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 مسجد املبارك يف إسالم آابد بربيطانيايف 
****** 
 ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطانأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـــهو وأشهد أن  م  

َك نـَْعبُ جيم. الر   َك دُ بْسِم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم* اْلَْْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِ ين * إَّيَّ  َوإَّيَّ
 .و آمنيْم َوال الضَّالِ نيَ ِذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغرْي اْلَمْغُضوب َعَلْيهَنْسَتعنُي * اْهداَن الصِ َراَط اْلُمْسَتقيَم * ِصَراط الَّ 

ســــود أادي اليوم عن حضــــرن معاذ بن اْلاري من بني الصــــ ابة البدريني راــــا هللا عنهم.  ان معاذ من 
نت مِ ه عفراُء باألنصــــــــار من بن مالك بن النجار الذين هم من اخلزرا. اســــــــم والده اْلارُي بن رفاعةو واســــــــم أ

بون إىل أمهم أيضــا ابإلاــافة إىل أبيهمو فيقاب وم  بنو عبيد. و ان ملعاذ أَ  خواِن مها معوذ وعودو وثالثتهم يُنســَ
هد عود ومعوذ فيهاو أما معاذ ف ضر سائر الغزوات شعفراء. شهد معاذ وأخواه عود ومعوذ غزوَن بدرو واستُ 

 أيضا مع النيب صلى هللا عليه وسلم. 

راــــــــا هللا عنهما  اان من أوائ  األنصــــــــار الذين آمنوا ابلرســــــــوب  رقاالز ويف رواية أن اْلاري ورافع بن مالك 
صلى هللا عليه وسلم يف مكة. و ان معاذ من األنصار الثمانية الذين آمنوا ابلرسوب صلى هللا عليه وسلم يف بيعة 

 العقبة الثانية أيضا. العقبة األوىل يف مكة.  ما حضر معاذ راا هللا عنه بيعَة 
ي صـــــلى هللا عليه وســـــلم بينه وبني معاذ بن اْلار  عندما وصـــــ  معمر بن اْلاري إىل مكة مهاجرا آخى النيبي 

 راا هللا عنهما.
لقد ذ رت قصــة مقت  أج جه  ابلتفصــي  يف إحدط اخلطا يف الســنة املااــيةو ولكن أرط لزاما أن أادي 

اَّيت رو  ملخصاآلن أيضــــــــا عن مقتله قليال ألنه ذو صــــــــلة وعاذ راــــــــا هللا عنهو وســــــــود أذ ر  ذا الصــــــــدد 
   وردت يف البخاري وها البد أن أقرأ أواًل رواية  املةفالبخاريو وألن ذ رها  لها صعا يف هذا الوقت. 

ِه َقابَ    عن َصاِلِح ْبِن ِإبـَْراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجدِ 
و فـَـِنَذا َأاَن ِبُغاَلَمنْيِ ِمن اأْلَ  َاِِ ِيِن َوَعْن أــِ ٌِ  يـَْوَم بـَـْدٍر فَـَنَِنْرُت َعْن ََ ٌ  يف الصـــــــــــــَّ نَـا َأاَن َواِق ارِ بـَيـْ ِديثـَـٍة  ْنصــــــــــــــَ حـَ

ُهَما بأي بني َمن مها أ ثر منهما شــبااب وقونغو فَـَغَمزََِ َأَحدُ  َلَع ِمنـْ َنـَّْيُت َأْن َأُ وَن َبنْيَ َأاــْ َُماو ََ ُُ َنا ا فَـَقاَب ََّي مهَُ َأســْ
لَّى الَُّ ُت أَ َعمِ  َهْ  تَـْعِرُد َأاَب َجْهٍ ؟ قـُْلُت نـََعْم َما َحاَجُتَك ِإلَْيِه ََّي اْبَن َأِخا؟ َقاَب ُأْخربِْ  وَب الَِّ صـــــَ اي َرســـــُ نَُّه َيســـــُ



ُوَت اأْلَْعَجُ  مِ  َواَدُه َحجَّ ََ َواِدي ســــَ ا بَِيِدِه لََِْن َرأَيـُْتُه اَل يـَُفاِرُد ســــَ لَّمو َوالَِّذي نـَْفســــِ نَّا بأي َوت َمن هو َعَلْيِه َوســــَ
 أدىن إىل األج  ِمن بينناغ. فَـتَـَعجَّْبُت ِلَذِلَك.

ُت َأاَل إِ فَـَغَمزَ  ا ِو قـُلــْ َُُوُب يف النــَّ   ٍ ْا َأْن َنَِنْرُت ِإىَل َأِج َجهــْ ا. فَـَلْم أَْنشـــــــــــــــَ اَب ِِ ِمثْـَلهــَ َذا َِ اآْلَخُر فَـقــَ نَّ هــَ
َفْيِهَما َفَضَراَبُه َحجَّ قَـَتاَلُه. ُُثَّ اْنَصَرَفا ِإىَل َرسُ  . َفابـَْتَدَراُه ِبَسيـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم و َصاِحُبُكَما الَِّذي َسأَْلُتَماَِ ِب الَِّ َصلَّى الَّ

َفيْ  يـْ ْ ُتَما ســـــــَ ُهَما  َأاَن قَـتَـْلُتُه. فَـَقاَب َهْ  َمســـــــَ ُكَما؟ َقااَل اَل. فَـَنَِنَر يف َفَأْخرَبَاُهو فَـَقاَب أَييُكَما قَـتَـَلُه؟ َقاَب ُ  ي َواِحٍد ِمنـْ
َلُبهُ  و فَـَقاَب ِ اَلُ َما قَـتَـَلُهو ســـــــــــــَ َفنْيِ يـْ َراَء َوُمَعاَذ ْبَن َعْمرِو ْبِن ِلُمَعاِذ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَُْموِح. وََ ااَن ُمَعاَذ ْبَن َعفْ  الســـــــــــــَّ

