
اجلمعة  خطبة  
 اليت ألقاها أمري املؤمنني سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز

 م5/6/2020 بتاريخ اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
 مسجد املبارك يف إسالم آابد بربيطانيايف 

****** 
ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لــــــــــــــه  وأشهد أن  م  

َِ ِمدهلل هلل ر ِّ هللا اِلع ال مني  * الرممِح ن الرمحيم * م الك يـ ِوم الد هللايجيم. الشــيطان الر   مهللا هللا الرممِح ن الرمحيم* ا ن * بســِ
ر اط الم  ِست قيم  * صهللا ر اط  اِلمهلل ك  ن ِست عنيهلل * اِهدان  الص هللا ك  نـ ِعبهللدهلل و إَّيم هلُلوِّ ع ل ِيهِم ذهللاين  أ نـِع ِمت  إَّيم ِْ َ رِي اِلم  ِم   ع ل ِيههللا

ُمال هللاني     .  آمنيو ال ال
. سوف أتناول مرة أخرى ذكر الصحابة البدريني. والصحايب الذي أذكره هو صهيب بن سنان 

ه أو وص"". كان أبو املأم هللاه سلمى بنت قعيد. كان موطن صهيب "اسم و   اسم والده سنان بن مالك
ى". ر  صعامال لكسرى على "األبلة" وهي كانت مدينة على شاطئ دجلة ودهللعيت الحقا بـ "بهلل عم ه 

 ة فسبوا صهيًبا وهو َالم صْري. قطلقد أَار الروم على هذه املن
صهيب  وكانومساه الروم صهيبا.  كان اسم صهيب: عمرية بن سنانيقول أبو القاسم املْريب:  

نشأ صهلله ِيٌب ابلروم  الرأس. لقد  شعر وكان كثري وال ابلقصريليس ابلطوي"  أمحر شديد اَمرة رجال
ن  مث أعتقه. هللاهللا ِبن جدعا مكة  فاشرتاه ع ِبدإىل   فقدم به "كلب"فصار ألكن. فابتاعه رج" من 

عث ر سهللول أن بهلل  إىل هناكمل يزل صهيب مث . ماتِبهللا كمة  إىل أن  عبد هللا بن جدعان مع صهيب فأقام
 .هللاهللا 

ة  وعق"  هرِّ من الروم  فسقط إىل مك صهيب أه" صهيب فيقولون: ملا ترعرعوهناك رواية عن 
 . ماتبن جدعان وأقام معه إىل أن عبد هللا فحالف 

  الروم  بالد من جيء به قد وكان صهيب  العبيد هؤالء من : وكانيقول عنه املصلح املوعود 
 بسبب شديد بالءل صهيب تعر ض لقد. بعد فيما عتقهأ الذي جدعان بن هللا لعبدمملوكاً  عبًدا كان
 .ابلرسول  إميانه

هذا األمر يف سياق الرد على اعرتاض الكفار املذكور يف القرآن الكرمي  ولقد ذكر املصلح املوعود 
ريهم  فأحد الردود عليه هو أن هؤالء العبيد  أنه  قد اخرتع القرآن  إبعانة من اآلخرين من العبيد َو

ليتعرضوا مقاب"  قد تعرضوا بعد إسالمهم للمصائب والظلم الشديد  فه" أعان هؤالء العبيد النيب 



ع حتملهم املصائب م ذلك ملث" هذه املصائب والشدائد؟ فلم يعينوا يف اخلفاء ب" علًنا  مث ظلوا اثبتني
 هذا األمر استدل على هشاشة ذلك االعرتاض. والظلم. فبذكر املصلح املوعود 

وإن إمياهنم هذا جعلهم اثبتني  وإهنم تعلموا  هذه كانت حالة أولئك الذين آمنوا ابهلل وبرسوله 
 هذا البيان سياقهذا هو وآمنوا بوحي هللا تعاىل. على أية حال  كان  اإلسالم على يد النيب 

 املذكور.
فيها  فقلت له:    ورسول هللا ماألرق دار على ابِّ صهيب بن سنان لقيتسر: عمار بن َّي قال 

 مد  فأمسع كالمه  قال: وأان أريد  ما تريد؟ فقال يل: ما تريد أنت؟ فقلت: أردت أن أدخ" على
فدخلنا عليه فعرض علينا اإلسالم فأسلمنا  مث مكثنا يومنا على ذلك حىت أمسينا  مث خرجنا  ؛ذلك

 . وحنن مستخفون
 .رجالً  وثالثونبُعة  أن أسلم بعد عمار وصهيب إسالموكان 
 وسلمان  س ب اق أربعة: أان سابق العرِّ  وصهيب سابق الر وم ال قال: أن رسول هللا  أنس روى

