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يف مسجد مبارك ،إسالم آابد تلفورد بريطانيا
******
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه ،وأشهد أن حمم ًدا عبده ورسوله .أما بعد فأعوذ ابهلل من
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قبل أسبوعني كنت أحتدث يف اخلطبة عن سعد بن أيب وقاص  ،وسأسرد اليوم أيُا بعُا من سواحنه.
كنا يف إطار الكالم عن حرب ،ويف أثناء اْلرب شاهدت زوجته سلمى بنت حفصة أن أسريا مصفَّدا
ابلسالسل ولديه لوعة كبرية لالشرتاك يف اْلرب ،وهو أبو حمجن الثقفي الذي نفاه سيدان عمر  نتيجة
شربه اخلمر ،وكان قد وصل هنالك .بعد وصوله إىل هناك شرب اخلمر مرة أخرى ،فعاقبه سعد ابجللد
وصفده ابلسالسل .سأل أبو حمجن جارية ٍ
سعد امسها زهرة ،أن حتل قيده ليشرتك يف القتال وعاهدها أن
يعود إىل القيد إن سلم ،فحلته .فركب أبو حمجن فرسا لسعد وتوجه إىل ميدان القتال ،ودخل صفوف
العدو وهاجم فيال أبيُا كبريا .رأى سعد كل ذلك وقال :يبدو أن الفرس فرسي والراكب هو أبو حمجن
الثقفي.
وكما سبق الذكر أن سعدا مل يشرتك يف اْلرب املذكورة مباشرة بسبب املرض بل كان يراقب الوضع من
بعيد .على أية حال ،طال القتال إىل ثالثة أَّيم ،وبعد أن انتهى القتال عاد أبو حمجن إىل القيد .مث أطلق
بت اخلمر مرة أخرى لعاقبتك عقوبة شديدة .فوعد أبو حمجن أال
سعد سراح أيب حمجن قائال ،لو شر َ
يشرهبا أبدا.
وقد ذُكر يف مكان آخر أن سعدا كتب كل ذلك إىل سيدان عمر  فقال عمر  بعدم معاقبته لو
اتب من شرهبا يف املستقبل .فحلف أبو حمجن بعدم شرهبا مستقبال فأطلقه سعد.
لقد ذكر سيدان املصلح املوعود  تفصيل هذا اْلادث ،علما أنه قيل من قبل أن جارية أطلقته ،ولكن
املصلح املوعود  يقول أبن سعد بن أيب وقاص كان من أصحاب النيب  اخلواص وكان عمر  يف

عهد خالفته قد عينه قائد اجليش اإلسالمي ملواجهة جيش إيران .وصادف أن ظهرت بَـثْرة على فخذه
وطال أمدها ،وعوجلت كثريا ولكن دون جدوى .فخطر بباله أنه لو بقي على السرير ورأى اجليش أنه
ليس معهم مع كونه قائدا لثبطت مهمهم .فأمر بصنع عريش على شجرة كما كان الناس يصنعونه لإلشراف
على اْلدائق .فكان سعد جيلس عليه مبساعدة الناس لرياه جيش املسلمني ،ويعرفوا أن قائدهم معهم.
يقول سيدان املصلح املوعود  :صحيح أن اخلمر كانت حمرمة يف اإلسالم ولكن العرب كانوا معتادين
بشدة على شرهبا .واملعلوم أنه إذا تعود املرء على شيء صعب عليه تركه .ومل متض على دخول الزعيم
اإلسالم إال عامان أو ثالثة أعوام ،وكان معتادا على شرهبا .فيقول املصلح املوعود  أن العادة
املذكور
َ
القدمية ال تزول بسهولة.
ابختصار ،عندما بلغ سعد بن أيب وقاص أن زعيما مسلما عربيا شرب اخلمر اعتقله .يف تلك األَّيم مل
تكن هناك معتقالت رمسية مهيأة ،وإذا أُريد اعتقال أحد ُسجن يف َرفة وُوضعت اْلراسة على ابهبا.
ذلك العام يُعد عام املصيبة يف اتريخ اإلسالم ألن املسلمني واجهوا خسائر كبرية يف اْلرب ،وهربت
اخليول يف جيش املسلمني من فيَلة العدو ،وقفزت يف هنر صْري كان مير من قريب .وملا كان العرب ال
يعرفون السباحة فمات مئات منهم َرقا ،فسمي هذا العام عام املصيبة.
كان الزعيم املسلم املذكور مسجوان يف َرفة ،وملا عاد املسلمون من اْلرب كانوا يذكرون بني حني وآخر
جالسني قرب َرفته أن املسلمني واجهوا خسائر كبرية ،فكان الزعيم يتأسف على ذلك كثريا وكذلك على
أنه مل يستطع االشرتاك يف اْلرب .صحيح أنه كان فيه ضعف أنه شرب اخلمر ولكنه كان شجاعا على
أية حال وكان متحمسا جدا للخوض يف اْلرب .وبسماع ذكر خسائر املسلمني يف اْلرب كان يتمشى
يف َرفته ويردد أبياات معناها :كانت اليوم فرصة مواتية لتحمي اإلسالم وتقاتل بشجاعة كبرية.
كانت زوجة سعد امرأة شجاعة ومسعت ذات يوم تلك األبيات عند مرورها من قرب َرفته ،ورأت أن
الْرفة َري حمروسة .فاقرتبت من ابهبا وقالت خماطبة السجني :أتعلم أن سعدا سجنك ،ولو علم أنين
أطلقت سراحك ملا تركين دون عقوبةَ ،ري أنين أرَب بشدة أن أطلق سراحك من السجن لتعمل لإلسالم
حبسب رَبتك .قال السجني :لو نشبت اْلرب بعد اآلنِ ،
اطلقيين وأعد ِك أنين سأعود وأدخل هذه الْرفة
فورا بعد هناية اْلرب .كانت هذه السيدة أيُا تكن يف قلبها مواساة لإلسالم وكانت متحمسة ْلمايته
فأطلقته من السجن ،فقاتل بشجاعة كبرية لدرجة أن جيش املسلمني قد تقدم بسبب شجاعته بدال من
أن يتقهقر .عرفه سعد وقال فيما بعد أن الشخص الذي سجنتُه بسبب شربه اخلمر كان موجودا يف
اْلرب اليوم ،وإن كان وضع النقاب على وجهه ،ولكنين أعرف قامته وأسلوب هجومه ولسوف أعرف