 اَْلُموِح. هذه رواية البخاري.
لََّم يـَْوَم َبْدٍر  َمْن يـَْنِنُُر َما  لَّى الَُّ َعَلْيِه َوســــــَ ُ َعْنُه َقاَب َقاَب النَّيبي صــــــَ َا الَّ َعَ  أَبُو َجْهٍ ؟ َفاْنطََل ََ فَـ َعْن أََنٍس َراــــــِ

َرَبُه ابـَْنا َعْفَراَء َحجَّ بـََرَد. َفَأَخَذ بِِلْ َيِتِه فَـَقاَب أَْنَت َأاَب َجْهٍ ؟  ُعوٍدو فَـَوَجَدُه َقْد اــــــــــَ اَب  َوَهْ  فَـْوَد َرُجٍ  قَ اْبُن َمســــــــــْ
 قَـتَـَلُه قَـْوُمُهو َأْو َقاَب قَـتَـْلُتُموُه. 

نس أن عبد هللا بن مســـــــــــــعود قاب  ه  أنت أبو جه ؟ هذا أيضــــــــــــــا ورد يف رواية وورد يف رواية أمحد بن يو 
 البخاري.

َعْن أََنٍس وقاب حضــــــرن ســــــيد زين العابدين ِو هللا شــــــاه يف شــــــرح رواية البخاري  ورد يف بع  الرواَّيت أن 
قطع رأســه عن د بمعوذا ومعاذا ابن عفراء قد اــراب أاب جه  حج أوشــك على املوتو ُث قام عبد هللا بن مســعو 

ذ العسقالَ  من احملتم  أن يكون معو  حجرجسده. هذا ما ورد يف البخاريو  تاب املغازي. وقاب العالمة ابن 
 بن عفراء أيضا قد ارب أاب جه  بسيفهو بعد أن اربه معاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء.

عن ابن  و حيث نق  ابن هشاممن شارك يف قت  أج جه  يوم غزون بدرو جند تفصي  ذلك يف أحد املصادر
هو عكرمُة بن أج جه  معاذا بســيف فضــربإســ اد أن معاذ بن عمرو بن اْلموح قطع رج  أج جه  فســق و 

فقطع يده حج انفصـــــــــــــلت. ُث إن معوذ بن عفراء هجم على أج جه  فســـــــــــــق  وفيه رم َو فقطع عبد هللا بن 
هللا عليه وســــــلم ليب ث عن أج جه  بني  مســــــعود رأ  أج جه  عن جســــــدهو أي عندما أرســــــله النيب صــــــلى

 القتلى.
 عفراء محال على أج جه  حج قتاله. وهذا ما ورد يف وحبســــــا ما ورد يف حديث صــــــ يح مســــــلم فنن ابَن 

 البخاري يف ابب قت  أج جه .
به على توقاب اإلمام القرطيب  من الوهم أن ابن عفراء قتال أاب جه . الواقع أن معاذ بن عمرو بن اْلموح اشــــ

 بع  الروانو أي أنه معاذ بن عمرو بن اْلموحو فِننه البع  معاذ بن عفراء.
وقاب العالمة ابن اْلوزي  معاذ بن اْلموح ليس ابًنا لعفراءو و ان معاذ بن عفراء شـــــــــــريًكا يف قت  أج جه . 

ِنن الراوي و فلعفراءحـًدا الروايـة ذ رت ابنًـا واتكون أن  أوروـا  ـان ملعـاذ بن عفراء أو أو عم يف ذلـك الوقـتو 
 ابخلطأ أُا تذ ر ابْن عفراء.  



على    حاب يقوب أبو عمر أن األصح من هذه الرواية هو حديث أنس بن مالك الذي يذ ر أن ابًنا واحًدا 
 لعفراء شارك يف قت  أج جه . 

و من طرد األمو أوقــاب ابن تيم  من احملتمــ  أن يكون معــاذ بن عمرو بن اْلموح ومعــاذ بن عفراء أخوين 
 يكوان أخوين ابلرااعة. 

 معوذ ومعاذ.ُما إوقاب العالمة الداودي  املراد من ابْن عفراء سه  وسهي و ويقاب 
 ثالثة شــــــار وا يف قت  أج جه و بينما ورد يف بعضــــــها أن اثنني قتالهو على    حابو هناك رواَّيت تقوب إنَّ 

 و ان أحدمها معاذ بن اْلاري. 
ن الصاحبزاده مرزا بشري أمحد وقائع غزون بدر وادي عن مقت  أج جه   اآليت  اشتد القت  لقد  تا حضر 

وسـفك الدم يف سـاحة القتاب.  ان املسـلمون يواجهون اًعا هم ثالثة أاـعافهمو و انوا مدججني ابلسـالح من  
 املســلمون املســا ني    نوعو وقد خرجوا إىل ســاحة القتاب مصــممني على  و اســم اإلســالم وأي أثر له.  ان

أق َّ منهم عدًدا وعتاداو وقد اـــــــــــــربتهم صــــــــــــــدمات الفقر والغربةو ونِنًرا إىل األســـــــــــــباب املادية  ان أه  مكة 
م يف دقائ َو ولكن     انوا مشــغوفني حبا التوحيد والرســالةو وقد جعلهم ذلك أقوط من أي  املســلمني ســيفوســُو

تاب خبدمة يف ميدان الق فقاموا شــــــــ نهم بقون خارقة غري عاديةشــــــــاء يف الدنياو وعا أن اإلَان اْلا  ان قد 
حبياته يف  للتضــــ يةومت مســــاً  ان    واحد منهم ســــباقا على اآلخر حبيث  النِنريو بصــــورن عدَة الدين 

