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 م10/7/2020 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 

يجيم. الشيطان الر   ن * بْسِم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم* اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِ 
َك َنْسَتعنُي * اْهداَن الصِ رَاَط اْلُمْسَتقيَم * ِصرَاط ا َك نـَْعُبُد َوإَّيَّ ُُوب َعَلْيهْم لَِّذيَن أَنـَْعْمتَ إَّيَّ ْْ ََرْي اْلَم  َعَلْيِهْم 

َُّالِ نيَ    .، آمنيَوال ال
أمرا مبعاقبة بين قريظة على َدرهم،  ى من هللا قد تلقَّ  النيب  كان  أنه كما قلت يف اخلطبة املاضية

وعن هذه املعركة   .عدسيدان س فوافق .بينهم حكما اسيدان سعد جيعلوا مث أهنوا القتال واقرتحوا أن .لهمفقاتَ 
 يف موضع: كتب سيدان املصلح املوعود 

كان   ه، إال أنعشرين يوما، أي بعد َزوة األحزاب ملدةيف أمان حيث عاشوا تنفس املسلمون الصعداء 
 قد قال النيب . فعنهميكن السكوت من النوع الذي لم يكن َدرهم فُُتسم قُية بين قريظة، جيب أن 
 فور عودته أال يراتحوا يف بيوهتم بل جيب أن يِصلوا إىل حصون بين قريظة قبل املساء.   للصحابة 

ا، أو ندًما أو أسفً وا بديُ لكنهم بدال من أن ليسأهلم ملاذا نقُوا عهدهم مع املسلمني؟  مث أرسل عليًّا 
 يسب ون الرسول و ورجال الوفد الذين كانوا معه.  ا علي   يهينون بدأوا، عنهم أي  مْيل لطلب الصفح

وحني ( وليس لنا أي عهد معه. حنن ال نعرف من هو حممد )ونساء بيته سبًّا قبيًحا فاحًشا، وقالوا 
هود . وملا كان اليعلى رد  اليهود، وجده هو والصحابة متجهني حنو حصوهنم  عاد علي  ليطلع الرسول

ته حرًصا على عدم إصاب إىل أزواجه وبناته، قال له علي  ويسيؤون يب يطلقون شتائم قذرة على الن
  ملاذا تزعج نفسك َّي رسول هللا  :القذرة اليهود شتائممساعه إثر ابألمل واألذى  فنحن نكفي هذا

ذه ه مسعيون وأنت ال تريد أن تتناهى إىل أان أعرف أهنم يسب   : القتال، أرجو أن تعود. فقال له
ما الذي  نعم، هذا ما قصدت. فقال له رسول هللا  وهو انكس الرأس خجاًل: فقال علي  .الشتائم

ال ذلك هم أكثر من هذا. قوسى الذي كان من بين جلدهتم وقريبحيدث من شتائمهم؟ فقد آذوا نبيهم م
 .أيُا يف القتال اؤهمنسشاركْتهم و  املسلمني وبدأوا يقاتلون واستمر يف تقدمه إىل اْلصون. ُتصن اليهود



عند أسفل حائط اْلصن، فألقت امرأة يهودية حجرًا ضخًما عليهم فُقتل لسون كان بعض املسلمني جيف
عماؤهم فأرسل ز  .ابلعجز عن االستمرار ُتت اْلصار وا. لكن اليهود بعد حصار دام أَّيما أحس  أحُدهم

وكانت وهو زعيم من األوس ، يستشريوهل رسالة يطلبون فيها أن يرسل إليهم أاب لبابة  إىل الرسول 
أاب لبابة إىل اليهود، فسألوه عما إذا كان األصلح هلم هو الن زول  فأرسل الرسول صداقة معه. عالقة  مهل

 ، لكنه يف نفس الوقت، فقال أبو لبابة إن ذلك هو ما جيب فعلهواالستسالم وقبول حكم الرسول 
 قتل. ال كتعبري عنصبعه على عنقه  إقام إبمرار 

ها لكن أاب لبابة تصو ر يف فكره أن اجلرمية اليت ارتكبأظهر حكمه إىل ذلك الوقت،  قد مل يكن الرسول 
رفُوا ف. هتم أخرياا أدى إىل مو مم ،دون تدبر ة متسرًعاشار هبذه اإل عرب  اليهود ال تستحق إال عقوبة املوت، ف

لى شاكلة ع كان ينتظرهم هو الطرد من املدينةولو كانوا قبلوه فإن أقصى عقاب  . قبول حكم الرسول 
حكم إال يقبلون  ال إهنموقالوا  ولكن حظهم السيء دفعهم لرفض حكم الرسول  القبائل األخرى.
الف دب  خحينها  سعد عليهم.لنه يع حكمزعيم حلفائهم من األوس؛ راضني أبي   سعد بن معاذ 

ت من معاملة املسلمني وثببني اليهود، فبدأ بعُهم يقول إن اليهود هم الذين نقُوا امليثاق مع املسلمني، 
 اخلالف هؤالء دينهم وأسلموا.   أن دينهم صادق، فرتك أصحابُ 

كذلك قام زعيم من زعماء اليهود، هو عمرو بن سعدي، يلومهم ويُبك تهم قائاًل: "لقد نكثتم العهد، 
 رجعتم يف كلمتكم اليت قطعتموها على أنفسكم، والطريق املتاح لكم اآلن هو اإلسالم أو دفع اجلزية".و 

نين إ فقالوا: "لن نعتنق اإلسالم، ولن نعطي اجلزية، املوت أحب إلينا من دفع اجلزية". فأجاب عمرو،
ادر اْلصن. (تربأ منهمله مل يستجيبوا  وملا ،بريء منكم. )فكان قد نصحهم ن مسلمة، ورآه حممد ب َو

مسلمة  بنمد يف سالم، ودعا حم يهويته فرتكه ميُ عن فقائد مفرزة للمسلمني، فسأله من يكون، وعرَّ 
ال ُترمين إقالة عثرات الكرام" وكان يعين أنه ملا كان هذا الرجل اندما على فعله وفعل هللا قائاًل: "اللهم 

