خطبة اجلمعة
اليت ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزا مسرور أمحد أيده اهلل تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم
يوم 1037/1/13م
يف بيت الفتوح بلندن

حممدا عبده ورسوله .أما بعد فأعوذ ابهلل من
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه ،وأشهد أن ً
الرحيم * مالك يـوم ِ
اْلم ُد هلل ر ِ
الدين
الر ْْحَن َّ
مني * َّ
الر ْْحَن َّ
بس ِم هللا َّ
ب الْ َعالَ َ
الرحيم * َْ ْ
َ َْ
َ
الشيطان الرجيمْ  .
ِ َّ ِ
* َّإَّي َك نَـعب ُد و َّإَّي َك نَستَعني * ْاه َ ِ
ضوب
ت َعلَْي ِه ْم َغ ْْي الْ َم ْغ ُ
ْ ُ
ين أَنْـ َع ْم َ
ُْ َ
قيم * صَراط الذ َ
دَن الصَرا َط الْ ُم ْستَ َ
ِ
ني( .آمني).
هم َوال الضَّال َ
َعلَْي ْ
ليس يف الدنيا شخص نزيهٌ من كل عيب من مجيع النواحي ،وإمنا صفة هللا الستار تسرتَن ،ولو بدأت
تظهر أخطاء املرء وتقصْياته وذنوبه ملا أمكنه أن يلقى أحدا خجال وندما .إن هللا تعاىل ،الذي هو ستار
العيوب وغفار الذنوب ،قد علمنا هذا الدعاء منةً منه علينا أن اسعوا الجتناب أخطائكم وتقصْياتكم
ويف الوقت نفسه استغفروين فسأعفو عن ذنوبكم وأسرتكم وأستجيب أدعيتكم .وعموما يسرت هللا تعاىل
اجلميع يف كثْي من األمور ،ولكن الذين يستغفرونه يسرتهم هللا تعاىل بشكل خاص .وكلمة "غفر" أيضا
َ
تعين أخفى وغطى وترادفه يف املعىن كلمة "سرت" أيضا.
يقول املسيح املوعود  يف موضع:
"اإلله الذي قدمه اإلسالم والذي يؤمن به املسلمون هو رحيم وكرمي وحليم وتواب وغفار .فكل من
يتوب فاهلل تعاىل يقبل توبته ويغفر له ذنوبه .أما يف الدنيا فلو رأى الشقيق أو غْيه من األقارب األعزاء
خطأ من أحد حيسبه خمطئا دائما وإن ختلى املخطئ عن اخلطأ( .فأهل الدنيا حيسبونه خمطئا وينظرون إليه
بنظرة الشك حىت لو كان قد ختلى عن خطئه أو برئ من عيبه ،قال  ):ولكن ما أكرم هللا إذ يغفر
لإلنسان ولو اتب بعد ارتكاب آالف األخطاء .ليس يف الدنيا أحد ،سوى األنبياء الذين ينصبغون
بصبغة هللا تعاىل ،ويغضون الطرف إىل هذا اْلد( ،أي ال ميكن ألحد أن يسرت بقدر ما يسرت هللا تعاىل
إال أن األنبياء أكثر سرتا لآلخرين بعد هللا  )بل اْلالة بوجه عام هي كما قال الشاعر الفارسي
"سعدي" ما معناه:
إن هللا تعاىل يسرت مع أنه يعلم ولكن اجلار لو علم شيئا قليال بدأ يُشهر بذلك التقصْي.

هذا الشطر من بيت "سعدي" ،الذي نقله املسيح املوعود  هنا ،قد شرحه يف مكان آخر قائال:
"إن هللا ستار ،فهو يرى أخطاء الناس وذنوهبم ،إال أنه ال يزال يسرتُها بسبب صفته هذه إىل أن يتجاوزوا
حد االعتدال .ولكن اإلنسان يشهر أبخطاء اآلخرين دون أن يراها( ".امللفوظات)
يقول  عن هللا تعاىل:
"فتدبَّروا ما أعظم صفاته الكرمي والرحيم! صحيح متاما أنه لو بدأ هللا تعاىل ابملؤاخذة ألهلك اجلميع
ولكن كرمه ورْحته واسعة جدا وسبقت غضبه".
