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 أما بعد فأعوذ باهللا من . ا عبده ورسوله  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممد
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  . آمني

كل من يأيت إىل هذا العامل يكون موعد موته أيضا حمددا، فيقول اهللا تعاىل بأن كل شيء يف العامل فان، ولكنه 
والذين يكسبون . أبدية ال تنتهي قد بشر اإلنسان بأنه حني تنتهي حياته الدنيوية املؤقتة تبدأ بعدها حياة �

 على كل شيء سريثون نِعم اهللا يف احلياة األخروية �األعمال يف الدنيا حبسب مرضاة اهللا تعاىل ويؤثرون رضاه 
الدائمة وستبوئهم رمحة اهللا كنفها ألم سعوا جاهدين لنيل رضا اهللا تعاىل، وحاولوا جهد املستطيع ليجعلوا حيام 

صحيح أن رمحة اهللا ومغفرته ميكن أن تتغمد .  وضعه اهللا تعاىل لعباده الذيدفاهلا ليحققوا وعسأم أي  ،هادفة
للفوز برضاه بالصرب واملثابرةاإلنسان على حسنة صغرية أيضا وإن مل يس ولكن الذين جيعلون السعي لنيل رضا ،ع 

 وحقوق العباد بكل ما يف وسعهم ويكون اهللا تعاىل شغلهم الشاغل ليل ار وينهمكون دائما يف أداء حقوق اهللا
إعالء كلمة اهللا ونشرها هو هدفهم األمسى، والذين ميدحهم كل صغري وكبري على أخالقهم الفاضلة فقد أخربنا اهللا 

بيل الدين وينالون قد بشر اهللا تعاىل باجلنة أولئك الذين يضحون حبيام يف سو. ورسوله بأن اجلنة تصبح واجبة هلم
 فيقول اهللا تعاىل عنهم بأنه مما ال شك فيه أم رحلوا من هذا العامل وانتقلوا من هذه الدار الفانية ،الشهادةمرتبة 

إن رحيلهم من . أحياءوقد ماتوا يف نظر العامل أو قُتلوا ولكنهم نالوا حياة أبدية عند اهللا، فال تقولوا هلم أموات بل 
 ون ويكون�فالذين يقضون حيام يف سبيل الفوز برضاه . م وراءهمكون مدعاة حلياة الذين يتركويهذه الدنيا 

 يهيئون أسبابا للحياة خائفنيمستعدين دائما لتقدمي كل تضحية إلعالء كلمته، ويقدمون هذه التضحيات غري 
  . يعلّمون إخوم يف الدين أساليب احلياة احلقيقية واألبديةو ،احلقيقية واألبدية ألنفسهم وجلماعتهم

نرى اليوم أن أفراد مجاعة املسيح احملمدي أو فئة منهم يسعون لبذل كل حلظة من حيام لنشر الدين بالصرب ف
هناك فئة ويضحون حبيام يف هذه السبيل، أم واملثابرة وحياربون يف هذا اال إىل آخر حلظة من حيام حىت 
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 ا مرتبة الشهادة وميثلواقبوهلم املسيح احملمدي حىت ينالو "جرمية"أخرى يتعرضون ملظامل الظاملني واضطهادهم رد 
أحدمها انضم إىل . لجماعة والثاين شهيدلأحدمها داعية . أتناول ذكر شخصني من هاتني الفئتنيواليوم . أمام اهللا

 �دم النيب  خا اليت أرسل اهللا تعاىل إىل العامل، تلك الرسالةَ�جنود املسيح احملمدي منذ صغره وبلّغ رسالة النيب 
  .  حبسب وعدهإلكمال إشاعتها �الصادق املسيح املوعود 

ظل يسعى جاهدا بكل ما يف وسعه إلجناز الذي  احلافظ جربيل سعيد، هوهذا املخلص األمني داعية اجلماعة 
فيه أنه أوىف ومما ال شك . حياته، وظل يعمل بكل محاس ونشاطمن  إىل آخر حلظة �مهمة املسيح املوعود 

لقد ولد هذا اخلادم للجماعة على بعد آالف . لحياة على أحسن وجهل ا وواقفا صادقاخادمه بنذر احلياة بعهد
األميال من ربوة وقاديان يف قرية صغرية يف غانا يف القارة األفريقية حيث مل تكن مرافق التعليم أيضا مهيأة على ما 

بة وأدعيته املتضرعة ليكون حافظا للكتاب الكامل الذي أنزله على طي أبيه اليةنِولكن اهللا تعاىل وفّقه نتيجة أم. يرام
ومل يكرمه بشرف حفظ القرآن الكرمي فقط بل جعله أيضا من الرواد . قلب ووفقه ليحفظه عن ظهر �نبيه العظيم 

ز هذا رفقد أحوهكذا . الذين يتفقّهون يف الدين، مث وفّقه خلدمة تبليغ التعليم العظيم للقرآن الكرمي إىل أهل بلده
احلافظ "كان اسم هذا املخلص . البطل املخلص والويف من غانا أكثر من شرف لبلده بكونه سلطانا نصريا للخلفاء

  . الذي توفّي يف غانا قبل بضعة أيام، إنا اهللا وإنا إليه راجعون" جربيل سعيد
  

اجلماعة يف غانا وكان حيتل داعية الذي كان احلافظ أمحد جربيل سعيد  أخرى عن ا أمورفيما يليسأذكر 
م يف مستشفى ٩/١١/٢٠١٢ولقي رمحة ربه يوم اجلمعة بتاريخ . مري اجلماعة أيضاأل  النائب الثالثمنصب
كنت قد طلبت من اإلخوة يوم اجلمعة املاضية ليدعوا له ولكنه . اشهر يف غانا بعد مرض طال "أكره"غو يف كورلي
 التقارير عن حالته الصحية إىل األطباء هنا توم مريضا منذ فترة وقد أُرسلَكان املرح.  قد لقي رمحة ربهعندهاكان 