ودعا هللا أن يعينه  .لذا مل ألق القبض عليه، وتركته ميُيأن نصفح عنه، أيُا قومه فمن واجبنا األخالقي 
ه على تركه هلذا مْ مبا فعل حممد بن مسلمة، مل يلُ  وملا علم الرسول . على أعمال مماثلة مرارًا وتكرارًا

 .ومدحه على حسن تصرفه القائد اليهودي، بل وافقه ورضي عما فعله
عنت. فبعض املت ظلوا على رأيهمنو قريظة كقبيلة فهذه األحداث كانت شخصية لبعض األفراد، أما ب

األشخاص كانوا خيالفون رأي بين قريظة وكانوا يريدون أن ُيكتب ميثاق مع املسلمني، لكن بين قريظة  
فيهم كم أن حيوطلبوا بداًل من ذلك ، ، فرفُوا حكم الرسول عناداً  كقبيلة كانوا متمسكني برأيهم



طلبهم، وأرسل إىل سعد، الذي كان يرقد جرحًيا، أن أييت ويصدر حكمه  وقِبل الرسول  .سعد بن معاذ
 . هوهم يقبلون حكم على اليهود الذين نكثوا امليثاق

، ة طويالً بين قريظقراره، أسرع إىل سعد أفراد من قبيلة األوس الذين كانوا حلفاء  وحاملا أعلن الرسول 
وضْطوا عليه ليصدر حكًما يف مصلحة بين قريظة، وقالوا له إن اخلزرج طاملا حاولوا إنقاذ حلفائهم من 

م من أن سعداً اليهود، وعلى سعد بدوره أن ينقذ حلفاء األوس قبيلته.   انطلق ال أنه قدإكان جرحيا   وابلَر
ظة. وكان كل ما رد به سعد  يعاقب بين قريراكًبا إىل بين قريظة حُييط به رجال قبيلته من جانبيه حيث ونه أال

لذا  ،كم بعدل وأمانةكم حيمل أمانة، وأن عليه أن حياْلعليهم هو أن الشخص الذي ُأسند إليه إصدار 
 أسوار اْلصن ىعلواقفني  حصن اليهود رأى بين قريظة ينتظرونهسعد . وعندما بلغ سوف حيكم أبمانة
 قالوا: "نعم". ؟دونه كل هم أهنم سيقبلون حكمهل أوال قومه هل يعِ فسأاملسلمون. جيلس ويف اجلانب اآلخر 

عند ذلك توج ه  .عم"؟ قالوا: "ندونه أهنم سيقبلون حكمههل يعِ  توج ه سعد بدوره إىل بين قريظة وسأهلممث 
حياء  )فكان ال يطيق النظر إىل النيب ، فيه الرسول لس سعد على استحياء إىل اجلانب الذي جي

د أبنه عِ ي ما إذا كان استحياء( على لذا سأله  كما كان ال بد أن يسأله لكن ملا كان قد ُجعل حَ 
 : "نعم". قالفقبل حكمه، سي

ِحنَي تـَْقُرُب 10}كمه حسب تعاليم التوراة، اليت تقول: ق الثالثة أصدر حُ رَ أخد سعد العهد من الفِ  عندما
وِد فَِإْن َأَجابـَْتَك ِإىَل الص ْلِح َوفـََتَحْت َلَك، َفُكل  الشَّْعِب اْلَمْوجُ 11ِمْن َمِديَنٍة لَِكْي ُُتَارهَِبَا اْسَتْدِعَها ِإىَل الص ْلِح، 

َوإَِذا َدفـََعَها 13ِمَلْت َمَعَك َحْراًب، َفَحاِصْرَها. َوِإْن مَلْ ُتَسالِْمَك، بَْل عَ 12ِفيَها َيُكوُن َلَك لِلتَّْسِخرِي َوُيْستَـْعَبُد َلَك. 
ِة،  َوأَمَّا النِ َساءُ َواألَْطَفاُل َواْلبَـَهائُِم وَُكل  َما يف اْلَمِدينَ 14الرَّب  ِإهلَُك ِإىَل يَِدَك فَاْضِرْب َجَِيَع ذُُكورَِها ِِبَدِ  السَّْيِف. 

َْْتِنُمَها لِنَـ  ََِنيَمِتَها، فـَتَـ ََِنيَمةَ أَْعَداِئَك الَّيِت أَْعطَاَك الرَّب  ِإهلَُك. ُكل   هَكَذا تـَْفَعلُ ِِبَِميِع اْلُمُدِن 15ْفِسَك، َوََتُْكُل 
 ِإهلَُك ب  َوأَمَّا ُمُدُن هُؤالِء الش ُعوِب الَّيِت يـُْعِطيَك الرَّ 16اْلَبعِيَدِة ِمْنَك ِجدًّا الَّيِت لَْيَسْت ِمْن ُمُدِن هُؤالِء األَُمِم ُهنَا. 

َعانِيِ نَي َواْلِفرِز ِ 17َنِصيبًا َفال َتْستَـْبِق ِمنـَْها َنَسَمًة مَّا،  يِ نَي َواْْلِو ِيِ نَي بَْل ُُتَر ُِمَها َُتْرميًا: اْْلِث ِيِ نَي َواألَُمورِيِ نَي َواْلَكنـْ
ا آلهِلَِتِهْم، وُكْم أَْن تـَْعَملُوا َحَسَب َجَِيِع أَْرَجاِسِهِم الَّيِت َعِملُو لَِكْي الَ يـَُعلِ مُ 18َوالْيَـبُوِسيِ نَي، َكَما أََمَرَك الرَّب  ِإهلَُك، 
 ( 18-10:  20فـَُتْخِطُئوا ِإىَل الرَّبِ  ِإهلُِكْم.{ )اَلتـَّثْنَِية 

نه الكتاب املقدس هذا أ حكم من ِبسبها، يتبني   حكمهذه الكلمات من الكتاب املقدس و  قرأ سعد 
اهنزم لكان َجيع املسلمني رجاال ونساًء وأطفاال قد  انتصروا وكان الرسول  الذينهم  لو كان اليهود

، احدةً و  أن يقتلوا املسلمني رجاال ونساء وأطفاال دفعةً كانوا ينوون قتلون. ونعلم من التاريخ أن اليهود  سيُ 



م، فهذه هي أمواهل النساء واألطفال وهنبُ  واستعبادُ  هو قتل الرجالِ اليهود ما كان سيصنعه هؤالء  وأقل  
 التعاليم املدو نة بسفر التثنية يف التعامل مع األمم املعادية اليت تسكن أقطارًا بعيدة. 

