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 سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيزاليت ألقاها أمري املؤمنني 

 م24/7/2020 بتاريخ اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
 يف مسجد املبارك يف إسالم آابد بربيطانيا

****** 
ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من حمم  أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن 
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َُّالِ نيَ    .، آمنيَوال ال
معركة  مع النيب  . فقد شهد سعد بن أيب وقاص كان اْلديث يف اخلطبة املاضية جارَّي عن سعد

ريها من الْزوات كلها. كان من أفُل حبدر وأُ  د واخلندق وصلح اْلديبية ومعركة خيرب وفتح مكة َو
مل يبق يف  . وقد جاء يف رواية أن اْلروب اليت خاضها مع النيب  الرسول من بني أصحاب رماةال

 إال طلحة وسعد رضي هللا عنهما.  إحداها معه 
ُْْزو َمَع النَّيبِ  :  ، فيقولتيف الْزوا رو  مع النيب يروي سعد مبي نا حالة اخل َوَما لََنا َطَعاٌم ِإالَّ  ُكنَّا نـَ

َُُع اْلَبِعريُ َأْو الشَّاةُ َما َلهُ ِخْلطٌ  َُُع َكَما َي َما لََنا َطَعاٌم ويف رواية أخرى: ... .َوَرُق الشََّجِر َحَّتَّ ِإنَّ َأَحَداَن لََي
َلِة أَْو اْْلَبَـَلةِ   .ِإالَّ َوَرُق اْْلُبـْ

 .وأول من رمى يف سبيل هللا، وذلك يف سرية عبيدة بن اْلارث أول من أهرق الدمسعد بن وقاص كان 
 بيدة بن اْلارث. ع سريةهذه السرية وقعت يف ربيع األول يف السنة الثانية من اهلجرة الشريفة وتسمى 

ومع  اوقد ذكرُت جزءا منها أو كله -يف كتابه "سرية خامت النبيني" يف ذكرها  يقول مرزا بشري أمحد 
 : يقول مرزا بشري أمحد  -ذلك سأذكرها هنا أيُا

ه حتت إمرة أحد أقاربراكبا من املهاجرين  ستون كتيبة قوامها  يف أوائل أَّيم ربيع األول أرسل رسول هللا 
. لى املدينةعجمات قري  حد   هلضع امسه عبيدة بن اْلارث بن املطلب. وكان اهلدف من هذه البعثة و 

ع بني مكة واملدينة اليت تق -عبيدة بن اْلارث وأصحابه مسافة معينة وصلوا إىل ثنية املرة  فبعد أن قطع
أيب  حتت زعامة عكرمة بن َمنيِ يني ابلسالح خمجَ وإذ بشابني مدجَّ  -أثناء اهلجرة وقد مر  هبا النيب 

وراء املسلمني  أنهم ظنا منوتقهقروا  شركنيحزب امل ُذعرحَّت  نيالفريق فتمت املواجهة والرماية بنيجهل. 



ة بن َزوان مرو وعتبقداد بن عامليالحقهم املسلمون َري أن اثنني من جي  املشركني، ومها  مل، فاً مدد
 وقد نوَّي  كاان قد خرجا مع قري  إهنماعكرمة بن أيب جهل والتحقا ابملسلمني. وقد قيل  انشقا من كتيبة
جرة خوفا ا ولكن مل يقدرا على اهلابملسلمني كلما سنحت هلما الفرصة ألهنما كاان قد أسلما سر  االلتحاق 
 من قري . 

سعد بن أيب وقاص على كتيبة قوامها مثانون  األوىل يف العام الثاين من اهلجرة أم ر رسول هللا  مجادىيف 
 العدو. حفة يف اْلجاز ولكن مل يواجهوا رار اليت تقع قرب اجلمهاجرا وبعثهم إىل اخل

ذكرهتا أيُا  وقد ،األخرى، وشهدها سعد أيُا مجادىمث هناك سرية عبد هللا بن جح  اليت حدثت يف 
استطالع  أراد النيب ختصار نقال عن سرية خامت النبيني، وبيانه أن من قبل، ولكن أذكرها هنا أيُا اب

 املباَتة رةبُْية محاية املدينة من خطر الْا هم يف وقت مناسبعلى نواَّيلع حتركات قري  عن كثب ليط  
ي  ليسهل رجاال من قبائل خمتلفة من قر  حبكمته ل مجاعة من مثانية من املهاجرين ضم إليهاعليها. فشك  

حَّت عند إرساله هذه اجلماعة  استكشاف نواَّي قري  اخلفية. وأم ر عليها عبد هللا بن جح ، ومل خيرب 
عن اجلهة اليت سرُيَسل إليها وال عن اهلدف وراء إرساله، بل أعطاه رسالة خمتومة وقال إن فيها ها أمري 

وعليك أن تسافر من املدينة إىل جهة كذا وبعد أن تقطع مسافة يومني ميكن أن تفتح  ،تعليمات لك
وجد و الة النيبِ  سمسافة يومني فتح ر  الرسالة وتعمل مبا ورد فيها. خر  عبد هللا وأصحابه وعندما قطعوا

وإذا كان ، هبا انأحوال قري  وأخربِ  أن اذهب إىل وادي النخلة بني مكة والطائف واستطلعْ  تعليما فيها
أحد من أعُاء اجلماعة مرتددا يف البقاء فيها بعد علِمه بطبيعة املهمة وأراد العودة فله ذلك. قرأ عبد هللا 

 أنفسهم ابإلمجاع وبكل سرور هلذه املهمة. م اجلميع هذا األمر على مسامع أصحابه، وقد  
رحلت هذه اجلماعة إىل النخلة، ويف الطريق فقدوا مجل سعد بن أيب وقاص وعتبة بن َزوان فانفصال عن 

م ز أصحاهبما يف البحث عن بعريَيهما، ومل يتم العثور على سعد بن أيب وقاص وعتبة بن َ وان على الَر
 . اجلماعة ستة أشخاص فانطلقوا يف مهمتهمبقي يف ، وهكذا من البحث الكثري

وليس" أنه يقول عن سعد بن أيب وقاص  وهبذا الشأن ذكر مرزا بشري أمحد  مستشرقا امسه "ماَر
. ولكن ن اجلماعةعتخل فا عمدا لي وأصحابه خللق الشبهات أن سعد بن أيب وقاص وعتبة تركا بعريَيهما