الذي أخرجه من السجن وأعاقبه عقوبة شديدة .عندما قال سعد هذا الكالم َُبت زوجته وقالت :أال
وسجنت هذا الشخص الذي خيوض يف جيش العدو
تستحيي من أنك جالس يف عريش على شجرة
َ
ببسالة متناهية وال يبايل حبياته ،أان أطلقتُه من السجن ،فافعل ما أنت فاعله.
أقول :سرد سيدان املصلح املوعود  هذا التفصيل يف خطاب إىل السيدات وقال إن النساء قمن أبعمال
عظيمة يف اتريخ اإلسالم .مث قال  :جيب على النساء األمحدَّيت أيُا أن جيعلن تلك األمثلة نصب
أعينهن.
وإليكم اآلن بيان حادث آخر بلسان املصلح املوعود  حول تُحية النساء ،حيث يقول :كانت
الصحابية اخلنساء شاعرة معروفة من قبيلة أنصار بين سليم ،وقد ضحت يف سبيل هللا أببنائها األربعة يف
حربِ ،علما أن زوجها وأخاها كاان قد ماات يف عز شباهبا فربت أوالدها جبهد كبري.
شهدت اخلنساء القادسية ومعها أربعة بنني هلا ،فقالت هلم أول الليل ما مفادهَّ :ي بين ،إنكم أسلمتم
خنت يف نسبكم ،واعلموا أن الدار الباقية خري من الدار
وهاجرمت خمتارين ،وهللا الذي ال إله َريه ،ما ُ
الفانية ،فاصربوا وصابروا ورابطوا ،واتقو هللا .وإذا رأيتم اْلرب قد مشرت عن ساقها ،واضطرمت لظى على
ِسياقها ،ومشر الفرسان عن سيقاهنم ،فتيمموا وطيسها لتحسني عاقبتكم .فتقدم أوالدها عاملني بوصيتها
ورفعوا أزمة خيوهلم وقاتلوا وهم يرجتزون ،وأَبلَوا بالءً حسناً ،واستُشهدوا .فقبل حلول مساء اليوم نفسه
كانت راية اإلسالم ترفرف على القادسية .أ ِ
ُخربت اخلنساء بقتل أوالدها األربعة فقالت :اْلمد هلل الذي
شرفين بقتلهم ،وهذا الشرف أهنم قُتلوا يف سبيل الدين ليس أبمر هني يل ،وأرجو من ريب أن جيمعين هبم
ستقر رمحته.
يف ُم َ
كرت يف
اببل .كانت اببل مدينة قدمية يف العراق اْلالية وقد ذ ْ
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جيش املسلمني َ
القرآن الكرمي أيُا يف قصة هاروت وماروت ،وكانت تقع حينذاك حيث تقع مدينة الكوفة حاليا.
سعدا تقدم ووصل إىل "كوثى" وهو مكان
هكذا ورد عن هذه املدينة يف معجم البلدان ،مث ورد أن ً
اترخيي ،سجن النمرود فيه إبراهيم  ،وكان ال يزال هذا السجن حمفوظًا حىت تلك األَّيم أي أَّيم
ني
وصول سعد إليه .فذهب سعد لزَّيرته وقرأ هذه اآلية من القرآن الكرميَ  :وتِْل َ
ك ْاألَ ََّّي ُم نُ َدا ِوُهلَا بَْ َ
الن ِ
َّاس(آل عمران .)141
هبرسريُ" وهي قرب
وبعد فرتة تقدم سعد فوصل إىل مدينة "هبره شري" .وورد امسها يف معجم البلدان " َ
املدائن ابلعراق َرب دجلة نواحي سواد بْداد .وكان لكسرى ههنا أسد مستأنس ،وعندما اقرتب جيش

سعد أطلقوه عليه فهاجم األسد اجليش يف هياج ،كان أخو سعد هاشم بن أيب وقاص قائد املقدمة فُربه
بسيفه مبهارة فائقة فأرداه قتيال.
مث يف هذه املعركة نفسها حدثت معركة املدائن أيُا .كانت املدائن عاصمة كسرى وكان هبا قصوره
البيُاء ،وكان هنر دجلة هو اْلائل بني املسلمني واملدائن .لقد حطم الفرس مجيع اجلسور على هذا النهر،
فخاطب سعد اجليش وهو يقولَّ :ي إخوة اإلسالم إن العدو قد اعتصم منكم ابلنهر فتعالوا نعربه ساحبني،
قال هذا وألقى جبواده يف النهر فتبعه جنوده وألقى اجلميع جبيادهم يف النهر مرة واحدة وعرب اجليش
اإلسالمي هذا النهر .فلما رأى الفرس هذا املشهد املدهش العجيب صرخوا خائفني والذوا ابلفرار وهم
يقولون جاء اجلان جاء اجلان .تقدم املسلمون فسيطروا على املدائن وعلى قصور كسرى وهكذا حتققت
نبوءة النيب  اليت تنبأ هبا يف َزوة األحزاب عند كسره صخرة كأداء ابملعول أثناء حفر اخلندق وقال أبنه
أضاء له قصور املدائن البيُاء وهي تتهدم .فلما رأى سعد هذه القصور خاوية قرأ اآلَّيت التالية من
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آَ َخ ِر َ
على أية حال ،كتب سعد إىل عمر يستسمحه ابلتقدم حنو األمام فقال له عمر أن يكتفي حاليا مبا حقق
من فتح املناطق واآلن ينبْي عليه العكوف على تنظيم األمور يف هذه املناطق املفتوحة .فاختذ سعد املدائن
كزا له وأخذ يرسخ دعائم النظام والتنسيق يف هذه املناطق ،وقام هبذا األمر على أحسن ما يرام .فقام
مر ً
إبحصاء العدد السكاين للعراق ومسح أراضيها ونظم أمور رعاَّيها ،وأشرف على راحتهم ووفر املرافق هلم
وأثبت بتدبريه اْلسن وعمله أن هللا تعاىل من عليه بكفاءات التنظيم واإلدارة إىل جانب قدراته يف فنون
اْلرب.
يظن البعض أن املسلمني فتحوا املناطق ومل يهتموا ابلرعاَّي القاطنني هناك ،بل كلما فتح املسلمون مدينة
اهتموا أبهلها أكثر.
مث قام سعد بتأسيس مدينة الكوفة .ولكن العرب قد استومخوا جو املدائن فبىن سعد مدينة جديدة إبذن
عظيما كان يتسع ألربعني ألف
عمر وأقام يف أحيائها خمتلف قبائل العرب ،وعمر يف وسطها
ً
مسجدا ً
مصل .وكانت الكوفة يف اْلقيقة معسكر للمسلمني حيث أقام فيها مئة ألف جندي .وتفصيل ذلك أن
سعدا شعر بعد مدة من اإلقامة يف املدائن أن العرب استومخوا جو املدائن فأطلع عمر على ذلك فأمره
ً
ابلبحث عن أرض مناسبة لبناء مدينة جديدة عند اْلدود املتامخة لدولة العرب ،وإقامة القبائل العربية