كانت التحليالت املخربية األخرى . يف بريطانيا ويف أمريكا أيضا ألن األطباء يف غانا مل يتمكنوا من تشخيص مرضه
 إىل بريطانيا أيضا قيد جارية حبسب آراء األطباء هناك، وكانت خطة إرساله إىل خارج البالد إما إىل أمريكا أو

  .  ولكن سبقها قدر اهللا تعاىل ولقي املرحوم ربه قبل تنفيذ اخلطة،الدراسة والعمل
م، كان والده السيد موسوفو جربيل مبشرا يف غانا وكان قد ٢/٢/١٩٥٤ولد املرحوم احلافظ جربيل سعيد يف 

سافر املرحوم احلافظ . وكان مبشرا ناجحا جدا املبشرين هناك ودخل ميدان التبليغ على يدتلقى التعليم الديين 
 والتحق مبدرسة حتفيظ القرآن هناك، وكان أول حافظ ،م حلفظ القرآن١٩٧٠جربيل سعيد إىل ربوة يف عام 

. وكان حائزا على شرف أن اخلليفة الثالث رمحه اهللا بارزه ذات مرة لطفا منه يف مصارعة األذرع. للقرآن يف غانا
 القرآن الكرمي مث عاد إىل باكستان بعد بضعة أشهر للدراسة يف معهد تأهيل الدعاة ظغانا بعد حفحوم إىل رجع املر

هي أعلى " (فاضل"م، واجتاز امتحان ١٩٨٢يف عام " شاهد"حائزا شهادة  فيهيف ربوة والتحق ذا املعهد وخترج 
عين يف " شاهد" حيازة شهادة عندما عاد إىل غانا بعد).  املترجم-شهادة يف اللغة العربية يف باكستان
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بعد أربع سنوات أُرسل . "برانغ هافو"، وبذلك صار مسؤوال على منطقة "تيجي مان"م يف مدينة ١٥/٩/١٩٨٢
م وكان أول داعية رمسي ١٩٨٧يف عام " طوالو"، ومن هناك أُرسل إىل "الباسا"إىل فيجي، وعين يف مدينة 

زر يف منطقة احمليط اهلادئ والو استطاع أن يؤسس اجلماعة يف ثالث جويف أثناء مكثه يف ط. للجماعة يف طوالو
رع غرسة اجلماعة يف زوبذلك نال شرف . جزيرة مارشال، وجزيرة سولومن، وجزيرة مائيكرون نيشيا: وهي

طويال  ومكث هنالك ،"كريبايت"كذلك سافر يف أثناء مكثه يف طوالو إىل بلد جماور امسه . ثالثة بالد من بالد العامل
 احمليط اهلادئ عاد إىل غانا يف عام يففكان أول داعية يف كريبايت، بعد اخلدمة وتبليغ الدعوة إىل ثالث جزر 

 هذا يفم، حيث عينه اخلليفةُ الرابع رمحه اهللا نائب األمري ملكتب التبليغ يف غانا بوجه خاص، وظل خيدم ١٩٩٤
 وبدأت ،د أُسست حتت إشرافه عديد من مراكز التربيةوق.  حياته مناملنصب على أحسن وجه إىل آخر حلظة

كانت تعقد فيها دورات تدريبية للمعلمني أو األئمة احملليني الذين لديهم . دورات تربوية لألئمة واملبايعني اجلدد
ملرحوم ، فيتعلَّمون فيها تعليم اإلسالم احلقيقي وتقاليد اجلماعة ونظامها، وكان اسابقابعض اإلملام بعلوم الدين 

لقد عقدت محالت تبليغية كبرية حتت إشرافه وقد حازت اجلماعة نتيجتها مثارا طيبة كثرية، . يشرف عليها كلها
 مع التواصل فيها كانت هناك مناطق نائية انقطع. ةوأُنشئت فروع عديدة للجماعة وشيدت فيها مساجد كثري

 ،ستوى املركزيامللي وال على احملستوى املإىل مدة طويلة على املبايعني بعد فترة من بيعتهم مث مل يتم التواصل معهم 
طني على القدر املطلوب بسبب  أو مل يعودوا نش،فابتعدوا قليال عن اجلماعة نتيجة إغواء املشايخ غري األمحديني

يد أن يتواصل معهم من ذلك قلت للمرحوم احلافظ جربيل سعبعندما علمت و. انقطاع تواصل اجلماعة معهم
فبذل املرحوم قصارى جهده يف هذا السبيل ووطّد عالقة مئات . ا صلتهمم إىل اجلماعة ويقوي ديد ويقرج

اجلماعة مرة أخرى بفضل اهللا تعاىل ب قوية ةل اهللا تعاىل، فصاروا على عالقاجلماعة جمددا بفضباآلالف منهم 
  :انلقد ألّف املرحوم كتابا أيضا بعنو. ويزدادون إميانا وإيقانا

Impediments'' ''Islam in  the Islands  removing the  
. ، للرد على اعتراضات يثريها الناس يف تلك اجلزر ولتبليغهم الدعوة"أي اإلسالم يفند االعتراضات يف اجلزر" 

