي  

قوط املؤدية إليه بواسطة شريعته الكاملة، لكي ينجو اإلنسان من الدمار والس          
ومن تلـك الطـرق صـيام       . �يف جهنم ويسري يف الطرق املوصلة إىل اهللا         

وكما يتبني لنـا    . رمضان، فشهر رمضان حيمل يف طياته بركات ال حصر هلا         
 �من القرآن الكرمي واآليات اليت تسبق اآلية اليت تلوا عليكم آنفـا أن اهللا               

. �فرصة التقرب إليه    قد كتب على األمم اليت كانت قبلنا الصيام ليتيح هلم           
لكن كما أن اإلسالم دين كامل . وقد كتب صيام رمضان على املسلمني أيضا

 فكرة صيام رمضان بصورة أفـضل وأحـسن         �ففي هذا الدين أودع اهللا      
وأعطى التعليم بصدده حيث حدد مواعد السحور واإلفطار وذكَر تسهيالت          

افر حيث يكمالن العدة    أخرى أيضا منها الرخصة عن الصيام للمريض واملس       
ن كان عنده مرض أو عذر      مف ا،كما أمر بدفع الفدية من يطيقه     . رخيف أيام أُ  

أما االهتمام بالعبادة وتالوة القرآن الكرمي فقد فرضها اهللا         . دائم فليدفع الفدية  
وملا كان  . تعاىل على املؤمن يف كل األحوال ولفت إليها انتباهه بوجه خاص          

 فيجب أن يتذكر املؤمن دوما أال يترك الـصيام ملـرض            رمضان شهر مبارك  
فإن الطاعة الكاملة   . بسيط أو ضعف عادي متعذرا بأن املريض قد رخص له         

للمؤمن إمنا تتحقق حني يترك من أجل اهللا الطعام والشراب وبعض ما أحلَّ له              
  يهيئ الوسائل  � قدر املستطاع، ألن اهللا      �ملدة معينة ويسعى لنيل رضوانه      

:  تعـاىل  فبقولـه . اخلاصة يف هذه األيام ملغفرة ذنوب عباده وتقريبهم منـه         
كلَّ من يسعى جاهدا     يهدي سبله    � وجه أنظارنا إىل أنه      �لَنهدينهم سبلَنا �
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، وكلُّ شاملوفهذا إعالن عام .  من سكان كل بلد ويف كل زمنللوصول إليه
ر أما رمضان فشهر يفج   . �فضاله   خبلوص النية سينال نصيبا من أ      من سيأتيه 

اهللا فيه نبعا لفيضه اخلاص بسبب التضحيات اليت يقدمها اإلنسان من أجل اهللا             
 اهتماما خاصا بالتقدم الروحاين لعباده وهيـأ هلـم          � اهتمفقد  . وبأمر منه 

  . أجواء تساعدهم على قطع املسافات على دروب احلسنات بسرعة
 كما بدل كل بعد     �ليسعى عبده لنيل رضاه      تعاىل تسهيالت     اهللاُ شرعلقد  

 أَنَّ رسولَ اِهللا � هريرةَ ففي رواية عن أَيب. أدعيتهمن أجل استجابة له بقربٍ 
إِذَا جاَء رمضانُ فُتحت أَبواب الْجنة وغُلِّقَت أَبواب النارِ وصفِّدت          :  قَالَ �

نياطيالصيام باب فضل شهر رمضانمسلم كتاب. (الش (  
 وبـين الوضـع   �الحظوا كيف رسم اهللا تلك احلالة على لسان رسول اهللا   

 قد هيأ لنا فرصـة      � أفليست من سعادتنا أن اهللا       ،إذن. السائد يف رمضان  
إن اهللا يف األيام العادية أيضا جيزي احلسنة        . أخرى لالنتفاع من فيوض رمضان    

سيئة مبثلها، أما يف هذه األيام املباركة فيبدو أن         بأضعاف كثرية بينما جيزي ال    
حيث الشريف  كما تبين لنا من هذا احلديث       أكثر  أفضال اهللا تنـزل بغزارة     

ففي الظروف العادية نرى أن . ورد أن اهللا ينـزل على عبده أفضاال ال حد هلا
وإن الـذين حيـرزون     . الشيطان حر طليق ليقعد كل طريق إلغواء النـاس        

يتكاسـلون يف   فنات هم أيضا يقعون يف فخه أحيانا وينخدعون خبداعه          احلس
 أن يدفع بعض الصاحلني      أخرى كما حياول الشيطان أحيانا   . إحراز احلسنات 

 ومن املؤكد   -  هنا �إىل السيئات عن طريق احلسنات بينما أعلن رسول اهللا          
يصفَّد مجيع   أن الشياطني تصفَّد يف رمضان، و      - من اهللا    أنه أعلن بذلك بإعالم   

.  الذين أجلسهم على الطرق املختلفـة إلغـواء النـاس           أيضا أقران الشيطان 
من فالفرصة ساحنة لإلنسان أن يسعى لدخول اجلنة من خالل أكرب عدد ممكن         
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فحاوِلوا . أبواا انتفاعا من اجلو الروحاين لرمضان محرزا كل أنواع احلسنات         
مث جيب أن جنعل تلك املعايري      .  الشيطان بلوغ الرفعة واملعايل اليت ال يصل إليها      
واسعوا للرفع من مستويات عبـادتكم      . الرفيعة جزءا من حياتنا ال يتجزأ أبدا      

  روا من الصدقات ألننا جيب أن نتأسـى بأسـوة   أكثر فأكثر على الدوام، أكث
 كان يتصدق يف رمضان كـالريح       الذي �سيدنا ومطاعنا حممد رسول اهللا      

ة ع املستويات يف التخلق بأخالق فاضل     أن تسعوا إلحراز أرف   مث ينبغي   . املرسلة
مث ينبغي أن يكـون     . فإن ذلك أيضا يشكل وسيلة عظيمة لتقرب املرء إىل اهللا         

     لالمتثال ألوامره فبـذلك أيـضا       لديكم اهتمام بتالوة القرآن الكرمي والسعي 
 من  فإذا استفدنا من بركات رمضان أكثر فسنكون      . �يتقرب املرء إىل اهللا     

السعداء وبانتفاعنا بأيام هذا الشهر الفضيل سنكون من عباده املخلصني حيث           
: �نعد من أولئك الذين ذُكروا يف حديث رسول اهللا حيث قَالَ رسولُ اِهللا              
               ج اميالصو زِي بِها أَجأَني ول هفَإِن اميإِال الص لَه منِ آدلِ ابمـةٌ  قَالَ اُهللا كُلُّ عن