 إخالصهما، وقد قُتل أحدمها يفو ة هذين املخلَصني اْلق أن كل حادث يف حياهتما شاهد على شجاع
 فتح العراق يف حَّت جداخطرية كثرية و   َزوة بئر معونة على يد الكفار. أما الثاين فقد اشرتك يف معارك

وليس  هناية املطاف، لذا فإن إاثرة الشبهة املذكورة حبقهما بناء على أفكار خمرتعة ليس إال نصيب ماَر
وليس يد  وحده. واألَرب من ذل  تعصب والعناد!!المن مرتفعا عن كل نوع  عي يف كتابه أنه أل فهك أن ماَر



ومعرفة  إىل النخلة وانشْلوا يف استطالع نواَّي كفار مكة هذهالصْرية  املسلمني مجاعةت وصلفباختصار، 
وا شك  يق بعُهم رؤوسهم انوين إخفاء مهمتهم حَّت يظن الناس أهنم جاؤوا معتمرين فال ختطيطهم، وحل  

يقها من الطائف إىل ُمر  هبم يف طر ـيف أمرهم. ومل متض فرتة طويلة على وصوهلم هناك وإذا بقافلة صْرية تَ 
اضطر املسلمون إىل أخذ القرار أن  السائدة آنذاك حبكم الظروفو مكة، وواجهت اجلماعتان بعُهما. 

مل أيمرهم النيب و  كانوا راَبني يف هذا القرار،  أهنم ماأيسروا أهلها أو يقتلوهم، مع إما أن يهامجوا القافلة و 
  بذلك. فهامجوهم ابسم هللا فُقتل أحد من الكفار وُأسر اثنان وفر  الرابع ومل يتمك ن املسلمون من إلقاء

 . خطتهمالقبض عليه، وهكذا مل تنجح 
عندما بلغ و على أية حال، أخذ املسلمون أمتعة القافلة وعادوا إىل املدينة مسرعني مع األسرى والْنائم. 

خذ مال الشهر اْلرام، ورفض أن أي ما أمرُتكم ابلقتال يفأهنم هامجوا القافلة سخط كثريا وقال:  النيبَّ 
وكان السبب  اْلرام.كوا حرمة الشهر أن املسلمني هت كبرية  قري  ضجة ت. ومن انحية اثنية أاثر الْنيمة

 امسه عمرو بن اْلُرمي.  هلم أيُا من وراء ضجتهم أن الذي قُتل يف الْارة كان زعيما كبريا
 اص وعتبةوملا كان سعد بن أيب وقإطالق سراح أسريَيهم، طالبنِي  مث جاء شخصان من قري  إىل املدينة 

ني. لذا ترتكهما حيَّ  هما قري  فلنـليهما كثريا أنه إذا وجدتْ عخائفا  مل يعودا بعد، وكان النيب  بن َزوان
 الكم.وقال: عندما يعود أصحايب إىل املدينة خبري سأطلق سراح رج ما مل يعودا إليهما األسريين تسليم رفض

 . وقد تركت على أحدمها إقامته يف املدينة أتثريا عميقا حَّت أسلمسراح األسريين فلما عادا، أطلق 
 يف حادثة بئر معونة. الحقا اسُتشهدو 

يف كتابه سرية خامت النبيني الظروف السائدة قبل بداية اْلرب يف موقعة بدر   سج ل مرزا بشري أمحد
 فكتب ما يلي:
التقدم السريع حنو بدر، وعندما اقرتب من بدر طلب من أيب بكر الركوب وراءه ْلاجة مل  بدأ النيب 

جي  املسلمني، وعندها صادفوا شيًخا من البدو وعلما منه خالل  عنبعيًدا  اذكر يف الرواَّيت، وتقدمتُ 
 ، عادا.حينئذ اْلديث معه أن جي  قري  قد وصل إىل قرب بدر،

عليا، والزبري بن العوام وسعد بن أيب وقاص لتقصي األخبار، وعندما دخل هؤالء وادي  وأرسل النيب  
ود ن أحد الينابيع، فأخذوهم على حني َرة وقبُوا على عبد  أسبدر، رأوا بعض املكيني جيمعون املياه م

، فاستفسر منه بلهجة رقيقة عن مكان جي  قري ، فأجابه أن اجلي  أخذوه معهم إىل النيب و منهم 
خييم وراء الكثبان الرملية اليت كانت أمامهم، وعندما سأله عن عددهم أجاب إنه جي  كبري لكنه ال 



حنو  كم ينحرون كل يوم من اإلبل، فقال عشرة، فاستدار النيب :  سأله يعرف ابلُبط عددهم، ف
 أصحابه وقال: "إن عددهم حوايل األلف"، وكانوا ابلفعل هبذا العدد.

 .سابقاي ذكرت هذا اجلزء أيُا بشيء من التفصيل لعل  
سان مع أنه مل ر أنه كان حيارب بشجاعة متناهية كالف ورد فيها هناك رواية عن شجاعة سعد يف َزوة بدر

 ألجل ذلك مسي بفارس اإلسالم. ،يكن على الفرس
 عند حدوث الفوضى. يوم أحد  كان سعد ابن أيب وقاص من بني بعض الصحابة الذين ثبتوا مع النيب 

يف هذه   النيب رمىهو الذي و عتبة بن أيب وقاص أخو سعد من قبل املشركني يف َزوة أحد اشرتك و 
ن عتبة هو ذلك : إ، قالالْزوة. لقد ذكر اخلليفة الرابع رمحه هللا هذه الواقعة يف أحد خطاابته كالتايل

. وكان أخوه سعد بن أيب وقاص حيارب فكسر رابعيته ودم ى وجه الرسول  الشقي الذي رمى النيب 
 ما حرصت وهللا سعد:ام فقال من طرف املسلمني. فلما علم عن شقاوة عتبة امتأل صدره بثورة االنتق

تله صفوف املشركني مرتني أطلب أخي ألق اخرتقتُ لقد  على قتل رجل قط كحرصي على قتل أخي.
ان الثعلب، فلما كان ألطفئإراًب إراًب وأمزقه  : رسول هللا  يلالثالثة قال  تثورة صدري لكنه راغ مين رَو

 .َّي عبد هللا! أتريد أن تقتل نفسك؟ فكففت ملا كفاين منه النيب 
يوم أحد إال قليل من الصحابة وكان سعد ابن أيب وقاص منهم، كتب مرزا بشري  مل يثبت مع النيب 