". مية األمحديةميزة اجلماعة اإلسال"اخلالفة، : كما ألقى خطابا يف العام املاضي يف اجللسة السنوية يف بريطانيا بعنوان
تلك يف ، وبعد عودته إىل غانا أُرسل أكثر من مرة جلوالت جزر احمليط اهلادئلقد قضى املرحوم مدة من الزمن يف 

يف شهر تشرين األول وتشرين . وكان أسلوبه يف التبليغ والتربية جيدا جدا. البالد إذ كان له نفوذ وتأثري جيد فيها
جولة يف جزر منطقة مشال يف م ٢٠٠٣مث أُرسل مرة أخرى يف عام تلك البالد، يف م قام جبوالت ٢٠٠١الثاين عام 

م ملدة شهر ونصف فأقام عالقات وطيدة يف تلك البالد مبا فيها سوموا ٢٠٠١كانت جولته يف عام .  اهلادئاحمليط
سيقها على خري ما وقام فيها بتنظيم فروع اجلماعة وتن. الغربية، تونغا، كريباس، جزيرة سولومن، ونواتو وطوالو

  .يرام
 الذهاب يستطع مل أنه فيه وكتب هناك من تقريره أرسل ١٩٩١ ويف األمحدية غراس هناك غُرس ١٩٨٨ عام يف
 عام يف اهللا رمحه الرابع اخلليفة حضرة إىل كتب مث. أخرى جلزر وزيارته أخرى أعمال يف النشغاله هناك إىل
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 عليها، القضاء ومت أثر أي هلا يعد مل عامني قبل أجنزها قد كان اليت واألعمال عامني بعد هناك إىل عاد أنه ١٩٩١
 وكره والشبهات الوساوس الناس مجيع قلوب يف وبذر اإلسالمية الرابطة من أعمال رجل فيجي من جاء قد إذ

 وأنا يبذن هذا ،سيدي يا: حضرته إىل فكتب. كبرية صدمة تلقيت متاما دمر قد عملي رأيت وحني اجلماعةَ، إليهم
 أنوي كنت األخرى، اجلزر يف أعمال يف انشغايل لسبب هنا إىل ايء أستطع مل إذ التواضع، مبنتهى إليكم أعتذر

 من العمل أبدأ سوف اآلن. ديسمرب حىت كريبايت يف أبقى بأن توجيها تلقيت لكنين املاضي العام يف أزورها أن
 تدعمها اليت اإلسالمية الرابطة نتغلب على ألن ويوفقنا مهمتنا يف النجاح من ميكِّننا أن � اهللا فادعوا جديد،

 أبدى قد الرابع اخلليفة كان باختصار). أفراد اجلماعة جبهود هناك إىل وصل قد كان اإلسالم أن مع (الكويت
 على العزم وعقد قط، بال له يهدأ ومل حلظة، وال بطمأنينة املرحوم احلافظ جيلس مل ذلك وبعد ،اوأسف اخطس

 غراس لغرس وفِّق حىت يتوقف ومل سنتني مدة مضنية جهودا يبذل ظل وهكذا. وفات ضاع ما كل استعادة
 وهو ئات،املب هناك األمحديني عدد ويقدر قوية مجاعة � اهللا بفضل هناك توجد اآلن. نفسها املنطقة يف األمحدية

 العالقات إنشاء خالل من رمسي بشكل التسجيل من بدءا اجلماعة أعمال مجيع إاء من متكَّن لقد. مستمر تزايد يف
 يف مهما دورا املرحوم احلافظ أدى قد أيضا بعد وفيما. أيضا وتربيتهم اإلدارية، اهليئة تشكيل إىل املسئولني كبار مع

 يةاحلكوم الدوائر لدى رمسيا اجلماعة تسجيل اآلن مت فقد هناك، إىل شىت جوالت خالل من ومتتينها اجلماعة تقوية
 أثناء مارتنغارسو مبشر السيد سولومن جزيرة يف اجلماعة رئيس أخربين لقد أيضا، واملسجد اجلماعة مركز ويوجد
 مث. ١٩٩٤ يف سعيد جربيل احلافظ طريق عن اجلماعة إىل انضم أنه ٢٠٠٥ عام يف أستراليا إىل جوليت خالل اللقاء

 جبهود مرة أول البلد هذا إىل اإلسالم وجاء مسلم، أي هناك يكن مل البلد هذا إىل األمحدية وصول قبل أنه أخربين
  . سعيد جربيل احلافظ نصيب من السعادة هذه وكانت األمحديني،

 يف انطلقت هناك ومن ٩/٩/٢٠٠١ يف فيجي إىل وصلت لقد: القدمية تقاريره أحد يف املرحوم احلافظ ذكر لقد
 حدثت إذ ترانزيتال يف زلت ما وكنت ،"ترانزيت" يومني كريباس يف وأقمت مارشل جزيرة إىل ١٠/٩/٢٠٠١

 يف توجد كبرية أمريكية عسكرية قاعدة أن ومبا أمريكا، يف ١١/٩/٢٠٠١ يف العاملية التجارة مركز تدمري حادثة
 اآلن، حيدث عساه اعم قلق عندي نشأ فقد أمريكا بيد البلد هذا حيث إن مسؤولية األمن يفو مارشل، جزيرة
 سنوات عشر قبل اخلليج حرب نشبت حني هنا كنت أين أتذكر كنت ألين األوضاع، عليه ونتك أن عسى وماذا