               لَـهقَات أَو دأَح هابفَإِنْ س بخصال يفُثْ ورفَال ي كُمدمِ أَحوص موإِذَا كَانَ يو
             دنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوفلَخ هدبِي دمحم فْسي نالَّذو مائص ؤري امقُلْ إِنفَلْي

لصل كسرِيحِ الْم ناِهللا م فَرِح هبر يإِذَا لَقو فَرِح ا إِذَا أَفْطَرمهحفْري انتحمِ فَرائ
هموم. (بِصتصحيح البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقول إين صائم إذا ش (  

فيجب أن نصوم صياما جيعل كل تصرفاتنا وكل قول وفعل لنا وسيلةً لكسب             
صائم الوجيب أن نتذكر دائما أن . � رضوان اهللا حىت املوت ويوصلنا إىل اهللا    

 ال يؤدي حقوق الصوم كاملة ال ميكن أن يكون مـصداق احلـديث            الذي  
 حتذير أيضا يف هذا     �وقد صدر من النيب     ". إِذَا لَقي ربه فَرِح بِصومه    : "القائل

الصدد أن جمرد االمتناع عن الطعام والشراب ال يكفي، فليس بالـضرورة أن             
 صائم بلقاء ربه فيفرح به، بل ال بد من حتقيق مقتـضيات الـصيام    يفوز كل 
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من لَم يدع قَولَ    : � قَالَ قَالَ رسولُ اِهللا      �ففي رواية عن أَبِي هريرةَ      . أيضا
هابرشو هامطَع عدي أَنْ يةٌ فاجِهللا ح سفَلَي لَ بِهمالْعورِ وصحيح البخاري . (الز

  )ب الصوم باب من لَم يدع قَولَ الزورِ والْعملَ بِه في الصومِكتا
  السيئات برضا اهللا تعاىل، أما هذا احلديث فيفيد           فاحلديث األول يبش ر جمتنب

  والعطـش  أن الذي ال يدع السيئات فال صوم له وإمنا يعرض نفسه للجوع           
، فـال تزيـد      والعطش جلوع، وليس هللا حاجة يف أن يتحمل أحد ا        حسبف

فيجب على املؤمن احلقيقي أن يسعى جاهدا يف هذا اجلو          . هماحسناته بتحمل 
يسأل اهللا أفضاله ويسعى جاهدا لالستفادة من فيـوض         أن  الروحاين اخلاص   

ففي حميطنا يسكن الصاحلون أيضا الذين يعملون احلسنات ويسعون         . رمضان
كنه املتورطـون يف الـسيئات      ، ويف الوقت نفسه يـس     �لنيل رضوان اهللا    

فهنـاك أنـاس    . واملنغمسون يف القذارة واملدمنون على شرب اخلمر والزنـا        
وهنـاك  . صائمونالدين وهم   باسم  يسفكون دماء بعضهم بعضا باسم اهللا و      

فإن . ا وثواب ربةً يعتربون إيذاء املسلمني األمحديني وقتلهم يف رمضان قُ        أخرون
 الذين يعملون احلسنات والذين يعملـون       ال جيعل شهر رمضان املبارك     حلول

 كما تفـتح    فهل تفتح للمتورطني يف السيئات أبواب اجلنة       . سواسية السيئات
م من جهنم مرتكبو مجيع أنواع السيئات       هل يعص وللذين يعملون احلسنات؟    

 صم من      والذنوب وتعصهم كما ينار العابدون الـذين يعملـون      الفَّد شياطين
 أيضا قد   ياطني األشرار واملفسدين   شياطينهم؟ فلو كانت ش    دفَّفتصاحلسنات  

. صفِّدت ملا صدرت منهم هذه األعمال الشيطانية بل أقبلوا على احلـسنات           
ملرضاة فمن جاهد لنيل فيوض رمضان ابتغاء       . فهذه املسألة مشروطة باألعمال   

اهللا فسوف يهيئ اهللا له هذه الفرصة أكثر من األيام العادية ألن الصائم الذي              
يصوم ابتغاء مرضاة اهللا فقط يتجنب كل هذه السيئات بل يترك احلالل أيضا             
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فلالنتفاع من هذه الرخص اخلاصة من اهللا هناك      . �من أجل الفوز برضا اهللا      
 عن طريـق    �لة اليت أعطانا اهللا     إن الرسا . حاجة أن خنضع له سائلني فضله     

 عند سؤال الصحابة أو السؤال املتوقَّع منهم قد سجلت إىل األبد يف             �النيب  
  .القرآن الكرمي وصارت لنا بشرى سارة

اآلية اليت تلوا يف مستهل اخلطبة قد جاءت يف القرآن الكرمي كما بينت قبل              
 اهللا فيها عبـاده بقربـه       قليل يف سياق احلديث عن أحكام الصيام، فقد بشر        

كذلك فإن األحاديث اليت قرأا علـيكم       .  اليت يدعون ا   أدعيتهمواستجابة  
فقد وردت يف األحاديث بعض األوامر حول الصوم وبعض         . تفسر هذه اآلية  

ففيها أيضا وضع اهللا بعض الشروط بذكر تقربه إىل عبده واستجابة           . النواهي
أن اكتـساب الفيـوض مـن        �سألك عبادي � :هفقد بين أوال بقول   . دعائه

 ال يشمل كل من هب ودب بل قد استخدم          الدعاءرمضان والتمتع باستجابة    
 وقد صاروا  -يريدون أن يكونوا عبادا هللا      الذين  أن   أي   �عبادي�:  كلمة �

 هم الذين سينالون هذا القرب، والذين هم عباد اهللا اخلواص أو            - عباده حقا 
إياك نعبـد وإيـاك     �ية  اآل عباد اهللا اخلواص والذين تنطبق       حيبون أن يكونوا  

 متميزة لعباده اخلواص    ن اهللا تعاىل ميزةً   فهنا قد بي  .  على كل فعل هلم    �نستعني
  ".    عين"أم يسألون 

يقول اهللا تعاىل إم يسألون ويبحثون عين، فال يستهدفون يف ذلك حتقيـق             ف
وه لتثمر جتارم أكثر عرب من اهللا تعاىل دأهوائهم الدنيوية حبيث إذا فازوا بالق

        م الدنيوية أو دعـ   أو سألوه أمورا تتعلق بأعماهلم وجتارا هم دافوه لتحقيق أه
الدنيوية، كال بل يكون مههم الوحيد هو البحث عن اهللا، فيقولون أخربونـا             

