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قضية بين يف نه سعٍد رضي هللا ع دور حضرةوخيص ابلذكر يتابع حضرته حديثه عن سيدان سعد رضي هللا عنه، 

النيب  تلقىفقريظة. حيث كان بنو قريظة قد أخلفوا ميثاقهم مع النيب صلى هللا عليه وسلم عند غزوة األحزاب، 
  من هللا   ادان سعدمث أهنوا القتال واقرتحوا أهنم جيعلون سي .لهمأمرا مبعاقبة بين قريظة على غدرهم، فقات 

ريظة. وعندما راكب ا إىل بين ق انطلق إال أنه قدكان جرحيا   وابلرغم من أن سعدا   .سيدان سعد فوافق .بينهم حكما
املسلمون. ل  جيويف اجلانب اآلخر  احلصن أسوار علىواقفني  حصن اليهود رأى بين قريظة ينتظرونهسعد بلغ 

 قريظة وسأهلم توّجه سعد بدوره إىل بينمث  ؟ قالوا: "نعم".دونه كلُّهم أهنم سيقبلون حكمهفسأل أوال قومه هل يع  
فيه ل  عند ذلك توّجه سعد على استحياء إىل اجلانب الذي جي .؟ قالوا: "نعم"دونه أهنم سيقبلون حكمههل يع  
ق الثالثة ر  أخد سعد العهد من الف   عندما : "نعم". قالفقبل حكمه، د أبنه سيع  ي ، ما إذا كان الرسول 
، 10}كمه حسب تعاليم التوراة، اليت تقول: أصدر ح   ني  ت  ْقر ب  م ْن م د ين ةٍ ل ك ْي ُت  ار َب  ا اْست ْدع ه ا إ ىل  الصُّْلح  ف إ ْن 11ح 

ري  و ي ْست  ْعب د   ، ف ك لُّ الشَّْعب  اْلم ْوج ود  ف يه ا ي ك ون  ل ك  ل لتَّْسخ  . ل  أ ج اب  ْتك  إ ىل  الصُّْلح  و ف  ت ح ْت ل ك  ، 12ك  و إ ْن َل ْ ت س ال ْمك 
، ف ح اص ْره ا. ب ْل ع   . 13م ل ْت م ع ك  ح ْراب  و أ مَّا 14و إ ذ ا د ف  ع ه ا الرَّبُّ إ هل ك  إ ىل  ي د ك  ف اْضر ْب َج  يع  ذ ك ور ه ا ِب  دّ  السَّْيف 

َ ْك ل  غ ن يم ة  أ ْعد ائ ك  الَّيت  أ ْعط اك  الرَّبُّ فْ النّ س اء  و األ ْطف ال  و الْب  ه ائ م  و ك لُّ م ا يف  اْلم د ين ة ، ك لُّ غ ن يم ت ه ا، ف  ت  ْغت ن م ه ا ل ن    ، و  ك  س 
 . دًّا الَّيت  ل ْيس ْت م ْن م د ن  هؤ الء  األ م م  ه ن ا. 15إ هل ك  و أ مَّا م د ن  هؤ الء  16هك ذ ا ت  ْفع ل  ِب  م يع  اْلم د ن  اْلب ع يد ة  م ْنك  ج 

ك ن ْع ان يّ ني  ب ْل ُت  رّ م ه ا ُت ْر مي ا: احلْ ثّ يّ ني  و األ م ور يّ ني  و الْ 17بُّ إ هل ك  ن ص يب ا ف ال ت ْست  ْبق  م ن ْه ا ن س م ة  مَّا، الشُّع وب  الَّيت  ي  ْعط يك  الرَّ 
 ، يّ ني ، ك م ا أ م ر ك  الرَّبُّ إ هل ك  ه م  الَّيت  ل ك ْي ال  ي  ع لّ م  18و اْلف ر زّ يّ ني  و احلْ وّ يّ ني  و الْي  ب وس   ع م ل وا وك ْم أ ْن ت  ْعم ل وا ح س ب  َج  يع  أ ْرج اس 