ٌ ٍ  والزبري  وعلا   ســــــــبي  هللا تعاىل. فقد قت  محزنُ  ُمفَعمني من األعداء.  ان األنصــــــــار  صــــــــففا بعد صــــــــ
ِيِن مـا معنـاه  عنـدمـا بـدأ القتـاب العـام يروي   عبـد الرمحن بن عودأن إبخالص لـدرجـة   َنَِنْرُت َعْن ََ

يف مث  هذا القتاب  فهب  قليب نوعا ما ابلنِنر إليهما ألن املقات  واأْلَْنَصار َوَعْن ِأَاِِ فَِنَذا َأاَن ِبُغاَلَمنْيِ ِمنَ 
فكنت يف  .دايستطيع أن يقات  جياطمأن  ألنه  شديَدْين  اان  فنذا.  على جانبيهيعتمد  ثريا على من  اان

ََّي َعمِ  َهْ    َقابَ فَـ  و أنه يريد أن خيفا قوله عن صــــــــــــــاحبه الواقٌ ابْلانا اآلخرو َغَمزََِ َأَحُدمُهَاذلك إذ 
. فلم أموت دونه فقد عاهدُت هللا أن أقتله أو يف مكة؟ الذي  ان يؤذي النيب  َجْه ٍ  وأَب أين تـَْعِردُ 

نـــــــــــــــــــــــــــزلة قائد فتعجبت من جرأهتما ألن أاب جه   ان وَغَمزََِ اآْلَخُر فـََقاَب ِِ ِمثْـَلَها أ ن قد أجبُته حج 
صـــــال إليه يف إال وو  إىل أج جه . فما إن فعلتُ بيدي اْليش و ان  اطا جبنود متمرســـــنيو فأشـــــرت وما 

يف  نه ُأســق أا عليه بســرعة هائلة لدرجة وهجما عليه انقضــاا الصــقر الصــفود وانقضــ   بشــ َ  ملح البصــر 
 يتمكن مل هلكنو  وأيضا معهابنه عكرمة  على األرا.  ان أبو جه  أيدي أج جه  ومن معه حج سق 

 َ معاذ  . الحإصــــابة شــــديدن اليســــرط يَده أصــــابحج  من إنقاذ أبيه غري أنه هجم على معاذ من اخللٌ
ليها شــــــــد  عب يف القتا هو انت تعرقل وه مقطوعةمعاذ شــــــــب يدُ  الذ ابلفرار. وملا  انت األخري عكرمَة ولكن

 تاب جمددا. معاذ وفصلها عن اْلسد وخاا الق



 إىل أما أبو جه  الذي ُذحبت عند والدته اْلِمابيف بيان هذا اْلادي   يقوب سيدان اخلليفة الثاَ 
حيث  زون بدرو فقد قُت  يف غأرجاء مكة يف وظ َّ صوت الدفود يدو يعت ْلومها على النا  وُوز   أسابيع

 أصيا جبراح ابلغة على يد صبي ني أنصاريني يبلغان من العمر مخس عشرن سنة فق . 
النا  يعودون من ساحة القتاب إىل بيوهتمو خرجت أحبُث عن  أخذ أنه ملا يروي عبد هللا بن مسعود 

وبينما أان  - فكان يعرد أاب جه  جيدا ان من سكان مكة   علًما أن عبد هللا بن مسعود  -اْلرحى
 جًيا من املوتاب ِ  ال أراَ انأمشا يف ساحة القتاب إذ أان أبج جه  يتأو ه من شد ن اْلراح. فلما جَته ق

وقد اشتد ج الوجعو وحيث إنك من أرا وطن مكةو فاعم  ِ معروفًاو وهو أن تضع النهاية ْليايت 
من األسيادو ومن عادن العرب أُم يقطعون رؤو  األسياد من أص   لتنتها آالما. وإَو  ما تعلمو

طعُت عنقه . يقوب عبد هللا بن مسعود  فقهأصلعنقا من على سيادهتمو فأَا أن تقطع األعناد  دلي  
 قريبا من الذقنو  يال تت ق َ أمنيته األخرين أيًضا. 

حليًة أهداها  بعث معها بقناع من رطاو فوهبها النيب ها معاذ بن عفراء   أن عمَّ الرُبـَيِ ع بِْنت ُمَعوِ ذعن 
 له صاحا الب رين.

أن عمها معاذًا أهدط معها للنيبو فوهبها حليًة جاءته من صاحا  الرُبـَيِ ع بِْنت ُمَعوِ ذعن ويف رواية  
  .الب رين

 اإلسالم و اتاَ سع صاحا الب رين وغريه من امللوك ملا ات    إمنا أهدط لهيقوب العالمة ابن سريين  
 امللوكو وأهدط ومو فكاتبوه وأهدوا إليه. 

سربن  تلقد تزوا معاذ بن اْلاري أربع نساءو وهن   حبيبة بنت قيس وأجنبت له عبيد هللاو وأمي اْلاري بن
هيم إبرا وسلمى بأم  عبد هللاغ ورملة. زوجته الثالثة ها أم  عبد هللا بنت منري وأجنبت االيت أجنبت اْلاري وعوف

 اْلاري بن ثعلبة وأجنبت سارن.رملة بنت  وعائشة. وزوجته الرابعة ها أم  اثبت
أصيا ه و منها أنأقواال خمتلفة عن وفان معاذ  ولقد أورد العالمة ابن سريين يف أتليفه "أسد الغابة"

ابْلراا يوم بدر وعاد إىل املدينة ومات  ا متأثرا ابْلراح. وجاء يف قوب آخر أنه عاش إىل عهد خالفة 
ومات يوم صفني اليت نشبت بني علا  ومعاوية يف  عاش إىل عهد سيدان علا  إنهو وقي  عثمان 
 . من اوجرنو وقد اشوك فيها معاذ  لصاحل علا  راا هللا عنهما 37و  36عام 

يالو اب والرواَّيت أنه انب عمرا طو على أية حابو هناك أقواب خمتلفة عن وفان معاذ ويتبني من تلك األقو 
 أوالده إذا  انوا  ما ذُ روا. عدد إىل زوجاته و ابلنِنر 



