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 lخ  "Qلتقو�" 0سر�  بلغ  �7ألسى  �حلز;  من  مبزيد 
�ند � ٢٩ من � 7فا� حضر� مر|� 7سيم 0/د � 
�بريل ٢٠٠٧ عن عمر يناهز ãانني عاما. �نا هللا �7نا 

�ليه !�جعو;.
�لسال�  �ملهدi عليه  �إلما�  �لفقيد هو حفيد سيدنا 

7جنل سيدنا �ملصلح �ملوعوG !ضي �هللا. 
7ُلد حضرته � �7حد 0غسطس ١٩٢٧ � قاGيا;، 
�ند تلقى �لد!�سة �البتد�ئية على يد 0ساتذ� 0جال� � �
�ملد!سة �أل/دية × �لتحق باجلامعة �أل/دية بقاGيا;. 
7بعد �نقسا� ��ند هاجر �خلليفة �لثاR !ضي �هللا عنه 
�9 باكستا;، �لبلد �ملسلم �جلديد 7تركه !ضي �هللا 
عنه � قاGيا; ليمثل عائلة سيدنا �ملسيح �ملوعوG عليه 
�لسال� هناj 7كي يستأنس به 0فر�G �جلماعة. 7قد 

كرمه �هللا حيث خد� �جلماعة قر�بة ٦٠ سنة متتالية 
شغل فيها مناصب ~تلفة 70�ا منصب �لناظر (مدير 
عا�) 7هو � عمر تسعة عشر عاما فقط. �7 سنة 
١٩٧٧ عيَّنه سيدنا �خلليفة �لثالث (!/ه �هللا) 0م� 
�جلماعة � ��ند �7لناظر �ألعلى 7ظل �د� �جلماعة 
� هذ� �ملنصب قر�بة ٣٠ عاما �9 0; توفاx �ألجل 

�ملسمى � ٢٩ �بريل ٢٠٠٧. 
�0ى  07ظهر  جليلة  تضحيا@  �لفقيد  قد�  لقد 
�لطويلة.  �ملد�   xهذ خال�  �7لتحمل   lلص�  ägمنا
فقد توفيت جّدُته حضر� �لسيد� 0� �ملؤمنني نصر� 
جها; بيغم !ضي �هللا عنها � عا� ١٩٥٢ فتحمل 
�لصدمة �7حلز; هناj حيث تعذ! عليه �لسفر إللقا� 
�خر نظر� على جثما}ا �لطاهر. × � سنة ١٩٦٥ 
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تو� �7لدx �جلليل rيدنا 
!ضي   Gملوعو� �ملصلح 
يستطع   ¡7 عنه  �هللا 
من  باكستا;   9� �لسفر 
�ملتوتر�  �أل7ضا³  0جل 
عا�   �  × �لبلدين.  بني 
١٩٩١ عند |يا!� سيدنا 
�هللا  !/ه  �لر�بع  �خلليفة 
لقاGيا; نا� شر� �لقيا� 
 .iبترتيبا@ �ملؤمتر �لسنو
  x�7جلدير بالذكر 0; هذ
فيها  يز7!  مر�   �70 هي 
�إلما�  سيدنا  خليفة 
السال�  عليه   iملهد�
�ند � �نقسا�  بعد  قاGيا; 

سنة ١٩٤٧.
 !�|  ٢٠٠٥ سنة   �7
�ملؤمنني  0م�  سيدنا 
 x0يد 0/د  مسر7!  مر|� 
�لعزيز   xبنصر تعا9  �هللا 
�ملر�   xهذ  �7 قاGيا; 
�لفقيد   �0شر 0يضا 
�لال|مة  �لترتيبا@  على 

للمؤمتر.
 xبتبش� �نضم  7لقد 
كب�   Gعد  xG7جهو

 9�  Gجلد� �ملبايعني  من 
�إلسالمـية  �جلماعة 
على  7سهر  �أل/ديـة 

تربيتهم 7!عايتهم.
كا; حضرته حليم �لطبع 
عاملا جليال 7خطيبا با!عا 
لرعيته حائز�  7قائد� 5با 
�7حتر��  �حتر�مهم  على 
من   70 حوله  من  كل 
مسلمني  من  به  �حتك 
7من  مسلمني.  غ�   70
حريصا  كا;  0نه  ¤ائله 
 �ضيو خدمة  على 
 iملهد� �إلما�  سيدنا 
يأتو;  كانو�  �لذين 
�ألماكن  لزيا!�  قاGيا; 
 �  j�7الشتر� �ملقدسة 
فكا;   ،iلسنو� �ملؤمتر 
´فا7�  بنفسه  يستقبلهم 
�لساعا@   � ح°  بالغة 

�ملتأخر� من �لليل.  
�لسيد�  حضرته   ä7تز
�ملحترمة   r7لقد� 0مة 
بنت �لدكتو! حضر� م� 
5مد ��اعيل !ضي �هللا 
عنه – 7هو 0خو �لسيد� 

�هللا  !ضي  �ملؤمنني   �0
عنها.

يدعى  �7حد�  �بنا  خلف 
مر|� كليم 0/د �ملحتر� 
�ملقيم � 7الية "فرجينيا" 
�ملتـحد�  بالواليـا@ 
�ألمريكية، 7ثالÙ بنا@ 
�لعليم  0مة  �لسيد�  هن 
|7جة  �ملحترمة  عصمة 
منصو!  نو��   gألستا�
0/د خا; �ملحتر� 7كيل 
�لتبش� مبؤسسة �لتحريك 
باكستا;.  !بو�،  �جلديد 
�لكرمي  0مة  �7لسيد� 
|7جة  �ملحترمة  كوكب 
ماجد  �ملتقاعد  �لكابنت 
0مني  �ملحتر�  خا;  0/د 
"طاهر"  معهد  مشر³7 
0مـر�£  لد!�سـا@ 
بربو�،  7عالجها  �لقلب 
باكـستا;. �7لسيد� 0مة 
|7جة  �ملحترمة   ��لر�
�بر�هيم  �لسيد  �لدكتو! 

منيب 0/د �ملحتر�. 
�نتقا�   من  0سبو³  7بعد 
�لرفيق   9� حضرته 

حضر�  خصص  �ألعلى 
مر|� مسر7! 0/د خطبة 
٤مايو  بتا!يخ  �جلمعة 
عن  للحديث   ٢٠٠٧
هذ�  7خصائل  ¤ائل 
 çتفا Qلرجل �لعظيم �لذ�
 ¡7 �جلماعة  خدمة   �
7حني   ;�  i0  � يتأخر 
غا�  بكل  �لتضحية   �
�عال�  سبيل   � 7نفيس 

كلمة �حلق.        
!/ته  بو�سع  �هللا   xتغمد
جنانه  فسيح  G07خله 
قدمي  عند   xمثو� 7جعل 
سيدنا �ملصطفى صلى �هللا 

عليه 7سلم.
 "Qلتقو�" 0سر�  ترفع 
�لقلبية   i|لتعا� 0خلص 
�ملؤمنني  0م�  لسيدنا 
عائلة   G7ألفر� �هللا   xنصر
 Gملوعو� �ملسيح  سيدنا 
7عائلة  �لسال�  عليه 
خاصة  بصفة  �ملرحو� 
يسـد   ;0 �هللا  7ندعو 
 iائل 7يثر�� íهذ� �لفر�

�جلماعة بأمثاله.