بعـد   حنو اإلحلاد يوما      املعاصر يتقدم العامل . أين ربنا ألننا يف شوق والتياع له      
في هذه احلالة حنن املؤمنني بـاهللا الواحـد         ف .� ضد اهللا    ف كتب يوم وتؤلَّ 
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خناف على أنفسنا أيضا فنتمىن أن جند معرفة الذات اإلهلية حىت ال حيـول أي               
وحتقيقـا  . شيء دنيوي أو بريق اإلحلاد وخداعه دون كوننا أمحديني حقيقيني         

يقول اهللا تعاىل يا من     . مهلذه الرغبة السامية نصوم رمضان بكل حرص واهتما       
ـ    . تبحثون عين بكل إخالص إنين قريب جدا لكم        ن هـو   وإين قريب لكل م

مسلم مث يسعى ليكون مسلما حقيقيا، ومن يؤمن بالشريعة الكاملة النازلة على 
ا وبسنة النيب وتعليماته املتعلقة بالوصـول إىل اهللا،         يعمل   و �سيدنا حممد   
فـإذا  . وكلما يدعوين عبادي أجيبهم   .  تعاىل  للفوز حبب اهللا   �وحيب النيب   

كنتم تستهدفون إنشاء عالقة الدعاء واالستجابة مع اهللا تعاىل فيجب أوال أن            
: وهي تعاىل بنفسه طريقا للبحث عنه     ولقد ذكر اهللا  . تبحثوا عنه بكل إخالص   

، والتفاين يف حب الرسول �اخلضوع لسلطة القرآن الكرمي، واتباع سنة النيب 
اإلخالص والوفاء التام إلمام الزمان الذي جاء حبسب نبوءات القـرآن           ، و �

 فال يكفي   . اليت حتققت اآلن يف صورة آيات مساوية وأرضية        �الكرمي والنيب   
. �إعالن اإلسالم فحسب بل ال بد من الدخول يف بيعة احملب الصادق للنيب              

 أيضا  � يب فليؤمنوا� بل جيب أن تدركوا مفهوم       �أسلمنا�فال يكفي قولكم    
ولتكميل إميانكم جيب أال ختترعوا مناهج خاصة بل جيـب          . ولتكملوا إميانكم 

: يقول اهللا تعاىل  . �أن تأتوا من ذلك الطريق الذي دلّنا عليه اهللا تعاىل ونبيه            
 أي ال ميكنكم الوصول إىل مستوى اإلميان يب ما مل حتققـوا             �فليؤمنوا يب �

ا مل تلبوا ندائي وتستمعوا إليه بـآذان         أيضا، أي م   �فليستجيبوا يل �: حمتوى
كما ال بد من    .  للعمل بأحكام القرآن    أحد عسوال يتأتى ذلك ما مل ي     . صاغية

السعي الدؤوب بكل إخالص ألداء حقوق اهللا وحقوق العبـاد مـن أجـل              
فال بد من . السلوك يف سبل التقوى، والفوز برضوان اهللا، وتلبية نداء اهللا تعاىل      

 عبادة اهللا بكل إخالص، وال بد من التحلي باألخالق الفاضـلة            التركيز على 
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ن جيمع يف نفسه األمـرين       م �يقول املسيح املوعود    . ألداء حقوق العباد  
هم املتقون، وهم الذين ميكن     ) أي تأدية حقوق اهللا وحقوق العباد     (املذكورين  

تحلى ببعض  فإذا كان أحد ي   . القول عنهم أم يبتغون اهللا تعاىل ويلبون نداءه       
فال بد من الوصول إىل هذا املستوى . األخالق ويهمل األخرى فال يسمى تقيا

    الرفيع من التقوى حىت ت فيجب أن  . كم وحتظوا بقرب اهللا تعاىل    ستجاب دعوات
، ونـزداد معرفـةً     �نسعى يف هذا الشهر أن نكون عابدين خالصني لـه           

 اهللا وحدانيةوكفاءاتنا لتحقيق متطلبات  اهللا تعاىل، ونسعى بكل قوانا       لوحدانية
إنين أستغرب كثريا وأقلق أيضا عندما أمسع       . ، وتأدية حقوق صلواتنا أيضا    �

نسعى جاهدين للمواظبة على الصلوات اخلمس، مع ذلـك         : من بعضٍ يقول  
فكيف ميكن التوسل إىل اهللا من أجل استجابة        . تفوتنا أحيانا صالة أو صالتان    

إذا فاتت بعض صلواتكم؟ كذلك ال بد من السعي اخلالص بكـل            الدعوات  
ـ     . حرقة والتياع للتحلي باألخالق الفاضلة     د منـا   فيجب أن يسعى كل واح

ستفادة الكاملة من شهر رمضان الذي هو ذريعة لبلوغ املستويات العليا يف            لال
اىل وجيب أن نسعى جاهدين ومستعينني باهللا تع      . التقوى والتقرب إىل اهللا تعاىل    
فتحها اهللا تعاىل لنا يف هذا الشهر الفضيل، األمر          لندخل اجلنة من مجيع أبوابٍ    

وفقنـا اهللا   . الذي جيعلنا من أولئك الذين يسارعون يف الفوز بقرب اهللا تعاىل          
يقـول تعـاىل    : " يف شرح هذه اآلية    �قال املسيح املوعود    . تعاىل لذلك 

  ." لعلهم ينالون النجاح والفالحفليلتمسوا لقائي من خالل دعوام ويؤمنوا يب
ر ما جيب التركيـز     ثص باستجابة األدعية لذلك إن أك     خافبما أن هذا الشهر     

عليه من الدعوات هو أن يسأل اإلنسان وصال اهللا تعاىل وقربه ويدعوه للقائه،       
نـدعو اهللا تعـاىل أن      . ألنه إذا فاز بلقاء اهللا تعاىل حتققت مجيع رغباته تلقائيا         
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 عرف الدعاء  قد�ولكن جيدر بالذكر هنا أن املسيح املوعود . كيوفقنا لذل
  :  به الدعاء، فقالوبني ما جيب أن يتسم

ال تظنوا وتقولوا يف أنفسكم إننا أيضا ندعو كل يوم، وأن الـصالة الـيت               "
ذلك أن الدعاء الذي ينبع نتيجةَ املعرفـة احلقيقيـة          . نصلِّيها إمنا هي الدعاء   

إن ذلك الدعاء . ىل يتميز بصبغة خاصة وكيفية خمتلفة متاماونتيجة فضل اهللا تعا
. إنه قوةٌ مغناطيسية جتذب رمحـة اهللا      . إنه نار تذيب القلب   . قادر على اإلفناء  

