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 -٦الشهيد السيد عبد اللطيف 
هو من قرية «سيد غاه» األفغانية ،وكان آابؤه من السادات
وزعماء املنطقة ،وكان ميتلك الكثري من الضياع والعقارات ،وله
عشرات اآلالف من املريدين واألتباع ،إذ كان من أبرز العلماء
املتبحرين يف علوم القرآن واحلديث ،حىت أن ملِك أفغانستان
مقريب احلكومة وكان هو َمن
كان من مريديه ،وكان  من َّ
يتوِج امللِك اجلديد.
ّ
َّ
لقد اطلع  ابملصادفة على دعوى سيدان أمحد  ،فطلب
كتُبه  ،وعندما انتهى من قراءهتا؛ اقتنع بدعواه ،فباي َعه
يعرج على قاداين
ابملراسلة .مث حني خرج للحج ،خطر له أن ّ
وصى فيه رسول هللا  قائال :فإذا
ليزور اإلمام املهدي الذي ّ
حبوا على الثلج؛ فإنه خليفة هللا املهدي
رأيتموه ،فبايعوه ولو ً
(ابن ماجة ،كتاب الفنت) ،فجاء إىل قاداين وأقام هناك
مدة ،وتقدم على درب اإلميان واإلخالص والوفاء حىت وصل
منتهاه ،وحني علم بذلك وايل يف أفغانستان عن طريق الوشاة،
التقوى

إعداد الداعية :حممد أمحد نعيم

طلبه غدرا وخداعا،
وعندما عرف الرعاع
أنه ابيع سيدان أمحد
 ،أاثروا الضجيج
وأقاموا
والصخب
الدنيا ومل يقعدوها؛
حىت أفىت املشايخ
بقتله ألنه كافر حبسب
زعمهم ،فألقي به يف
السجن موثّق األيدي واألرجل بقيود ثقيلة ،وأجري احلوار
اخلطي بينه وبني املشايخ ،إال أنه أُ ِدين ابلكفر دون بيان ما
جرى بني الفريقان يف احلوار ،مث ثُـقب أن ُفه وأدخل فيه حبل
وجره إخوان الشيطان بكل ذلة
مسيك أبشنع أنواع الظلمّ ،
وهوان يف األزقة مث جيء به إىل مكان الرجم ،ووضعوه واق ًفا
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يف حفرة أعدت هلذا الغرض أبمر من ملِك أفغانستان ،وأهالوا
عليه الرتاب حىت ظهره ،مث بدأ اجلمهور املتفرجون يرمون عليه
احلجارة بعد أن ابتدأ امللِك أبول حجر ،ومل يبق هناك من مل
يرمجه ،حىت اختفى جسده الطاهر حتت احلجارة ،فاستشهد
أمري شهداء هذا العصر رمجا دون هوادة.
ومن اجلدير ابلذكر أن امللِك الشقي ظ ّل إىل آخر حلظة ينصحه
ابالرتداد عن اجلماعة اإلسالمية األمحدية والتخلي عن سيدان
مهسا يف أذنه ،وأكد له أنه
املسيح املوعود  حىت لو كان ً
سينقذه ،لكنه لعظمة وفائه وإخالصه واستقامته ،أىب يف كل
مرة ،وحني قال له امللِك آخر مرة :جيب أن ترحم أوالدك
وأهلك .قال  بكل شجاعة :ما قيمة األوالد واألهل أمام
إنكار احلق من أجل
يس ُعين ُ
اإلميان؟ وقال :عذرا أيها امللِك ال َ
األوالد واألهل .وقد ذكر سيدان املسيح املوعود  تفاصيل
اضطهاده ورمجه يف كتاب «تذكرة الشهادتني» ،وقد نصح
املسيح املوعود  أبناء مجاعته بقراءته.
 -7منشي أ ُرورا خان 
نظرا
كان  عامال بسيطا وموظفا عاداي جدا ،لكن ً
إلخالصه يف عمله وأمانته وبفضل أدعية سيدان املسيح
املوعود  له ،قطع أشواط التقدم يف جمال عمله حىت
تقاعده وهو حمافظ .وعند التقاعد قال له رئيس وزراء الوالية:
ألتمس منك أن تبقى يف هذا املنصب مدة أطول فنحن حباجة
علي أن أصل إىل هناك
إىل مسئولني أمناء مثلك .فقال :الَّ ،
يقصد قاداين.-كان  موظفا فقريا وكان يف العطلة األسبوعية ينطلق من
مكان عمله بعد هناية الدوام إىل قاداين لزايرة سيدان املسيح
املوعود  مث يعود إىل عمله.
يذكر سيدان املصلح املوعود  من سريته قصة تلقي الضوء

على مدى حبه وعشقه لسيدان املسيح املوعود  فيقول:
ذات مرة ،بعد وفاة سيدان املسيح املوعود ؛ مسعت أح ًدا
يطرق الباب ،فخرجت ألرى من الطارق ،وإذ به منشي أرورا
خان  ،فعندما رآين بدأ جيهش ابلبكاء وكأنه شاة مذبوحة،
فسألتُه بدافع القلق عن سبب البكاء فقال «كان راتيب يف زمن
سيدان املسيح املوعود  ضئي ًال جدا ،وكنت أرى الصحابة
األغنياء يقدمون للمسيح املوعود  اهلدااي الثمينة ،وكنت
أنظر إليهم بنظرة الغبطة وأقول :ليتين أستطيع أن أُهديه جني ًها
من ذهب ،فبدأت أوفِّر النقود وأمجع املال هلذه الغاية ألشرتي
جنيها من ذهب ،وبعد مدة متكنت من شراء جنيه واحد من
ذهب ،فقلت يف نفسي حينها أبن جنيها واحدا ال يكفي ،بل
جيب أن يكون جنيهان على األقل ،لكن ذلك مل يتحقق يل يف
بدأت أمجع النقود لشراء اجلنيه الثاين ،وبينما
حياته  ،فقد ُ
كنت أنتظر أن يتوفر يل اجلنيه الثاين ،رحل سي ُدان املسيح
املوعود  إىل رفيقه األعلى ».وقال ما معناه :فيما مضى
كان عندي سيدان
املسيح املوعود 
وكنت أمتىن أن يكون
يل جنيهان من ذهب
– ألهديهما له -
واآلن توفَّر يل جنيهان
وقد فَق ْد ُت سي َدان
املسيح املوعود .
ومل يكد ينت ِه من مجلته
هذه حىت بدأ يتنهد من
جديد ،مث وضع على
يدي كال اجلنيهني ،وطلب مين أن أسلِّمهما ألم املؤمنني(رضي
هللا عنها) ،مث استأذنين وانصرف.
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