 .وبالل سابق اَبشة  سابق الفرس
  وأبو بكر وقد نزلت عليه الشريعة   النيب ؛أول من أظهر إسالمه سبعةقال عبد هللا بن مسعود: 

فمنعه   فأما النيب .رضي هللا عنهم أمجعني قداداملو  وبالل وصهيب ومسية أم عمار وعمار بن َّيسر
ية أن . ولقد وضحت هذا األمر يف خطبة ماضقومهب هللا   وأما أبو بكر فمنعهبعمه أيب طالب هللا

تعرضا للظلم. مع أنه يف أول األمر مل يتعرضا قد  وأاب بكر  وإال فإن النيب   رأي الراويهو هذا 
 له ولكنهما الحقا تعرضا للظلم واالضطهاد. 

أدرع اَديد  وصهروهم يف الشمس  فما  وألبسوهموأما سائرهم فأخذهم املشركون  يقول الراوي:
  منهم أحد إال وآاتهم على ما أرادوا  إال بالل  فإنه هانت عليه نفسه يف هللا  وهان على قومه

 .فأخذوه  فأعطوه الولدان  فجعلوا يطوفون به يف شعاِّ مكة وهو يقول: أحد أحد
على أية حال  فإن مجيعهم قد حتملوا الشدائد كما ذكرت ولكن ك" واحد منهم ظ" اثبًتا على إميانه 

 إال أن ما ورد يف الرواية عن بالل فهو أنه تعرض ألشد أنواع الظلم.
هو أيُا ؤمنني املستُعفني فكانوا يهللعذ بون يف سبي" هللا يف مكة  و كان من املنه  إمث قي" عن صهيب 

  فع"ييهللعذ ِّ حىت ال يدري ما  بن َّيسر كان عمارشد أنواع االضطهاد. وورد يف رواية:  أل تعر ضقد 
 فيهم زلتن وكانت اَالة نفسها لصهيب وأيب فكيهة وعامر بن فهرية والصحابة اآلخرين. وقد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AA


ْ فهللورٌ  بـ ِعدهللاه ا مهللانِ  ر بمك   إهللانم  و ص رب هللوا ج اه دهللوا مثهللم  فهللتهللانهللوا م ا بـ ِعدهللا  مهللانِ  ه اج رهللوا لهللالمذهللاين   ر بمك   إهللانم  مثهللم  :آية يمٌ  ل   ر حهللا
 .(111 النح")

ما فقدهللا  ان وصهيب بن سن علي بن أيب طالب كانإىل املدينة   يف رواية: ومن اآلخرين الذين هاجروا
 ال يزال يف قباء ومل يكن قد سافر إىل املدينة.   وكان النيب يف نصف ربيع األول

ما  واستخرج ه فنزل عن راحلت تبعه نفر من املشركني خرج صهيب مهاجًرا إىل املدينة ملاويف رواية: 
مث قال: َّي معشر قريش لقد علمتم أين من أرماكم رجاًل  وأمي هللا ال  من السهام كنانتهكان يف 

رمي بك" سهم معي يف كنانيت مث أضربكم بسيفي ما بقي يف يدي منه شيء  تصلون إيل  حىت أ
فقال   فع". فقدم املدينة  ف"نعم"فافعلوا ما شئتم  فإن شئتم دللتكم على مايل وخليتم سبيلي. فقالوا 

:  تعاىلوهنا نزلت فيه آية من القرآن الكرمي وهي قول هللا  ربح البيع  : ربح البيع أاب حيىيله النيب 
  اء   نـ ِفس ههلل  ي ِشرهللاي م نِ  النماسهللا  و مهللان ْ ِلعهللاب   ر ءهللوفٌ  و اّللمهلل  اّللمهللا  م ِرض اةهللا  اِبتهللا  (208 البقرة) ادهللا ابهللا

)أِي مع وهو بقباء  ومعه  قدم على رسول هللا إىل املدينة و  من مكةصهيب هاجر  :ويف رواية
وبني أيديهم رهللط ب قد جاءهم به كلثوم بن اهلهللاِدم أمهات جرادين  وصهيب  أبو بكر وعمر( النيب 

الرطب  فقال  وقع يف)وكان قد تعب أيُا بسبب السفر( قد رمد ابلطريق  وأصابته جماعة شديدة  
: أتك" الرطب عمر: َّي رسول هللا  أال ترى إىل صهيب أيك" الرطب وهو رمهللاد؟! فقال رسول هللا 