بعد ذ ر هذا الص اج سأذ ر اآلن مرحوما وهو السيد راان نعيم الدين ابن فريوز دين منشا. وقد ُتويف  
ملستشفى عدن أُدخ  افأَّيمو إان هلل وإان إليه راجعون.  ان مصااب منذ فون طويلة بعدن أمرااو قب  بضعة 

 ناوه مرات و   مرن شفاه هللا تعاىل بفضله. و لما  ان ُيشفى ويقدر على املشا  ان أييت إىل املسجد
ب بع  الرواَّيت أنه مو وتقو 1934األوراد يف عام  ولكن مراه األخري أودط حبياته. ُولد املرحوم حبسا

ا  ان عمره م. فهكذ1934الرمسية تذ ر والدته يف عام  األورادغري أن  مو1932م أو 1930ُولد يف عام 
املرحوم عن طري َ والده املرحوم فريوز دين الذي ابيع املسيح املوعود  عاما. لقد دخلِت األمحديُة عائلةَ  86
  م. وبعد تقسيم اوند إىل بلدين باوند واب ستانغ جاءت عائلته 1906عن طري َ املراسلة يف عام

 م. 1948إىل اب ستانو ومكثت بداية يف الهور ُث انتق  املرحوم إىل ربون يف عام 
راا  ُث قد م نفسه لالشواك يف " تيبة الفرقان"و وبعد العم  يف هذه الكتيبة أرس  سيُدان اخلليفة الثاَ

 إىل بضع سنني. حيث ظ   خيدم "مري بور خاص"  هللا عنه املرحوَم إىل األرااا قرب مدينة
. تزوا و ان اسم زوجته "ساره بروين" وها  انت 1951 ان منضمفا إىل نِنام الوصية قدًَا أي منذ   

ه يف سجالت . وحبسا املعلومات الواردن عنحفيدن السيد "دولت خان" أحد ص ابة املسيح املوعود 
العاملني يف اْلر  اخلاص وما ورد يف األمر املكتيبو عني  السيد راان نعيم الدين  عام  احتياطا يف اخلدمة 

 11إىل  1955. ُث ظ  خيدم   ار  يف جوقة اْلر  اخلاص من نوفمرب 1954أغسطس عام  3يف 
ن أج  أعماب التفسري الكبري و ان يسافر إىل "خنله" أو "جابه" م . ملا  ان اخلليفة الثاَ 1959مايو 

ين شرد اخلدمة هناك   ار  وذين املكانني الصغري بأحيااًن يقيم هنالك عدن أشهرو حِنا راان نعيم الدين 
 هذه األما نو قد وصلت إىل ءهناك وول د الكهرابء ألنه مل تكن الكهرابيعتن اللذين مت  إعمارمهاو  ما  ان 

 . يعم  ابملازوت و ان مولد الكهرابء
فرن يف سجالت الوصية سافر إىل "هَربَّه"  افِنة سيالكوت بعد العم  يف قسم اوحبسا املعلومات املتو 

و وبعد ذلك أخذ خيدم يف مسجد اْلماعة يف مدينة "ساهيواب"و وخالب ذلك 1978اْلر  اخلاص إىل 
ة يف "ساهيواب" بينما  ان هو على هاجم املعاراون مسجد اْلماعة اإلسالمية األمحدي 1984يف أ توبر 

فرًدا من أفراد اْلماعة  ان السيد  11خدمة حراسة املسجد فرد  عليهمو وبناء على ذلك أقيمت قضية اد 
إىل مار   1984أ توبر  26شرد  ونه أسريًا يف سبي  هللا من براان نعيم الدين منهم. لقد ُسجن وحِنا 

1994 . 
فرًدا من أفراد اْلماعة وابلتاِ  11إجراءات اد املهااني رُفعْت القضية اد وبدال من أن تتخذ الشرطة 

من "اياء اليت  انت  كمة خاصة أقيمت يف ز  -َت معاقبتهم. لقد ُحو لت القضية إىل احملكمة العسكرية



.  ان اثنان 1985يونيو  1واستمرت إىل  1985فرباير  16وبدأت هذه القضية ُتسمع فيها من "و اْل َ
َ ت براءن اثنني آخرينو وبعد ذلك أُرجئ أمر سبعة البالدمتهًما قد غادرا أحد عشر من  تهمني مو  ما 

و ان راان نعيم الدين منهم. وبعد مدن أصدرت هذه احملكمة العسكرية اخلاصة حكم اإلعدام اد الداعية 
ة اآلخرين. وعند االستَناد عاًما للمتهمني اخلمس 25السيد إليا  منري والسيد راان نعيم الدينو وسجن 

و وعند ا تماب 1994اد هذا القرار أصدرت احملكمة العليا بالهور األمَر ابإلفراا عنهم يف مار  
هؤالء شرد أن يكونوا انب . وعليه فقد 1994مار   19اإلجراءات واألوراد الالزمة أُفرا عنهم يف 

 . ونصٌأسرط يف سبي  هللا ملدن تسعة أعوام 
 ب  املعاراني اد قرار احملكمة العليا عن إطالد سراح هذين األسريين احملكوماالستَناد من قِ  بعد ذلك مت  

ولكن وا أُما  اان قد خرجا  2013عليهما ابإلعدامو وبدأت جلسة االستماع يف احملكمة يف مايو عام 
 من البلد لذلك فنن هذه القضية ال تزاب قيد االنتِنار.