 املوقف كما يلي: عنه يف هذا أمحد 
مرة: َّي سعد!  وهو كان يرمي هبا األعداء بشدة. وقال  السهام سعداً  يناولبنفسه  كان رسول هللا 

 اْرِم ِفَداَك أيب وأُم ي، وظل سعد يفتخر هبذه الكلمة طوال حياته.
 .ِكَنانـََتُه يَوَم ُأُحد ، َفقاَل: اْرِم ِفَداَك أيب وأُمِ ي  ويف رواية قال سعد بن أيب وقاص: نـََثَل يل النيب  

، قَاَل َلهُ يـَْوَم ُأُحد : ارْ  َرُسوُل اَّللَِّ  : َما مَجَعَ قَاَل َعِليٌّ  ِم ِفَداَك َأاَبهُ َوأُمَّهُ أِلََحد  ِإالَّ ِلَسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاص 
ُْاَلُم اْْلََزوَُّر. )سنن الرتمذي  ( كتاب األدب عن رسول هللا،  َأيب َوأُمِ ي َوقَاَل َلُه: اْرِم أَيـ َها اْل

زبري لاحول هذا األمر أنه قد ورد يف التاريخ عالوة على سعد بن أيب وقاص اسم يل  تْ لَ وهنا مالحظة أرسِ 
 : فداك أيب وأمي. وهذا ما ورد يف رواية يف البخاري.بن العوام أيُا الذي قال له النيب 

ْن اْلُمْشرِِكنَي َكاَن َرُجلٌ مِ   :قَالَ  ،مَجََع َلهُ أَبـََوْيِه يـَْوَم ُأُحد   عن سعد وهو يروي ما حدث يوم أحد: َأنَّ النَّيبَّ 
م  لَْيَس ِفيِه فـَنَـَزْعُت َلُه ِبَسهْ  :قَالَ  ،اْرِم ِفَداَك َأيب َوأُمِ ي :)أي لسعد( َقْد َأْحَرَق اْلُمْسِلِمنَي فـََقاَل َلُه النَّيب  

َبُه َفَسَقَط فَاْنَكَشَفْت َعْوَرتُهُ  َُِحَك َرُسوُل اَّللَِّ  ،َنْصٌل فََأَصْبُت َجنـْ )صحيح مسلم, كتاب فُائل  . َف
 الصحابة(



كتب التاريخ أنه كان يدعى حبان. ورمى   سجلتلقد وردت يف رواية أخرى واقعة هذا املشرك الذي 
سعًدا  حبان بسهم فأصاب ذيل أم أمين وكانت تسقي اجلرحى، فأخذ حبان يُحك، فناول النيب 

 .رسول هللا  ع مستلقيا وبدت عورته، فُحكسهًما فرمى به فوقع السهم يف ثْرة حنر حبان، فوق
د ديث السابق، وهي مالحظة جيدة ور اْلصحيح مسلم وكتبوا مالحظة على  "مؤسسة نور"لقد ترمجت 

ا ولكنكانت على منة هللا تعاىل أنه أزاح من الطريق عدو ا خطريًا   فيها: إن فرحة النيب  سهم مل ب جد 
 يكن له نصل.

  ويف رواية: رمى سعد يوم ُأحد أَلف سهم. 
كان سعد ابن أيب وقاص من الشهود الذين وقعوا على االتفاقية عند صلح اْلديبية. ويوم فتح مكة كان 

 حيمل لواء من ألوية املهاجرين الثالث.
عنه: مرضت مبكة وأوشكت على املوت، فجاءين رسول  هو لقد مرض سعد عام حجة الوداع، ويقول

، َواَل يَرُِثيِن ِإالَّ ابـَْنٌة يل، أَفَأََتَصدَُّق بِثـُُلَثْي َمايل  يعودين، فـَُقْلُت: َّي رسول هللا  هللا  ؟ قَاَل: َأاَن ُذو َمال 
الثـ ُلُث؛ َوالثـ ُلُث  »، قـُْلُت: فَالثـ ُلُث ََّي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: «ال»، قـُْلُت: فالنصف ََّي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: «ال»
ِنَياَء، َخرْيٌ ِمْن َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة يـََتَكفَُّفوَن النَّاسَ »مث قال: «. ريٌ َكثِ  َْ ، َوِإنََّك َلْن تـُْنِفَق ِإنََّك َأْن َتَذَر َوَرثـََتَك َأ

ِْي هِبَا َوْجَه اَّللَِّ ِإالَّ ُأِجْرَت هِبَا، َحَّتَّ َما ََتَْعُل يف يف  اْمَرأَِتكَ  َت : فـَُقْلُت: ََّي َرُسوَل اَّللَِّ، ُأَخلَُّف ، قَالَ «نـََفَقًة تـَبـْ
ِْي ِبِه َوْجَه هللِا ِإالَّ اْزَدْدَت بِ »بـَْعَد َأْصَحايب؟ قَاَل:  َت ِه َدَرَجًة َورِفْـَعًة، َوَلَعلََّك ِإنََّك َلْن خُتَلََّف فـَتَـْعَمَل َعَماًل تـَبـْ

َُرَّ بِ  َتِفَع ِبَك أَقْـَواٌم، َوُي اللَُّهمَّ أَْمِض أِلَْصَحايب : » ويف رواية دعا النيب«. َك آَخُرونَ َأْن خُتَلََّف َحَّتَّ يـَنـْ
 «.ِهْجَرهَتُْم، َواَل تـَرُدَُّهْم َعَلى َأْعَقاهِبِمْ 

وأان مريض قال: هل أوصيت؟ قلت نعم. قال: ِبَكم؟ قلت: أوصيت  رسول هللا  ويف رواية: دخل علي   
فما زال يقول  ،شرلعُ اب لولدك؟ قلت: هم أَنياء خبري. قال: أوصِ  مبايل كله يف سبيل هللا. قال: فما تركتَ 

حَّت قال: أوص  (ينصحه ابإلقالل منه كان سعد يريد أن يتصدق مبال أكثر وكان النيب ) ،وأقول
 ابلثلث والثلث كثري.

 عدم جواز الوصية ألكثر من الثلث.إن أهل العلم والفقه يستنتجون من هذه الرواية 
أبن األحاديث تؤيد أن إنفاق اإلنسان يف سبيل هللا ما زاد عن حاجته ليس  لح املوعود يقول املص

إمنا  ،: جييء أحدكم مباله كله يتصدق به وجيلس يتكفف الناسحكًما إسالمًيا. فقد قال رسول هللا 
 الصدقة عن ظهر َىن.