 نصائح إيلَّ فوجهت أعود، أم هنا شيئا أدبر هل وفكرت كثريا اهللا دعوت ،باختصار. كثرية مشاكل وواجهت
 فورا، أعود أن فاألفضل ء،هؤال رأي يف للتبليغ متاما مناسب غري وقتا اخترت قد ألين ،فورا أعود أن يف كثرية

 بينما اهلدف، هذا نيل دون العودة تنفع وال املسيح خليفة ألمر استجابة هناك ذهبت أين الدعاء على فركزت
 فانطلقت أجلها، من أتيت اليت املهمة إجناز يف قدما أمضي أن الدعاء بعد صدري فانشرح. جدا حرجة األوضاع

 يف ١١/٩/٢٠٠١ حادثة بعد املطارات مجيع على كثريا شددت قد اسةاحلر فكانت مارشل، جزيرة إىل جوا
 جواز املسئول رأى فلما فقط، مسلما لكونه سلفا حجز قد باكستانيا وجدت املطار إىل وصلت فلما أمريكا،
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 ديين عن فسألين مسلم، أيضا هذا بأن االسم من مخّن قد كان ولعله مبشر، أنا: فقلت مهنيت عن سألين سفري
 فأعطاين أمحدي، مسلم أنا: له قلت دينك؟ هو ما وقال التردد من بشيء السؤال فأعاد أمحدي، مسلم أنا: فقلت
  . )الدخول من متكَّن اهللا فبفضل( شهر تأشرية

 وقت يف جدا مهمة كانت اجلولة هذه أن املناطق تلك إىل الوصول بعد عرف بأنه أخرى رسالة يف يقول مث
 بن وأسامةَ" القاعدة "بسبب اإلسالم على املتواصل القوي اهلجوم شن يف شغولةم كلها اإلعالم وسائل كانت
 حىت خيشون الناس معظم وكان نيويورك، حادثة بسبب اإلسالم عن للتكلم جاهزين الناس يكن فلم الدن،

 هزتفج ضده، املثارة الشبهات ودحض اإلسالم عن الدفاع يل تسىن املناسبة هذه ففي املسلمني، من االقتراب
 ولَّدت  قدكريباس إذاعة على اإلسالم ضد بدأت اليت الدعاية كانت. اإلسالم عن للدفاع احملليني األمحديني

 الوقت، أوتيت أين على هللا فاحلمد الوقت، منه وطلبت اإلذاعة مبدير فاتصلت ،هناك األمحديني لدى االضطراب
هللا  فاحلمد بالتفصيل، اإلسالمية اجلهاد ونظرية" القاعدة "عن وتكلمت اإلسالمية املسائل مجيع اهللا بفضل فشرحت

 عني  يفكان ٢٠٠١ عام يف جولة يف اجلزر إىلإرسايل ب اخلليفة قرار أن ويظهر. جدا مفيدا كان الربنامج أن على
 عموما الناس فكان أيضا، جديدة بيعة ٤٩ حصلت قد بل ،فحسب اإلسالم عن للدفاع أوفَّق مل إذ الضرورة،

 وفقت أين على هللا احلمد :يقول مث. جديدة بيعة ٤٩ أعطانا � اهللا لكن ،املسلمني من االقتراب حىت خيافون
  . رمسيا احلكومية الدوائر يف اجلماعة وتسجيل اإلدارية اهليئة وانتخاب اجلماعة دعائم لترسيخ
 لدرجة األمحدية رسالة ليغبتب مشغوفا كان بأنه غانا يف معه عملوا الذين والدعاة املبشرين من زمالؤه يقول
 وعاش شخصيا تبعهم مكان إىل" اهللا إىل الدعاة "فرق أرسل فإذا ذلك، سبيل يف بالنهار الليل يواصل فكان اهليام،
 بلطف، فهمه أتباعه أحد أخطأ إذا واجللد، الصرب مبنتهى يتحلى فكان. العمل يتم مكان أي ويف كيف وتفقد معهم
 شكوى رفعت وإذا. العائلية مشاكلهم حلل يسعى وكان أيضا، وعائالم األصدقاء اعأوض على مطلعا كان كما
 فمن (تسرحيه، من بدال اجلماعة منه لتستفيد النظام يف وتنشيطه إلصالحه دوما يسعى كان حملي داعية أي ضد

 قصارى يبذل انفك املرحوم أما بالعزل، القرار واستصدار الشكوى رفع يف يستعجلون الناس بعض أن املالحظ
 ه كانأن الدعاة من رفاقُه كتب مث). اإلمكان قدر الدعاة سيما وال أمحدي كل من اجلماعة تستفيد أن جهده

 نشيطا فكان وغريه، العيد مبناسبة اهلدايا هلم يرسل فكان األمحديني، غري العلماء بكبار طيبة عالقات للمرحوم
 واسعة التبشريية جهوده بفضل غانا يف الشمالية املناطق يف عرفت األمحدية اإلسالمية فاجلماعة جدا، وجمتهدا
 املنطقة هذه يف األمحدية اإلسالمية اجلماعة نفوذ كان عاما وعشرين مخسة أو عشرين يقارب ما فقبل. النطاق

 هناك منياملسل نحيث إ اجلماعة، إىل أحد ينضم كان ما نادرا إذ ومستحيال، الصعوبة بالغ يبدو الغانية الشمالية
 وصلت يف قبول األمحدية ملا األوىل هي املنطقةهذه   كانتبل جدا، معادين مشاخيهم وكان أقوياء وهم بكثرة
فعت ضد إخواننا األمحديني قضايا يف احملاكم، وهي املنطقة الواقعة يف الشمال أو الشمال الغريب حيث ر إليهم