فإننا لو فهمنا هذا األمر وعند تعاملنا مع زمالئنا وإخوتنا ومجيع من نتعامل معهم ،مل نتجسس كل حني،
ومل نبحث عن عيوهبم ،لَنشأ جمتمع آمن ميلؤه اْلب والوداد املتبادل .يسعى كثْي منا إلظهار عيوب
اآلخرين بدال من أن يسرتوها ،ولكن لو قال أح ٌد مثل هذا الكالم عنهم أو علموا عن طريق شخص
آخر أن فالَن قال عنهم مثل هذا الكالم الستشاطوا غضبا ،ورمبا استعدوا للقتال من فرط الغضب،
ولكنهم حني يقولون الشيء نفسه عن اآلخرين فيربرونه بقوهلم :هذا شيء اتفه قد قلناه على مضض.
ِ
جيب أن نضع قول النيب  التايل نصب أعيننا دوما :أ ِ
ب لِلن ِ
ك( .سنن الرتمذي،
َح َّ
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كتاب الزهد عن رسول هللا) فإذا كنتم ُتبون السرت ألنفسكم فيجب أن تكنوا اإلحساس نفسه لآلخرين،
هذا هو املبدأ الذهيب إلقامة األمن االجتماعي.
فعلى اجلميع أن يستغفروا عند رؤيتهم عيبا بدال من أن ينشروه ألن هللا تعاىل غين ،وجيب أن خيشوا من
أن تُكشف عيوهبم ألهنم أيضا ميلكون عيواب كثْية ،ولو سرت املرء اآلخرين حبسن النية لكان ممن حيظى
أبفضال هللا تعاىل ،وال بد أن نتذكر دوما قول املسيح املوعود  التايل" :لو بدأ هللا تعاىل ابملؤاخذة
ألهلك اجلميع" ،فإنه مقام خوف عظيم يبعث على ضرورة االلتزام ابالستغفار كل حني .قال الرسول 
ِ
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ف َّ
اّللُ َع ْوَرتَهُ َح َّىت يَـ ْف َ
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ض َحهُ هبَا ِيف بَـْيته( .سنن ابن ماجه ،كتاب اْلدود) فهذا إنذار شديد ُ
خوف ،لذا جيب جلذب فضل هللا تعاىل أن نتوجه إىل عيوبنا دوما بدال من أن ننظر إىل عيوب اآلخرين،
حينها ميكن لنا أن جنذب رْحة هللا تعاىل وفضله.
يقول بعض الناس :إذا رأينا سيئةً يف أحد ومل نُظهرها فكيف سيتم اإلصالح؟ لتتذكروا دوما أنه لو كانت
سيئة شخص مسيئةً إىل نظام اجلماعة أو أهنا ُتيط بطبقة معينة من اجملتمع وتفسدها فارفعوا األمر إىل
املسئولني يف اجلماعة كأمْي اجلماعة أو رئيس اجلماعة أو ميكنكم أن تكتبوا إيل حىت يتم التنبه إىل
اإلصالح .إن هللا تعاىل ال يريد أن يفسد نظام مجاعة أسسها بنفسه ،وال يريد أن تتحول سيئة فردية إىل
سيئة عامة واجتماعية .ألجل ذلك فإن هللا تعاىل يعري بنفسه أمثال هؤالء ،فإن الذين ال يصرون على
إظهار الذنوب اليت ارتكبوها وال على نشرها على الدوام فإن هللا تعاىل -كما قال املسيح املوعود عليه
السالم -ينظر إىل ذنوهبم وأخطائهم ويسرتها بصفته الستار ما مل تتجاوز حد االعتدال .ولكن عندما

يهتك اإلنسان سرت نفسه وخيرج من حدود االعتدال تتحرك صفة هللا تعاىل اليت يبطش هبا املعتدين،
وعند هتك اإلنسان سرته يبطش به يف الدنيا ويعاقبه يف اآلخرة أيضا .أما االطالع على سيئات اآلخرين
والتشهْي هبم فهو ممنوع يف كل األحوال ،ألن ذلك يؤدي إىل نشر السيئات بدال من القضاء عليها.