ِنَياَء َخرْيٌ ِمْن َأْن تَ كذلك قال  َْ " )صحيح البخاري،  َذَرُهْم َعاَلًة يـََتَكفَُّفوَن النَّاَس.: "أن َتَذَر َوَرثـََتَك َأ
  كتاب اجلنائز(

ماله يف سبيل هللا، ولكن الرسول  ثلَثيأراد أن يوصي ب كذلك قد ورد يف اْلديث أن سيدان سعدا 
  هناه عن ذلك. فقال أوصي بنصفه؟ فمنعه النيب عن ذلك. فقال: بثلث املال؟ فسمح له النيب بذلك
 الثلث، والثلث كثري.وقال 
أبن اإلسالم أيمر أبن ينفق اإلنسان يف سبيل هللا ما زاد عن حاجته ظن  يتناىف مع تعاليم اإلسالم فكرة فال

 من الدراهم. اآلالفمئات وخيالف عمل الصحابة؛ ألن بعُهم ترك لورثته إراث يبلغ 
 يـَُعوُدين فـََوَضَع َيَدُه َبنْيَ َثْدَييَّ َحَّتَّ َوَجْدتُ  َمِرْضُت َمَرًضا َأََتين َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َسْعد  قَالَ ويف رواية 

بَُّب فـَْلَيْأُخْذ بـَْرَدَها َعَلى فـَُؤاِدي فـََقاَل ِإنََّك َرُجٌل َمْفُئوٌد اْئِت اْْلَاِرَث ْبَن َكَلَدَة َأَخا ثَِقيف  فَِإنَُّه َرُجٌل يـََتطَ 
َك هِبِنَّ َسْبَع   .مَتَرَات  ِمْن َعْجَوِة اْلَمِديَنِة فـَْلَيَجْأُهنَّ بِنَـَواُهنَّ مُثَّ لِيَـُلدَّ

 هافي يدفنوهأمر شخصا لالعتناء بسعد يف مكة وأكد له أنه إذا مات يف مكة فال  يف رواية أن النيب 
 بل جيب أن حُيُروا جثمانه إىل املدينة فيدفنوه هناك.

لكنه اثبت من  بنفسه يصطادمل يكن  أن النيب  عن سعد  يقول سيدان املصلح املوعود 
سعَد بن أيب وقاص وقال له انظر  األحاديث أنه كان أيمر ابلصيد، ففي إحدى الْزوات طلب النيب 

إىل ذلك الْزال فارِمه، فلما أراد أن يطلق السهم وضع حُرته ذقنه على كتفه ودعا هللا أن جيعل سهمه 
 قد شرَّف سعدا بتوفيقه لفتح العراق.  كان هللا   ال خيطئ.

. فشكوا إىل كسرهاأثناء حفر اخلندق حول املدينة عند َزوة األحزاب وجد الصحابة صخرة مل يستطيعوا  
كرب  ف ثالث مرات ويف كل مرة انكسر جزء من الصخرةفأتى وأخذ املعول وضرب الصخرة  رسول هللا 
البيُاء  أُريُت قصور املدائن بعد إحدى الُرابت قال و . الصحابة وراءه بصوت عال، فكرب   النيب 

 . قد حتقق على يد سيدان سعد  تنهدم. وهذا ما رآه النيب 
قوَتن كبريَتن، مها لكسرى وقيصر. وكان جزء كبري من العراق حتت سلطة كسرى، حول العرب كانت 

وكانت يف مدين قصور ملكية. وكانت معارك املدائن والقادسية وهناوند وجلولة املشهورة بقيادة سيدان 
ة، فلما َتاه اجلنوب على ضفة هنر دجل بْدادعلى مسافة قصرية من دائن املتقع سعد بن أيب وقاص. 

ُعمِ رت هنا مدائن كثرية واحدة بعد أخرى، مساها العرب املدائن. القادسية أيُا مدينة يف العراق، حيث 
ميال من  15حصلت معركة مشهورة بني املسلمني والفرس، ومدينة القادسية املعاصرة تقع على بُعد 

لو مرت من مهدان العاصمة يف والية مهدان، أما يك  70قع على بعد الكوفة. هناوند مدينة إيرانية حاليا وت



رس ومسيت دجلة. وكانت هناك معركة بني املسلمني والفاليمىن لُفة الجلولة فهي مدينة عراقية وتقع على 
 جلولة ألهنا كانت قد امتألت جبثث الفرس. 

فأذن دود( انوا يزعجون كثريا على اْل)ألهنم ككان املثىن بن حارثة قد استأذن أاب بكر أن يْزو ابلعراق 
من اخلليفة أرسل  يف الشاماملدد أبو عبيدة  طلبوأرسل لنجدته خالد بن الوليد جبمع كبري، مث حني له، 

سيَدان خالد بن الوليد. فخلف سيدان خالُد بن الوليد سيدان املثىن لكنه خبرو   له سيدان أبو بكر 
 همة. سيدان خالد من العراق توقفت هذه امل

خليفة اهتم من جديد مبهمة العراق، كان سيدان املثىن قد أصاب العدو هبزائم  فلما صار سيدان عمر 
متتالية يف دوية ومعارك أخرى، واحتل جزءا كبريا من العراق، وكان العراق يومذاك حتت سلطة كسرى. 

لوا حاكمهم الوارث الية، جعوفتحت عيوهنم انتصاراهُتم املتتعسكرية املسلمني ال فلما علم الفرس بقوة
، وأشعل نيياألصلي لكسرى أي يزدجرد بدال من امللكة كوران دخت. فجمع فور توليه اْلكم قوى اإليران

نريان االنتقام من املسلمني يف البلد كله، ويف هذه األوضاع اضطر سيدان املثىن أن يتخلف عن اْلدود، 
 للنهوض ضد  وا املسلمنيحث   وقدعربية اخلطباء املثريين، نشر يف اجلزيرة ال فلما علم بذلك سيدان عمر 

كسرى، فنشأ محاس يف العرب وتدفق املسلمون املخلصون إىل العاصمة. استشار سيدان عمر من جيب 
أن يقود هذه املعركة، وإثر التشاور استعد حُرته أن يقودها بنفسه، لكن سيدان عليا وكبار الصحابة 

فاقرُتح اسم سعيد بن زيد، وقام سيدان عبد الرمحن بن عوف وقال َّي أمري املؤمنني اآلخرين عارضوا ذلك، 
اص. سعد بن أيب وق :قد عرفت رجال مناسبا لقيادة هذه املعركة، فلما سأله سيدان عمر من هو قال