كزا وعاصمة للدولة .فخرج سعد من املدائن واختار أرضا مناسبة وأسس مدينة واسعة
فيها ،واختاذها مر ً
عظيما يتسع ألربعني ألف
ابسم الكوفة ،وأقام يف أحيائها قبائل العرب املختلفة .وأقام يف وسطها
ً
مسجدا ً
مصل .وأنشأ بيت املال وقصره ابلقرب من هذا املسجد ومسي بقصر سعد.
مث حدثت معركة النهاوند يف عام  21للهجرة .لقد بدأ الفرس إعداداهتم اْلربية ضد املسلمني يف عجم
العراق أي يف تلك املنطقة من العراق اليت كانت حتت سيطرة الفرس ،وذلك الستعادة املناطق املفتوحة
من املسلمني.
عمر
وجتمع يف َهن َاونْد أعداد كبرية من الفرس وصل تعدادهم إىل مائة ومخسني ألف جندي .أطلع سعد َ
قائدا جليوش املسلمني،
على ذلك فعني ،ابستشارة أصحاب الرأي ،أحد العراقيني النعمان بن مقرن املزين ً
وكان النعمان يومئذ مبوضع من العراق يقال له كسكر ،وهي منطقة من النهروان إىل هنر دجلة على مقربة
من البصرة وكانت حتتوي على عشرات من القرى والبلدات .على أية حال أمره عمر ابلوصول إىل هناوند.
كان عدد جيش املسلمني ثالثني ألف مقاتل مقابل مئة ومخسني ألف من جنود الفرس .تفقد النعمان
قائدا للجيش وإن قُتِل
تلت فحذيفة يكون ً
صفوف اجليش اإلسالمي وأعطاهم تعليمات مث قال :إن قُ ُ
فسيكون فالن وهكذا مسى سبعة رجال .وبعد ذلك دعا هللا تعاىل قائال :اللهم أعز دينك ،وانصر عبادك،
واجعل النعمان أول شهيد اليوم.
ويف رواية أنه دعا :اللهم إين أسألك أن تقر عيين اليوم بفتح يكون فيه عز اإلسالم وأن أانل الشهادة.
بدأت املعركة وقاتل املسلمون بشجاعة لدرجة أهنم انتصروا قبل َروب الشمس ،ولقد استشهد النعمان
عبدا للمْرية بن شعبة .وهو ذلك الشخص الذي
يف هذه املعركة .وأُسر فيها أبو لؤلؤ فريوز الذي أصبح ً
الحقا وقتله.
هاجم عمر ً
لقد كتب عمر إىل أمري هناوند :إذا فتح هللا تعاىل على املسلمني فخذ اخلمس من الْنائم لبيت املال مث
وزع بقية األموال على املسلمني .وإن هلك هذا اجليش فال حرج ألنه يف هذه اْلالة إن بطن األرض يعين
القرب خري من ظهرها.
يف عهد عمر اعرتض َمرة بنو أسد على صالة سعد وشكوه إىل عمر أبنه ال حيسن الصالة .فأرسل عمر
سعدا
حممدا بن مسلمة للتحقيق ،وبعد أن حقق علم أن الشكاوي كانت ابطلة ،مع ذلك دعا عمر ً
ً
لبعض املصاحل ليعود إىل املدينة .ورد تفصيل ذلك يف إحدى رواَّيت صحيح البخاري وهي كالتايل:
ِ
استَـ ْع َم َل َعلَْي ِه ْم َع َّم ًارا ،فَ َش َك ْوا (أي
َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َمسَُرَة قَ َالَ :ش َكا أ َْه ُل الْ ُكوفَة َس ْع ًدا إِ َىل ُع َمَر  فَـ َعَزلَهَُ ،و ْ
ِ
اق (وهي كنية سعد) إِ َّن َه ُؤَال ِء
صلِي ،فَأ َْر َس َل إِلَْي ِه ،فَـ َق َال ََّي أ ََاب إِ ْس َح َ
ً
سعدا) َح َّىت ذَ َك ُروا أَنَّهُ َال ُْحيس ُن يُ َ