فأُغرموا وسجنوا، أما اآلن فقد انقلب الوضع متاما حيث تبىن هناك املساجد وينضم بعض أئمة املسلمني اآلخرين 
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كانت عالقاته . فاجلماعة معروفة هناك ومعظم أبنائها يخرجون الصدقات يف صمت. إىل مجاعتنا بفضل اهللا تعاىل
كان خبريا باالستعانة .  والفقري كليهما، وكان يسعى جاهدا ملساعدة الناس يف حل مشاكلهم الشخصيةمع الغين

كانت له عالقات جيدة مع أثرياء مجاعتنا يف غانا أيضا، فكان يغتنمها يف حثهم على . باإلخوة على أحسن وجه
 إن اهللا تعاىل :ي اخلري على إخراج الصدقات قائالكان حيثّ األثرياء  املخلصني من فاعل. بناء املساجد يف مشال غانا

فبىن اإلخوة احملليون . أفضل طريق للشكر عليه أن تبنوا املساجد يف مناطق الفقراءوإن قد أنعم عليكم بفضله كثريا، 
  . مساجد صغرية كثرية يف تلك املناطق

اجلماعة شيء جيري يف دمائنا وجيناتنا، إذ إن نذر احلياة يف سبيل اهللا وخدمة " ايهامي يت "لقد قال يف حوار مع 
مث . كان والدي احملترم أول داعية يف غامبيا، حيث جاء الداعية تشودري حممد شريف وبدأ يعمل مكان أيب هناك

  .وفّق اهللا أيب خلدمة اإلسالم يف ليبرييا
سؤولية امللقاة عليه، حيث كان شديد اإلحساس بامل. د مفعما بعاطفة خدمة اجلماعة فعالًيكان احلافظ جربيل سع

شفى، مع أن املريض ال يكون يف وعيه عادة يف تبعث إيل رسالة يف أيام مرضه األخري وهو يف العناية املركّزة يف املس
تتحدر العناية املركزة وأعاين آالما شديدة وعربايت يف إنين أكتب لكم هذه الرسالة وأنا : العناية املركزة، وقال يل

سيدي إن العمل كثري، ولكن مل يبق يف جسدي قوة مطلقًا: أقول لكم، ومن مآقي .  
 يف اللحظات األخرية يف نشر رسالة اإلسالم واألمحدية إىل كل شرب من بلده، مما يعين أنه كان يفكّر حىت

  .بأسرع ما ميكن -اإلسالمِ احلقيقي -وإدخال الغانيني يف األمحدية
قال قررت مجاعتنا يف غانا إيفاد طفل . ىل باكستان، وهي قصة ممتعة جدالقد سرد يف أحد احلورات قصةَ سفره إ

سة األمور مت اختياري، فسألين والدي احملترم فأخربته بأين فظ القرآن الكرمي هنالك، وبعد دراإىل باكستان ليح
ة  باكستان لدراسحممد بن صاحل وإبراهيم بن يعقوب سيوفَدان أيضا إىلمها وكان هناك شابان آخران . راض بذلك

فقام ) ومها من دعاتنا الغانيني، يعمل األول حاليا يف غانا والثاين يف ترينيداد(محدية الدين يف اجلامعة اإلسالمية األ
األطباء بفحصنا حنن الثالثة، فنجح هذان االثنان، بينما قال الطبيب عين إنه حنيف اجلسم وخفيف الوزن جدا، ولن 

. وهكذا رفضت بسبب صحيت.  والربد القارسظناخ القاسي يف باكستان حيث احلر القائيقدر على العيش يف امل
سيذهب : الدعاء، وذات يوم قال ألمري اجلماعة آنذاك السيد عطاء اهللا كليمعلى فحزِن والدي أشد احلزن وعكف 

إن :  يقولاصوتا قوي بينما كنت أصلي التهجد مسعت: ديكيف؟ قال وال: فقال األمري. ابين إىل باكستان حتما
مث إن . لقد كنت أدعو البين كثريا يف هذه األيام، فهذه بشارة ربانية يف حقه. للمتقني مفازا، أي أن للمتقني جناحا

وبعد أسبوعني أو ثالثة خضعت .  لتحسني صحيت صباح كل يومألتناوهلاالزبدة النباتية  من علبة كبرية أيب جلب يل
  .قال األطباء إنه اآلن بصحة جيدة وال مشكله عنده وميكنه السفر إىل باكستانللفحص الطيب ثانية، و

إن ذهابك إىل باكستان كان بقدر رباين، : عندما كنت يف باكستان كان والدي يذكّرين بذلك دائما ويقول
  . فعليك أن تدرس جبد واجتهاد
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  .وبالفعل قد حقّق احلافظ املرحوم أمنية أبيه أميا حتقيق
كان . هبة أرباب، صبا كوجو، منري اهلادي ومينة: سعيد وابنني وبنتني أمساؤهمهناء اءه أرملة امسها ر ولقد ترك

وبفضل اهللا تعاىل إن أوالده كلهم . يبذل جهده ليكون أوالده من السباقني يف جمال التعليم الديين والدنيوي كليهما
ليم الديين والدنيوي، فثالثة منهم حاصلون على شهادة معتصمون باجلماعة بقوة، كما أم سباقون يف جمال التع

  . ماجستري يف العلوم، وإحدى بنتيه تكمل الدكتوراة
  . ٢٠٠٧لقد وفق اهللا تعاىل احلافظَ املرحوم للحج عام 