ستصدار الره لالاطهاد الشديد من قب  الشرطةو ومور  عليه الضغ  الكثري لقد تعرا املرحوم خالب أس
 ارًسا عند اخلليفة.ح ان يعم  ب  خليفته لقت  املسلمنيو وذلك لكونه  منه أنه أُرس  إىل هناك من قِ اعواٍد 

 خيدم فرا عنه يف هذه القضيةو وظ بعد أن أُ  1994لقد انتق  السيد راان نعيم الدين إىل لندن يف عام 
و ُث 2010ام  رب سنه. لقد توفيت ابنته الكربط يف عفود طاقته ابلرغم من  هنا يف فري َ اْلراسة اخلاصة 

بعد عدن أَّيم توفيت زوجته أيضا. وعند ذلك سألن للسفر إىل اب ستان.  انت الِنرود صعبة حبيث  
  قد سافر لعدن و وابلفع ان سفره يبدو مست يالو إال أنن مس ت له ابلسفر وقلت له أن يرجع بسرعة

 أَّيم ورجع.
لقد ترك خلفه ابًنا وأربع بناتو ابنه واقٌ اْليان ويعم  حاليا يف مكتا السكرتري اخلاص يف بريطانياو 

 والبنات األربع أيضا يعشن يف لندن.
ة ووفيا واو فيقوب ابنه أبن والدان عل منا دوما التشبث ابخلالفة والتعل َ  ا. و ان بنفسه  بفا  بريًا للخال

و ان يقوب  عندما أذها ألداء خدمة اْلراسة وأرط اخلليفة هناك فننن أزداد شبااًبو وهذا هو السر يف 
منذ  لفراشا ولوال ذلك لكنت قد لزمت ص يت اْليدن حبيث أذها للخدمة حج يف هذا السن املتقدم

 .زمن
خدمته.  موعد من ان يتجهز قب  ساعتني أو ثالثة أنه    ان متقيدا ابلوقت واملواعيد ألداء اخلدمة لدرجة

 إذا قلُت له أبنه ال يزاب هناك وقت  ثريو رد  قائال  ماذا سأعم  هنا إذا بقيت يف البيت.و 



 تا أحد األطباء يدعى الد تور هشام  اطلعت على ملفه الص ا وأصابتن حرين لدط قراءته ألن الذي 
العجزنو  املسنني دار يفيواع السن  املتقدم ُلس يف البيت أو  يصاب وث  املرا الذي تعرا له يف هذا
شا و ان يقوب السر يف ص يت اْليدن أنن أذها إىل اخلليفة وأبقى معه ويف   إال أنه  ان يت رك َو

 ص بته.
يقوب ابنه   نت أدلك رجليه عموًماو ويف إحدط املرات عند التدليك قرب ر بته مسعت صوت أتل مه 

حص ؟ فقاب  ال شاءو فلما أصررت عليه قاب  إُا آالم االاطهاد الذي تلقيته ماذا   لتاخلفيٌ فسأ
ان يكون َب السجناء يف سجون اب ستيف السجن.  ان يصرب ويت م     أذط تلقاه يف السجن. وإن  ارْ 

ا. على أية حاب لقد ام     هذا يف السجن بصرب ابلغو وملا خرا منه  ان صب ًرا أيضا و بطريقة ظاملة جدف
لدرجة أنه مل يكن خيرب أحًدا إن  انت ص ته متوعكة ب  يف معِنم األحيان  ان يقوب  اْلمد هللو أان 

 خبري.
بع  ن عيقوب ابنه عن طاعته للخالفة   نت جالًسا عند والديو وحبسا عاديت طلبت منه أن حيكا ِ 

خالب سفره إىل "جابه" حيث  ان يؤلٌ  الواقعات من حياته فأخرَب قائال  لقد رافقت اخلليفة الثاَ 
جراء بع  األمور وقاب ِ  اذها إىل املسجدو علاَّ التفسري الكبريو وحدي هناك أن حضرته سخ  

 واستغفر هناك. 
يقوب  فتوجهت إىل املسجد الذي  ان من الطني و ان له ابحة صغرينو فجلست يف ابحته وبدأت 
ابالستغفارو وبينما أان  ذلك إذ هب ت فجأن عاصفة تبعها مطر غزيز وطارت مِنلة  انت قد أقيمت يف 

ليفة خلو فلما مضى وقت ال أب  به سأب اابالستغفارابحة املسجدو إال أنن بقيت يف مكاَ منشغال 
  أين ذها راان نعيم الدين؟ فخرا بع  اإلخون حبثًا عن ووجدَو يف املسجد وقالوا ِ أبن الثاَ 

 حضرته يدعَو إليه. فلما جَته قاب   نت أعرد أنك ستكون جالًسا هناكو اذهْا فقد عفوت عنك.
ون عند اخلليفة  برين ليكيقوب ابنه أبن والدي  ان يذ ر  ثريا ويبدي سروره جتاه ما حِنا به من فرصة  

أثناء مكوثه "يف جابه" من أج  أتليٌ التفسري الكبريو و ان من عادته أنه يشارك اْلميع يف  الثاَ 
 غري أنه مل يكن خيرب أحًدا عن أحزانه.  مأفراحه

 ُث يذ ر ابنه ميزات والده فيقوب أبن والدي  ان أاًب شفوقًا وصديًقا صدوقًا.
ٌ مسؤولية  برينو وعليك  َ والدي قائال  الوق ٌ ابنه راان وسيم أمحد حياتهو ويقوب  ملا قُب  وْقِفاو أوصا وق

مر هلل ابلتوبة واالستغفارو إْن آملك أحد فالزم الصمت وال تق  له شيًَاو واترك األملتزماً أن اق َ مقتضياته 
 برين. و ان ينص ن و أنه صديقا اْلميم.تعاىلو واصربو وال تدع الصرب يوًماو إن هللا مع الصا



  معاملة األصدقاءو ب   ان يعاملها أبفض  مما  ان يعام  بناته. -اليت ها  نته- ان يعام  زوجيت 

لسيدن أم املؤمنني يف ربون تشرد بكونه بوااب لعندما  ان علا قصة بنفسهو أنه  قد قصيتابع ابنه ويقوب  ل
ِنام  ِنام الوصية نصح أقاربه اآلخرين أيضا بذلكو  ان يدفع التربعات ابنتحني اخنرط يف ن راا هللا عنها.