عن سعد إنه رجل شجاع رام. كان  فأمجع الناس على سيدان سعد بن أيب وقاص، وقال سيدان عمر 
كوفة الني قار وهو مكان ب ملثىن ينتظر سيدان سعدا برفقة مثانية آالف خملص شجاع، يف ذيسيدان ا

وواسط، إذ جاءه نداء ربه فتويف، فخلَّف أخاه سيدان املعىنَّ أمرَي اجلي ، فقابل سيدان املعىن حبسب 
على ثالثني ألف  ياألوامر سيَدان سعدا وبلَّْه رسالة سيدان املثىن. مث رأى سيدان سعد جيشه وكان حيتو 

إنسان تقريبا، فنظم اجلي  وقسمه على األمين واأليسر وعنيَّ عليهم أمراء وتقدم وحاصر القادسية. وكان 
ألف ويف جيشهم ثالثون فيال، وكان  280وكان قوام جي  الكفار ، هجرية 16ذلك يف أواخر سنة 

عبة، ومن أجل ذلك أرسل املْريَة بن ش يقود اجلي  اإليراين رستم. دعا سيدان سعد الكفار إىل اإلسالم
فقال له رستم إنكم فقراء وتقومون بكل هذا للتخلص من الفقر، فسوف نعطيكم حَّت تشبعوا. فردَّ عليه 

، إذا قبلتموها فهو خري وندعوكم لإلميان إبله واحد ونبيه  سيدان املْرية إان قد لبَّينا دعوة رسول هللا 
ف حتسم أمران، فامحرَّ وجه رستم َُبا من هذا اجلواب. فلما كانوا هم لكم، وإال فالسيف واْلرب سو 



قد بدأوا وكانوا يريدون اْلرب، لذا قال له املْرية حنن ال نريد القتال، وإمنا ندعوكم إىل اإلسالم لكنكم إذا 
شمس لأبيتم إال اْلرب فسوف حيسم أمران السيُف. على كل حال امحر وجهه وملا كان مشركا قال أقسم اب

والقمر سوف نبدأ القتال قبل طلوع الصبح، وسوف نقتلكم مجيعا. فقال سيدان املْرية ال حول وال قوة 
 إال ابهلل، أي أن القوة كلها هلل وحده، مث ركب حصانه. 

أن يدعوهم أوال إىل اْلق، فأرسل إليهم سيُدان سعد الشاعَر املشهور  تلقَّى سيدان سعد من سيدان عمر 
معديكرب وسيدان أشعث بن قيس الكندي يف وفد، فلما قابال رستم سأهلما عمرو بن َدان والفارس سي

أننا  أين تذهبان قاال ملقابلة واليكم، فجرت بينهم مكاملة مفصلة، فقال أعُاء الوفد لقد وعَدان نبُينا 
قام سيدان فسكم، و سنملك أرضكم، فطلب رستم كيسا من الرتاب وقال هذه هي أرضنا فامحلوها على رؤ 

لك هبذا خريا أننا سننتصر، وسوف من أتفاءل :عمرو بن معديكرب سريعا ومحل الكيس، وانطلق قائال
أرضهم. مث بلْوا بالط ملك إيران، ودَعوه إىل اإلسالم فُْب َُبا شديدا قائال انصرفوا من بالطي ولو 

وس اْلرب، يُنسى. ظُهَر اخلميس ُدق انقمل تكونوا ُرسال ألمرت بقتلكم. مث أمر رستَم أن يلقَّنهم درسا ال 
وكربَّ سيدان سعد ثالاث وبدأت املعركة عند التكبرية الرابعة، وكان سعد مريُا، ويقود اجلي  جالسا يف 

 َرفة قصر عذيب.  
ملا توىل العرَش "يزدجرُد"  أيُا هذا اْلادث فقال: يف عهد سيدان عمر  قد ذكر املصلح املوعود 
خذ يف التجهيزات اْلربية على نطاق واسع يف العراق ضد املسلمني، وج ه إليه عمر حفيُد "خسرو" وأ

  جيًشا حتت قيادة سعد بن أيب وقاص فاختار سعد منطقة القادسية للمعركة، وبعث خبريطتها .
. فُأعجب عمر هبذا االختيار، ولكنه كتب إىل سعد أن عليه قبل اخلوض يف اْلرب ضد إىل عمر 
راين أن يبعث إليه وفًدا يدعوه إىل اإلسالم. فبعث وفًدا ملقابلة امللك. وملا وصل إليه الوفد قال امللك اإلي

لرتمجانه قل هلؤالء: ملاذا جاؤوا هنا؟ فقام رئيس الوفد نعمان بن مقرن وقال يف جوابه: إن هللا تعاىل قد 
ال لندعوك ط يف هذا الدين، وما جئناك إبعث فينا نبي ا أَمران بنشر اإلسالم ودعوة الناس كلهم إىل االخنرا

إىل اإلسالم. فُْب امللك "يزدجرد" من جوابه وقال له: إنكم أمة مهجية أتكل امليتة. فإذا كان اجلوع 
قد دفعكم إىل اهلجوم علينا فإين معطيكم من األموال ما يُمن لكم األكل والشرب وامللبس مطمئن ني. 

م من ذلك يتهم املسلمني، مث قال:( فخذوا مين هذه األموال )مع أهنم أنفسهم كانوا بدؤوا ابْلر  ب ابلَر
وارجعوا إىل بالدكم، )أْي ختلوا عن اْلفاظ على حدود بالدكم وَدُعوين أفعل ما أشاء وأحتل  هذه املنطقة( 

 وال هتلكوا أنفسكم ابْلرب ضدان. 