  ( 18-10:  20آلهل  ت ه ْم، ف  ت ْخط ئ وا إ ىل  الرَّبّ  إ هل ك ْم.{ )ا لت َّْثن ي ة 
ِبسب شريعة  بين قريظة ومن أصدقائهم. وعندما رأى أن اليهود رفضوا حكم الرسول  حليف   كان سعد 
 يفا يف سفر التثنية ه سلف  حكم ب ر أن ي  ْنزل َبم احلكم الذي كان موسى هم، قرّ نفوسُتفظ اإلسالم اليت 

 . وال املسلمون، بل يتحّملها تعليم موسى مثل هذه املواقف، وإن مسؤولية هذا احلكم ال يتحّملها الرسول 
بطريقة غري مناسبة متاما بشأن حادث بين قريظة ويقدمونه  بعض من غري املسلمني يهاَجون سيدان رسول هللا 

   .كظاَل وسفاك )والعياذ ابهلل( بسبب قتل قرابة أربع مئة يهودي 
يني املثقفني رغم املؤرخني الغرب منه بعض   إن اعرتاضهم هذا مبين على التعصب الديين الذي َل يستطع التحرر  

يقول مرزا بشري أمحد: األمر األول الذي ينبغي أن نتذكره يف الرد على هذا االعرتاض هو أن احلكم  التنور الغريب.



ا يف حق بين قريظة كان حكم سعد بن معاذ وَل يكن ِبال حكم النيب 
 
. فمادام هو لي  حكم الذي ا عترب ظامل

 فال جيوز االعرتاض عليه. النيب 
 ظاملا نظر ا إىل ظروف القضية.اثنيا: َل يكن ذلك احلكم خاطئا وال 

 متقيدا ابلعمل ِبسب هذا القرار جراء الوعد الذي أخذه منه سعد قبل إصداره هذا احلكم. اثلثا: كان النيب 
 رابعا: لقد قبله اجملرمون أنفسهم وَل يعرتضوا عليه وحسبوه قدر ا مقّدرا هلم من هللا تعاىل. 

  يف هذا األمر. يف هذه احلالة أن يتدخل فلم يكن للنيب 

 
واليهود كان من شروطه أنه إذا ظهر  أ برم بني النيب  سبق أن مث هناك أمر آخر جدير ابلذكر أن امليثاق الذي

  يخ أن النيب ِبسب شريعتهم أي شريعة اليهود. فيتبني من التار  مسي حك م فيهِبق بين قريظة أمر جدير ابحلكم 
 كان حيكم بسبب امليثاق املذكور بشأن اليهود ِبسب شريعة موسى دائما. 

هي األنسب  قهملعقوبة اليت حكم َبا سعد ِبكانت ااجلرائم اليت ارتكبها بنو قريظة   أنحني نقرأ التوراة جند فيها 
 . واألصح

عد صالة اجلمعة  صالة بعليهم صلى كر بعض املرحومني الذين توفُّوا يف الفرتة األخرية و مث انتقل حضرته إىل ذ 
 الغائب. 

 30اجلنازة األوىل هي للمرحومة احلاجة رقية خالد اليت كانت رئيسة جلنة إماء هللا يف غاان، وقد توفيْت بتاريخ 
لكنها و  من قبل، عاما. إان هلل وإان إليه راجعون. أصيبت املرحومة بسرطان الرحم 65يونيو/حزيران عن عمر يناهز 

 30ت بتاريخ حىت توفي تتدهورفجأة يف أاير/مايو هذا العام وبدأت صحتها ن املرض عاود كرته شفيت غري أ
. كانت معلمة خالقيةاأل ملتزمة ابملبادئو كانت سيدة حمنكة وحاذقة .  تشفىيف املس قضاء فرتة وجيزة يونيو بعد

ن الوظيفة أيضا. بعد التقاعد م ولغريهماملهنية وألفراد اجلماعة يف أوساطها  حسنة من حيث املهنة، وكانت أسوة
قد يف املدرسة األمحدية العاملية يف قرية "بستان نو". كانت مولعة بتعليم األوالد وتربيتهم، و  مديرة   الرمسية خدمتْ 
جلنة إماء  وعّلمتهم دون مقابل. ع ينت رئيسةوأسكنْت عديدا منهم يف بيتها  ،من الطالب كثريُتملت نفقات  
م، وظلت تعمل كرئيسة جلنة إماء هللا يف غاان إىل يوم وفاهتا. كانت ملتزمة ابلصالة وتكسب 2017 هللا يف عام