إنه لسيل عارم، إال أنـه يتحـول إىل         . إنه موت يهب احلياةَ يف اية املطاف      
ول كل سم إىل    وبفضله يتح . وبه يستقيم كل أمر قد فسد     . السفينة يف النهاية  

  ."الترياق يف آخر األمر
بسبب الدعاء يتقرب اهللا    . الدعاء من اهللا يأيت وإليه يرجع     : ". مث يقول حضرته  

إن النعمة األوىل للدعاء هي أنه يحـدث        . تعاىل منكم كقربكم من أنفسكم    
 الروحانيـة  اخلزائن سيالكوت،) حماضرة (ليكجر (."تغيريا حسنا يف اإلنسان   

  )٢٢٣-٢٢٢ ص ٢٠ج
ننا من فهم حقيقة الدعاء وإدراك فلـسفة        وهبنا اهللا تعاىل تلك املعرفة اليت متكِّ      

جيب أن تكون مجيع أفعالنا وأعمالنا ابتغاء ملرضاة اهللا تعاىل،          . التقرب إىل اهللا  
وأن نقوم يف رمضان بتلك األدعية اليت يتقرب ا اهللا تعاىل من عبـاده، وأن               

جيـب أن   . تلك التغيريات اليت متيزنا عن غرينـا      تحدثَ بواسطتها يف نفوسنا     
وكل . دعوات لرقي اإلسالم وحفظ اجلماعة من كل شر ومكروه        النكثر من   

دعاء نقوم به إلقامة دين اهللا وتقويته ال بد أن يؤدي إىل زيـادة صـاحبه يف                 
وفقنا اهللا تعاىل للقيام مبثل هذه األدعية ووفقنا إلحداث         . التقرب إىل اهللا تعاىل   

  .غيريات طيبة يف نفوسنا حىت ننال قرب اهللا تعاىل، آمنيت



 - ١٠ -

بعد هذا سأذكر بعض األمور عن سرية حضرة موالنا دوست حممد شـاهد             
  . رفع اهللا درجاته، آمني،الذي وافته املنية قبل يومني، إنا هللا وإنا إليه راجعون

ألّـف  حيث  " مؤرخ األمحدية "كان عاملا فذا من علماء اجلماعة، كان يسمى         
ولكين أرى أنه مل . تاريخ اجلماعة ونشر إىل اآلن عشرين جملدا من هذا التاريخ 

كان . فحسب بل كان بابا من أبواب تاريخ األمحدية       " مؤرخ األمحدية "يكن  
تلك الشخصية النورانية اليت ظلت مستعدة لنشر األمحدية أي اإلسالم احلقيقي           

ت ذاكرته قوية للغاية وكنـت      كان. يف العامل كلما سنحت له الفرصة لذلك      
لقد كتب إيل بعض اإلخوة أيضا هذا األمـر، كمـا           . أقول عنه إنه موسوعة   

مل أكن  . عرفت أن اخلليفة الرابع رمحه اهللا أيضا كان يصفه بالكلمات نفسها          
على أية حـال كـان      . أعرف سابقا أن اخلليفة الرابع أيضا قال عنه كذلك        

 الغيب مقتبسات من كالم األوليـاء       املرحوم موسوعة، وكان حيفظ عن ظهر     
 اتم الصفح ارقأجع و اوالصلحاء وكبار العلماء واددين، بل كان حيفظ املر       

 بعض  وصلتينكتب إيل بعض اإلخوة عن صفاته وميزاته اخلاصة، كما          . أيضا
. كان بابا من أبواب تاريخ األمحدية كما أسـلفت        . املعلومات عن طريق ابنه   

 حياته إذ ال يسعين هنا تنـاول مجيـع          جوانبسوف أقتصر على ذكر بعض      
كان عاملا عفيفا حياول استغالل معظم أوقاتـه يف خدمـة           . األمور املتعلقة به  

كان قد وقف حياته خلدمة اإلسالم، وكان على عالقـة اإلخـالص            . الدين
قـد  كان صاحلا ورعا ومستجاب الدعوات، و     . والوفاء الكبريين مع اخلالفة   

نه كلما طلب منه أحد الدعاء رد عليه قائال ال تطلب           كتب يل بعض اإلخوة أ    
كان شديد التواضع، وكلما قرأ     .  املوعود مين ذلك بل اطلبه من خليفة املسيح      

كـان  . أو اطلع على أمرٍ جديد صور الصفحات املتعلقة به وأرسلها يل أيضا           
مثـل  يقلق اإلنسان بطبيعة احلال عند رحيل       . حبق عاملا وعامال ملتزما وعفيفا    
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هذا السلطان النصري، ولكنين على أمل وثيق أن اهللا تعاىل سوف يهب للخالفة             
  . سلطانا نصريا على الدوام

كنا حنضر يف االجتماع معه أحيانا فنجـده        : كتب إيل السيد مبشر أمحد أياز     
مفعما حبب اخلالفة، وكما أن إبرة البوصلة تؤشر إىل الشمال دوما كـذلك             

ما كان يعطي أدىن اهتمام لفتاوى أو كالم . ة فحسبكان حمور أفكاره اخلالف
ما دام اخلليفة قد تكلم     : بعض العلماء الكبار مقابل قول اخلليفة، وكان يقول       

  .يف هذا اخلصوص فال قيمة ملقتبس كذا أو كالم فالن مقابل قول اخلليفة
مرة جاء أمري اجلماعة يف اململكة السعودية وقال إنـه          : وكتب يل أحد الدعاة   

ريد تدوين تاريخ اجلماعة األمحدية يف السعودية فزار موالنا دوست حممـد            ي
شاهد يف مكتبه وقدم له مطلبه فأخربه املرحوم عن هذا التاريخ خالل نصف             

كانـت  . مها إليـه  ساعة من الوقت وأخرج له مجيع املراجع وصورها وسلّ        
 ومل يكن له مثيل يف اسـتخراج املراجـع          - كما قلت    -غاية  ذاكرته قوية لل  

  . وحفظها
 املرحوم زرت: كان حمافظا وأمينا ألموال اجلماعة أيضا فكتب يل أحد اإلخوة         

 هألخذ بعض املراجع فأخربين عنه فأخذت القلم والورق من طاولته لكتابة هذ           
لشخصي لذلك   ألخذ املرجع الستخدامك ا    أتيت: جع فاسترجعهما قائال  ااملر

استخدمللكتابةدفترك ك و قلم.  
وأخربين ملك حممود أمحد أن املرحوم زار مرة مدينة الهور فطلب منه أحـد              