ِ
اّللِ فَِإِين ُكْنت أُصلِي هبِِم ص َالةَ رس ِ
اّللِ ،
ول َّ
اق :أ ََّما أ ََان َو َّ
صلِي .قَ َال أَبُو إِ ْس َح َ
يَـ ْز ُع ُمو َن أَنَّ َ
ك َال ُْحتس ُن تُ َ
ُ َ ْ َ َُ
ِ ِ
ما أَخ ِرم عْنـها ،أ ِ
ُخريَْ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ك ََّي
ني .قَ َال (عمر) ذَ َاك الظَّن بِ َ
ُصلي َ
َ ُْ ََ َ
ص َال َة الْع َشاء فَأ َْرُك ُد يف ْاألُولَيَ ْني َوأُخف يف ْاأل ْ َ
ِ
ِ
ِ
أ ََاب إِ ْس َح َ
اق فَأ َْر َس َل َم َعهُ َر ُج ًال أ َْو ِر َج ًاال إِ َىل الْ ُكوفَة ،فَ َسأ ََل َعْنهُ أ َْه َل الْ ُكوفَةَ ،وَملْ يَ َد ْع َم ْسج ًدا إَِّال َسأ ََل َعْنهُ
َويـُثْـنُو َن َم ْع ُروفًاَ ،ح َّىت َد َخل َم ْس ِج ًدا لِبَِين َعْب ٍ
ْىن أ ََاب َس ْع َد َة
س فَـ َق َام َر ُجل ِمْنـ ُه ْم يـُ َق ُ
ُس َامةُ بْ ُن قَـتَ َاد َة يُك َ
ال لَهُ أ َ
َ
ِ
ِ
قَ َال :أ ََّما إِ ْذ نَ َش ْدتَـنَا فَِإ َّن سع ًدا َكا َن َال ي ِسري ِاب َّ ِ
لس ِويَِّة ،وَال يـعد ُل ِيف الْ َق ِ
ُيَّ ِة( .ألصق
لس ِريَّةَ ،وَال يَـ ْقس ُم ِاب َّ َ َ ْ
َْ
َ ُ
اّللِ َأل َْدعو َّن بِثَ َال ٍ
ث :اللَّ ُه َّم إِ ْن َكا َن َعْب ُد َك َه َذا (أي الذي ألصق
بسعد هذه االهتامات) قَ َال َس ْعد :أ ََما َو َّ ُ َ
ِ
َطل عمره ،وأ ِ
ِ
ضهُ ِابلْ ِف َ ِ
تَ .وَكا َن بَـ ْع ُد إِ َذا ُسئِ َل (هذا الذي
َط ْل فَـ ْقَرهَُ ،و َع ِر ْ
التهم) َكاذ ًاب قَ َام ِرََّيءً َو ُْ
مس َعةً فَأ ْ ُ ْ َُ َ
َصابَـْت ِين َد ْع َوةُ َس ْع ٍد( .أي ألصقت تلك التهم بتحريض من الناس
ألصق التهم) يَـ ُق ُ
ول َشْيخ َكبِري َم ْفتُون أ َ
واآلن أذوق وابل هذا األمر)
طحِ
ِِ
اجبَاهُ َعَلى َعْيـنَـْي ِه ِم ْن الْ ِك َِرب َوإِنَّهُ (لسوء حالته األخالقية)
قَ َال َعْب ُد الْ َملك فَأ ََان َرأَيْـتُهُ بَـ ْع ُد قَ ْد َس َق َ َ
ض لِْل َج َوا ِري ِيف الط ُرِق يَـ ْْ ِم ُزُه َّن .هذه الواقعة كلها مذكورة يف صحيح البخاري.
لَيَـتَـ َعَّر ُ
ِ
اّلل َعْنهُ من هذه الشكاوي كثريا ،وقال إِِين َأل ََّو ُل الْعر ِ
ب َرَمى بِ َس ْه ٍم ِيف
ابختصار لقد أتمل َس ْعد َرض َي َُّ
ََ
سبِ ِيل َِّ
َّيب صلَّى َّ ِ
ِ
ِ
ُ ُع َك َما
َح َد َان لَيَ َ
اّلل َوُكنَّا نـَ ْْ ُزو َم َع النِ ِ َ
اّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َوَما لَنَا طَ َعام إَّال َوَر ُق الش َ
َّج ِر َح َّىت إ َّن أ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َس ٍد تُـ َع ِزرِين َعلَى ِْ
ض َّل َع َملِي
ت إِ ًذا َو َ
َصبَ َح ْ
يَ َ
ُ ُع الْبَعريُ أ َْو الشَّا ُة َما لَهُ خْلط ُمثَّ أ ْ
اإل ْس َالِم لََق ْد خْب ُ
ت بَـنُو أ َ
ُ
ِ
ِ
صلِي .هذا من البخاري.
َوَكانُوا َو َش ْوا بِه إِ َىل ُع َمَر قَالُوا َال ُْحيس ُن يُ َ
تعرض سيدان عمر  للهجوم طلب منه الناس أن جيعل أحدا خليفة بعده
يف عام  23اهلجري حني َّ
َّ
فشكل النتخاب اخلليفة جلنة تُم سيدان عثمان وسيدان عليا وسيدان عبد الرمحن بن عوف وسيدان سعد
أحدهم
بن أيب وقاص وسيدان الزبري بن العوام وسيدان طلحة بن عبيد هللا  .وقال ميكن أن ينتخبوا َ
فليستعن بسعد دوما،
فأي َريه انتُخب
خليفة ،مث قال إذا انتُخب سعد بن أيب وقاص خليفةً فجيد وإال ٌّ
ْ

ألنين مل أعزله لعدم قدرته على عمل ما ،وال الرتكابه أي خيانة.
فلما انتُخب سيدان عثمان خليفةً جعل سيدان سعدا واليا على الكوفة من جديد ،وظل يشْل هذا
املنصب لثالث سنوات ،مث حني اختلف مع سيدان عبد هللا بن مسعود  الذي كان مسئوال عن بيت
املال ،عزل سيدان عثمان سعدا .وبعد عزله من منصبه ،اعتزل يف املدينة ،مث حني بدأت الفت ضد سيدان
عثمان  ظل يف عزلة.
يف رواية أنه يف أَّيم الفت سأله ابنُه ما الذي منعك من اجلهاد؟ فقال لن أقاتل حىت أتتيين بسيف مييز
الكافر من املؤمن ،ألن املسلمني اآلن يتقاتلون فيما بينهم .ويف رواية أخرى أن سعدا  قال له ِ
أحُ ْر

يل سيفا له عينان وشفتان ولسان ،حىت يقول يل أن فالان مؤمن وفالان كافر ،ألين إىل اآلن كنت أقاتل
الكفار فقط.
ول َِّ
َن َس ْع َد بْ َن أَِيب َوقَّ ٍ
اص قَ َال ِعْن َد فِْتـنَ ِة ُعثْ َما َن بْ ِن َعفَّا َن أَ ْش َه ُد أ َّ
ويف سنن الرتمذي رواية أ َّ
صلَّى
َن َر ُس َ
اّلل َ
ِ ِ
ِ
اشي والْم ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ َّ
اشي َخ ْري
اّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َال إهنَا َستَ ُكو ُن فْتـنَة الْ َقاع ُد ف َيها َخ ْري م ْن الْ َقائم َوالْ َقائ ُم َخ ْري م ْن الْ َم َ َ
ط يده إِ ََّ ِ
ِمن َّ ِ
آد َم.
يل ليَـ ْقتُـلَِين قَ َال ُك ْن َكابْ ِن َ
الساعي قَ َال أَفَـَرأَيْ َ
ت إِ ْن َد َخ َل َعلَ َّي بَـْي ِيت َوبَ َس َ َ َ ُ
ْ
ذكر ابن آدم أن عليه أن يدافع عن نفسه وال يتقاتل بنية القتل ،ويبدو أنه
أي كما ورد يف القرآن الكرمي ُ
ابين آدم املذكورة يف القرآن الكرمي.
قدم مثال قصة َ
بدأت يف عهد سيدان
يقول سيدان املصلح املوعود  بياان للمساعي اجلميلة للصحابة لقمع الفت اليت ْ
عثمان  :صحيح أنه مل يكن يُسمح للصحابة ابالجتماع عند سيدان عثمان  لكنهم مع ذلك مل
يْفلوا عن واجبهم .ومبقتُى الوضع كانوا قد وزَّعوا عملهم يف جزأين ،فالذين كانوا منهم كبار السن
وكانوا يؤثِرون أبخالقهم يف الناس أكثر ،فكانوا يقُون أوقاهتم يف نصح الناس ووعظهم ،أما الذين مل
يكن هلم أي أتثري أو كانوا شبااب فكانوا يبذلون قصارى جهودهم ْلراسىة عثمان  .ومن الصنف األول
كان سيدان علي  وسيدان سعد بن أيب وقاص  فاتح فارس يسعيان كثريا لقمع الفتنة.
بعد وفاة سيدان عثمان  ظل سيدان سعد  معتزال يف خالفة علي  أيُا .ويف رواية أنه حني
استفحل اخلالف بني سيدان علي واألمري معاوية ،كتب معاوية إىل ثالثة من الصحابة هم عبد هللا بن
عمر ،وسعد بن أيب وقاص وحممد بن مسلمة لنجدته ،وطلب منهم أن يعينوه على علي  ،فرفُوا
كلهم ،وكتب إليه سعد أبيات شعر:
معاوي داؤك الداء العياء  ...وليس ملا جتيء به دواء.
أيدعوين أبو حسن علي  ...فلم أردد عليه ما يشاء.