أفسدت أمن اجملتمع أيضا .مث
فلقد قال النيب  :إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدهتم ،وبذلك تكون
َ
إن ذكر هذه األمور بني الناس هنا وهناك جيعل مرتكبيها يتعندون وابلتايل سيحاولون أن جيعلوا اآلخرين
أيضا أمثاهلم ،وهكذا سيوسعون نطاق أمثاهلم ،ألن هذا األمر يزيل عنهم اْلجاب اْلائل دون ارتكاب
السيئات ،فإن زال هذا اْلجاب تالشى جانب اإلصالح.
وهنا أريد أن أنبه الذين عُهدت إليهم بعض أعمال اجلماعة -والسيما شعبة اإلصالح -أن يقوموا مبهمة
اإلصالح بكل حيطة ومبشاعر املواساة ،وجيب أال يشعر أحد أبنه قد مت التشهْي ببعض تقصْياته بني
الناس بسبب مسئول معني يف اجلماعة ،ألنه إذا تولد هذا الشعور لدى أحد فال بد أن تكون ردة فعله
شديدة .فمن يهتكون ِ -من الذين عهدت إليهم مهمة اإلصالح -سرت الناس فإهنم بذلك يفسدون
اجملتمع وإىل جانب ذلك ينالون سخط هللا تعاىل أيضا .فسيقول هلم هللا تعاىل أبنين قد أعطيتكم فرصة
خلدمة اجلماعة وذلك لكي تتخلقوا بصفايت أكثر فأكثر ولكنكم َنقضتم صفيت الستار يف هذ املقام
وتصرفتم على عكسها ،فأصبحتم سببا إلاثرة االضطراابت والفساد.
ِ
َخو
كم حيب هللا تعاىل سرت اآلخرين! وكم ينعم على من يسرت اآلخرين! قال النيب  يف ذلك :الْ ُم ْسل ُم أ ُ
وحيدا .هذا شقاء املسلمني اليوم حيث نرى أن أكثر
الْ ُم ْسلِِم ال يَظْلِ ُمهُ َوال يُ ْسلِ ُمهُ أي ال خيذله ويرتكه ً
من يظلم املسلمني هم املسلمون أنفسهم حيث يقطعون رقاب بعضهم البعض ،وال أحد منهم ينتبه إىل
هذا القول للنيب .على أية حال قال النيب  بعد ذلك :ومن َكا َن ِيف ح ِ ِ ِ
اجتِ ِه،
اجة أَخيه َكا َن هللاُ ِيف َح َ
َ َ
ََ ْ
ومن فَـَّرج عن مسلٍِم ُكربةً فَـَّرج هللا عْنه ُكربةً ِمن ُكراب ِ
ت يَـ ْوِم الْ ِقيَ َام ِة َوَم ْن َستَـَر ُم ْسلِ ًما َستَـَرهُ هللاُ يَـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة.
َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ُ َ ُ َْ ْ َُ
فال بد من سرت اآلخرين جلذب رْحة هللا الرحيم والكرمي وكرمه.
مث قال النيب  يف مناسبة أخرى :ال يسرت عبد عبدا يف الدنيا إال سرته هللا يوم القيامة.