كان احلافظ جربيل سعيد يف : لقد كتب أحد زمالئه يف اجلامعة اإلسالمية األمحدية وهو الداعية السيد إلياس منري
لقد رأيته حني كان طفالً صغريا بريئًا جاء إىل ربوة حلفظ . ، ولكنه سبقين كثريادوينامعة يف الصف الذي اجل

مجيالً فكان صوتا مل يكن حافظًا للقرآن فقط، بل قد وهبه اهللا تعاىل . القرآن الكرمي والتحق مبدرسة حتفيظ القرآن
لقد وجدته داعية . معة ويف مناسبات أخرى خارج اجلامعةيشنف به آذان احلضور بتالوة الذكر احلكيم يف اجلا

انظروا (. مته الطاعة واالنقيادي، وكانت ش اجلسمقويكان . ايل الكفاءات، ومتقنا للعمل ومتمكنا من العلمع
اجلامعة اإلسالمية يف كيف كان يف البداية طفالً حنيفًا ضعيفًا، ولكنه شب وترعرع رويدا رويدا، وحني خترج 

كان املرحوم :  ويتابع الداعية إلياس منري ويقول)حنو  متر ومثانني سنتيمترا وبلغت قامته سمقوي اجلصار دية األمح
ذات مرة . كان شديد اإلخالص وصبورا. على معرفة تامة بنظام اجلماعة، كما كان يلتزم به حىت يف أبسط األمور

تكلم مع أحد يف حق احلافظ املرحوم بكلمات غري مناسبة كان أحد املسؤولني يعطي التعليمات باللغة البنجابية، ف
ظنا منه أنه ال يعرف البنجابية كونه أفريقيا، وكان احلافظ موجودا هنالك فسمع وفهم ما قاله املسؤول، ولكنه 

  . صرب ومل يشعره بأنه قد مسع وفهم كل ما قاله عنه
أنا واحلافظ جربيل سعيد زميلني يف الصف يف كنت ": الفضل"وكتب السيد عبد السميع خان حمرر جريدة 

كان احلافظ املرحوم طالبا جمتهدا وشديد اإلدراك . ١٩٨٢ حىت ١٩٧٥اجلامعة اإلسالمية األمحدية منذ عام 
كان . كان جييد األردية، وكان يساعد زمالءه يف مادة اإلجنليزية. للمسؤولية، حمبا للجماعة، ومبجالً لألساتذة

باقات اخلطابية باإلجنليزية والعربية واألردية  وكذلك يف سباق كتابة املقاالت، وكانت السباقات يشترك يف الس
وأنا أيضا على ذلك شاهد إذ مل أر على وجهه آثار الغم مهما (وجهه دوما تعلوان كانت الفرحة والبشاشة . ممتعة

 باللعب، وكان العبا جيدا  كان مولعا)ا أيضالقد عاشرته يف غانا ورأيته هن. كانت الظروف بل كان يبتسم دائما
ظلّ حمافظًا على عالقته الطيبة مع . كان يشترك يف أعمال جملس خدام األمحدية على أحسن وجه. ة القدملكر

  .، فأقام هناك دعوة لكل أصدقائه٢٠٠٥ذهبنا إىل قاديان عام . األصدقاء
فقد ورد يف أحد التقارير أنه قام بأعمال . احلافظ املرحومهناك تقارير أخرى من إخوة آخرين ذكروا فيها حماسن 

املناطق من أجل املهمات إىل هذه لقد قام جبوالت كثرية . ااورة لغانا" توغو"الدعوة والتبليغ يف مشال دولة 
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ممباغا، : وهي" توغو"وجبهوده قد أُسست فروع اجلماعة يف مخس مناطق من . شديدةالعارضة املالدعوية رغم 
  . بولغ، مانغو، بويل وليماكارامم

 بالتعاون مع إجنازات كبرية يف جمال الدعوة والتربية حقّقيضا، حيث أكما قام جبوالت لدولة بوركينافاسو 
  .اجلماعة احمللية

 باحلافظ جربيل سعيد للمرة األوىل عندما زار فيجي يف التقيت": فيجي"أمري اجلماعة يف " فضل اهللا طارق"كتب 
ها يف هذا اللقاء األول كانت إحدى صفاته احلميدة اليت عاينت. ، وحظيت بفرصة املكوث معه لعدة أيام٢٠٠٣عام 

كان يتميز مبزايا أخرى كثرية باإلضافة إىل كونه حافظًا للقرآن . أنه كلما استيقظ ليال بدأ يراجع القرآن الكرمي
. أمزجتهم املختلفة مراعياالكبار وور التبليغية مع الصغار الكرمي، كان خبريا يف جمال التبليغ، وكان يتكلم حول األم

سهلة بسيطة مثل أي مبلّغ طريقة كان يتمتع بالعلوم الدنيوية أيضا إىل جانب العلوم الدينية، وكان يبلغ اإلسالم ب
  مبتسمٍكان كالمه خيلو من التكلف، وكان يستطيع طرح املواضيع الصعبة أيضا بكل بساطة وبوجه. ناجح

  .وبشوش
كان احلافظ أمحد سعيد جربيل يكثر من : يف رسالته" كريبايت"يف " إبراهيم ايه كيه آركو"كتب مبلغ اجلماعة 
واجلزر األخرى، بينما كانت عائلته تبقى يف بيتها، كان يتوجه إىل " طوالو"و " كريبايت "يرتيأسفاره التبليغة إىل جز