وقلت له :اعطين سيفاً بصرياً  ...متيز به العداوة والوالء.
أتطمع يف الذي أعيا علياً  ...على ما قد طمعت به العفاء.
ليوم منه خري منك حياً  ...وميتاً أنت للمرء الفداء.
هذا ورد يف أسد الْابة.
ويف رواية أن األمري معاوية سأل سعداً فقال :ما مينعك أن تسب أاب تراب؟ قال :أما ما ذكرت ،ثالاثً
قاهلن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلن أسبه ،ألن يكون يل واحدة منهن أحب إيل من محر النعم،
(فلن أسبه ولن أسيء إليه أبدا بسبب هذه الثالثة) أوهلا أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول

لعلي وجيعله خليفة له يف بعض مْازيه ،فقال له عليَّ :ي رسول هللا ،ختلفين مع النساء والصبيان؟! فقال
له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبوة لك
بعدي؟" واثنيا :مسعته يقول يوم خيرب" :ألعطني الراية رجالً حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله" قال:
أحدان بل قال" :ادعوا يل
فتمىن كل واحد منا أن يعطى الرايةَ ،فكلنا حنب هللا ورسوله ،لكنه مل يعط َ
علياً" .فأاته وبه رمد ،فبصق  يف عينيه ،ودفع الراية إليه ،ففتح هللا عليه .واثلثا قال حني أنزلت هذه
اآلية  :فقل تعالوا ندع أبناءان وأبناءكم ونساءان ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم .دعا رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً ،فقال" :اللهم هؤالء أهلي" .هذا من الرتمذي.
عن مصعب بن سعد قال كان رأس أيب يف حجري وهو يقُي قال فدمعت عيناي فنظر إيل فقال ما
يبكيك أي بين فقلت ملكانك وما أرى بك .قال فال تبك علي فإن هللا ال يعذبين أبدا وإين من أهل

اجلنة( .بعض الناس يعرتضون أن فالان قال  ..وكيف ميكن أن يعد اإلنسان من أهل اجلنة ،ونرى أن
سعدا  يقول إين من أهل اجلنة) إن هللا يدين املؤمنني حبسناهتم ما عملوا هلل .أما الكفار فيخفف عنهم
ليطلب كل عامل ثواب عمله ممن عمل له( .اتريخ دمشق)
حبسناهتم فإذا نفذت ،عذهبم من جديد.
ْ
عن ابن سعد بن أيب وقاص ،قال :قلت أليبَّ :ي أبة ،إين أراك تصنع هبذا اْلي من األنصار شيئاً ما
تصنعه بْريهم ،فقال :أي بىن ،هل جتد يف نفسك من ذلك شيئاً؟ قال :ال ،ولكن أعجب من صنيعك!
قال إين مسعت رسول هللا يقول" :ال حيبهم إال مؤمن وال يبُْهم إال منافق".
سعدا يف واليته؟
عن جرير أنه مر بعمر  فسأله عن سعد بن أيب وقاص  ،فقال له :كيف تركت ً
فقال :تركته أكرم الناس مقدرة ،وأحسنهم معذرة ،هو هلم كاألم الربة ،جيمع هلم كما جتمع الذرة ،مع أنه
ميمون األثر ،مرزوق الظفر ،أشد الناس عند البأس ،وأحب قريش إىل الناس( .اإلصابة يف معرفة صحابة)
تويف سعد بن أيب وقاص  سنة  55للهجرة عن عمر يناهز سبعا وسبعني سنة وقيل أربع وسبعون،
وقال البعض اآلخر ثالث وسبعون .واختلفوا يف سنة وفاته أيُا ويف رواَّيت خمتلفة وردت سنة وفاته من
ألف درهم .تويف
 51إىل  ،58ولكن القول الراجح هو سنة  .55وترك سعد يوم مات مائتني ومخسني َ
فحمل
سعد بن أيب وقاص  يف منطقة العقيق اليت تبعد عن املدينة املنورة سبعة أميال أو عشرة أميالُ ،
إىل املدينة على رقاب الرجال ،وصلى عليه مروان بن اْلكم وكان يومئذ وايل املدينة .حُرت جنازته
ودفن يف البقيع.
أزواج النيب ُ 
ِ
وهناك رواية عن جنازة سعد بن أيب وقاص  :عن عبَّ ِاد ب ِن عب ِد َِّ
ث َع ْن َعائِ َشةَ أ ََّهنَا
اّلل بْ ِن الزبَِْري ُحيَد ُ
َ ْ َ ْ َْ
اّلل علَي ِه وسلَّم أَ ْن َميروا ِجبنازتِِه ِيف الْمس ِج ِد فَـي ِ
ِ
يف َس ْع ُد بْ ُن أَِيب َوقَّ ٍ
ني
اج النِ ِ
صلَّى َُّ َ ْ َ َ َ ُ ََ َ
صل َ
َُ
َّيب َ
َْ
اص أ َْر َس َل أ َْزَو ُ
لَ َّما تُـ ُو َ