أحدا من عباد هللا تعاىل ُكتب ذلك يف
أي أن هللا تعاىل ال يرتك الساتر دون اجلزاء واألجر .فإن سرت عبد ً
أجرا عليه يوم القيامة حبيث يصفح عنه هللا تعاىل ،بل هللا تعاىل
أعماله أنه قام هبذا العمل اْلسن وسينال ً
يرحم عباده ويظلهم بظل رْحته لدرجة ورد يف إحدى الرواَّيت أن هللا تعاىل يسأل العبد فيقول له :تعرف
ذنبا كذا ارتكبته؟ يقول العبد :أعرف َّي رب فقد ارتكبته ،فيقول تعاىل :سرتته يف الدنيا فلم يطلع الناس
على عيوبك ،وأسرته اليوم الذي هو يوم القيامة وأغفره لك.
هكذا يعامل هللا تعاىل عباده .فإن أردَن االستفاضة بفيض صفة هللا الستار فال بد لنا أن نسرت اآلخرين
عيواب وأخطاء .هذا فضل من
أيضا .ينبغي أال يزعم أحد أبنه منـزه عن السيئات واألخطاء وغْيه ميتلئ ً
دوما ،ولقد قال املسيح املوعود  يف إحدى
هللا الذي سرت عيوبنا ،فينبغي أن نراعي هذا األمر ً

املناسبات :إن هللا تعاىل هو من يسرت اإلنسان يف اْلقيقة ألنه الستار ،وإن سرت هللا تعاىل جعل الكثْيين
َيعدون من الصلحاء وإال فلوال سرت هللا تعاىل النكشف ما خيتفي يف اإلنسان من األقذار واألرجاس.
فهذا هو األمر الذي جيب أن نضعه يف اْلسبان دوما .وعليه فمن واجب كل واحد منا أن يستغفر هللا
تعاىل ،أي يدعو هللا تعاىل لكي يسرته يف رداء غفرانه من جهة ،ومن جهة أخرى جيب أن يتغاضى عن
تقصْيات اآلخرين وال ينشرها وإمنا يفحص نفسه هو وينظر إىل ما فيه هو من عيوب وتقصْيات ،واضعا
يف االعتبار دائما أبن عليه أن يسرت عيوب اآلخرين كما سرت هللا عيوبه هو.
وقال املسيح املوعود عليه السالم مرة :من كمال إميان املرء أيضا التخلق أبخالق هللا ،أي السعي
لالتصاف بصفات هللا والتصبغ بصبغته قدر املستطاع .فمثال إن هللا عفو ،فعلى املرء أن يعفو عن
الناس .وهللا رحيم حليم كرمي ،فعلى املرء أن يعامل اآلخرين ابلرحم واْللم والكرم .وهللا ستار ،فعلى املرء
أن ينال نصيبه من السرت ،فيسرت عيوب إخوانه ومعاصيهم .ومن الناس من إذا رأى يف أحد سيئة أو
نقيصة ،فال يلبث أن ينشرها ويشيعها بني القوم .ورد يف اْلديث الشريف :من سرت عيب أخيه سرته
هللا .فعلى اإلنسان أال يكون متجاسرا ووقحا وأال يسيء معاملة خلق هللا ،بل يعاملهم ابحملبة واإلحسان.
ذات مرة ذكر البعض يف جملس املسيح املوعود عليه السالم عيوب شخص ،فلما مسع حضرته كالمه
خاطبه وقال :لقد ذكرت مثالبه وعددهتا بكل ْحاس ،فحبذا لو ذكرت حماسنه أيضا ،إذ ال بد أن يكون
فيه بعض احملاسن أيضا.