عبد اجلليل أشرف أنه ال يستطيع      ) أي والد ملك حممود أمحد    (أصدقاء والده   
  فبما أنه كان على عالقة الصداقة-احلضور للقائه فطلب منه أن يزروه يف بيته 

  فأركبه يف عربة حملية جترهـا الدراجـة الناريـة           -ى طلبه هذا    معه لذلك لب 
للوصول إىل البيت، أراد املرحوم أن يدفع األجرة ولكن مل يسمح له صاحب             
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فلما أراد املرحوم الرجوع إىل دار اجلماعة يف اليوم التايل طلب من هذا . البيت
ن اجلماعة تـسمح لـه      الصديق أن يطلب سيارة أجرة دون أن يدفع شيئا أل         

السفر بسيارة أجرة كما تريد اجلماعة أن حيافظ علماؤهـا علـى شـرفهم              
  . وكرامتهم فلن أركب مثل تلك العربة بل سأسافر بسيارة أجرة

 كثرية ميكـن    لنظام اجلماعة فحسب بل هناك دروس     مل يفعل ذلك طاعة منه      
وذلك حـىت ال     اجلماعة ألحد     به لالتمسك باستخدام ما ختو   : أخذها، منها 

  .خيرج من الطاعة قيد شعرة، ومنها مراعاة احلفاظ على شرف وكرامة العلماء
املدرسـة  التحـق ب  . أغسطس كما أسلفت  /  آب ٢٦لقد تويف قبل يومني يف      

م، مث بدأ دراسته يف اجلامعة األمحديـة يف عـام           ١٩٣٥األمحدية بقاديان يف    
حتل املركز الثالث    وقد ا  ١٩٤٦ يف   �"مولوي فاضل "أحرز شهادة   . م١٩٤٤

م بأمر مـن    ١٩٥٢بدأ يف عام    .  عاما متواصلة  ٦٣خدم طيلة   . يف اإلقليم كله  
بعنـوان  " الفـضل " كتابةَ املقاالت يف جريـدة       �حضرة املصلح املوعود    

 بتدوين  �أمره حضرة املصلح املوعود     . واستمر ذلك فترة طويلة   " شذرات"
شرين جملدا من هذا التاريخ     م، ونشر إىل اآلن ع    ١٩٥٣تاريخ اجلماعة يف عام     

م، كما تـرك مالحظاتـه      ٢٠٠٤بينما ترك املادة جاهزة للتاريخ حىت السنة        
 وهو الدكتور سـلطان     -ترك خلفه ابنا واحدا     . ومذكراته لفترة الحقة أيضا   

  .  ومخس بنات-أمحد مبشر ويعمل حاليا يف مشفى فضل عمر بربوة 
  وهـو  عتنق األمحدية أحد أقاربـه     يف عائلته؟ فقد ا     األمحديةُ أما كيف دخلت

فلما علـم   . حضرة ميان حممد مراد احلافظ آبادي وكان رجال صاحلا وورعا         
جد املرحوم أخذ يضطهده فيضربه ضربات شديدة تدميه أحيانا، قال ميـان            

                                                 
 . املترجم-العربية يف باكستان وهي الشهادة العليا يف العلوم الشرقية واللغة  �
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حممد مراد جلد املرحوم مرة إن ثالثة من أبنائك العقالء سـوف يـدخلون              
  . تشاط جده غضبا فعاقبه عليه أشد العقابفاس. األمحدية يف يوم من األيام

وهناك حادث آخر ذا اخلصوص ذكره املرحوم أن حـضرة املـصلح             
وهـو  " (جابة خنلـة "يف  -لتأليف التفسري الصغري    - كان مقيما    �املوعود  

 وكان  -فأراد املرحوم الذهاب إىل هناك      ) منتـزه صيفي صغري أقامه حضرته    
يف " خانقـاه دوغـران   "يف قرية صغرية امسها     يف تلك األيام مقيما عند جده       

بلِّغْ خليفك  :  فقال له جده   -باكستان وذلك يف األيام األخرية من حياة جده         
ن يل ستة أوالد أحدهم حافظ للقرآن واثنني آخرين ميلكان قدرا كـبريا             أمين  

أما الثالثة اآلخرون   . من العلم والفطنة، وقد أخذ خليفتكم هؤالء الثالثة مين        
فإذا كان خليفـتكم  .  فقد تركهم يل-م إما غري مثقفني أو من املعاقني      وه -

ينوي أن يكمل العدد فليأخذ مين هؤالء الثالثة املعـاقني ويعيـد يل الثالثـة        
ونقلت هذا الكالم   " خنله"يقول املرحوم واملغفور له بأين ذهبت إىل        . املثقفني

بلِّغ :  جدي وابتسم وقالمسع حضرته رسالة.  عند املقابلة�للمصلح املوعود 
         ك أين موافق على اسبتدال األوالد بكل سرور، فـسلِّميل أوالدك غـري     جد 

األمحديني وأنا أمسح ألوالدك األمحديني بأم إذا أرادوا التراجع عن األمحدية           
:  جلدي فقال  �فبلَّغت رسالة حضرته    . واالنضمام إليكم فهم أحرار يف ذلك     

قد قال هذا ألنه يعلـم جيـدا أن األوالد الثالثـة    إن خليفتكم ذكي جدا، ف  
، وكان مكتئبا ومضطربا كثريا علـى       األمحديني لن يتخلوا عن األمحدية أبدا     

انضمت إىل اجلماعة بناء على رؤيـا       كانت قد    إن والدة املرحوم أيضا      .ذلك
  . رأا
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" شاهد"كان املرحوم واملغفور له ضمن الصف األول الذي خترج بشهادة           
ولقد اشـترك سـيدنا املـصلح    . م١٩٥١ يف ربوة عام  �معة املبشرين يف جا 

وقـدم  .  التخرج اليت أقيمت على شرف هذا الـصف        ة يف حفل  �املوعود  
وبعـد  .  وقد أشاد ا حضرته أميا إشادة     �املرحوم كلمة االستقبال حلضرته     

احلصول على هذه الشهادة من جامعة املبشرين، كتب حبثا مستفيضا حـول            
وقد اختار حضرة املصلح املوعـود      . �)اجلماعة اإلسالمية " (إسالميمجاعة  "

، كما قـام مبـساعدته      �عنوان املقال بنفسه، مث كُتب املقالُ حتت إشرافه         
صحابة املسيح  الذي كان من     �حضرةُ احلافظ خمتار أمحد الشاهجهانبوري      

   . ألمري مينائيالفًوخاملوعود 
م، ١٩٥٣بتدوين تاريخ األمحدية يف      �لقد كلَّفه حضرة املصلح املوعود      