ِبسب  بين قريظة ومن أصدقائهم. وعندما رأى أن اليهود رفُوا حكم الرسول  حليفَ  كان سعد 
ا يف ه سلفً حكم ب ر أن يـُْنزل هبم اْلكم الذي كان موسى هم، قر  نفوسشريعة اإلسالم اليت ُتفظ 

وال املسلمون، بل  مثل هذه املواقف، وإن مسؤولية هذا اْلكم ال يتحم لها الرسول يف سفر التثنية 
الذين عاملوا أمما أخرى بكل  وأولئك اليهودُ  والتوراةُ  ، ويتحم لها موسى يتحم لها تعليم موسى 

ولكنهم رفُوا وقالوا لن نقبل حكم  ، والذين ُدُعوا إىل رمحة حممد رسول هللا نيوحشية آلالف السنِ 
ما ورد يف كتاب موسى  ِبسب . وحني حكم سعد ""بل نقبل حكم سعد  "رسول هللا "حممد 
ضجة أن حممدا رسول هللا اليوم يثري املسيحيون لماذا ، ف   م. قال املصلح املوعود لَ ظَ قد أال :

فهناك مئات املرات اليت  ؟مل يظلم يف مناسبات أخرى يرى الُكتاب املسيحيون أن حممدا رسول هللا 
إال ، اللهم يعفو عنهم الرسول  كانوكل مرة   ُتت رمحة حممد رسول هللا  أنفسهمألقى فيها األعداء 

وطلبوا حكم  هذه هي املناسبة الوحيدة اليت أصر فيها العدو على عدم قبول حكم حممد رسول هللا 
بذلك  أقر   الرسول  كانو  ،ال بقبول حكمهأو   ، وهذا الشخص أخذ عهدا من الرسول ص آخرخش

ن عند مومل يكن اْلكم الذي حكم به  م،حسب طلبه هذا الشخصُ  مث حكم ،كما يثبت من التاريخ
، فإذا كان هناك من ظلم فهم  عون اتباعهالذي كان اليهود يد   حكم موسى  أعادبل  ،نفسه

فهو  كان هناك من ظلمإذا  ، و اليهود أنفسهم الذين ظلموا أنفسهم برفُهم حكم حممد رسول هللا 
فكان  اإذا كان هذا ظلمو ة أبمر من هللا هذه العقوبة للعدو  احملاصر، راالذي كتب يف التو  موسى 

 . ظاملا ،الذي أعطى هذا التعليم يف التوراة ،وا إله موسى على الُكت اب املسيحيني أن يسم  
أن املشركني ال يْزون املسلمني بعد اليوم،  انتهت معركة اخلندق، أعلن الرسول الكرمي بعدما كانت قد 

بل اآلن حنن سنرد  عليهم وسنْزو األقوام الذين قد هاَجوان. وهذا ما حدث... ويف معركة اخلندق مل 
خيَسر الكفار شيًئا يُذكر، وكل ما فقدوه هو بُعة رجال. وكان من املمكن هلم أن يستعدوا وأيتوا يف 

شرين ألًفا، بداًل من ع جنديٍ  على املدينة مع أربعني أو حىت مخسني ألف السنة القادمة ملعاودة اهلجوم 
. ولكن اً يصعب عليهم َجع جيش من مئة ألف أو مئة ومخسني ألف مل يكنأكثر  كانوا قد اجتهدوابل لو  

وأن  قلوب املشركني بعد معارضتهم لواحد وعشرين عاًما بدأت تشعر أن هللا مع حممد رسول هللا 
. ويف انكسرت قد كانت أجسادهم ساملة ولكن قلوهبم كانت.  أواثهنم ابطلة، وأن خالق الكون إله واحد

 ال إله إال هللا. أن الظاهر كانوا يسجدون لألصنام ولكن قلوهبم كانت تنادي بشهادة 



ا نـََزَلْت بـَُنو قـَُرْيَظَة َعَلى ُحْكِم َسْعٍد ُهَو اْبُن ُمَعاٍذ بـََعَث َرُسوُل هللاِ  َعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ     قَاَل َلمَّ
: قُوُموا ِإىَل َسيِ دُِكْم، َفَجاَء َفَجَلَس وََكاَن َقرِيًبا ِمْنهُ َفَجاَء َعَلى مِحَاٍر فـََلمَّا َداَن من املسجد قَاَل َرُسوُل هللِا 

ََ فـََقاَل َلُه ِإنَّ َهُؤاَلِء نـََزلُوا َعَلى ُحْكِمَك. قَاَل فَِإّن ِ َأْحُكُم َأْن تـُْقَتَل اْلُمَقاتَِلُة َوَأنْ   ِإىَل َرُسوِل هللاِ   ُتْس
 الذ ر ِيَُّة قَاَل َلَقْد َحَكْمَت ِفيِهْم ِِبُْكِم اْلَمِلِك. هذه رواية صحيح البخاري. 