 بريو حيث  ان يدفع التربعات أوال يف اليوم األوب من الشهر وبعده ينف َ على أمور أخرطو  ان دوما 
 يساعد  ثريا من النا  أبمواله بصمتو دون أن يذ ر ذلك ألحد. 

ري يف عالقة حا عِنيم ابخلالفة حبيث  نا نغبطهو فكان حبه للخليفة ُ له  انت  والدان تبت بناته أن 
 عروقهو فكلما ذُ ر له اخلليفة دمعت عيناه. 
 احواما  برياو فذات يوم  نا حنن البنات جنلس معه يف ملسؤولهإحدط بناته  تبت أن والدي  ان يكن  

والدي قام فجأن  و فالحِنت أنقاء حبضرتهلاللتمكتا السكرتري اخلاص ننتِنر اإلذن للدخوب إىل اخلليفة 
وجدُت  واء عملهو فاستغربنا ما الذي أصابه فجأن. فلما رفعُت رأسا ألرطنبك  انتباهو  ما  ان يقوم أث

د قاخلاصو فعرفت أن والدي  ان  ألداء عملهما أو  ألمرٍ انئا مدير اْلر  اخلاص  ان قد دخ  املكتا 
د .    ذلك حدي خالب دقيقة لكنه علََّمنا الكثريو لقاملسؤوب ينصرد قام احواما له ُث ظ  واقفا ما مل

نصَ نا طوب حياته أننا إذا  نا نريد أن جنن الفوائد يف اْليان فعلينا أن نلتص َ ابخلالفة  ما يلتص َ اْلديد 
 يطلع ملوغناطيس. قب  بضعة أَّيم أعطاان والدي حنن البنات األربع وأخا وزوجته عيديًةو فلما قلنا له  

ا  أأتخر عن أداء واجبايتو فأصر على أن يقدم العيدية ألوالده  أال  حج رمضاُن! قاب ال امان لألج  ُو
 قب  بضعة أَّيم من وفاته.

تقوب  نـَُّته   ان دائما يعتن ج وينص ن بصفته أاب ِو حني تويف والدي قاب ِ ولزوجا اذهبا فورا إىل 
 ستيقِنُت ليال وجدتُه يصلاو  ان يكن  للخليفة حبا عِنيما. لقد  َتااب ستان ْلضور اْلنازن.  لما ا

 عالقة وفاء  بري. و ان يقوب  إمنا بفض  أدعية اخلليفة عشت يفللخالفة اْلميع تقريبا أنه  ان يكن  
رئيس  - فةبرب ة دعاء اخللي - أين اختفىال أدري  و ان يقوب وأبدعيته أان هناو  ومل يتم إعداماو السجن

 بينما أان موجود هنا  آية حية.بقتلاو ع على األمر وق   الذي قدبلد ال
تقوب إحدط بناته السيدن عابدن   ان ينصح أوالدان دوما أبن يوطدوا عالقتهم ابهلل واخلالفة ففا ذلك 
بقاء ومو  ان ينصح دوما بتالون القرآن الكرمي و ان شخصيا يداوم على الصلوات وقيام اللي و فلم أر يف 

 وم يدفعلناو و ان مضيافاو ويهتم أبقاربه الفقراء.  ان املرح أدعيةٍ يايت ق  أنه فوَّت التهجدو  ان خزينة ح
 والَديه وزوجته املرحومة أيضا ابنتِنام. ولقد مسعته يردد بصوت عاب بيتا تعريبه  تربعات

 سواء  ان فض   منك أو ابتالء  فن ن رااون وا ترااه أنت َّي رج. 



فكلما جاء  دية  ابنته ب  أ ثر من ذلكو اوالديت اعتا بنا حنن البنات  ثريا  ما عاَم   نته  أُبعد وفان 
أو قدم عيدية أعطى  نته قبلناو و ان يقوب قد جَنا اببنة أحد إىل بيتنا لذا علا أن أعتن  ا أ ثر فأان 

 سود ُأسأب عن ذلك. 
اخلالفة فلم نسمع منه بفا لدينه و  يف السجن راايا بربه و  عاش أَّيم االبتالء لقد و تبْت إحدط بناته  فعال

ق  أدٍ  دع عنك الشكوطو مل يتأخر ق  عن الصلوات والتهجد حج يف املرا. يف السجن  ان قد 
و ان يعاَ  وتفاقم يف أواخر حياتهو  ما  ان يعاَ أثناء التنفس وقدأصيا أبمل يف الكلية نتيجة التعذيا 

أملا آخر أيضاو فلم نسمع منه  لمات تنم عن االاطرابو ب   ان دوما يشكر هللا وحيمده ومل ينط َ أبي  
 . سوط ذلك  لمة

 87ن العمر م قاب ِ ذات يوم  قد بلغتُ  أنهبنُته األخرطو  ان والدي يفكر فينا  ثريا لدرجة ا تبت 
ن البنات  قد فامحلَو إىل اب ستان. ُث قاب لنا حن تُوفيتُ سنة تقريبا وال أعرد مج أيتين األج و فنذا 

النقود لشراء تذا ر نو لكا ال ُتضطررن للطلا من أزواجكن عند الذهاب مع جثماَ. فساِفرن  خصصتُ 
 على نفقة أبيكن. 

حاليا يصعا نق  اْلنازن بسبا األوااعو وُدفن جثمانه هنا أمانًةو وإذا ظهرت أي وسيلة فسود نسعى 
 إلرساب جثمانه إىل اب ستان حبسا أمنيتهو إن شاء هللا. 