علَي ِه فَـ َفعلُوا فَـوقِف بِِه علَى حج ِرِه َّن ي ِ
اجلنَائِِز الَّ ِذي َكا َن إِ َىل الْم َق ِ
ِ
ُخر ِِ ِ ِ
اع ِد فَـبَـلََْ ُه َّن
صل َ
َْ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ
ِج به م ْن َابب َْ
ني َعلَْيه أ ْ َ
َ
ِ
ك وقَالُوا ما َكانَت ا ْجلنَائِز ي ْدخل ِهبا الْمس ِج َد فَـبـلَ َغ ذَلِ َ ِ
أ َّ
َّاس
ك َعائ َشةَ فَـ َقالَ ْ
َسَر َ
تَ :ما أ ْ
ْ َ ُُ َُ َ َْ َ
َّاس َعابُوا ذَل َ َ َ
ع الن َ
َن الن َ
إِ َىل أَ ْن يعِيبوا ما َال ِعْلم َهلم بِِه عابوا علَيـنا أَ ْن ُميَّر ِجبنازةٍ ِيف الْمس ِج ِد وما صلَّى رسو ُل َِّ
اّللُ َعلَْي ِه
صلَّى َّ
َ ُْ َ ُ َ ْ َ
َ ََ َ
اّلل َ
َ ْ ََ َ َ ُ
َ ُ َ
وسلَّم علَى سهي ِل ب ِن بـيُاء إَِّال ِيف جو ِ
ف الْ َم ْس ِج ِد .هذه الرواية من صحيح مسلم.
َْ
َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َْ َ َ
ِ
ِ
إ َّن َس ْع َد بْ َن أَِيب َوقَّ ٍ
صنِ َع
ك فِ ِيه ْ
اص قَ َال ِيف َمَر ِض ِه الَّذي َهلَ َ
ِب نَ ْ
اْلَ ُدوا ِيل َْلْ ًدا َوانْصبُوا َعلَ َّي اللَِّ َ
صبًا َك َما ُ
ول َِّ
بِرس ِ
اّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم .هذه الرواية أيُا من صحيح مسلم .كان سعد بن أيب وقاص آخر
صلَّى َّ
اّلل َ
َُ
املهاجرين الذكور وفا ًة .عندما حُرت سعد بن أيب وقاص  املنية ،أوصى أبن يُكفن جبُ ٍبة من صوف،
لقيت املشركني فيها يوم بدر ،وإّنا خبأهتا هلذا اليوم.
وقالُ :
كتب حُرة مرزا بشري أمحد  يف سرية خامت النبيني  أنه حني ُخصصت للصحابة أجور فكان أجر

أصحاب بدر ممتازا ،وكان أصحاب بدر أيُا يعتزون حبُورهم يوم بدر .فكتب املستشرق "وليوم ميور"
أيُا كان أصحاب بدر يُعدون أعظم أعُاء اجملتمع .قال سعد بن أيب وقاص  عند موته يف الثمانني
من عمره :أحُروا جبيت اليت لبستها يوم بدر واليت احتفظت هبا هلذا اليوم .كان سعد يف عنفوان شبابه
يوم بدر وعلى يده فُتحت إيران فيما بعد ،وهو الذي عمر مدينة الكوفة وتوىل إمارة العراق ولكن يف
نظره كان كل هذا العز والشرف حقريا مقابل شهوده يوم بدر ،وكان حيسب لباسه الذي ارتداه يوم بدر
أعظم من أي لباس آخر ،ومل تكن أمنيته األخرية إال أن ينزل يف القرب وهو يف هذا اللباس .قد مرت رواية
أنه كان قد بىن قصرا ،فقد خيطر ببال أحد سؤال فجوابه أنه كان التزم العزلة ومل حيب شيئا إال جبته اليت
لبسها يوم بدر ،وقبل ذلك فإن حالة عزلته أيُا تدل على تواضعه وعيشه البسيط.
شهدت بدرا ،ويتبني من رواَّيت أخرى أن يوم حجة الوداع أيُا
قال سعد كان عندي بنت واحدة حني
ُ
كانت له بنت واحدة فقط .مث أنزل هللا تعاىل عليه أفُاال كثرية حيث قال :مث كثر أوالدي .تزوج سعد
تسع زوجات يف أوقات خمتلفة ورزقه هللا تعاىل منهن  34ولدا منهم  17ذكورا و 17إاناث .واآلن انتهى
ذكر سعد بن أيب وقاص  وسأذكر بعده صحابيا آخر إن شاء هللا.
واليوم سوف أصلي الْائب على بعض املرحومني .أوهلم السيد صفدر علي َوجر الذي كان خيدم يف
قسم الُيافة مبسجد فُل متطوعا .تويف يف  25متوز/يوليو جراء نوبة القلب بعد أن دخل املشفى لعدة
أَّيم .كان عمره  79عاما .إان هلل وإان إليه راجعون.

كان منخرطا بنظام الوصية بفُل هللا تعاىل ،وخدم يف قسم الُيافة ابململكة املتحدة ثالثني عاما متطوعا
وخدم ضيوف املسيح املوعود  وعمال اجلماعة وأبناء اجلماعة بوجه حسن إىل آخر عمره .وإضافة
إىل ذلك خدم ملدة طويلة يف تْليف وترسيل جريدة الفُل العاملية وجريدة األخبار األمحدية.
ت قُية جلوئه هنا معلقة ملدة طويلة ،وملا ُحلت لصاْله وجاءت عائلته إىل اململكة املتحدة كان
ظل ْ
يشكر هللا على ذلك كثريا ،دون أن يشتكي قط أنه قد اضطُر للعيش وحده هذه املدة الطويلة.
كان املرحوم يعشق اخلالفة ويفديها ،بل أقول كان مثاال لآلخرين يف حبه للخالفة .كان حيب أبناء
اجلماعة وذوي أرحامه ويكرمهم .كان كثري الدعاء ،مواظبا على الصلوات ،حمبواب لدى اجلميع ،وشفوقا
جدا .كان يقرض الشعر ابللْة البنجابية ،وكان حمبواب يف أبناء اجلماعة بسبب ْلنه اجلميل .كان اإلخوة
حيبونه بسبب إلقائه القصائد بني اجلماهري اجملتمعة يف أَّيم اجللسة السنوية .كان املرحوم من "هاندوَجر"
وهو فرع شهري جلماعتنا يف ابكستان.
خلف املرحوم أرملته وأربعة أبناء وبنتني.
لقد كتب السيد عطاء اجمليب راشد :كان املرحوم صفدر علي ذا طبع بسيط جدا وخملصا ،خيدم
اجلماعة مبنتهى اإلخالص واجلهد .كان يتميز بثالث خصائص زادتين حبا له :أوالها أنه كان كثري الشكر
هلل تعاىل ،ورَم أن دخله كان حمدودا إال أنه كان حيمد هللا تعاىل ويشكره عند كل صْرية وكبرية.
عامرا حبب اخلليفة واخلالفة إىل آخر اْلدود .ال أتذكر أين قابلته ولو
وخصوصيته الثانية أن قلبه كان ً
لوقت قصري إال وعرب عن حبه الشديد للخالفة .وخصوصيته الثالثة أنه كان يقوم خبدمة الدين بصدق
القلب وكان يعدها شرفًا له وبركة.
وكتبت ابنة املرحوم السيدة حتسني احملرتمة :عمل أبوان على راحة اآلخرين يف كل ْلظة من حياته.
وكان إذا وجد أحدا من معارفه أو الذين يعملون يف املسجد واقعا يف مشكلة ،طلب منا ِ
الدعاء
أهل بيته
َ
له بذكر امسه .كان يشكر هللا تعاىل يف كل حال ،وكان حيسن إىل اآلخرين ويشكرهم على ذلك أبهنم قد
أاتحوا له الفرصة لفعل هذا اخلري.
وتقول ابنته أيُا :كان والدي يقول يل وألخيت :إن من أسباب حيب لكما أن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال :من أكرم بناته كان معي يف اجلنة .لقد عاملَنا أبوان مبنتهى اْلب واإلكرام واالحرتام.
وتقول السيدة رضية البنت األخرى للمرحوم :كان والدان يوصينا دائما بطاعة اخلالفة وحبها ،وكان
بنفسه قدوة عظيمة لآلخرين يف حب اخلالفة .وتقول أيُا :كل من جاءان للعزاء عند وفاته قال :يبدو
أنه كان حيبنا أكثر من َريان .واْلق أن املرحوم كان حيب اجلميع .كنا نظن أنه حيسن فقط إىل الذين