وصدق.  سلم وقال: إن ما قلَت فينا حقفلما انتهى امللك من كالمه قام املْرية بن زرارة من ِقبل الوفد امل
ال شك أننا كنا أمة وحشية أتكل امليتة والثعابني والعقارب واجلراد والسحايل. ولكن هللا تعاىل قد تفُل 
د علينا برمحته وبعث فينا رسواًل هلدايتنا، فآمن ا به وعملنا أبوامره، فحدث يف أنفسنا انقالب عظيم، ومل تع

نقائص اليت أشرَت إليها. واعلم أننا لن نتأثر من أي إَراء. لقد بدأت اْلرب بينك فينا تلك املساوئ وال
وبيننا، وسُيحسم األمر اآلن يف ساحة القتال، ولن تستطيع أن تثنينا عن عزائمنا إبَرائنا ابملال ومتاع 

روا كيًسا من التـراب. فلما ُِ توا ابلرتاب دعا أ الدنيا. فاستشاط امللُك ًَُبا وقال ملن حوله: اذهبوا وأح
امللك رئيَس الوفد املسلم وقال له: ألنك رفَُت ما عرضُت عليك فلن أعطيك اآلن إال هذا الكيس من 
التـراب. فتقدم الرئيس املسلم بكل جدية واحنىن ومحل الكيس على ظهره. مث خر  بسرعة من بالط امللك 

سرعني ض بالده بيده. مث ركبوا جيادهم موهو يهتف لزمالئه بصوت عال: قد آَتان ملك الفرس اليوم أر 
بشدة. فلما مسع امللك هتافهم ارتعدت فرائصه وقال ْلاشيته اذهبوا بسرعة واسرتدوا منهم كيس الرتاب، 
فإنه من الشؤم الكبري أن أعطيهم تراب أرضي بيدي. ولكن املسلمني كانوا قد خرجوا بعيًدا على متون 

نني، قاله املسلمون حيث وقعت إيران كلها يف قبُتهم يف بُع س جيادهم. مث يف هناية املطاف حصل ما
، ومقدمة ابن خلدون اجلزء الثاين: 209 - 203)حماضرات َتريخ األمم اإلسالمية اجلزء األول ص 

 (. 94 - 91أخبار القادسية ص 
ريًا عظيًما ْكيف حصل هذا االنقالب العظيم يف املسلمني؟ إمنا سببه أن تعليم القرآن الكرمي قد أحدث ت

يف أخالقهم وعاداهتم، قاضًيا على حياهتم السفلية، صاعًدا هبم إىل مقام عال من السلوك القومي واخلُلق 
 عاملني بتعليم نييالعظيم. وابلنتيجة متكنوا من نشر اإلسالم يف العامل وجعلوا أنفسهم مسلمني حقيق

د ألية قوة، سأتناول ما تبقى من ذكره الحقا إن شاء هللا، وق خطرٌ مل يرهبهم اإلسالم ومل يُرعبهم خوف و 
 بقي بعض ذكره. 

واآلن سأصلي صالة الْائب على بعض املرحومني، أوهلم السيدة بشرى أكرم زوجة السيد حممد أكرم 
عن عمر  2020آذار/مارس  25توفيت يف ابجوة احملرتم انظر تعليم القرآن والوقف املؤقت يف ابكستان، 

رحومة حينها بسبب الظروف. كانت املاجلنازة عليها  ُتصلَّ عاما، إان هلل وإان إليه راجعون. مل  66ناهز ي
بريَّي مع زوجها مخسة يلمنخرطة يف نظام الوصية بفُل هللا تعاىل، وتركت يف ذويها ابنني وبنتا، عاشت يف 

دأت اْلرب الداخلية وحني ب تلك الفرتة،ريَّي أثناء يبماعة بصفتها رئيسة اإلماء يف لعشر عاما وخدمت اجل
بريَّي ُحبست مع زوجها وأوالدها خلمسة عشر يوما يف ثكنات عسكرية. كتب السيد حممد أكرم ييف ل

عاما إبخالص وصرب ووفاء، وخاصة حني ُعي نُت  37ابجوة احملرتم: عاشت مع واقف اْلياة )يعين معه( 



ثناء مكوثي أيُا هناك( فأعانتين كثريا يف أمور التبشري والرتبية أ بريَّي )كان هو أمرَي اجلماعةيداعيًة يف ل
عاما. كانت تعينين يف إكرام الُيوف ويف أمور اجلماعة وخدمت كرئيسة جلنة إماء هللا  23هناك ملدة 
م من ذلك وقفت هناكد عدة مرات أثناء مكوثها ئيوالتيفو  الرَّيملأصيبت ابو أيُا.  معي بْاية  ولكن ابلَر
رب. وقد رب ت أوالدها تربية دينية أبحسن وجه وهم ملتزمون ابجلماعة بكل إخالص بفُل هللا من الص

ب: حني كنُت بريَّي، كتير وهو عميد ملدرسة الشهداء يف لتعاىل. وهناك واقف اْلياة السيد منصور انص
الفرتة وعاملتين  هبريَّي وحدي )من دون العائلة( ملدة ثالث سنوات استُافتين يف بيتها كل هذيأقيم يف ل

معاملة األوالد أو األخ الصْري. أانل هللا تعاىل أوالدها فيض أدعيتها ووفقهم ملواصلة حسناهتا كما َفر 
 هلا ورمحها. 

 14واجلنازة الثانية هي للسيد إقبال أمحد انصر الِبرْيُْكْوِت من كروندي مبحافظة خريبور الذي تُويف يف 
عاما، إان هلل وإان إليه راجعون. وابنه السيد أكرب أمحد طاهر داعية  82ز عن عمر يناه 2020متوز/يوليو 

وحفيَد الصحايب  ملسيح املوعود اصحايب  يف بوركينافاسو، قال: كان أيب ابَن ميان نور حممد 
أيُا من صحابة  وعمه اْلافظ حممد إسحاق  وكان عم ه ميان بري حممد  ميان إمام الدين 
يف خدمة اجلماعة وعمل بصفته سكرتري املال ملدة طويلة وخدم   اً . كان املرحوم سباقد املسيح املوعو 

كزعيم أنصار هللا وإمام الصالة ومريب األطفال. قال: رأيُته يف صْري كان يُع بعض النقود يف علبة 
يبشر ان . كمناسب وقتيف ه لكي أمتكن من دفع اجانبوحني سألته عن ذلك قال: هذا تربع أضعه 

حبماس وشوق وقد ابيع عدد من الناس عن طريقه. كان كثري الدعاء وملتزما ابلصلوات والصيام وصالة 
بعد إْلاح شديد مين ومنذ ذلك شهد مجيع  2016التهجد. قال ابنه: جاء أيب إىل بوركينافاسو يف 

اس يف اْلُور ْلماجللسات السنوية واالحتفاالت األخرى يف اجلماعة وكان يهتف حبماس شديد، ونفخ ا
هبتافاته وأسعد قلَبه ألنه كان يشعر بظمأ يف قلبه بسبب عدم انعقاد اجللسات للجماعة يف ابكستان. 
ترك يف ذويه زوجته السيدة بشرية بيْم وثالثة أبناء وثالث بنات. كتب أمري اجلماعة والداعية املسؤول يف 

ة حبه، يف بوركينافاسو ولكن اجلميع كان يفهم لْبروكينافاسو: مل يكن املرحوم يعلم اللْة احمللية يف 
بوركينافاسو يتكلم الشعب ابللْة الفرنسية، كان يالقي اجلميع حبب لدرجة كان جيذب قلوهبم، وقد أبدى 
الناس هنا حبهم له بعد وفاته، كتب سكرتري النشر الوطين هنا بعد أن نشر صورة املرحوم: حني القيته 

ض سو وجدته أمحدَّي حقيقيا عظيما. َفر له هللا تعاىل ورمحه وأورث أوالده فيأثناء مكوثه يف بوركينافا
 أدعيته ومل يستطع ابنه الداعية حُوَر جنازته. 