إذًا فال بد من سرت عيوب اآلخرين وذكر حماسنهم من أجل القضاء على السيئات يف اجملتمع ولنشر
السالم واْلب والوائم فيه .إن نشر حماسن اآلخرين حيفز على فعل اخلْيات .ومن سْية املسلم اْلقيقي
نشر اخلْيات يف اجملتمع .إن نشر عيوب اآلخرين سواء من أجل تغيْي طعم اللسان وجللب السعادة
الزائفة أو لرتفيه اْلاضرين إمث كبْي ،وإن االستهزاء والسخرية ابآلخرين يف اجملالس معصية كبْية جيب أن
يتجنبها كل مسلم أْحدي .لقد عاهدَن يف بيعتنا للمسيح املوعود عليه الصالة والسالم أننا لن نؤذي
أحدا من البشر ال ابليد وال ابللسان ،لذا فال بد من الوفاء هبذا العهد .وجراحات اللسان ال تلتئم ،وآاثر
االستهزاء ابآلخرين وهتك أستارهم تبقى لألبد أحياَن ،لذا فإننا أبمس اْلاجة إىل أخذ اْليطة يف ذلك.
عرف مواساتنا ونصحنا إذا
علينا أن نكن يف قلوبنا مشاعر املواساة والنصح الصادقة جتاه إخواننا ،وإمنا تُ َ
سرتَن عيوب إخواننا اآلخرين ومل هنتك أستارهم أبدا ال ساخرين وال جادين .غْي أن من مقتضى املواساة
اْلقة لآلخر أننا إذا رأينا فيه عيبًا سعينا إلصالحه لكي يتخلص منه دون أن يدري به غْيه ،أما إذا كان
ضرر تقصْيه سيتعدى إىل اجملتمع فيجب السعي إلنقاذ اجملتمع من ضرره أيضا .وهذا هو الرب اْلقيقي
الذي جيذب لصاحبه فضل هللا تعاىل.
ماذا يتوقع منا املسيح املوعود عليه السالم هبذا الشأن؟ يقول حضرته:

إذا وجد أحدكم يف أخيه ضع ًفا فعليه أن ينصحه خفيةً (أي ينصحه على انفراد بدون أن يعلم بعيبه
غْيمها) ،وإذا مل يقبل نصحه فليدعُ له .وإذا مل يقبل النصح ومل ينفعه الدعاء فليعلم أن هذا من قضاء هللا
وقدره (أي فليعلم أن هذه هي مشيئة هللا) فما دام هللا تعاىل قد قَبِلَه كما هو فعليك أال تثور فورا برؤية
عيب فيه (أي ما دام هللا تعاىل قد قَبِلَه أي وفقه لإلميان ابملسيح املوعود عليه السالم وأدخله يف مجاعته،
بينما ترى أنه مل يفضح أمره كما ينبغي ،بل أمره مستور بطريق أو آخر ،وأنت وحدك على علم بعيبه،
أمرا إلصالحه حيث
فال داعي أن تثور ضده بل عليك أن تسكت ،فإن هللا تعاىل نفسه سوف يهيئ ً
يقول املسيح املوعود عليه السالم بعد ذلك) إذ من املمكن أن يصلح نفسه يف وقت من األوقات.
دليل على قبول هللا له ،وما دام
لقد تبني من ذلك أن إميان املرء ابملسيح املوعود عليه السالم وبيعته له ٌ
هللا تعاىل قد قبله فال حيق ألحد أن يبحث عن عيوبه الشخصية وينشرها بني القوم ،ويتجسس عنها
ويشيعها بني الناس ،أو يعرب عن براءته منه بينهم ،فقد قال املسيح املوعود عليه السالم أن من املمكن
أن يصلح هذا نفسه فيما بعد.
وقال حضرته عليه السالم أيضا هبذا الشأن:
فالعيوب تصدر أحياَن من األقطاب واألبدال أيضا ،أي كبار األولياء أيضا يرتكبون الذنوب أحياَن بل
قد ورد أن القطب قد يزين .كثْي من اللصوص والزَنة أصبحوا أخْيا أقطااب وأبداال .ليس من شيمنا أن
خنذل أحدا مستعجلني.