وأذكر بعض النكات هنا، كتب حُرته  رزا بشري أمحد وقد ذكر بعض التفصيل هلذه الرواية حُرة م
 ويف النهاية عندما استمر اْلصار حوايل ثالثني يوما، نزل اليهود األشقياء من قالعهم بعد أن جعلوا :
م كونه حليفهم هلم   الجيد يف نفسه رمحة هلم بسبب أعماهلم، ومع أنه كان عدْ إال أنه مل يكن حكًما َر

،  سيدان حممد عاملنيللهللا  رمحةيف قلبه تلك الرمحة والرأفة اليت كان يتحلى هبا  متجسدا ولكن مل تكن
عاذ ، وكان حينها رئيس األوس سعد بن مالِقدم وتفصيل ذلك هو أن األوس، كانوا حلفاء بين قريظة منذ

يتعاجل يف ابحة املسجد، ونظرا إىل هذه الصلة القدمية قال بنو قريظة إننا كان يف اخلندق و  أصيبالذي 
كمه فينا ولكن بعض اليهود ما كانوا حيسبون قرار قومهم حكما لنا وسنقبل حُ  جنعل سعد بن معاذ 

ؤالء أسلموا ق اإلسالم، وبعض هاقتنعوا يف قلوهبم بصدْ قد هنم رجرمون وكانوا أب يوقنونصحيحا وكانوا 
كان خجال   م ولكنهلِ وكان شخص آخر مل ُيسْ  ،وورد يف كتب التأريخ أهنم كانوا ثالثة ،ب خاطرهمبطي

ادر املدينة قائال إن قومي خانوا  خليانة قومه لدرجة أن بين قريظة حني قرروا اْلرب مع النيب  تركهم َو
ىت النهاية وأصروا تهم حن  وا على تعتولكن الباقني ثب ،وال أستطيع أن أشرتك يف هذه اخليانة ""حممدا 
بعض الصحابة ليأتوا  على ذلك، وبعد ذلك أمر النيب  كما هلم فوافق النيب سعد حَ  أن يكونعلى 
عقاهبم بشدة كما  عَدمو أثناء تقدمه جتمع حوله رجال قبيلته يناشدونه الرمحة ِبلفائهم بين قريظة و  .بسعد

 بين قينقاع بلني.  حلفاءهمعامل اخلزرج 
يف البداية ظل سعد بن معاذ يسمع كالمهم بصمت، ولكنهم مل ا أصروا عليه قال اآلن لن خياف سعد 

 لومة الئم يف التمسك ابْلق والعدل. فسكت اجلميع بسماع جوابه. 
لصحابة قوموا م قال صلى هللا عليه وسلم للعلى كل حال ملا وصل سعد قريًبا من النيب صلى هللا عليه وس

ه يف النزول من الدابة. فلما نزل سعد من دابته ودان من النيب صلى هللا عليه وسلم قال لسيدكم وساعدو 
له النيب صلى هللا عليه وسلم َّي سعد إن بين قريظة قد نزلوا على حكمك، وقالوا إهنم سوف يرضون مبا 

عمل مبا أحكم لُتكم به فيهم. فنظر سعد إىل أهل قبيلته األوس وقال هل تعاهدونين مبوثق من هللا على ا
به يف بين قريظة يف كل حال؟ فقالوا نعم، نعاهدك على ذلك )وقد سبق ذكر هذا األمر فيما ذكره حُرة 
اخلليفة الثاّن عند ذكر هذه القصة(. مث أشار سعد إىل اجلهة اليت كان النيب صلى هللا عليه وسلم جالًسا 



عده النيب على االلتزام ِبكمي يف كل حال. فو  َّي من جتلسون يف هذه الناحية هل تعاهدونينفيها وقال: 
مقاتلتهم،  لألطراف أصدر سعد حكمه وقال: تُقتَ صلى هللا عليه وسلم بذلك. وبعد هذا التعاهد من ا

وتسَ نساؤهم وذراريهم وتقسم أمواهلم بني املسلمني. فلما مسع النيب صلى هللا عليه وسلم حكمه قال 
لْى. وكان املراد من قوله صلى هللا عليه وسلم هذا أن هذا اْلكم يف يُ  هللا الذي ال ك قدرُ عفوَّي: حكمُ 

 هبين قريظة قد مت يف ظروف تدل ِبالء على أنه تصر ٌف رابّن وقدر إهلي ال ميكن أن حيول دون تنفيذ
 ،رمحته صلى هللا عليه وسلم. وكان هذا صحيحا متاما، ألن استدعاءَ بين قريظة أاب لبابة لالستشارة عاطفةُ 

م ، ورْفَض بين قريظة لالحتكام إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، ونزوهلَ  هوخروَج كلمة ال أساس هلا من فم
فاؤهم، مث األوس حل قبيلتهعلى حكم سعد رئيس األوس ظًنا منهم أنه سوف حيابيهم يف اْلكم ألن 

أخريا أْخَذ سعد احنياز، و متس َك سعد ابلعدل واإلنصاف يف حكمه ِبيث خال قلبه متاما من كل عصبية و 
كذلك و  قبل إصدار حكمه العهَد املوثق من النيب صلى هللا عليه وسلم أنه سيعمل ِبكمه يف كل حال،

أقول إن كل هذه األمور مل تكن مصادفات، بل كان قدر هللا  أْخذه للموثق نفسه من َجيع األطراف،
 ىل ال حكم سعد.يعمل عمله من ورائها، لذا فكان هذا اْلكم حكم هللا تعا

درهم ومتردهم وتورطهم يف بسبب  ه: يبدو أنيقول حُرة مرزا بشري أمحد  نقض عهد بين قريظة َو
مقاتليهم  قُى علىالفتنة والفساد والقتل وسفك الدماء كان قد صدر من احملكمة اإلهلية حكٌم أبن يُ 

أول األمر حثًّا من الْيب على هذه الْزوة يفيد أن ذلك كان قدرا من هللا لكنه  من العامل. فتلقِ ي النيب 
  َّذ بيد رسوله مل يكن يريد أن ينف ومن أجل ذلك فصله متاما عنه من خالل تصرفات َيبية .