يقيمون يف جوار املسجد ،لكن كل من جاءان للعزاء قال إن املرحوم كان كفرد من عائلتنا .كان يساعد
املقيمني يف أماكن بعيدة ،ويؤدي حق العالقة هبم .اْلق أن حمبته وخدمته املخلصة هي اليت جعلت الناس
يعربون عن حبهم له على هذا النحو.
لقد كتب يل كثريون عن املرحوم و كل رسالة تدل على أن املرحوم كان يكن للجميع حبا وإخالصا
عجيبني .قليل هم الذين حيظون ابلشعبية لدى اجلميع من كل شرحية من الناس كما حظي هبا املرحوم.
وقد كتب كل واحد أن حمور حديث املرحوم كان اخلالفة والتعلق هبا دائما.
املرحوم جبوار أحبته تعاىل ،وأورث أوالده حماسنَه وأدعيتَه ،وشفى أرملته وأهلمها الصرب
أسكن هللا
َ
علما أن زوجته مريُة منذ فرتة طويلة ،وقد خدمها مبنتهى اْلب واإلخالص مع قيامه بكل
والسلوانً .
واجباته وفرائُه األخرى ،حيث كان خيدم يف دار الُيافة بعاطفة اخلدمة اليت ال يتمتع هبا كثري من
الواقفني ْلياهتم أيُا .ابإلضافة إىل ذلك أدى واجباته يف البيت أيُا .كان خيدم اجلريان اإللجنليز أيُا
رَم أنه كان ال يعرف اإللجنليزية .كان على عالقة طيبة معهم ،وقد أثنوا عليه كثريا .رفع هللا درجات
املرحوم.
واجلنازة التالية هي للسيدة ِعفَّت نصري ِ
زوجة الربوفيسور نصري أمحد خان ،حيث وافتها املنية نتيجة
جت املرحومة
توقف حركة القلب يف  3مايو املاضي وكان عمرها  90عاما .إان هلل وإان إليه راجعونُ .زو ْ
من الربوفيسور الدكتور نصري أمحد خان يف عام  .1951ومن أوالدها السيدة عائشة نصري زوجةُ الدكتور
عنايت هللا منْال املقي ِم يف الوالَّيت املتحدة األمريكية .وهلا ابنان السيد ظهري أمحد خان والسيد الدكتور
منري أمحد خان ،وكالمها متزوجان يف عائلة سيدان املسيح املوعود عليه السالم.
أحد أحفادها السيد نصري أمحد خان واقف ْلياته ويقوم خبدمة الدين على أحسن وجه يف قسم البث
يف قناتنا امي يت اي .لقد أكمل تعليمه العايل هنا ،مث نذر حياته خلدمة الدين .جعله هللا تعاىل وارًاث

ألدعية املرحومة.
كتب ابن املرحومة :كنا ننام مع الوالدة عندما كنا صْارا ،وكنا نستيقظ كثريا يف الليل لنجدها تدعو
يف صالة التهجد ابكية .هذا األمر قد ذكرته ابنة املرحومة أيُا .كانت تواظب على تالوة القرآن الكرمي،
وكانت ال تسمح لنا ابلذهاب إىل املدرسة إال بعد أن نتلو القرآن الكرمي كل صباح.
لقد سكنت املرحومة يف الهور أيُا .يف بداية الستينيات خدمت اجلماعة هناك يف منطقة "مودلتاون"
كسكرترية عامة يف جلنة إماء هللا .كما خدمت اجلماعة يف حي "دار النصر الْربية" بربوة مبنصب رئيسة
جلنة إماء هللا ملدة  28عاما .كانت اجلماعة عندها فقرية جدا ،وكانت أحياء ربوة مرتامية األطراف ،ومل

تكن هناك مواصالت ،فكانت املرحومة تذهب مشيًا على األقدام إىل أماكن بعيدة حيث كان حي "دار
النصر" ممتدا إىل شاطئ النهر.
عندما حث حُرة اخلليفة الرابع للمسيح املوعود عليه السالم أبناء اجلماعة على مراسلة أقارهبم َري
األمحديني أو الُعاف ،كتبت املرحومة إىل أقارهبا رسائل كثرية جدا .كانت تعني الفقراء من أقارهبا و ِ
أهل
اْلي بشىت الطرق واْليل ،أما يف رمُان فكانت تعد بعض األطعمة وترسلها هلم دائما .كانت تسعى
دائما إلصالح ذات بني الناس كيال يتفرقوا.
وكتبت بنتها السيدة عائشة :عاشت أمنا بكل بشاشة مع زوجها الواقف للحياة ،وكانت تعد تعليمنا
وتربيتنا أوَل واجباهتا ،كما كانت كثرية الدعاء .رحم هللا املرحومة وتْمدها مبْفرته ،ووفق أوالدها ونسلها
لتحقيق أمانيها الطيبة ،وأورثهم أدعيتَها.