ابن املرء يبذل أقصى اجلهود إلصالحه ،كذلك جيب أال ختذلوا أحدا من إخوانكم ،بل
عندما يَفسد ُ
اسعوا إلصالحه بكل ما يف وسعكم( .أي كما هتتمون إبصالح أوالدكم اسعوا جاهدين إلزالة عيوب
اإلخوة أيضا وادعوا هلم)
لص ِْرب
اص ْوا ِاب َّ
مل أيمر القرآن الكرمي قط أن تنشروا عيوب الناس وتذكروها لآلخرين ،بل يقول تعاىل :تَـ َو َ
اص ْوا ِابلْ َم ْر َْحَِة أي أن املؤمنني ينصحون ابلصرب واملرْحة .واملرْحة هي أن تنصح اآلخرين إذا رأيت
َوتَـ َو َ
فيهم عيبا وأن تدعو هلم أيضا .إن يف الدعاء أتثْيا عظيما .فاألسف على من يذكر عيوب غْيه مائة مرة،
وال يدعو له وال مرة واحدة .ال حيق ألحد أن يذكر عيوب غْيه ما مل يَ ْدعُ له على األقل أربعني يوما

متضرعا إىل هللا( .وهذا ال يعين أنه جيوز نشر العيوب فقد ُمسح بذلك ،كال ،إمنا املراد أن الذين يريدون
رفع الشكوى قصد اإلصالح فعليهم أن حياولوا اإلصالح ويدعوا أوال مث ميكن أن يرفعوا الشكوى)

يقول حضرته  :أَن ال أقصد من هذا أن تؤيدوا العيوب وتقولوا -إذا رأيتم عيبا أو نقصا أو تقصْيا
يف أحد -إنه حسن ،كال ال تؤيدوا ذلك .إمنا مرادي أن ال تشيعوا عيوب اآلخرين وال تغتابوهم .أي ال
تذكروا عيوب الناس أمامهم وال يف الغيب ،ألن الغيبة ونشر العيوب إمث ،حسبما ورد يف كتاب هللا.
كان للشيخ سعدي رْحه هللا تلميذان ،كان أحدمها يبني اْلقائق واملعارف (أي كان عاملا وفاضال)،
حسدا (إذ مل يكن ميلك اجلدارة فكان حيرتق حسدا وكمدا) .فقال األول لسعدي رْحه هللا:
والثاين حيرتق ً

نت شيئا من املعارف حسدين صاحيب واحرتق كمدا .فقال الشيخ :إن اآلخر اختار طريق
كلما بي ُ
اجلحيم ألنه حسد ،أما أنت فقد اغتبت( .أي حني ِ
تكلمين عنه فليس من اْلسنة يف شيء إذ قد
َ

سلكت أنت أيضا طريق جهنم ،فكالكما مذنب .يقول سيدَن املسيح املوعود  بعد بيان هذه
القصة) :لن تقوم للجماعة قائمة ما مل يتحلوا ابلتحاب والدعاء وسرت العيوب واملرْحة.

فمن َنحية نتعهد أننا بعد بيعة املسيح املوعود  سوف نسعى جاهدين إلحداث التغيْيات الطاهرة
يف نفوسنا .ومن َنحية أخرى إذا أتثرَن ابجملتمع املادي ،ومل نسع لتطبيق صفات هللا وأوامره على أنفسنا،
فإننا نرتكب الذنب بنقض عهدَن ،حيث ال نصبح األْحديني الذين كان املسيح املوعود  يريدهم.
فما هي الصفات اليت كان حضرته حيب أن يراها فينا ،إمنا هي أن خنلق فينا الرتاحم وأن يدعو بعضنا
لبعض ويسرت بعضنا بعضا.
ذات يوم قال حضرته  :على أبناء مجاعتنا أهنم إذا رأوا عيبا يف أحد إخوهتم فليدعوا له ،أما إذا كانوا
ال يدعون له وينشرون عيبه ويطيلون ويتعمقون فيه ،فهذا إمث .فأي ذنب يستحيل إصالحه؟ لذا جيب
إعانة اإلخوة ابلدعاء دوما.