ابلتدخل فيه  بلسان سعد بن معاذ. وكان أبسلوب مل يكن خيوِ ل النيبَّ اُْلكَم معقدة. واستصدر ذلك 
بل   ،بذلك اْلكموحده  ال يتأثر ملا كان  نه كان قد وعد أنه سيقبل حكم سعد يف كل حال. مثأل

أن  -مهما كان طبعه مائال إىل العفو والرحم -كان املسلمون كلهم يتأثرون به، لذا مل يكن يرى من حقه
 كلماتٌ   ا التصرف،ذمتأثرا هب ،ما يقتُيه تصر ف إهلي، ِبيث خرجت من فمه ذايْريِ  ذلك اْلكم. فه

 "قد حكمت ِبكم هللا" من تلقاء نفسها. أي َّي سعد يبدو أن حكمك قدر من هللا، الذي ال رادَّ له. 
م وكان قلبه مليئا ابْلزن أن قوما بسبب أعماهلم السيئة ونقُه قال هذا وقام بصمت وخرج  إىل املدينة 

م ذلك  و  ،َُب هللاوابتوا مورِد من اإلميان  أصبحوا حمرومنيالعهود  ؤمنوا، كان يتمىن من قلبه أن يَر
د( لو آمن ِب عشرة من اليهود )يعين من وجهاء اليهو  :ولعله يف الوقت نفسه قال هذه الكلمات ِبسرة

كنت رجوت هللا تعاىل أن يؤمن ِب القوم كلهم وجنوا من العذاب. ابختصار حني قام أمر بفصل رجاهلم ل
ألطفال فجيء بكال الفريَقني إىل املدينة منفصلني وأُقيموا يف مكانني منفصلني يف املدينة عن النساء وا



كثري منهم جائعني، َجعوا كثريا من الفواكه لبين قريظة،   كان  كان الصحابة، الذين  وبتوجيه من النيب 
 فأمر النيب  ،دم سعوورد أن اليهود ظلوا أيكلون الفواكه طول الليل ويف الصباح التايل كان سُينفذ حك

وذلك ليتمكن من إعطاء  ،بعض الرجال النشطاء إلمتام هذا العمل وجلس بنفسه يف مكان قريب
 التعليمات فورا إذا اقتُت اْلاجة يف أثناء تنفيذ اْلكم، وكذلك إذا طلب أحد اجملرمني العفو ميكنه 

طلب العفو على َرار احملكمة   وإن كان َري ممكن أن يقد م أمامه ،بنفسهسريعًا أن ُيصدر حكما 
ملكا أو رئيس اجلمهورية كان قادرا على اْلكم يف طلب العفو  ولكن بصفته  ،بشأن سعد بن معاذ

من أحد بوجه خاص. فأمر مبقتُى رمحته أن يُقتل كل رجرم على حدة واحدا بعد اآلخر، وأال يشهد 
 عاذ.  وقُتلوا ِبسب حكم سعد بن مرجرم قتَل َريه. فبحسب هذا اْلكم جيء ابجملرمني منفصلني

بشأن حادث بين  ،بطريقة َري مناسبة متاما ،يهاَجون سيدان رسول هللا من من َري املسلمني  ةمث
 مئة يهودي. كظامل وسفاك )والعياذ ابهلل( بسبب قتل قرابة أربع  قريظة ويقدمونه 

. على أية اتالً سبعة عشر مقأو ستة عشر هذا العدد يف اْلقيقة مل يتجاوز  أثبت أحد الباحثني أن   ولكن
هنم  وبعُهم كتب أمئة حال هذا األمر حيتاج إىل مزيد من البحث. لقد كتب البعض أن عددهم كان 

بعُهم  و ألفًا أكثر من ذلك، وبعُهم كتب أن عددهم كان أهنم كانوا ، وبعُهم كتبوا أربعمئةكانوا 
 ذا األمرالبحث يف هفإنه جيب لذلك  ،. على أية حال ليس هذا العدد حمدًداتسعمئةكتب أهنم كانوا 

 .مستقبالً 
م فإن اعرتاضهم هذا  أربعمئة،لو كان عددهم فحىت  ي مل على التعصب الديين الذ اً مبنيكام ذلك  َر

م التنور الْرِب، على األقل فيما يتعلق منه بعضُ  يستطع التحررَ  ابإلسالم  املؤرخني الْربيني املثقفني َر
 .الباطل هذا االهتاممثل ، إذ إهنم يثريون صلى هللا عليه وسلم ومبؤسس اإلسالم

يقول مرزا بشري أمحد: األمر األول الذي ينبْي أن نتذكره يف الرد على هذا االعرتاض هو أن اْلكم الذي 
. فمادام هو ليس يف حق بين قريظة كان حكم سعد بن معاذ ومل يكن ِبال حكم النيب  ـماً لاُعترب ظا

 فال جيوز االعرتاض عليه. حكم النيب 
 اثنيا: مل يكن ذلك اْلكم خاطئا وال ظاملا نظرًا إىل ظروف القُية.

متقيدا ابلعمل ِبسب هذا القرار جراء الوعد الذي أخذه منه سعد قبل إصداره هذا  اثلثا: كان النيب 
 اْلكم.

 رابعا: لقد قبله اجملرمون أنفسهم ومل يعرتضوا عليه وحسبوه قدرًا مقد را هلم من هللا تعاىل. 
  يف هذه اْلالة أن يتدخل يف هذا األمر. فلم يكن للنيب 



 
على أحسن وجه ُتت  إال أنه نف ذ حكم سعدٍ  لنيب عالقة مع امل تكن هلذا األمر بعد حكم سعد 

ا  مل ، أيالرفقو  نظام حكومته. وقد سبق الذكر أنه نف ذ اْلكم أبسلوب ميكن اعتباره أفُل منوذج للرمحة
طعامهم وسكنهم على أحسن وجه. وعندما كان  دب ر  ،هؤالء الناس أسرى قبل تنفيذ اْلكم كان

مراعيا عواطفهم  أبسلوب أقل عقوبة للمجرمني. فأمر  حكم سعد على وشك التنفيذ ِبقهم نفذه 
هم مسري كان   إالمَ  فوان إىل املقتل مل يعر من التاريخ أن الذين كانوا يُنقلو ويتبني قتَل َريه.  أال يشاهد رجرمٌ 

 طلب أحد للعفو عنه قبله  إىل ذلك أنه كلما ُعرض على النيب  املقتل. وأضفْ ما مل يصلوا إىل 
بل أمر أيُا أن يعاد إليهم أهلهم وأوالدهم وأمواهلم كلها. هل ميكن أن  ،فقطومل يكتف ابلعفو  ،فورا

 أي اعرتاض يف قُية بين قريظة، رمحة ولطف أكثر من ذلك؟ إًذا، ال يقع على النيب معاملة نتصور 
وحسن اإلدارة والرمحة والرفق يف طبعه.  لساميةا بل اْلق أن هذا اْلادث دليل بني  على أخالق النيب 