أي مهمة تبليغ ،  هلذه املهمةاختارينإن خليفة الوقت :  دوما، وكان يقولأماكن كثرية من أجل التبليغ تاركًا عائلته
 التبليغ قط، وكان وبسبب هذه الفكرة مل يفوت عليه فرصةَ. رسالة اإلسالم فأرسلين إىل تلك املناطق وهو يدعو يل

أيضا " غانا"ن عين مبلغا يف األمحديني يف اجلزر املذكورة بعد أبمل يقطع صلته . يسعى دوما لتحقيق آمال اخلليفة فيه
 إىل تلك اجلزر، قام جبولة موسعة ومطولة، وجاء ٢٠١٠وملا أُرسل مرة أخرى يف عام . بل كان دائم التفكري فيهم

  . مبعلومات كثرية وعمل على ترسيخ نظام اجلماعة هناك
" كريبايت"زوجة أول أمحدي يف اتصل احلافظ أمحد سعيد جربيل يف أيام مرضه األخري ب: يقول مبلغنا يف كريبايت

 املريض  عادةشفى حيث يهتمست وهو ال يزال يف امل- باجلماعة وقال هلاوأوصاها بالتمسك" أنيس كالتااملرحوم "
 دوما أن اهللا تعاىل قد جيب أن تتذكروا: -عنه جزيرة بعيدة يفالغري أن يهتم بغريه وال سيما إذا كان ودونك بنفسه 

سالم، ومل حتتاجوا إىل السفر الطويل حبثًا عن اإلسالم بل كان فضل اهللا تعاىل عليكم كبريا إذ أنعم عليكم بنعمة اإل
  .تتخلوا عن اجلماعة إياكم أنأوصل اإلسالم إىل بيوتكم، لذلك 

د طبيب امسه الدكتور علي ورغو احملترم الذي انضم إىل يعن بايعوا بواسطة املرحوم جربيل سكان من الذي
 وهو يتقن اللغة الكريباتية ويترجم معاين -أطباء ن من أوالده أيضا يعمالن  واثنا- زوجته وأوالده اجلماعة مع 

 بطل -ندعو اهللا تعاىل أن يدخل املرحوم . مبراجعتهاحاليا الكريباتية بل قد أكملها ويقوم  إىل اللغةالقرآن الكرمي 
 زنَاحلال شك أن . مثله" سلطان نصري"ن الذين هم  يف جنات مرضاته، ويهب اخلالفة مئات بل آالفا م-اجلماعة 

ولكن ميزة املؤمن أن يرضى برضا اهللا  حقا، خلص شديداملتواضع واملفطني والذكي والادم مثل هذا اخلرحيل على 
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قتضى إنين قلق بطبيعة احلال بعد وفاته بناء على م. إنا هللا وإنا إليه راجعون هو سندنا ودعاؤنا: والقول. تعاىل دائما
إن مدرسة حتفيظ القرآن تعمل اآلن يف غانا وأظن أنه .  بفضله ورمحتهذا القلقه البشرية وأدعو اهللا تعاىل أن يزيل

الغربية أو  اأفريقيقد خترج منها الصف األول، كذلك هناك معهد تأهيل الدعاة أيضا يعمل وسيسد حاجات منطقة 
ين يسلكون خدام اجلماعة الذمن أمثال املرحوم  فيهأن يتخرج ندعو اهللا تعاىل . لعله يسد حاجة أفريقيا كلها

  .بل أفضل منه، مسالك التقوى الدقيقة
، فالشخص الثاين الذي أريد ذكره هنا هو الذي نال مرتبة ني خملصنيلقد قلت من قبل بأين سأذكر اليوم شخص

وال تحسبن الَّذين قُتلُوا  �: ل اهللا عنهمالشهادة قبل بضعة أيام يف مدينة كوئتة يف باكستان، وانضم إىل الذين يقو
  �في سبِيلِ اِهللا أَمواتا بلْ أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ

ائزون اليوم على شرف أم يقتلون يف سبيل اهللا هم احلفكما قلت من قبل بأن أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية 
ولقد قلت أكثر من مرة من قبل أيضا بأن العدو ال يستطيع أن يبعد . ب إميامويقدمون تضحيات أرواحهم بسب

الشهيد الذي نال مرتبة الشهادة يف كوئتة . دينهم بإذن اهللا نتيجة قتلهم وسفك دمائهم عناملسلمني األمحديني 
. م١١/١١/٢٠١٢منظور أمحد بن السيد نواب خان احملترم وقد استشهد يف سيتالئيت تاؤن كوئته يف : امسه

امسها السيدة اغ ري املعروفة باسم السيدة ، و اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف عائلته بواسطة جدة والدهدخلت
 من تعد كانت وبذلك � املوعود املسيح بايعت وقد قاديان من القريبة ننغل قرية سكان من فكانت. اغو

 هناك ومن وال،ساهي حمافظة يف وسكنت باكستان إىل لعائلةا هذه هاجرت باكستان استقالل وبعد الصحابيات،
 حمال فتح الثانوية وبعد ،١٩٧٨ يف كويته يف ولد أيضا أمحد منظور الشهيد فكان. ١٩٦٥ يف كويته إىل انتقلت

 خرج ، فقداالستشهاد حادث تفصيل أما. عمله وازدهر قصرية مدة خالل عمله يف اهللا وبارك الكمبيوتر، قطَع لبيع
 فاعترضه األقدام، على مشيا البيت من القريب حمله إىل تاون ستاليت حي يف بيته من ١١/١١/٢٠١٢ صباح