يقوب ابُن أخت املرحوم راان شبري وهو يعم  يف مستشفى طاهر ألمراا القلا بربون  قد تسا ِ اللقاء 
رين يف السجنو فكلما ذهبُت إىل السجن إليصاب أغرااه أصابنا قل َ وااطراب لكنه  مع املرحوم مرات  ث

  ان ينص نا ابلصرب والدعاء دوماو فكان رجال صاْلا من أمسى الطراز و ان صبورا. 
يف بيت صغري قرب  1980زوجة املرحوم   ان املرحوم يقيم إىل عام  ابنُة أو و ذلك  تبت السيدُن روبينة

فةو وعندما  نا نذها إىل ربون ْلضور اْللسة السنوية وأحياان  انت ترافقنا بعُ  عائالت غري إقامة اخللي
أمحدية أيضا حيث  ان بع  األقارب حيضرون اْللسةو فكان زوُا عميت يقوب وا  ُا أن هتتما بطعام 

ا  و ويقدم املؤونةة فمع أفراد بيته يف املطبخ أو غر ينام يتضايقواو و ان  أال  الضيود وسكنهم دوما ُو
ا أن ال يواجهوا أي  لنوم الضيود. و ان يقوب  هؤالء ايود املسيح املوعود  والشرفةالغرد  ُو

 مشكلة. 
و تا أحد أوالد أخته  ذات يوم ذهبُت لزَّيرته يف السجن ألطمَن عليه وملا أردت أن أسأله عن تفاصي  

و ذا السبي ه الشهادتني حج لو خسرت اْليان يف على اْلاديو قاب بك  محا   َّي ابن عليك أن اافظ
  ِ مسلما  ان املالئكة.   من أحدأن هذه الكلمات ال تصدر من إنسان ب   فال تباب بذلك أبداو فخيِ   إ



اب ِ و با للخالفة. ف ني انتقلُت من بلجيكا إىل لندن ق على الشهادتنيأمحدَّي شجاعا وابسال و افِنا 
وإال فال فائدن من هذا  وللخليفةىل هنا حبا للخليفة فاعتصْم ابخلالفة ولاِ     نداء إذا  نَت قد انتقلَت إ

االنتقاب. ُث قاب ِ  ُا أن اافظ على صلواتكو و ن منيبا إىل هللا دوما بدال من التذمر بسبا أي 
ثر توعك ص ته ه إ ثريا أبداء واجبهو و لما قاب له أهلُ   يهتممشكلة.  ان يتربأ من     اذب ومناف َو و ان 

 أن يسويح يف البيتو قاب  أان خبري وهذا العم  إ رام من هللا يف أَّيم الشيخوخة هذه. 
يقوب السيد إليا  منري احملوم الذي  ان مع املرحوم يف السجن  إنن مصاب اباطراب شديد ألَ قد 

ريا مع اع األخري هذه.  نت أسقضيت جزءا من حيايت مع راان احملومو وال أستطيع أن أراه يف ساعة الود
راان املرحوم عشر سنوات يف السجنو فلم أره ق  يوك أهداب الصربو حج حني قُرئت عليه أوامر الد تاتور 

 . بثبات العسكري الِناملة والغاأة إبعدامهو مسعها بوجه طل َ وتقبَّلها
 مسا لكنه  ان متو الو و ان مت  ان  ثري العياب و ان أوالده  لهم صغارا ومل يكن له معاش جيد أيضاو

 لما أصابه القل َ قاب  إن عزائمهم خطرين جدا ولن  خلدمة الدينو و ان يهتم بكرامة اْلماعة فق .
 يعصمنا منهم إال هللا تعاىل. ُث أصلح هللا تعاىل بنفسه أموره وهيأ أسبااب لزواا بناته وهو أسري. 

يؤون أن املهااني حني شن وا اوجوم على املسجد وبدؤوا يس  تا السيد إليا  منري وهو يذ ر حاداث إبُاز
 و ال أستطيع أن أنسى ذلك املشهد إذ رأيتُ املكتوبة على اْلوائ  إىل الشهادَتني واآلَّيت واألحاديث

املرحوَم ينادي بصوت عاب مث  الرعد خماطبا املهااني  "لن أمسح لكم أن َ و الشهادَتني". مل أمسعه 
ية من قبُ  ولكنه قاب هذا ابألردية وبصوت عابو وأجرب ثالثني أو أربعني شخصا أن خيتفوا يتكلم ابألرد

َمن    يف زواَّي املسجد ُث يهربوا. قد فع  ذلك بك  شجاعة وإاافة إىل ذلك حني سأب ااب  الشرطة
 رجاب هبأطلقُت النار. وبعد ذلك ار  الذي ان أطل َ النار؟ فلم يتوقٌ لل ِنة ب  تقدم فورا وقاب  أان 

الشرطة بشدن ليجربوه على أن يذ ر أمساء بع  املسؤولني يف اْلماعة ويُلقا املسؤولية على عاتقهمو ولكن 
اْلماعة ق و واْل َ أن املسؤولني يف اْلماعة مل يكونوا  شرد َس ون الذي مل يَدعهم ما أحسن هذا اْلري  

ش اخلاصة. غ  أمام احملكمة العادية و كمة اْلييعلمون أنه َلك بندقية شخصية. ُث مل يقب  املرحوم أي  ا
دقه أطل َ النارو وبسبا شجاعته وصالذي واعود شفهيا وخطيا بك  شجاعة وبصفاء القلا أنه هو 

 وعاطفته لل فاظ على شرد اْلماعة أ رمه هللا تعاىل ووف قه خلدمة اخلالفة إىل آخر ْلِنة من حياته. 
هللا  اء أَّيم األْسر حني  ان والدي يتلقى رسائ  اخلليفة الرابع رمحهُث  تا السيد إليا  منري نفسه  أثن

ة.  ا إلينا يف السجنو حينها مل تكن القنان الفضائية قد بدأت و انت اخلطا أتيت مكتوب وُخطبه  ان أييت
لسن معه ويطلا من أن ُأمسعه خطا اخلليفة. و  ُُ   حني  ان والدي أييت ابخلطا  ان املرحوم "راان" 