وأما اآلن فيجري العمل حـول تـدوين        .  جملدا إىل اآلن   ٢٠وقد اكتمل منه    
لقد نشرت حوايل أربعني كتابا من تأليفه حول        . تاريخ عهد اخلالفة اخلامسة   

كان شخصا علميا وأديبا    . مواضيع خمتلفة، وقد ترجم بعضها إىل لغات أخرى       
كان موهوبـا بـشكل   . ا على الوقار وأعراف اتمعفريدا من نوعه، وحمافظ 

. خاص يف فن اخلطاب والكتابة، وقد من اهللا تعاىل عليه بصوت مجيل أيـضا             
كان ضمن الوفد الذي مثَّل اجلماعة برئاسة سيدنا اخلليفة الثالث يف جملـس             

وكان حينـها   . الشعب الباكستاين، وكان اآلخر وفاةً من أعضاء ذلك الوفد        

                                                 

 جامعة املبشرين هي معهد تأهيل الدعاة يف اجلماعة اإلسالمية األمحديـة، وقـد      �
: والشهادة اليت تمنح للمتخرجني فيها تـسمى      . مسيت فيما بعد باجلامعة األمحدية    

 .  املترجم-" شاهد"

 .  املترجم-أسسها املرحوم أبو األعلى املودودي هي مجاعة  �
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 جبمع املعلومات واستخراج النصوص واملراجع من مظانهـا، فكـان           مكلَّفا
يستغربون مـن أمـره    كانوا  يستخرجها بسرعة هائلة حىت إن أعضاء الربملان        

حـني  : وقد حدث أن أظهر أحد أعضاء الربملان استغرابه علنا فقـال          . كثريا
ة،  ويستغرق األمر أياما عـد     احيتاج مشاخينا الستخراج النصوص يتعبون كثري     

  .  دقيقة١٥أما هذا هذا الشيخ األمحدي فيستخرجها ويقدمها يف أقل من 
. وقد وفّقه اهللا تعاىل إللقاء احملاضرات يف جلسات اجلماعة إىل فترة طويلة           

م، مث نـشرت هـذه      ١٩٥٧فقد ألقى أوىل حماضراته يف جلسة ليلية يف عام          
 كثريا لدرجة   � وقد أُعجب ا سيدنا املصلح املوعود     . م١٩٥٨احملاضرة يف   

وعمل يف قـسم البحـث      . ذكرها بوجه خاص يف جملس الشورى للجماعة      
والتحقيق، وعمل قاضيا، كما شغل منصب عضو الشرف الذي خيتاره اخلليفة           
بنفسه للتمثيل يف جملس الشورى يف باكستان، فظل يشترك يف جملس الشورى            

  . ذه الصفة إىل أن وافته املنية
 International: نحته مؤسسة معروفة امسهام م١٩٩٣ -١٩٩٢يف عام 

Biographical Centerرجل العام :  التابعة جلامعة كامربيدج الربيطانية لقب
(Man of the year) .   عطى للعلماء الكبار األفـذادواملعلوم أن هذا اللقب ي

  . فقط املعترف مبؤهالم وجناحام وقدرام القيادية عامليا
مجاعة أهـل   "قدت بني اجلماعة اإلسالمية األمحدية و      ع ١٩٩٤ويف عام   

باهلند مناظرةٌ يف صالة واسعة يف فندق       " تامل نادو "يف إقليم   " القرآن واحلديث 
وظلت جارية إىل تسعة أيام، حضرها املرحوم بأمر من اخلليفة الرابع رمحه اهللا، 

ن هنالك مت   وبينما كا . ومثَّل اجلماعة هناك، فأكرمه اهللا تعاىل بنجاح ملحوظ       
تزويج إحدى بناته يف باكستان ومل يستطع االشتراك فيه، بل مت تزويج اثنتني             
من بناته حني كان يف جولة خارج ربوة بتكليف من املركز، ومل يرجـع إىل               
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م ١٩٨٢ويف عام   . البيت إال يوم الزواج فقط، فلم يبال قط بأموره الشخصية         
ي يف السجن يف ربوة لبـضعة       نال شرف كونه سجينا يف سبيل اهللا إذ قد بق         

م يف سـجن احملافظـة      ١٩٨٨نيسان عام   /مث سجن مرة أخرى يف أبريل     . أيام
م وحكـم بـسجنه     ١٩٩٠وقد ألغى القاضي كفالته يف عام       ". غوجرانواله"

وسجن رفقائه لعامني وفرض غرامة على كل واحد منهم خبمسة آالف روبية            
  ق سراحغري أنه مل يقطع سلسلة الدعوة       هم بكفالة بعد فترة وجيزة،    ولكن أطل 

  . ودرس القرآن حىت يف السجن
) يف ربـوة  (مبناسبة إحدى اجللسات    :  فقال آخرلقد روى املرحوم حادثا     

كنت قد فرشت فراشي يف املكتب كعاديت يف أيام اجللسة وكنـت أنتظـر              
ففي هذا األثناء جـاء الـسيد ثاقـب         . اهلاتف من مكتب السكرتري اخلاص    

أنا قادم رأسا إثر لقائي     : ، وقال "الهور" كان عندها مدير الة      الزيروي الذي 
أن أطلب من الـسكرتري     : مع اخلليفة الثالث نصره اهللا، وقد قال يل حضرته        

. اخلاص أن يقول للمولوي دوست حممد أن يرسل يل نصوصا كـذا وكـذا             
ا أن  بأين قلت للخليفة أنه قد مضى هزيع من الليل فأنى لن          يقول السيد ثاقب    

سيكون : جند السيد دوست حممد يف هذا الوقت املتأخر؟ قال حضرة اخلليفة          
ولقد جئت ألتأكد هل أنت فعال موجود يف        . يف مكتبه يف فرع تدوين التاريخ     

  . املكتب أم ال
كلمـا  . كان شغله الشاغل العكوف على خدمة اجلماعة ليل ار        : أقول

 -ك يف اهلزيع األخري من الليـل     ولو كان ذل   -جاءه أمر أو عمل من اخلليفة       
كان ينهض على الفور ويبدأ به وال يعمل شيئا آخر وال يستريح وال يرتـاح               

  . وكان يقول إين ال أرى أي عمل آخر جائزا يف هذه احلالة. إىل أن ينجزه
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أن املرحوم  ) سلطان أمحد مبشر  : امسه الكامل هو  " (مبشر"يقول الدكتور   
السالم : "ة مسع صوت الدكتور عبد السالم يقول له       أخربه بأنه يف أيامه األخري    