احلسنات بكل شوق، تصلي التهجد وتدفع التربعات ابلتزام وكانت مشرتكة يف نظام الوصية وعلى عالقة خملصة 
فر هلا ويرمحها . ندعو هللا تعاىل أن يغوأربعة أحفاد وحفيدات امع اخلالفة األمحدية. وقد تركت وراءها ابنني وبنت

 ويوفق أجياهلا لالستمرار يف حسناهتا.  ايرفع درجاهتو 
اجلنازة الثانية هي للمرحومة صفية بيغم زوجة املرحوم شيخ مبارك أمحد، داعية اجلماعة األسبق يف أفريقيا وبريطانيا 

حفيدة  تعاما. إان هلل وإان إليه راجعون. كان 97يونيو/حزيران عن عمر يناهز  27وأمريكا. وقد توفيت بتاريخ 



. كانت السيد قاضي عبد الرحيم وابنة حفيدة قاضي ضياء الدين اللذين كاان من أصحاب املسيح املوعود 
حظ هذا احلب للخالفة لدرجة قلما يالواإلخالص واحلب الكبري الدعاء  منها كثرةتتحلى بصفات محيدة كثرية 

ب واإلخالص نفسه يف أوالدها أيضا. كانت مشرتكة يف نظام الوصية وكانت الزوجة احلزرعْت واإلخالص. وقد 
كانت لشيخ مبارك أمحد: إنين أعطيك جائزة. و لوعند اقرتاح هذا الزواج قال رمحه هللا  الثانية لشيخ مبارك أمحد.

والدها شيخ مبارك أمحد حق قدرها واهتم أبالهذه اجلائزة يف صورة تزوجيه من السيدة صفية بيغم. لقد قدرها 
 الذين كانوا من الزوج األول الذي تويف يف شبابه. 

لقد ازدادت عالقيت معها بعد تويل اخلالفة فتعرفت عليها ورأيت أهنا كانت حمبة خملصة للخالفة لدرجة قلما يوجد 
 اعة واخلالفة دوما.أيضا ليكونوا أوفياء للجمأمثاهلا من احملبيني املخلصني. رفع هللا تعاىل درجاهتا ووفق ذريتها 

يونيو عن عمر يناهز  18، الذي وافته املنية يف "وقف جديد "اجلنازة التالية هي للسيد علي أمحد املعلم املتقاعد ل
عاما من  41، مث ظل خيدم اجلماعة طيلة 1965عام ا. إان هلل وإان إليه راجعون. لقد وقف املرحوم حياته يف  86

ئات مليف فروع اجلماعة املختلفة يف منطقة سنده  والبنجاب حيث عّلم قراءة القرآن الكرمي  2008إىل  1967
األطفال والبنات والرجال والنساء. وبسبب جهوده التبليغية والدعوات احلارة و ّفقت عشرات من األرواح السعيدة 

 للدخول يف األمحدية. 
لت إىل  زوجة بشري أمحد دوغر من "إيدهي بور حمافظة انرووال" اليت انتقواجلنازة التالية هي للسيدة رفيقان يب يب

 مايو الفائت. إان هلل وإان إليه راجعون. 22رمحته تعاىل يف 
 لقد دخلت األمحدية يف عائلتها عن طريق جدها حضرة ملك سردار خان دوغر خمتار القرية الذي كان صحابي ا. 

 ُتفظ كثري ا من سور القرآن الكرمي. وقبل كل صالة كانتو  عمال الصاحلةمواظبة على الصالة والصوم واألكانت 
نت اك  جتعل أحد أحفادها أو إحدى حفيداهتا الصغار معها وذلك لكي ينشأ يف األطفال أيضا حب الصالة.
. كانت خترب الناس فخ رة  أن و تكن للخالفة حبًّا واحرتام ا عظيمني، وكان يقينها ابستجابة دعوات اخلليفة قوايًّ

والدها  بنتها أيضا داعية. ومع أهنا كان تذكر أابنها داعية وحفيدها البنها أيضا يدرس ليكون داعية وحفيدها ال
 علّي كثريا إذ نشر فروعي إىل أكناف العاَل.قد تفّضل إال أهنا كانت تقول أبن هللا تعاىل  كثري ا
 غفر هلم هللا تعاىل َجيعا ورمحهم. آمني. 