 هذه الفون اليت بقينا فيها ننتِنر تنفيذ حكم اإلعدام  نا خُنرَا من السجن لبع  الوقت فنفتـردو ُث جُنَمع
يف سجن واحدو و لما  نا جنتمع يف السجن  ان املرحوم يكر   ج  وقته يف االستماع للخطا بك  

صالن بعَ  يان  ان يدعو للاهتمام. و ان يهتم ابلصالن ابْلماعة  لما سن ت الفرصةو ب  يف بع  األح
وز   ان اْلو   حيثاألمحديني اآلخرين املوجودين يف السجن. وأما رمضان فجاء يف أَّيم أَّير وحزيران َو

أثناء فون أْسران و ان املرحوم "راان" يصوم    رمضان رغم  رب ِسنه وصعوابِت السجن. وأبدط شديد اْلرارن 
ة قوية وواجه    مشكلة برحابة الصد رو وحني ُأصدر اْلكم إبعدامه قضى وقته بـهم ة وشجاعة شعر عَز

 ا األعداء أيضا. وبعد أن صدر حكم اإلعدام ووق ع عليه رئيس الدولة جاء أحد مسؤِو السجن إىل 
وشكت أالسيد "راان نعيم الدين" وقاب له  عجبا وؤالء املرزائيني باألمحدينيغ إذ صدر حكم إعدامهم وقد 

ابلرغم من ذلك مل أر أي أثر يف وجوههم ومل يُبدوا أي حزن. اد ي طويال. قاب السيد  احياهتم أن تنته
أن املسؤوب ال يعرفن وحني أُى  المه قلُت له  ه  شعرَت أبي أثر يف وجها؟ قاب  الو  عرفت"راان"  

 فقلُت له  أان أيضا أمحديو وقِو هذا هز ه بشدن. 
. قاب فيها  1986لرابع رمحه هللا  تبها إىل السيد "راان نعيم" يف أيلوب وأقرُأ يف النهاية رسالة للخليفة ا

وصلتن رسائلك املليَة ابإلخالصو إن ثباتك على الصخرن املتينة لإلَان العِنيم ملما يُعتز  بهو ال بد لرجاب 
ادتكمو إن الشجرن سعل كمهللا تعاىل أن َروا وث  هذه الطرد الصعبة قب  أن ينالوا مراتا عالية. إنن أغبط

فلن ُيضيعكم هللا تعاىل أبدا.  تُعرد بثمارهاو إنكم أغصان خضراء ومثار حلون لشجرن املسيح املوعود 
إن اْلماعة  لها تدعو لكم وأدعييت أيضا معكم. وعسا م قد مسعتم قصيديت األخرينو قد ذ رُت فيها لكم 

ان هللا عاىل والئكته وجن ا م من براثن العدوو و وللمخلصني أمثالكم رسالة اْلا والسالم. نصر م هللا ت
 معكم." هذه رسالة اخلليفة الرابع إىل السيد "راان". 

قاب مبارك صديقا احملوم  ذات مرن ادثُت مع املرحوم عن أَّيم أسره ومشا   السجنو فقاب مبتسما  
راى هللا أية مشكلة وأراى دوما ب إن حياتنا حنن األمحديني وقٌ هلل ولرسوله ولطاعة اخلليفةو لذا ال أجد

 تعاىل. 
ال شك أنه ظ  يراى براى هللا تعاىل إىل آخر حياتهو و لما سألُته قاب "اْلمد هلل" دوما. و لما  ان 
ِ أيضا ابخلري.  يرجع من املستشفى  ان أييت لل راسة يف اليوم التاِو و ان يقوب  إنن خبريو ب   ان يدعو 

ال  ا أنهرو فامل رِجاله أيضا متور متانو مث  هذا الشخص املصاب  ذه األمراا وقاب ِ أحد األطباء  
يستطيع أن خيرا من البيت ولكنه أييت لل راسةو و ان الطبيا حيتار لذلك. ال شك أن األطباء  انوا 

ليفةو وهذه من اخل ابلقربحيتارون ولكنهم ال يعلمون أن املرحوم  ان يكن حبا للخالفة وحرقة للمكوي 



اْلرقة  انت جتذبه إىل املسجد لل راسة. رأيُت يف وجهه طمأنينة دوما وحبا للخالفة. عامله هللا تعاىل 
 بلطٌ وحا يف اآلخرن أيضا وبو أه عند أحبابه. 

لبع  األَّيم يف  إنن أعرفه منذ صغري  ما ذ رُت حني  نا نذها إىل "هوجااب خنلة" مع اخلليفة الثاَ 
تعاُمله قد اختذ فوم يعاملنا حبا يف تلك األَّيم أيضاو وأما بعد أن أصب ُت اخلليفة فص  الصيٌو  ان املرح

 تشهد على أحدااثاآلن  معا ِسـَمة أخرط.  انت تُرط فيه مشاعر اْلا والوفاء للخالفة    حني  ما مسعتم
ا عليه بسبا أصلذلك. وف  َ هللا تعاىل أوالده أيضا ليمشوا على خطى والدهم ابلوفاء دوماو مل أستطع أن 

 الِنرود والقيود اْلكوميةو وأشعر ابألسٌ لذلك وسأصلا عليه غائبا يف وقت من األوقات إن شاء هللا. 
ويف األخري أريد أن أقوب جمددا عن املرا املتفشا يف هذه األَّيم أبن بع  األمحديني أيضا مصابونو 
فاْدعوا هللا تعاىل وم أن يشفيهم شفاء  امال ويوفقنا أيضا للسلوك على سب  ِرااه ولعبادته بوجه ص يح 

احدا عقال وفهما ليعرفوا إوا و وألداء حقود العبادو وأن يرفع عنا هذا البالء عاجالو ويها أه  الدنيا 
 آمني.ويعبدوه ويوح دوه. رحم هللا تعاىل ايع النا . 
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