فعندما ننصر بعضنا على هذا النحو ،ويدعو بعضنا لبعض بدال من ذ ْكر العيوب والفضح عندها
سنصبح اجلماعة اْلقيقية اليت كان املسيح املوعود  يريد إنشاءها .وهذه الصفة جيب أن يتصف هبا
املسلم اْلقيقي حبسب توجيه النيب  ،وهذه اْلالة ستتسبب يف املغفرة لنا وسرتَن.
لقد علَّ َمنا النيب  دعاء لنيل العافية من هللا وجذب أفضاله وجيب أن نردد هذا الدعاء دوما ،وهو:
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اي َوأ َْهلِي َوَم ِايل
َسأَلُ َ
َسأَلُ َ
ك الْ َعافيَةَ ِيف الدنْـيَا َو ْاآلخَرةِ اللَّ ُه َّم إِِين أ ْ
اللَّ ُه َّم إِِين أ ْ
ك الْ َع ْف َو َوالْ َعافيَةَ يف د ِيين َوُدنْـيَ َ
ِ
اح َفظِْين ِم ْن بَـ ْ ِ
ي َوِم ْن َخ ْل ِفي َو َع ْن َميِ ِيين َو َع ْن ِِشَ ِايل َوِم ْن
ني يَ َد َّ
استُـ ْر َع ْوَرِايت َوآم ْن َرْو َع ِايت اللَّ ُه َّم ْ
اللَّ ُه َّم ْ
ِ
ك أَ ْن أُ ْغتَ َال ِم ْن َُْت ِيت( .مسند أْحد)
فَـ ْوقي َوأَعُوذُ بِ َعظَ َمتِ َ
فحني نردد هذا الدعاء ألنفسنا ينبغي أن نكن لآلخرين أيضا العواطف نفسها ،وحني تتحقق هذه اْلالة
سيجيب هللا األدعية أيضا ،نسأل هللا تعاىل التوفيق لنيل رضاه.
بعد صالة اجلمعة سأصلي صالة الغائب على الشهيد "ملِك سليم لطيف" احملامي الذي كان رئيس
اجلماعة يف مدينة "ننكانه صاحب" يف ابكستان .كان الشهيد ابن "ملِك حممد شفيع" وكان ابلغا من
العمر  07عاما عند االستشهاد .خرج الشهيد البارحة بتاريخ 7700/0/07م من بيته قرب الساعة
التاسعة صباحا مع ابنه إىل مكتبه حني أطلق عليه أحد املعاندين الرصاص يف الطريق وأرداه شهيدا ،إَن
هلل وإَن إليه راجعون .لقد انضمت عائلة الشهيد إىل األْحدية بواسطة خال ِ
ني لوالد املرحوم ومها صحابيان
للمسيح املوعود  امسهما اْلافظ نيب خبش ومجال الدين رضي هللا عنهما اللذان كاَن من سكان قرية
"سعد هللا" قرب قادَّين ،فكان الشهيد أْحدَّي ابلوالدة.