وجع" صهيب  ل صهيب: إمنا آكله بشق عيين الصحيحة  فتبسم رسول هللا وأنت ر مهللاد؟! فقا
ول هللا   فخرجت وتركتين  ويقول: وعدتين َّي رسيف اهلجرة يقول أليب بكر: وعدتين أن نصطحب

أهلي ِبايل  فسي و نأن تصاحبين  فانطلقت وتركتين فأخذتين قريش  فحبسوين  ويقول: فاشرتيت 
ْ اء  نـ ِفس ههلل و مهللان  الن اسهللا م ِن ي ِشرهللاِي لبيع". فأنزل هللا عز  وج" : : "ربح افقال رسول هللا  م ِرض اةهللا  ابت

هللاهلل هللاهللا  ِلعهللاب ادهللا  ر ءهللوفٌ  و  ا من دقيق (. وقال صهيب: َّي رسول هللا  ما تزودت إال مد  208 البقرة) ابهللا
" من الطعام يعين أك" هذا القدر القلي عجنته ابألبواء حىت قدمت عليك.)وهو نصف كيلو تقريبا( 

 فقط أثناء السفر. )خمتصر اتريخ دمشق( 
سب من أثرَّي  لتجارةابرجال ثرَّي وكان يشتْ" صهللهِيب  : كانقال املصلح املوعود    ء مكةوكان حيهلل
م من ذلك حينئذ إال أنه عبدا رقيقاً كان قد أهللعتهللاق  ومل يعد و   ومع أنه كان ثرَّي  واكان  إن قريشاً ف ابلَر

مى عليه.  ولكن أراد صهيب أن يلحقه   ةإىل املدين وعندما هاجر الرسول يُربونه حىت كان يهلْل
لن نسمح لك   ة اليت كسبتها يف مكةثرو ال معْادر مكة أن ت كيف تستطيع  :قائلنيمنعوه أه" مكة 
 هذا العرض. مُي؟ فقبهللا" أه" مكةأ يند عونته" فم عنها مجيًعا كل يتهلم: لو ختلقال فابملْادرة. 



الذي   هللااملدينة خايل الوفاض  ولقي رسول ثروته وبلغ  مجيعأه"  مكة  صهيبٌ سل م وعلى هذا  
اب" البُاعة يعين كنت  أتخذ املال مق هذه أربحهلل صفقة قمت  هبا يف حياتك.َّي صهيب  هن أه وقال: 

 واآلن أحرزت  اإلميان مقاب" املال. )التفسري الوسيط( 
الصمة  وشهد  بن اَارث وبني بينه  النيب من مكة إىل املدينة آخى وبعد هجرة صهيب 

 بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها.   صهيب مع النيب 
حرِّ  ا يف أانس فمر  هبم أبو سفيان بن كانوا قعودً وبالاًل ا وصهيبً  وعن عائذ بن عمرو أن سلمان  

: أتقولون ها بعد  فقال أبو بكرهللا تبارك وتعاىل من عنق عدو هللا مأخذ   سيوفهلل  فقالوا: ما أخذتِ 
فقال: َّي أاب بكر  لعلك أَُبتهم  فلئن   هذا لشيخ قريش وسي دهم؟! قال: فأهللخرب بذلك النيب 

بك تبارك وتعاىل. فرجع إليهم فقال: أي إخوتنا  لعلكم َُبتم  كنت أَُبتهم لقد أَُبت ر 
  فقالوا: ال َّي أاب بكر. يْفر هللا لك.

ا قط إال كنت حاضره. ومل يبايع بيعة قط إال  مشهدً  مل يشهد رسول هللا قال:  وعن صهيب 
 كنت ره إالزاة قط أول الزمان وآخَ سرية قط إال كنت حاضرها  وال َزا سري    ومل يهلل اكنت حاضره

فيها عن ميينه أو مشاله. وما خافوا أمامهم قط إال كنت أمامهم  وال ما وراءهم إال كنت وراءهم. وما 
كان صهيب يف شيخوخته و  .بيين وبني العدو قط  حىت تويف رسول هللا  جعلت رسول هللا 

 . ان قد شارك فيهااليت ك جيمع الناس ويهللسمعهم بْاية املتعة أحداث ه املمتعة اليت حدثت يف اَروِّ
ال: زيد بن أسلم عن أبيه  قكان يف لسان صهيب عجمة  أِي مل يكن فصيحا مث" العرِّ  روى 

ا له ابلعالية  فلما رآه صهيب قال: ين اس ين اس  خرجت مع عمر حىت دخ" على صهيب حائطً 
"  فف ا له امسه مً إمنا يدعو َال قال: ماله  ال أابله  يدعو ابلناس؟ فقلت:ظن عمرهلل أنه يقول "َّي انسهلل