ل  و: هولكن السؤال ه ،كان قاسيا ويشعر اإلنسان ابلصدمة بسببه  ال شك أن ُحكم سعد يف حد ذاته
ولكنه   ،ن قاسياكاما قلُت  ؟ إن حكم سعد ِبق بين قريظة كاختياره كان هناك سبيل مفتوح سواه ليتم

املؤرخ  عرتفسواه. لذلك يمثة تمية للظروف السائدة إذ مل يكن اْلنتيجة الوكان  ،االضطرار عنانجتاً كان 
وليس  ناك مل يكن هإنه ويقول  ،ابلنظر إىل الظروف -من أصدقاء اإلسالم مطلقا الذي مل يكن-ماَر

( عداء عند َزوة األحزاب الذي اد عى عنه حممد )هجوم األإن  سوى اْلكم املذكور. ويقول  سبيل
انجتا  ، أو ُظن  على األقل أنه كانلشن اْلرب نُريالكان نتيجة مؤامرة بين   ، إمناأن األعداء ُهزموا فيه

نُري. السؤال الذي ينشأ هنا هو: هل كان حملمد ال(بنفي بين )حممد . ومع ذلك اكتفى همعن مكائد
( أن يُيف يف عدد )يكن بين قريظة أيُا؟ ومن انحية اثنية ملضده بنفي األشرار والكائدين  وقوة 

ممكنا أن ُيسمح للقوم الذين حالفوا املهاَجني علنا ابلسكن يف املدينة. صحيح أن نفيهم كان خطريا 
 من أن حُيكم بقتلهم.  يكن مثة بد  ولكن بقاءهم يف املدينة كان أكثر خطورة. لذا مل 

وليس. إًذا، كان حكم سعد عادال متاما ومطا العدل واإلنصاف. وما كان  بقا ملبادئهذا ما يقوله ماَر
 ،ين طلبوا العفوبعض فقط الذالللنيب أن يُعِمل عاطفة رمحته بشأن هذا اْلكم بسبب امليثاق، إال ِبق 

من عنده. ولكن يبدو أن ُيصدر حكما عاما  قصارى جهوده لصاْلهم ألنه ما كان له  فبذل النيب 
اندمني على أهنم مل يرجعوا إليه كثريا بطلب العفو إال القليل منهم.  إليه حيتكموا أن اليهود رفُوا أن 

ال و  ألن املتمرد الذي ال يندم على جرميته ،يعفو عنهم دون أن يطلبواأن  ومن الواضح أنه ما كان له 
  إىل نتائج خطرية جدا. يؤدي إطالق سراحه  فإن   يطلب العفو



واليهود كان من شروطه  أُبرم بني النيب  سبق أن أن امليثاق الذي وهو مث هناك أمر آخر جدير ابلذكر
ود. فيتبني ِبسب شريعتهم أي شريعة اليه مسُيحَكم فيهِبق بين قريظة أنه إذا ظهر أمر جدير ابْلكم 

 كان حيكم بسبب امليثاق املذكور بشأن اليهود ِبسب شريعة موسى دائما.   من التاريخ أن النيب 
هي  ا سعد ِبقهملعقوبة اليت حكم هبكانت ااجلرائم اليت ارتكبها بنو قريظة   أنحني نقرأ التوراة جند فيها 

 . واألصحاألنسب 
، َري أنه بقي جزء ةقريظ فاية فيما يتعلق بسعٍد وقُية بينعلى أية حال، يف هذا القدر من التفصيل ك

 من سوانح سعد بن معاذ وسأذكره الحقا إبذن هللا. 
واآلن سأذكر بعض املرحومني الذين توف وا يف الفرتة األخرية وبعد صالة اجلمعة سأصلي عليهم صالة 

 الْائب إبذن هللا. 
د توفيْت بتاريخ َاان، وقاجلنازة األوىل هي للمرحومة اْلاجة رقية خالد اليت كانت رئيسة جلنة إماء هللا يف 

ن م عاما. إان هلل وإان إليه راجعون. أصيبت املرحومة بسرطان الرحم 65يونيو/حزيران عن عمر يناهز  30
حىت  تدهورتفجأة يف أَّير/مايو هذا العام وبدأت صحتها ولكنها شفيت َري أن املرض عاود كرته  قبل،

لد يف أبريل رقية خا السيدة . لقد ُولدتتشفىملسيف ا قُاء فرتة وجيزة يونيو بعد 30توفيت بتاريخ 
واه" ماما يف مسجد قرب "كان والدها املرحوم اْلاج خالد إ  م يف "واه" املنطقة الشرقية يف َاان.1955

ت ُإليهم وأسس اجلماعة هنالك. لقد ق حيث كان معظم الناس يعبدون األواثن. فبل غ املرحوم الدعوة
. كانت خالقيةاأل ملتزمة ابملبادئو طقة "واه". كانت سيدة حمنكة وحاذقة يف من املرحومة فرتة طفولتها

ا. بعد التقاعد أيُ املهنية وألفراد اجلماعة ولْريهميف أوساطها  حسنة معلمة من حيث املهنة، وكانت أسوة
تعليم ب يف املدرسة األمحدية العاملية يف قرية "بستان نو". كانت مولعة مديرةً  من الوظيفة الرمسية خدمتْ 

عل متهم دون و وأسكنْت عديدا منهم يف بيتها  ،من الطالب كثرياألوالد وتربيتهم، وقد ُتملت نفقات  
م 2017مقابل. ُعينت رئيسة جلنة إماء هللا يف عام  م، وأكملت فرتة رائستها على أحسن وجه على الَر

نة، جوظلت تعمل كرئيسة جلنة إماء هللا يف َاان إىل يوم وفاهتا. كانت تشكل برامج خمتلفة لل   ،من املرض
م منو  ظلت و اْلظر املفروض بسبب الفريوس كوروان استمرت يف برامج تربوية عرب االنرتنيت  على الَر

جد وتدفع هترِب عُوات جلنة إماء هللا. كانت ملتزمة ابلصالة وتكسب اْلسنات بكل شوق، تصلي الت
التربعات ابلتزام وكانت مشرتكة يف نظام الوصية وعلى عالقة خملصة مع اخلالفة األمحدية. وقد تركت 

ويوفق  افع درجاهتير و وأربعة أحفاد وحفيدات. ندعو هللا تعاىل أن يْفر هلا ويرمحها  اوراءها ابنني وبنت
 أجياهلا لالستمرار يف حسناهتا. 



