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 كلهم،   قد أقلقت األحباب واألغيار الظروف السائدة يف العامل يف هذه األايم نتيجة وابء الكوروانال شك أن 

نإَساُن َما ََلَا: وهذا يذكران بقوله تعاىلمن كل حدب وصوب.  ابلقلق حماطإن العامل كله   (4 :)الزلزلة َوَقاَل اْلإِ

بيعة  ا ًة بطن األوبئة واالبتالءات حتل رحا اآلية ااذكورة إبجياز وقال إشيييييا سييييييدان اامليييييل  ااو و   يقول
 االبتالءات  لى مملرا يها.  ولكن يف هذا الزمن قد افتتحت أبوابُ احلال، 
ه بوجه  ام ليؤ وا حقوق خالقهم وحقوق خلقه و با ه أيضيييييييييييييا. ف   هذ ه األوبئة واآلفات لتنبيه الناسحتل هذ

مراض واألوبئة . هناك بعض األأيضييياالظروف جيب  لينا أن خنضيييم أمام ع تعاىل أكمر من قب قبل وننبه العامل 
 ظ منها نا أيضييييييييييا وال حتُ تؤثر فيسييييييييييالطوافني اليت  ندما حتل ابلعامل تؤثر يف اجلميم بشييييييييييكل  بيع .  ع  أ ا و 

 اجلما ات الرابنية كليا ألن قلك ينايف ِحَكم ع تعاىل. 
ربط  ال جيوز . فيمكن قول هذا الكالم بوجه  ام ولكنقد كمرت بشيييييدة بعد بعمة سييييييدان ااسيييييي  ااو و  

 األمحدينين ال حيق ألحد أن يقول أبو  ،الوابء اانتشر حاليا ابلطا ون الذب ت شى يف زمن ااسي  ااو و  
 ضعاف اْلميان.  همالذين أصيبوا به أو ماتوا بسببه 

أ  و ع تعاىل كمريا ألفرا  مجا يت لينقذهم، ولكن يمبت من القرآن أنين " للجما ة قال ااسييييي  ااو و  
ال فقد مشل خذوا  وفان نوح مم..... الكرمي أنه  ندما ينزل غضييب ع يتضييرر به المليياحلون أيضييا مم الطاحلني

توحات اليت ال ...وااعلوم أنه مل يعلم كل رجل وكل امرأة و  ل بوجه كامل ما هو اّ  اء نوح وما أ لته؟ اجلميم.
يف اجلها ،  وقد خاض المليييحابة مم رسيييول ع  حمليييلت يف احلروب كانت  نزلة آية  لى صيييدق اْلسيييالم.

غري أ م ، سيييييلمون ابَلزمية أيضيييييا أحياانوانلوا ال توحات، مث اندلعت احلروب يف زمن اخلل اء الراشيييييدين، وُمين اا
 "انلوا ال توحات بوجه  ام. 

يهم أ مال هدت إل، فعلى من  ُ يف هذه األزمة لقد قّدم جملس خّدام األمحدية  دً ا كبريًا من ااتطو ني
ن وأ ع  ا نيااسا دة وهم يقومون هبا أن يلتزموا ابالحتيا ات الالزمة ويقوموا أب اء واجب ااسا دة 

وليس  ن قلك يكون جهالً ألالتهلكة  ومنا سبب،  إىلجيتنبوا خمال ة هذه التدابري الوقائية، وأال يلقوا أن سهم 
 ، فعليكم ابختاق التدابري الوقائية بكل شدة. شجا ة

روا قلوبكم وتملاحلوا مم ع صلحا ك لى االهتمام بنظافة البيوت  أكد حضرتهمث   امال.وفوق كل قلك  هِّ
نه تعاىل لنا، و لينا أن خنضم أمام ع تعاىل ابليقني التام أ م توح  ينبغ  أن نتذكر  وما أن  ريق األ  ية 
 ونيقبل الد وات إن خضعنا أمامه خململني له، أما كيف تكوهو فت  لنا  ريق الد وات وإنه مسيم الد اء، 



لبشرية  ا وألحبائنا وأ زائنا وللجما ة ولاالستجابة، فهو أ لم هبا.  لينا بشكل  ام أن ند و ألن سن هذه
 كلها.

هناك كمري من الناس يف هذا العامل ال يتوفر لديهم أسباب احليطة والوقاية والذين ال تتوفر لديهم مرافق 
سعى مجا تنا تلألكل والشرب، رمحهم ع وإايان مجيعا. الالزمة وا  اا تلق  العالج واللالملحة وإمكانيات 

 .انت احلاجةغري األمحديني أيضا حيمما كو  مجيم األمحديني، الطبية إىل اتااسا دو وصل ااوا  الغذائية تأن 
 . ملةاخلال مدفو ني بعا  ة ااواساة وغاية ألن سنا بل نقوم هبانقوم هبذه اخلدمة  ون أب هدف 

فر  من أبناء اجلما ة  لى كل كل   ع  حِ ظركِّزوا كمريا  لى الد اء والد اء والد اء، مث قال حضرته:"
وأن نتشرف ب يض قبول  وإايكم ألن ند وه  األصعدة واجلما َة إمجاال ومحاهم وآمَنهم، وفقين ع 

 "أ  يتنا.
 وبعد قلك أوصى التجار أن يقللوا من أرابحهم هذه األايم يف ااوا  الغذائية، بغرض خدمة البشرية وهذا

وا أ مال جتارهتم يف هذه األايم   وفق ع "أل اء حقوق العبا  وال وز بقرب ع.  مجيم التجار أن يسريِّ
 ."بدافم ااواساة بدال من احلملول  لى أرابح غري ضرورية

 5يف اآلونة األخرية يف  خملص جدا جدا للجما ة الذب تويف بقضاء ع مث تناول حضرته قكر خا م 
ئت إان هلل وإان إليه راجعون. امسه انصر أمحد سعيد احملرتم. كان اارحوم انصر سعيد يتملف إبريل ال ا

لملا ق مم  القة احلب ا تربطهخبملال محيدة  دة، فكان يعمل  مله  نتهى اْلخالص والنشاط، وكانت 
عيد وأوال ه، وخالد ساخلالفة األمحدية، لقد ترك وراءه زوجته السيدة كلموم بيغم احملرتمة وابنه السيد خالد 

مميل أبيه اارحوم انصر سعيد،  سعيد احملرتم أيضا يعمل متطو ا يف احلرس اخلاص ابنتظام، جعله ع 
 ووفقه القت اء أثره، وأَلم زوجة اارحوم الملرب السلوان. 

رحوم هذه  ر ااغا وقد. ابلكمري من الشمائل احلسنةن يذكرون حماسنه، كان اارحوم متحليا و الكمري كتب 
وموفًيا  هد الوفاء. لقد وىف كل  هد قطعه  مم ع تعاىل . هذا ما  لى خري وجه الدنيا مؤ اي خدمته 

شاهدانه يف حياته. فهو من أولئك الكمريين الذين قال  نهم ااسي  ااو و   ليه السالم إ م شهداء. 
م. عُ أ لم ديني الذين توفوا هبذا اارض وغ ر َلند و ع تعاىل أن يعّد اارحوم من بينهم، ورِحم كلَّ األمح

 مغ رته.و رمحة ع  ه رضهم احلقيق ، أما حنن فند و ع تعاىل أن يكون كل واحد منهم ممن مشلت
 
 

 