واجلنازة الثالثة هي للسيدة َالم فاطمة فهميدة زوجة السيد حممد إبراهيم من موليان جتان مبحافظة  
عاما بعد مرض طويل، إان  72عن عمر يناهز  2020متوز/يوليو  18كوتلي يف آزاد كشمري. توفيت يف 

ورأى رؤَّي قبل بيعته  ،1944هلل وإان إليه راجعون. كان أبوها نيك حممد املعروف بـ "كايل خان" ابيع يف 
 كايللقال ذلك الرجل الصاحل أنه ذاهب إىل لقاء رجل صاحل، حني رأى ذلك الصاحل هرول إليه وعانقه. 

فة الثاين كأين قد أتيت. مث عندما رأى صورَة سيدان اخللي  :خان احملرتم كايلخان: مَّت أتِت إلينا؟ فقال له  
 قالت حل الذي رأيته يف الرؤَّي، فبايع عرب رسالة بريدية، مثعند أحدهم عرفه فورا وقال هذا هو الرجل الصا

يتهما بله زوجته أان أيُا أريد أن أابيع فبايعْت هي األخرى. فكان الزوجان كالمها خملصا. وكان أتثري تر 
واضحا على ابنتهما هذه املرحومة فهميدة فاطمة احملرتمة، فكانت تداوم على الصلوات اخلمسة والتهجد 

لقرآن الكرمي، ولقد كتب أوالدها أهنم رأوها كثريا تتُرع إىل هللا ليال. يوم كان الذهاب إىل املسجد وتالوة ا
ألداء صالة اجلمعة مسموحا كانت تصل إىل املسجد قبل ساعة من اخلطبة، وتقُي وقتها يف أداء النوافل 

هلند وابكستان. ويف بني ا 1971و 1965وصبورة. لقد ُأسر زوجها يف حريَب  شجاعةوالدعاء. كانت 
املرة األوىل منهما مل تتلق أي خرب ملدة طويلة هل زوجها حي أم ال، بل كان قد اعُترب شهيدا وصلوا عليه 
جنازة الْائب، لكنها مع ذلك كانت تؤمن أبن زوجها ما زال حيا وأنه سيعود إىل البيت حتما، فأكرمه 

ة أبناء املرحومة زوجها السيد حممد إبراهيم احملرتم وأربعأخريا وأُطلق سراحه وعاد إىل البيت. تركت  هللا 
وابنتني، وثالثة من أبنائها واقفو اْلياة، ومنهم حممد جاويد احملرتم خيدم اجلماعة يف زميبيا بصفته داعية، 
فر هلا، ووفق  ومل يستطع السفر إىل ابكستان ْلُور مراسم دفن والدته. تْمدها هللا بواسع رمحته َو

 ملواصلة حسناهتا.  أوالدها 
م عن عمر يناهز 24/5/2020اجلنازة التالية هي للمرحوم حممد أمحد أنور اْليدر آابدي الذي تويف  يف 

عاما. إان هلل وإان إليه راجعون. لقد دخلِت األمحدية عائلَته بواسطة جده شيخ داود أمحد. كان والد  94
 . مها إىل قادَّين للدراسةاملرحوم قد أرسل ابنيه السيد حممد أمحد أنور والسيد جميد أمحد يف صْر 

لقد كان للمرحوم شرف رفع األذان على منارة املسيح يف قادَّين. بقي حممد أمحد مع سيدان اخلليفة الثاين 
  منذ البداية وجاء إىل ربوة معه بعد تقسيم اهلند إىل دولتني. مث خدم سيدان اخلليفة الثالث رمحه هللا

 اللْة التعليم اجلسدي، مث انل شهادة املاجستري يفالدبلوم يف  أيُا سائقا لسيارته. أكمل دراسته وانل
األردية والعلوم الدينية، ومن ثَـم  خدم إىل مدة طويلة يف كلية تعليم اإلسالم بربوة. مث نذر اْلياة مؤقتا من 

وم الدينية يف كلية م در س العل1986إىل 1978ومن عام م وخدم يف َامبيا. 1976إىل  1973عام 
م انتقل من أملانيا 2009م هاجر من ابكستان إىل أملانيا، مث يف عام 1988جريَّي. ويف عام  نيالنساء يف



إىل بريطانيا ومكث هنا بعدها. ترك املرحوم وراءه أربع أبناء وابنتني، وكلهم متزوجون. كان املرحوم انئب 
لقُاء يف أملانيا، وخدم كنائب احملاسب أيُا هنالك. تقول ابنته السيدة أمة اجمليد: كان أيب  رئيس جلنة ا

يع مج والصوم وخدمة اخلالفة وكان ينصحكنـزا لألدعية وكان شْله الشاَل يف حياته الصالُة والقرآن 
 أوالده بذلك. ندعو هللا تعاىل أن يرمحه ويْفر له. 

يونيو الفائت عن عمر  30يد سليم حسن اجلايب من سورَّي الذي تويف يف اجلنازة األخرية اليوم هي للس
 عاما. إان هلل وإان إليه راجعون. 92يناهز 

نا يف بريطانيا، زوجة الدكتور بالل طاهر وتعي  ه هي تقول بنته لبىن اجلايب وحفيدته هبة اجلايب اليت
 دمشق.ضواحي  إحدىيف  1928تقول: ولد السيد سليم اجلايب يف دمسرب 

ار الذهب فاستخ ابو عام على يد فالح أمحدي بسيط السيد حممد 18وتعرف على األمحدية و هو بعمر 
يف الرؤَّي وابيعه يف الرؤَّي. بعد ذلك أهدى إليه السيد حممد أبو الذهب كتاب  ورأى املسيح املوعود 

يف هذا الكتاب  د وبعد رؤيته لصورة املسيح املوعو  فلسفة تعاليم االسالم للمسيح املوعود 
 ذهب إىل أمري اجلماعة األمحدية يف الشام السيد منري اْلصين وابيع.