ا ة صفية بيْم زوجة املرحوم شيخ مبارك أمحد، داعية اجلماعة األسبق يف أفريقياجلنازة الثانية هي للمرحوم
عاما. إان هلل وإان إليه راجعون.  97يونيو/حزيران عن عمر يناهز  27وبريطانيا وأمريكا. وقد توفيت بتاريخ 

 تانم، وك1926لقد ُولدْت يف بيت السيد قاضي عبد السالم والسيدة مباركة بيْم يف أكتوبر عام 
حفيدة السيد قاضي عبد الرحيم وابنة حفيدة قاضي ضياء الدين اللذين كاان من أصحاب املسيح املوعود 

 الفة لدرجة للخواإلخالص واْلب الكبري الدعاء  منها كثرة. كانت تتحلى بصفات محيدة كثرية
شرتكة كانت م  اْلب واإلخالص نفسه يف أوالدها أيُا.زرعْت حظ هذا اْلب واإلخالص. وقد قلما يال

ول هو السيد كان اسم زوجها األ.  يف نظام الوصية وكانت الزوجة الثانية لشيخ مبارك أمحد وأجنبت له ابنة
دمْت فيها خأيُا. قُت مع زوجها الثاّن السيد مبارك أمحد فرتة نصري أمحد هبيت وأجنبت أوالدا له 

ومن  ،ك أمحدلشيخ مبار لمن الزوجة األوىل اجلماعة يف بالد خمتلفة بكل إخالص. وقد تركت وراءها ابنة 
 ابنتني وثالثة أبناء.أوالدها 

د أحفادها السيد أحو أحد أبنائها السيد فهيم أمحد هبـيت خيدم متطوًعا هنا يف مكتب السكرتري اخلاص. 
ا السيد فؤاد هبـيت وأحد أحفاده ،لجماعة ويعمل يف مكتب وكالة التبشري يف بريطانياهبيت داعية ل صبور

 واقف اْلياة وخيدم مدرًسا يف الكلية األمحدية بـ "كانو"، وحفيدها اآلخر السيد خليق هبـيت أيُا وقفَ 
حياته بعد إكمال دراسته وخيدم اآلن يف مقاطعة "عبدو". كان أحد أحفادها السيد نبيل هبيت قد مرض 

فاء وت، فقد دعت له أدعية كثرية فأخربها هللا تعاىل عن شمرضا شديًدا قبل سنتني وكان على وشك امل
هذا الشاب، وشفاه أيُا، ولكن السيد نبيل هبـيت ال يزال يعاّن من بعض املشاكل الصحية جراء مرضه 

ا، إن هذا صفية بيْم اليت دعت له هب ةاملذكور. شفاه هللا شفاء كامال، وتقبل يف حقه دعوات السيد
 ، جعله هللا تعاىل مفيًدا للجماعة وجعله وأوالده من خدام الدين.الشاب أيُا وقف حياته

حبًّا كثريًا، وكثريا ما كانت تشري إىل  املسيح املوعود  ُتبتقول ابنتها فريدة شيخ: كانت والدتنا 
 والربكات كلها بشخصه.  ،وتقول: لقد نلنا كل شيء بسببه صورته 

ريات منهن بعالقة خاصة، وكانت هتتم هبن كثريا. وكث واألمريكياتاإلفريقيات وكانت ترتبط مع األخوات 
 يزرهنا يف البيت يوميا دون أدىن تكلف، فيتكلمن معها يف املطبخ وكأهنن من أفراد األسرة.

وتقول ابنتها الكربى السيدة نعيمة شبري: كانت شفيقة وحمبة وصبورة، وكانت هتتم ابآلخرين ولو على 
رسخت يف قلوبنا حمبة اخلالفة، فكانت توصينا أن نبقى على الرتاسل مع حساب نفسها. هي اليت 

يف حق أوالدها. كانت ترعى الفقراء واليتامى  اخلالفة. وكانت تدأب على ترديد أدعية املسيح املوعود 
 بكل حرص واهتمام، كما كانت مواظبة على دفع التربعات وإكثار الصدقات. 



ان داعية شيخ مبارك أمحد الذي كالتعاىل قد زوجها بلطف خاص منه من كان اخلليفة الثالث رمحه هللا 
اجلماعة وكانت زوجته األوىل قد توفيت، أما هي فقد تويف زوجها. وعند اقرتاح هذا الزواج قال رمحه هللا 

لشيخ مبارك أمحد ملا سر  ببعض أعماله اليت قام هبا للجماعة: إنين أعطيك جائزة. وكانت هذه اجلائزة ل
الذين   شيخ مبارك أمحد حق قدرها واهتم أبوالدهاال صورة تزوجيه من السيدة صفية بيْم. لقد قدرها يف

كانوا من الزوج األول الذي تويف يف شبابه. ابنها األكرب السيد مشيم هبيت كان زميلي يف الكلية، وأان 
ية بيْم يتهم. وأعانت صفشيخ مبارك أمحد قد اهتم أبوالدها كثريًا وأدى حق رعاالشخصًيا الحظت أن 

يؤدين  للوايتمن النساء اوقليٌل ينبْي لزوجة واقف اْلياة، شيخ مبارك أمحد يف ميدان العمل كما الزوجها 
حق هذه الرفقة كما أدهتا هي، حيث ظلت ختدم الُيوف بكل إخالص دون رفع أية شكوى قط، 

تعامل بشكل رائع مع أهل الدعاة تتكثر من الدعوات ألفراد اجلماعة. كانت  توإضافة إىل ذلك كان
 شيخ مبارك أمحد. الالذين كانوا يعملون ُتت إشراف 

رجة دلقد ازدادت عالقيت معها بعد تويل اخلالفة فتعرفت عليها ورأيت أهنا كانت حمبة خملصة للخالفة ل
ياء للجماعة  تعاىل درجاهتا ووفق ذريتها أيُا ليكونوا أوفني املخلصني. رفع هللاقلما يوجد أمثاهلا من احملب