  . ، فهذا يعين أنه كان يتلقى اإلشارات عن الرحيل الوشيك"عليكم
 كلما واجه أيب مشكلة كـان       :كذلك يقول الدكتور سلطان أمحد مبشر     

اكتبوا أوال إىل اخلليفة للدعاء، مث تصدقوا واستغفروا اهللا تعاىل وصلّوا           : يقول
كان دائرة مطالعته يف العربية واألردية والفارسية واسعة        . كثرة ب �على النيب   

جدا، وما كان يكتفي باملطالعة فقط بل كان يكتب أثناءها رؤوس األقـالم             
 نـصحه   �وكان يقول بأن حضرة مرزا بشري أمحـد         . على حاشية الكتاب  

فالتزم ذه  . جيب أن تشتري الكتب بنفسك من أجل املطالعة والدراسة        : قائال
  .  كتاب٨٠٠٠النصيحة دائما وأنشأ يف البيت مكتبة خاصة به حتتوي على 

كلما أراد السفر من ربوة إىل أي مكان كان يستأذن أمري اجلماعة دائما             
 علما أنه ال بد من أخذ اإلذن من اخلليفة يف حالة وجـوده يف               -قبل السفر   

وحـني  . ماعة غري أنه مل خيرج من ربوة قط دون اإلذن من أمري اجل            -املركز  
كان يسافر ألعمال اجلماعة ما كان يزور أقاربه يف املدن اليت كـان يـسافر               

كانت بناته يسكن يف الهور، فكلما سافر إىل الهور لعمل اجلماعة مل            . إليها
مبجيئه إىل مدينتهن بعد عودته              يزر يعرفن هن قط، بل يف كثري من األحيان كن
 مل يفعل ذلك إال بإذن من أمري اجلماعـة          ولو اضطر لزيارن لسبب ما    . منها

وكان يقول دائما بأين جندي للخليفة وال جيوز للجنـدي أن يتـرك             . احمللي
  . اجلبهة

قط حىت يوم اجلمعة بل كان يعمل يوم اجلمعة أيضا مع            جازةاإلمل يأخذ   
أن املكاتب يف ربوة تكون مغلقة بسبب العطلة، ومل يكن لديـه أي تـصور               

ان يلبس لباسا بسيطا ولكن نظيفا وكان يستحم كل يوم ويستخدم      ك. للعطلة
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وكان يقول أنه جيب على ممثل اجلماعة أن يهتم بوقارها وجيـب أن             . العطور
لقد واجه ظروفا صعبة أيضا لكونـه واقفـا         . يكون مظهره أيضا أنيقا دائما    

إشارة للحياة ولكنه مل ميد يده أمام أحد قط ومل يظهر فقره وحاجته ألحد ال               
  . وال تلميحا

مرة قالت والديت أليب إن عاملا كذا وكـذا         : يتابع الدكتور مبشر ويقول   
         أنت ميكـن أن     يتلقى معونة شهرية من قبل شخص ثري فالين، فلو حاولت 

ال أستطيع أن أقوم ذا األمر املخجل، مث        : فقال. تناهلا فتتحسن ظروفنا أيضا   
  .  غري اهللا جائزاأضاف وقال بأين ال أرى مد اليد أمام

يوقِّع على ورقـة    وطلبوا منه أن    ويف إحدى املرات جاءه بعض املبشرين       
تحريـك  ال"مكتوب عليها أن املبشرين الذين يعملون حتت إشراف مؤسسة          

صـدر  "يتلقون راتبا أكثر من الذين يعملون حتت إشراف مؤسـسة           " ديداجل
أوقِّع عليها قـط ألين     لن  : فقال. ، لذا جيب إعادة النظر يف املوضوع      "أجنمن

ـ      . نذرت حيايت للجماعة   ا، ومـن منـة     وما تعطيين اجلماعة أقبله شاكرا ممتن
مل يكتب إىل اخللفاء أيضا . اجلماعة علينا أا ال تطلب منا شيئا بل تعطينا فقط 

  . حلاجة شخصية، ومل يقدم أية شكوى قط
 فبحثوا عنـه يف     وذات مرة طلبه سيدنا اخلليفة الثالث رمحه اهللا ألمر ما،         

وحني جاء لصالة العصر استفسر     . املكتبة ومكتبه وبيته ومل يقعوا له على أثر       
كنت يف املكتبة، ولكن ما حدث هـو أن بـواب           : فقال مكمنهاخلليفة عن   

املكتبة قفلها من اخلارج وذهب لبيته، وكان علي إجناز عمل هام، فبدال مـن             
فنرى كيف قام   . ار ودخلتها ألعمل هناك   أن أنتظر موعد فتحها تسورت اجلد     

  . بأداء واجبه وأشار إىل خطأ البواب أيضا باحلكمة
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وحني كان يف السجن كان يكره أن يقوم بأعمال شاقة ولكنه مل خيـرب              
      ق سراحكان معتـادا  . هأحدا مبا كان يعانيه من املشقة والتعب إال بعد أن أطل

كان يهدف من إنـشاء     . د الكتب بيده   كل أموره بنفسه وكان جيلِّ     إجنازعلى  
املكتبة يف البيت أنه كلما طلب منه اخلليفةُ مرجعا أو نصا سواء كان ذلك ليال 
أو ارا فسيكون قادرا على تقدميه على الفور دون االنتظار لفـتح املكتبـة              

  . املركزية
 .يف البداية مل يكن ميلك حىت الدراجة اهلوائية فكان ميشي على قدميه دائما

أذكر شخصيا أنه حني كانت اجتماعات جملس خدام األمحدية تعقَد يف ميدان            
أو قرا كان ميشي بوقار إىل موقع االجتماع من بيته          " تعليم اإلسالم "الكلية  

البسا العمامة واملعطف وحـامال     " صدر أجنمن "الكائن يف مساكن مؤسسة     
يبدو أنه مل يكن    . العصا يف يده، وكان عضوا يف جملس خدام األمحدية آنذاك         

 قادرا على شراء الدراجة اهلوائية أيضا لكون راتب الدعاة والعاملني يف اجلماعة
.  قليال جدا ألن ظروف اجلماعة ما كانت تسمح بأكثر مـن ذلـك             آنذاك

فيكتب ابنه أنه فعال مل يكن قادرا على شراء الدراجة لذا كان يذهب مـشيا               
ي دراجةً هوائية من قبل املركز يف عـام         مث أُعط . حيثما أراد الذهاب يف ربوة    