وولد الشهيد يف هذه املدينة يف عام
انتقلت عائلته إىل مدينة "ننكانه صاحب" قبل تقسيم اهلندُ ،
0491م وتلقى فيها ثقافة ابتدائية مث اجتاز امتحان احملاماة يف الهور وبدأ مبمارسة مهنة احملاماة يف
0490م .خرج الشهيد صباح اليوم الذي وقع فيه اْلادث مع ابنه احملامي حممد فرحان قرب الساعة
التاسعة صباحا إىل احملكمة على دراجة َنرية يقودها ابنه .عندما وصال إىل تقاطع طريق أشار عليهما
الرصاص على
شخص ابلتوقف -وكانت سرعة الدراجة منخفضة نسبيا أصال بسبب املنعطف -فأطلق
َ
الشهيد وأصاب جنبه األمين .مث لقم املهاجم البندقية مرة أخرى وأطلق مرة أخرى فسقط الشهيد من
رصاصا على ابن الشهيد ولكنه مل يصبه .ظل املهاجم حياول إلطالق الرصاص
الدراجة .مث أطلق املهاجم
ً
ولكن مل يتمكن من ذلك ألنه مل يستطع أن يلقم البندقية بعد ذلك .يف هذه األثناء ظل ابنه هنالك يردد
الشهادتني بصوت عال .مل يتقدم أحد من الناس املوجودين هنالك ليمنع املهاجم بل ظلوا متفرجني حىت
الذ املهاجم ابلفرار .ولكن الشهيد كان قد لفظ أنفاسه يف هذه األثناء متأثرا جبروح ابلغة.
كان والد الشهيد موظفا يف احملكمة قبل تقسيم اهلند ،وحبكم وظيفته متكن من إسكان عائالت أْحدية
كثْية يف ننكانه صاحب يف أثناء تقسيم اهلند وساعدهم كثْيا ،وعمر فيها حارة خاصة أسكن فيها
األْحديني ومساها "حارة أْحدية" .ولكن عندما ُسن قانون غاشم ضد اجلماعة اإلسالمية األْحدية يف
عام 0409م غْي املعارضون اسم هذه اْلارة إىل "شارع القذايف".
لقد ُوفق الشهيد للخدمة كرئيس اجلماعة يف ننكانة صاحب منذ عام 0400م إىل يوم وفاته إال عاما
واحدا .كان الشهيد يتحلى بصفات حسنة كثْية مبا فيها دماثة األخالق والضيافة .كانت خدمة
الضيوف القادمني من املركز إضافة إىل مواساة الفقراء من صفاته البارزة .فكان دائم االستعداد خلدمة
اجلميع .كان ملتزما ابلصالة وخملصا ووفيا للخالفة وشجاعا جدا .لقد لقي الشهيد معارضة شديدة مع
أفراد اجلماعة اآلخرين .ففي عام 0414م حرق املعارضون معظم بيوت األْحديني وهنبوها ،مبا فيها بيت
الشهيد أيضا ولكنه ظل صامدا واثبتا يف وجه تلك الظروف املعادية كلها وقاوم املعارضني ببسالة
وشجاعة .ويف عام 7707م وفِق لبناء املسجد يف اجلماعة احمللية .وقد ُوفِقت زوجة الشهيد أيضا خلدمة
اجلماعة بصفتها رئيسة جلنة إماء هللا يف اجلماعة احمللية إىل فرتة طويلة ،وقد توفِيت قبل بضع سنني .كان
ْحو الشهيد السيد َملك حممد دين ضمن األسرى يف سبيل هللا يف قضية معروفة ُرفعت على بعض أفراد
اجلماعة يف مدينة "ساهيوال" بباكستان ،وتويف يف السجن.
لقد ترك الشهيد وراءه ابنان امسهما ،السيد ملك أويس يعمل قاضيا مدنيا يف الهور ،والسيد حممد
فرحان يعمل حماميا وقائدا جمللس خدام األْحدية احمللي .تسكن ابنته الدكتورة مثرة وقار يف الهور .كذلك
للشهيد ثالثة أخوة وثالث أخوات .أحد إخوته السيد ملك حممد نسيم يسكن هنا يف لندن .كانت
هناك قرابة بني والد الشهيد ووالدة الدكتور عبد السالم .نظرا إىل رغبة الشهيد ورغبة عائلته ُدفن يف-

ساهيوال  -املنطقة اليت سكنها أجداده يف قدمي الزمان .ندعو هللا تعاىل أن يرفع درجاته ويوفق أوالده
للتأسي أبسوته والتقدم يف اْلسنات ،ويبطش مبعاندي األْحدية وأعدائها سريعا.