 واخلالفة دوما.
يونيو عن  18، الذي وافته املنية يف "وقف جديدـ"اجلنازة التالية هي للسيد علي أمحد املعلم املتقاعد ل

ح املوعود يعاًما. إان هلل وإان إليه راجعون. كان والده حُرة ميان هللا دته صحابيا للمس 86عمر يناهز 
  عند سفر املسيح املوعود  1903حيث ابيع يف  ميال مشًيا  12أو  10إىل "جهلم" فقطع

 وابيعه على يده. على األقدام ووصل إىل حُرته 
يف  2008إىل  1967عاما من  41، مث ظل خيدم اجلماعة طيلة 1965لقد وقف املرحوم حياته يف 

األطفال والبنات  ئاتملوالبنجاب حيث عل م قراءة القرآن الكرمي فروع اجلماعة املختلفة يف منطقة سندهـ 
والرجال والنساء. وبسبب جهوده التبليْية والدعوات اْلارة ُوف قت عشرات من األرواح السعيدة للدخول 

 يف األمحدية. 
ادي طارق هلكان منُمًّا إىل نظام الوصية. وترك خلفه زوجته وبنتني وثالثة أبناء. أحد أبنائه السيد عبد ا

لجماعة يف َاان حيث يوفق للخدمة كمدرس يف اجلامعة األمحدية العاملية منذ سبع سنوات. ومل لداعية 
 يستطع أن يشرتك يف جنازة والده ومراسيم دفنه بسبب الظروف السائدة حاليا.

 أحفاده حفاظ للقرآن الكرمي. من املرحوم أيُا داعيتان، وثالثة  ان من أبناء أختاثن



ل السيد مْفور أمحد منيب الذي هو واقف اْلياة وداعية للجماعة ويعمل حاليا يف املركز: ال شك يقو 
َاض البصر و منوذًجا حسًنا لواقفي اْلياة واملبلْني واملعلمني. كان قليل الكالم كان أن املولوي علي أمحد  

ة وخادما ا عن اخلالفة األمحديومدافعً  ،مكثر الدعاء ومتواضًعا وبشوًشا عند االلتقاءو وعاكفا على عمله 
 صحه له يفيض ابألمل واْلرقة، كما كان قنوًعا جدًّا.َُب على أحد فكان نُ  هلا. إنْ 

 هللالقد كرب تالمذته من األطفال والبنات ولكن مل متح من قلوهبم ذكرَّيت حسن أخالقه وحمبته هلم. رفع 
 واالستمرار فيها.تعاىل درجاته ووفق ذريته ونسله أيُا للعمل ِبسناته 

ر من "إيدهي بور حمافظة انرووال" اليت  واجلنازة التالية هي للسيدة رفيقان ِب ِب زوجة بشري أمحد دَو
 مايو الفائت. إان هلل وإان إليه راجعون. 22انتقلت إىل رمحته تعاىل يف 

ر خمتار القر  ذي كان ية اللقد دخلت األمحدية يف عائلتها عن طريق جدها حُرة ملك سردار خان دَو
 صحابًيا. 

ر: منذ نعومة أظفاري رأيتها مواظبة على الصالة والصوم واألعمال الصاْلة.   يقول ابنها رَّيض أمحد دَو
كانت ُتفظ كثريًا من سور القرآن الكرمي. كانت تعتاد على تالوة سورة التْابن أثناء عملية خض اللنب  

قبل كل صالة كانت جتعل أحد أحفادها أو كل صباح. كانت كثرية االهتمام ابلصلوات اخلمس، و 
إحدى حفيداهتا الصْار معها وذلك لكي ينشأ يف األطفال أيُا حب الصالة. مث بعد الصالة كانت 
تظل جالسة تقوم ابلتسبيحات طويال. كذلك كانت تتلو القرآن الكرمي بصوت عال ِبيث كان يسمع 

واحرتاًما  ور القرآن. كانت تكن للخالفة حبًّاصوت تالوهتا يف البيت كله. وكانت ُتفظ كثريًا من س
. كانت خترب الناس فخورًة أن ابنها داعية وحفيدها  عظيمني، وكان يقينها ابستجابة دعوات اخلليفة قوَّيًّ

إال أهنا   ثريًاكبنتها أيُا داعية. ومع أهنا كان تذكر أوالدها  البنها أيُا يدرس ليكون داعية وحفيدها ال
ُ ل  تعاىل كانت تقول أبن هللا  علي  كثريا إذ نشر فروعي إىل أكناف العامل.قد تف

 لقد تركت خلفها ستة أبناء وبنتا واحدة وعدد من األحفاد واْلفيدات.
ر خيدم اجلماعة يف تنزانيا وهو أيُا مل يستطع أن يشرتك يف مراسيم  أحد أبنائها السيد رَّيض أمحد دَو

 جراء انشْاله يف ميدان العمل. أهلمه هللا تعاىل الصرب جنازهتا ودفنها بسبب الظروف السائدة ومن
 والسلوان.

ر خيدم اجلماعة يف ابكستان كداعية، وأحد أحفادها البنها أحد أحفادها لبِ  نتها السيد عديل أمحد دَو
ر يدرس يف   اخلامسة يف اجلامعة األمحدية العاملية بْاان.  السنةالسيد أَّيز أمحد دَو

 رمحها ورفع درجاهتا ووفق ذريتها للعمل ِبسناهتا واالستمرار فيها. َفر هلا هللا تعاىل و 



عليهم  صل ِ ولكن مل أ ،إضافة إىل ذلك سأضم يف صالة اجلنازة أولئك الذين ذكرهتم يف اخلطب املاضية
كتور نقي ، والد ريطانيامن ب وهم السيد انصر سعيد، والسيد َالم مصطفى ،بسبب الظروف السائدة

يعا إندونيسيا، َفر هلم هللا تعاىل َج من الفقار داعية ذو، والسيد يف ابكستان الدين من إسالم آابد
 ورمحهم. آمني.

 
 
 
 
 
 