واجلنازة التالية هي للسيد عبد الرحيم ساقي الذي كان يعمل يف مكتب السكرتري العام الوطين ابململكة
املتحدة ،حيث تويف يف  31مارس املنصرم .إان هلل وإان إليه راجعون .كان املرحوم منخرطا يف نظام الوصية.
ولد يف  31ديسمرب  1934يف قرية "رائبور" بوالية "انبه" ابهلند .اسم والده رمحت علي .دخلت األمحدية
يف أسرة املرحوم بواسطة عم والده حُرة تشودري كرمي خبش عمدة القرية ،الذي كان صحابيا للمسيح
عمة
املوعود عليه السالم .كانت الصحابية "رحيم بييب" زوجةُ الصحايب املولوي قدرت هللا السنوري ً
للمرحوم ع بد الرحيم ساقي ،حيث كانت ابنة خالة وابنة عم لوالد املرحوم .وفق هللا املرحوم خلدمة اجلماعة
عشرة أعوام من عام  1958إىل  1968بصفته سكرتري املال وقائد جملس خدام األمحدية بقرية "ختت
هزاره" حيث هاجر إليها وأقام هبا بعد انقسام اهلند .مث يف عام  1968أصبح أمري اجلماعة بتخت هزاره،
وظل خيدم اجلماعة هبذا املنصب حىت شهر يوليو عام .1974
يف  13يوليو عام  1974قامت جمموعة من َري األمحديني األشرار من "ختت هزاره" جبمع عصابة كثرية
العدد من َوَاء املعارضني جلماعتنا وبدأت ضد األمحديني سلسلة من االضطهاد والتخريب .لقد أشعلوا
النار يف جزء من املسجد األمحدي واستولوا عليه ،وأحرقوا دار الُيافة كلها .كان للمرحوم حمل للسلع
اليومية ،فنهبوه مث أوقدوا النار فيه .وكان للمرحوم حمل آخر لبيع القماش ،فاستولوا عليه أيُا .كما أشعلوا
النار يف بيته الذي كان انئما فيه ،فأَمي عليه بسبب الدخان .فحمله هؤالء األشرار وهو مْشي عليه
إىل مسجدهم وأعلنوا على مكرب الصوت أنه قد اتب عن األمحدية ودخل يف اإلسالم ،ذلك لكي يرتك
األمحديون اآلخرون اجلماعة .ابختصار ،ملا أفاق من اإلَماء وجد نفسه بني الرماح واألسنة ،مما ترك
أثرا سلبيا شديدا .فأخذه أوالده من هناك وأرسلوه إىل بعض أقاربه يف الهور ،حيث عوجل.
على عقله ً

وبعد ذلك أقام املرحوم يف الهور يف فرع من مجاعتنا ،وعاش هناك واستأنف أعماله التجارية .لقد بىن
مركزا للصالة يف جزء جماور لبيت أحد أقاربه ،وحث األمحديني اآلخرين على الصالة ابجلماعة .علم
املرحوم مئات من صْار اجلماعة القرآن الكرمي.
ويف نوفمرب عام  2000هاجر إىل لندن ،وتطوع خلدمة اجلماعة يف مكتب السكرتري العام الوطين ابململكة
املتحدة ،وظل يقوم هبذه اخلدمة ابنتظام ومتطوعا حىت عام  .2020كان ملتزما مبوعد الدوام أكثر من
كثري من الواقفني ْلياهتم ،حيث كان يصل إىل املكتب قبل اآلخرين
لكيال يُطر أحد لالنتظار ،بل أحياان إذا رأى أن تناول الفطور سوف يؤخره عن موعد الدوام كان
حيُر إىل املكتب بدون تناول الفطور.
لقد كتب أوالد املرحوم أن من حماسنه أنه كان يتلو ثالثة أجزاء من القرآن الكرمي يوميا .كان شديد اْلب
والوالء للخالفة ،وكان يوصي الصْار والكبار بكل حرقة ابالستمساك حببل اخلالفة وطاعة اخلليفة بكامل
األدب والوفاء دائما .كان حيب وحيرتم الذين قد نذروا حياهتم خلدمة الدين وال سيما الدعاة .وفقه هللا
تطوعا ألكثر من ستني عاما.
تعاىل خلدمة الدين ً
االبن األكرب للمرحوم هو السيد خالد حممود وهو خيدم كرئيس مجاعة ملنطقة كوليئزوود.
خلف املرحوم وراءه أرملته وابنني ومخس بنات .رفع هللا درجات املرحوم ووفق أوالده ونسله لتحقيق أمانيه
الطيبة.
متطوعا يف مكتب
واجلنازة التالية اليت سأصليها هي للمرحوم سعيد أمحد سهْل ،الذي كان يعمل
ً
السكرتري اخلاص يف قسم إرسال الربيد .تويف املرحوم يف  12إبريل املاضي وعمره  90عاما .خلف وراءه
ابنني وبنتني .قُى طفولته يف قادَّين حيث انل تعليمه االبتدائي .وفقه هللا خلدمة اجلماعةي يف مكتب
متطوعا ملدة طويلة .كان شخصية عالية الثقافة وحمبا للعلم.
السكرتري اخلاص هنا يف قسم إرسال الربيد
ً
ابإلضافة إىل العلوم املادية كان ملما مبعارف القرآن الكرمي وعلوم اجلماعة إملاما جيدا .كان مواظبا على
الصلوات وحمبا للخالفة ،ومثاالً يف التواضع وطيب النفس .كان شخصية حمبوبة جدا لدى اجلميع يف
مجاعته .لقد رأيت أنه كلما قابلين قابلين مبنتهى التواضع ،وكان يود بكل حرقة أن تكون ألوالده أيُا
مثل هذه العالقة مع اجلماعة.
وكت ب السيد أسلم خالد :كان املرحوم ذا طبع علمي خاص ،وكان يتناول شىت املوضوعات ابستفاضة
عند حديثه معنا وقت تناول الْداء ،وكان يتمتع مبعلومات عميقة عن املسيحية واليهودية خاصة.

وكتب السيد بشري الذي يعمل يف مكتيب :ظل يسعى حىت يف أواخر عمره خلدمة اجلماعة .ذات مرة جاء
إىل املسجد لعمل ما ،فأصابه الدوار ،وسقط على األرض وأصيب إبصابة .ومع أنه كان أييت من مسافة
بعيدة مشيًا على األقدام إال أنه كان حيُر املكتب حتما لكيال تفوته فرصة خدمة اجلماعة .لقد ابع بيته
الكبري واشرتى شقة ابلقرب من املسجد من أجل السهولة ذهااب وإَّياب .تْمد هللا املرحوم ابملْفرة والرمحة،
واستجاب ألدعيته يف حق أوالده أيُا.