ما فيك   : َّي صهيببعد بعض األحاديث فقال له عمر .حين س  وإمنا قال ذلك لعقدة يف لسانه
ك أعجمي  ا ولسانا: أراك تنتسب عربي  عليك أحدً  متهلل شيء أعيبه إال ثالث خصال  لوالهن ما قد  

أِي  قه إال يف حقهمايل فما أنف : أما تبذيريصهيب فقال .وتكتين أبيب حيىي اسم نيب  وتبذ ر مالك
كناين أبيب حيىي  فلن أتركها  وأما انتمائي إىل   حيىي فإن رسول هللا  أبيب  وأما اكتنائي ال أبذ ره

  .م  وأان رج" من الن مر بن قاسطلساهن   ا  فأخذتهلل العرِّ فإن الروم سبتين صْريً 
ي عليه رِّ أوصي أن يصلإنه ملا ضهلل ا لصهيب  حسن الظن فيه  حىت  ب   وكان عمر بن اخلطاِّ 

وتويف  خلف.ست  حىت يتفق أه" الشورى على من يهلل صهيب  وأن يصلي جبماعة املسلمني ثالاثً 



سنة   وثالثني يف شوال  وقي": سنة تسع وثالثني  وهو ابن ثالث وسبعني صهيب ابملدينة سنة مثان  
  وقي": ابن سبعني سنة  ودفن ابملدينة.

اخلزرج.  بن اَارث بين . كان أنصارَّي منذي أتناول ذكره هو سعد بن الربيع والصحايب التايل ال
خرى عهللانـ ب ة  وكان لسعد زوجان إحدامها عمرة بنت حزم واأل بنت وكان أبوه الربيع بن عمرو وأمه ههللزيلة

 وقي" أم سعيد وامسها مجيلة.   سعد أممها احبيبة بنت زيد. وكان لسعد ابنتان  إحد
 كان سعد بن الربيع من بني القليلني الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة يف اجلاهلية. وكان نقيًبا لبين
اَارث الذين كان عبد هللا بن رواحة أيُا من نقبائهم. شهد سعد بن الربيع رضي هللا عنه بيعيت ِ 

آخى رسول هللا  ملا قدمنا املدينة قال عبد الرمحن بن عوف:العقبةهللا األوىل والثانية. يف رواية البخاري: 
ألنصار ماال  ا صلى هللا عليه وسلم بيين وبني سعد بن الربيع  فقال يل سعد بن الربيع: إين أكثرهلل 

أي اكتملِت ) تِ لك عنها  فإذا حل   نزلتهلل  هويت   زوجيت م  وأيم  ويل زوجتان  نصف مايل  فأعطيك
ا( سوق فيه  نفقال له عبد الرمحن بن عوف: ال حاجة يل يف ذلك  ولكن ه" مهللا  .هاتزوجت   عد ُتهلل

 الْد   قال: مث اتبع    ( ومسن  أي جهللنب) ط  ق  ى أب  ت  فْدا إليه عبد الرمحن  فأ   .قاعنهلل يِـ قـ   جتارة؟ قال: سوقهلل 
لى )أي ع صفرة فما لبث أن جاء وعليه أثرهلل  )أي ظ" يذهب إىل السوق ك" يوم ويعم" هكذا(.

ثر لون الزعفران  وكانت هذه عالمة الزواج عند العرِّ  ولكن النيب صلى هللا عليه وسلم مل ثوبه أ
وكم  »قال:  ؟قال: امرأة من األنصار« ومن؟ » قال:  .؟  قال: نعم  فقال له: تزوجت  يعلم بزواجه(

هللا عليه  ىفقال له النيب صل .من ذهب   نواة   قال : زنة   )أي كم دفعت هلا من املهر(؟ إليها ت  قِ سهلل 
شهد و . أي رَ به النيب صلى هللا عليه وسلم يف إقامة الوليمة بقدر سعته. ولو بشاة   ملهللاِ وِ أ  » وسلم: 

 سعد بن الربيع رضي هللا عنه بدرًا وأحدا  واستهللشهد يف َزوة أحد.