 عائلته وعارضوه شديًدا ولكنه صمد.وحاربه والده و 
، وقُى ست سنوات يف ربوة يف اخلليفة الثاين  املوعود مث وفق للذهاب إىل ابكستان يف عهد املصلح

 م اللْة األردية أيُا.وتلقى العلوم الدينية هناك كما تعل   ظل املصلح املوعود 
 كانت زوجته ابكستانية.و عقد قرانه،  الذي  تزو  يف ابكستان أبمر من املصلح املوعود

ى كتبت حفيدته السيدة هبة اجلايب احملرتمة كان جدان يوصينا دوما ويعطينا وقتا للتعليم والرتبية ويركز عل
 ى الروحاين والتمسك ابخلالفة. كانت زوجته توفيت قبل بُعة أعوام وترك من ذويهأمور مثل رفع املستو 

 اآلن، واالبن الثاين ه إىلعنوال خرب ستة أوالد وأحد أبنائه الدكتور نعيم اجلايب اخُتطف قبل بُع سنوات 
للمرحوم يف سورَّي.  ابنتانابنان و وسيم اجلايب يقيم يف بولندا وهو والد السيدة هبة اجلايب، وكذلك يقيم 

جها تعطي آراء جيدة يف أعمال الرتمجة وزو السيدة هبة اجلايب ختدم اجلماعة هنا يف اململكة املتحدة و 
 السيد بالل طاهر يقوم أبعمال الرتمجة وهي تساعده، ابرك هللا يف إخالصهما وزادمها عرفاان. 

ة والبدعكتبت بنت املرحوم السيدة لبىن اجلايب: كان والد ، ويوصينا ان ينصحنا ابجتناب التقاليد الفاَر
 ابلتعلق ابهلل ونشر الدعوة. كان ينفق على الفقراء بسخاء. لقد ابيع كثري من الناس يف سورَّي ولبنان نتيجة

 دعوته وكان منهم بعض املسيحيني أيُا. 



ة دائما، وأال ئح اخلليفتقول أيُا: كانت آخر وصيته لنا أن نظل مستمسكني ابخلالفة ونعمل بنصاو 
 نقصر يف الدعوة، وأن ندعو هللا تعاىل يف كل أمر، وأال خناف أي نوع من الظلم يف سبيل اْلق.

وكتب السيد عمر عالم، رئيس اجلماعة بلبنان: قبل التعرف على األمحديني كنا نقرأ كتب املرحوم سليم 
يح املوعود وبعدما قرأان كتبه أخربان عن سيدان املساجلايب، وكان يشري فيها إىل ظهور إمام الزمان ومجاعته. 

 عليه السالم ومجاعته ونصحنا ابلبيعة.
)هذا كان أسلوب املرحوم، وليس ضرورَّي أن يصح يف كل مكان. على كل حال، قد قام ابلدعوة على   

املسيح  بهذا النحو، وتسبب يف انُمام العديد إىل األمحدية( وقال لنا أيُا: اآلن عليكم قراءة كت
 املوعود عليه السالم وخلفائه ومجاعته بدالً من كتيب. 

كره يف لبنان قد ابيعنا بواسطة املرحوم، وها إننا نعرتف جبميله هذا ونش ىمث يقول: حنن األمحديني القدام
 وندعو له.

لُت بوكتب السيد معتز قزق )وهو سوري ويعي  يف كندا حاليا(: كنت رئيس مجاعة حملية يف سورَّي، وقا
عندها املرحوم اجلايب مرارا. لقد الحظت أنه كلما ذُكرت اخلالفة عنده كان كثريا ما يقول: أمنييت أن 

 أموت عند قدمي اخلليفة. 
وكتب الداعية مري أجنم برويز الذي يعمل يف املكتب العريب املركزي هنا: كلما أُمر املرحوم بشيء ابسم 

 ى املأل: إذا أمرين نظام اجلماعة أبمر فسوف أطيعه. حُر املرحوماخلليفة كان يطيع دائما، وكان يقول عل
وكان يقول: أمنييت أن ختر  روحي عند قدمي  2011من سورَّي اجللسَة السنوية ابململكة املتحدة عام 

 اخلليفة، وهذا شرف يل ال شرف بعده. 
ياء للجماعة يون خملصون وأوفوأقول: لقد دخل كثريون يف األمحدية بواسطة املرحوم اجلايب، وأكثرهم أمحد

واخلالفة. وقد أرسل إيل العديد منهم رسائل قالوا فيها إهنم قد تعلموا الكثري من املرحوم، وانُموا إىل 
 . بواسطتهاألمحدية 

مث كتب السيد مري أجنم: أخربين املرحوم اجلايب وقال: كان حُرة موالان َالم رسول الراجيكي أمرين قال: 
" لكي يعرف العرب كيف كان صحابة املسيح املوعود عليه السالم.   مجةعليك برت  كتايب "حياة ُقْدسي  

فنقل املرحوم "حياة قدسي" إىل العربية. كانت العربية لْته األم، وكان يتقن لْات أخرى، حيث كان 
 ىل حد ما. ُا إيتقن األردية ويتحدث هبا جيدا، وكان ُمِلم ا ابلفارسية، وكان ملم ا ابإلجنليزية أي

قصريا،  ، التقاين املرحوم هنالك، وكان لقاءً 2005عندما ذهبت أان إىل قادَّين للجلسة السنوية عام 
 ولكنه قابلين بتواضع جم. 



مث حُر اجللسة السنوية ابململكة املتحدة والتقاين أيُا مبنتهى التواضع وقال إين مؤمن بيقني كامل 
 ابخلالفة األمحدية وأكن  هلما حبا وطاعة كاملني، فادُع يل أن أظل مستمسكا بنظام اخلالفة دائما. 

، ومشل املرحوَم بكل الوفاء وفق هللا أوالد املرحوم ونسله أيُا لكي يظلوا مستمسكني ابجلماعة واخلالفة
 مبْفرته ورمحته.

  .إن شاء هللا وكما قلت، ورمبا مل أقل، سوف أصلي جنازة الْائب على كل هؤالء بعد صالة اجلمعة
 
 