  . م١٩٧٩ - ١٩٧٨
كلما جلس يف جمالس العرفان اليت عقدها اخللفاء كان جيلس خافضا رأسه            

 أنه كلما جلس يف جملس      � كان من عادة اخلليفة األول       :دائما وكان يقول  
  . املسيح املوعود جلس أمامه خافضا رأسه

 البيت سعيدا ومـسرورا جـدا       إن والدي وصل ذات مرة إىل     : يقول ابنه 
) رمحه اهللا ( اخلليفة الثالث    كنت يف زيارة  : فسألناه عن السبب وراء ذلك فقال     
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بيته لعمل ما لبضع ثوان وكان حذاؤه موجودا خارج         داخل   حضرته   فذهب
  .  لتنظيفه مبنديل يل وشرفاالبيت فوجدت فرصة

ل إلجنازهـا   لقد صدق حني كتب إيل أحد اإلخوة أن األعمال اليت تشكَّ          
م مل يكن معه أحـد مـن        ١٩٨٢قبل عام   .  أجنزها هذا الرجل وحده    اللجانُ

املبشرين بصفة دائمة ملساعدته يف أعماله، وبالتايل كان يقوم وحده بكل مـا             
يتعلق بتدوين تاريخ األمحدية مبا فيه استخراج النصوص واملراجع من مظاا،           

ضل اهللا تعاىل لتـدوين التـاريخ       وقد وفِّق بف  . وأخذ رؤوس األقالم وحتريرها   
يقول أوالده أننا ما كنا نعرف إىل شهور مىت خيـرج والـدنا             . بنجاح كامل 

 هذا ما يفعله الناس عادة من أجل كسب الدنيا ولكنهم           -للعمل ومىت يعود    
 ألنه كان خيرج -مع ذلك يستغلون عطلة اية األسبوع ويقضوا مع األوالد 

  . ، ويعود وحنن نياممن البيت مبكرا وحنن نيام
وفيما يأيت بيانه نصيحةٌ ذات صبغة تارخيية للدعاة والذين نذروا حيـام            

م حني كـان    ١٩٦٥يف عام   : "فقد روى املرحوم واملغفور له    . خلدمة اجلماعة 
ال شك  :  وقال حضرتهعهد اخلليفة الثالث امليمون طلبين      يف  يوم اجلمعة األوىل    

: قلـت . طلة ولكين قد أزعجتك لسبب معني     أن اليوم يوم اجلمعة هو يوم الع      
 لنذر  حني مألت استمارةً  : مث قال يل حضرته   . هذا مدعاة لسعاديت يا سيدي    

 متاليوم أمنييت الكامنـة يف       : �ها للخليفة الثاين، قال     احلياة وقد لقد حققت
كان بودي أن تنضم إىل صـف ااهـدين الروحـانيني    . قليب منذ أمد بعيد  

من تلقاء نفسك ودون وعظي لك ذا الـصدد،         " حريك اجلديد الت"ملشروع  
       ف، ولكن تذكَّرحياتك وال عطلةَ     ! لذا فإين سعيد لدرجة ال توص قد نذرت

: فيقول املرحوم دوست حممد إين قلت حلضرته      . لك بعد اليوم إىل يوم وفاتك     
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فا يا سيدي أنا أيضا أعهد بذلك وسأنشغل يف خدمة الدين ليل ار بصفيت واق
  ." للحياة

لقد أُدخل املستشفى   .  بعهده هذا إىل آخر حلظة حياته      إنه قد أوىف  : أقول
 ملؤهابعد أن أصيب مبرض شديد، وكلما زال عنه الضعف قليال قال بلهجة             

 وذلك حني كان صاحيا واعيا، غري أنه غاب عن الوعي           -االضطراب والقلق   
بأسرع ما ميكن ألين أريد الذهاب جوين من املستشفى     أخرِ -يف أيامه األخرية    

. أريد إجنازها بأسرع وقـت    وإىل املكتب فقد كلَّفين اخلليفة ببعض األعمال        
رفع اهللا درجاته دائما ووفَّـق      . فهكذا قد أوىف بعهده إىل آخر حلظة يف حياته        

إن ابنه السيد سلطان أمحد مبشر      . مواصلة حسناته يف  أوالده أيضا لالستمرار    
بعـد  . وفَّقه اهللا تعاىل إليفاء عهد الوقف كما هو حقه، آمـني     واقف حلياته،   

  . صالة اجلمعة سوف أصلي على املرحوم صالة الغائب
أخ املرحوم  (وباإلضافة إىل جنازته هناك جنازتان أخريان، إحدامها ألخيه         

األصغر امسه السيد حممد أسلم، وكان يصغره بسبع سـنوات،          ) دوست حممد 
 إنـا هللا وإنـا إليـه        .بساعة واحدة شاهد  وست حممد   وقد توفِّي بعد وفاة د    

. بربوة" شيت مقربة "كان موصيا فدفن يف     . مل يترك وراءه أوالدا   راجعون، و 
وقبل وفاته وصى عائلتـه     . لقد وفَّقه اهللا تعاىل لتقدمي تضحيات مالية بسخاء       

 ألرملة   روبية مئيت ألف ، كما دفع    �"صندوق مرمي "بدفع مئيت ألف روبية يف      
فهكذا كان من السالكني على دروب . ولتزويج يتيمنيِ أو ثالثة أيتام يف عائلته  

  . يقدمون تضحيات مالية كبريةالذين احلسنات 

                                                 
 .  املترجم-هذا املشروع يعتين بتزويج الفتيات من عائالت فقرية  �
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وهناك جنازة أخرى وهي للسيدة نسيم بيغم زوجة السيد بـشري أمحـد             
خ  الشمالية يف حمافظة سرجودها، وقد توفِّيت بتـاري    ٤٦الساكن يف قرية رقم     

 والدة   املرحومة كانت. ، فإنا هللا وإنا إليه راجعون     م٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٧
داعيتنا السيد حممد عارف بشري الذي يعمل يف هذه األيام يف تنـزانيا فلـم              

 داعيتنايقول  . يستطع االشتراك يف مراسم جنازة والدته لكونه يف ميدان العمل         
! يـا ابـين  :  نصحتين والديت قائلة   حني التحقت باجلامعة األمحدية بربوة    : هذا

كانت موصـية فـدفنت يف      . جيب أن تعود بعد التفقه يف الدين وختدم الدين        
رفع اهللا تعاىل درجات هؤالء املرحومني كلهم وحقـق         . بربوة" شيت مقربة "

  .أمانيهم احلسنة يف حق أوالدهم، آمني
 

  
                                 ��������   