 اشتبك قريبا املهاجم كان ملا لكن عليه النار إطالق وحاول إليه وتقدم أحدمها ونزل النارية الدراجة على راكبان
 البيت، إىل وركض منهما ختلص الشهيد لكن عليه ةَوالسيطر إمساكه يريدان فكانا العراك وبدأ منظور، الشهيد معه
 املهاجم فالحقه وسقط، البيت بوابة بعمود فاصطدم. اثنني كانا ألما البيت إىل يعود أن احلكمة من كان إذ

 األنف بني األمام من وخرجت رأسه مؤخرة فأصابت الثانية أما الرأس من قريبا طلقةٌ فمرت النار عليه وأطلق
  . راجعون إليه وإنا هللا إنا ا،فور شهيدا قطفس واجلبني،
 املعارضة، يف نشيطني ااورة احملالت أصحاب كان حيث الدينية، املعارضة يواجه طويلة فترة منذ الشهيد كان

 وآخر حني بني خان غازي ديره من يأيت شيخ هناك. األمحديني مبقاطعة منظمة محلة تقاد كانت املنطقة هذه ففي
 يف وينشر فيها، املعروف املدور املسجد من األمحديني قتل بوجوب الفتوى ويصدر هذه تاون يتستال حارة إىل

 حملل ااور املعاندين أحد حمل يف النار اضطرمت املاضية السنة يف. للجماعة معادية مثرية نشرات كلها املنطقة
 الشهيد حمل فكان رمادا، وحتولت كلها فيه البضاعة فاحترقت - األمور هذه من العربة يأخذون ال لكنهم– الشهيد
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 املوضوعة البالستيكية األلواح بعض سلمت حىت إعجازي بشكل محاه � اهللا لكن مباشرة النار ألسنة متناول يف
 الشهيد كان. هؤالء عيون لفتح تكفي ال األمور هذه لكن ذلك، برؤية مندهشني اجلميع فكان أيضا احملل أمام

 تقدم مالية مساعدة أو شيء إىل العائلة أفراد من أحد احتاج إذا وشفقة، ولطف حبب عائلةال أفراد مجيع يعامل
 يعود أحدهم يدع يكن ومل خاصة اجلماعة بضيوف يهتم وكان أيضا مضيافا كان. كان أيا ذلك وسد الشهيد
  .      الضيافة بدون

ائما على أن يستضيفهم يف بيته وكان يدبر كلما أتى الضيوف من املركز وأخذهم أحد معه كان املرحوم يصر د
كان يليب كل دعوة . الربنامج والضيافة يف بيته ملا يقارب أربعني أو مخسني شخصا وكان يعمل على الضيافة بنفسه

يف جملس سيتالئبت كان خيدم حاليا بصفته نائب قائد جملس خدام األمحدية . من دعوات اجلماعة بكل ما يف وسعه
كان .  يف جلنة احلراسة وجلنة التربية يف منطقتهاعضو، وكان ديداجلتحريك الديد واجلوقف ال تاون، وسكرتري

قبل استشهاده بأسبوع تقريبا شاهد والده يف . م٢٠٠٧الشهيد مشتركا يف نظام الوصية إذ قد انضم إليه يف عام 
كذلك . يودع موكب الزواج بنفسه) أي والد الشهيد(الرؤيا أن هناك ازدحاما من الناس مبناسبة زواج أحد وهو 

فاختفت زوجة . هما كلب أسود يف الطريق زوجها ويهامجيرأت زوجة الشهيد يف الرؤيا أا ذاهبة مع زوجة أخ
  . من حبل الوريد أمسكها زوجها وقالت هلا أن تدعو ولكن الكلب يالشهيد وراء زوجة أخ

يف (نعمانه منظور : ته السيدة شبانه منظور وابنتني امسهمالقد ترك الشهيد وراءه، والده السيد نواب خان، وأرمل
 سنوات، وابنا امسه توحيد أمحد ٨ سنوات، واألخرى امسها فائزة منظور بعمر ١٠عمرها ) مشروع الوقف اجلديد

لقد توفيت والدة الشهيد من . السيد مسعود أمحد وأخواتهو ا  سنوات، وأخ٦عمره ) يف مشروع الوقف اجلديد(
  . غري أن الزوجة الثانية لوالده حية ترزق بفضل اهللا تعاىلقبل، 

عهودهم بوفاء الفإن هؤالء الشهداء يقومون ب. سأصلي على هذه املرحومني صالة الغائب بعد صالة اجلمعة
وإخالصهم، ولكن عليكم أن تدعوا لباكستان بشكل عام ليأيت اهللا سريعا بأيام حيظى األمحديون فيها بسهولة ويسر 

بل يتقاتل هؤالء الناس فيما بينهم . لقد بدأ شهر احملرم ويتعرض فيه األمحديون ملشاكل أكثر. تنفسوا الصعداءوي
املسلمون يقطعون رقاب بعضهم بعضا لذا أرجو أن .  يتعلموا منه درسا أنأيضا أكثر من األشهر األخرى بدال من

وادعوا نظرا إىل الظروف الصعبة اليت تواجهها . هرتدعوا هلم بوجه خاص وتركزوا على الصدقات أيضا يف هذا الش
 املشاكل هاألمة املسلمة حاليا فادعوا أن يرشدهم اهللا ليختاروا طريق الصدق واحلق، حىت يتمكنوا من النجاة من هذ

قهم ندعو اهللا تعاىل أن يوف. ال يوجد طريق آخر لنجاة األمة احملمدية إال أن يؤمنوا بإمام الزمان. وأنواع العذاب
  . لذلك
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