 .": أانن أيتيين خبرب سعد بن الربيع؟ فقال رجم  أحد:  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم قالو 
لرج": فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال ا. فوجده ويبحث عنه  فذهب يطوف بني القتلى

  صلى هللا عليه وسلم النيب: فاذهب إىلسعد بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آلتيه خبربك. قال
اجلحيم )أي  إىل ي  أوصلت مقاتلوأين قد  عنت اثنيت عشرة طعنةً ه أين قد طهلل وأخربِ   مين السالم   فأقرِئه

 لم وواحدٌ ت" رسول هللا صلى هللا عليه وسقهلل  أهنم ال عذر هلم عند هللا إنِ  ميقو  . وأخربِ قد قتلتهللهم(
 .منهم حي  

ل ى ههللو  أهلليب   ِبنهلل ك ِعب  وقي"   . عنهمارضي هللاأ ن  الر جهلل"  ال ذهللاي اِلت م س  س ِعًدا يفهللا اِلق تـِ



 عليه : يقول لكم سعد بن الربيع: هللا هللا وما عاهدمتقومكبن كعب: ق" ل يب  سعد أل قالويف رواية: 
وفيكم  كمإىل نبي   ص  لهللا إن خهلل  لكم عند هللا عذرٌ  فوهللا ما .العقبة هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة   رسول  
 وواحٌد منكم حي (. ))أي إِن وص" الكفارهلل إليه  فهلل رهللا طِ ت   عنيٌ 
ًكا من شدة اجلروح حينئذ  فمات بعد  حىت مات فلم أبرح بن كعب: أيب   وقال  )أي كان سعد منه 

. فقال: د استهللشهدحبال سعد وأنه ق فأخربته  إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرجعتهلل  ذلك فورًا(
 تاً.اً ومي  ح هلل ولرسوله حي  نص    رمحه هللا

 يف قرب واحد.  زيد رضي هللا عنهمافن سعد بن الربيع وخارجة بن دهلل و 

و كتب حُرة صاحبزاده مرزا بشري أمحد وهو يسرد واقعة استشهاد سعد بن الربيع رضي هللا عنه:  
كان النيب صلى هللا عليه وسلم قد نزل إىل ساحة املعركة ليتفقد جثث الشهداء  وكان املشهد املاث" 

م كونه جرحًيا  نزل إىل ال أنه إأمام أعني املسلمني يبكي دًما. أي أن النيب صلى هللا عليه وسلم َر
ى  وبدأ يبحث عن جثث الشهداء لريى كيف يدفنها  وأخذ يعتين ابجلرح  انتهائها بعدساحة املعركة 

عني من . كانت جثث سبلرؤيته وكان هذا املشهد املاث" أمام املسلمني خميًفا جدا يبكي املرء دًما
عا للعادة كانت تقد هللام مشهًدا مرو  املسلمني ملقاة يف ساحة القتال مُرجة ابلدماء وملطخة ابلرتاِّ  و 

ت مهللِثلة  يعين أن جثث هؤالء الشهداء كانت قد تعرضت للمثلة وشهللوهـالعربية الوحشية اليت امسها ال
مهاجرين فقط  أما  6وجوههم بقطع بعض أعُائهم. يقول حُرته: وكان بني هؤالء الشهداء 

 .23ريش الباقون فكلهم كانوا من األنصار. وكان عدد قتلى كفار ق

عندما وص" النيب صلى هللا عليه وسلم إىل جثة عمه وأخيه ابلرضاعة محزة بن عبد املطلب وقف   
هللا  وظلم. ظ" النيب صلى وحشيةمذهوال إذ كانت هند زوجة أيب سفيان قد شوهت جثته بك" 
–وفك ر  جهه اهلم والْيظ ابدية يف و  عليه وسلم واقًفا عند جثته يف صمت اتم بعض الوقت وآاثرهلل 

أن يرد  على هؤالء الوحوش من أه" مكة بنفس الوحشية والعدوان لعل هم يعودون إىل  -يف أول وهلة
صواهبم ويتلقون درًسا  ولكنه صلى هللا عليه وسلم مل يلبث أن امتنع عن تنفيذ هذه الفكرة وصرب  

مهما اعتدى لألبد  و ب" أعلن أن املثلة )أي قطع أعُاء القتي" وتشويه صورته( حرام يف اإلسالم 
 العدو فال ترتكبوا هذه العملية الوحشية يف أي حال  ب" عليكم الرب واإلحسان.

ن عبد املطلب محزة ب أخاهاوكانت عمة النيب صلى هللا عليه وسلم صفية بنت عبد املطلب حتب  
حًبا شديدا  وكانت قد خرجت من املدينة عند مساع خرب هزمية املسلمني  فقال النيب صلى هللا عليه 

بدون رؤية  لرتاتحوسلم البنها الزبري بن العوام ال تهللرهللا أهللممك جثة خالك. ولكن مىت كانت األخت 



ة محزة  دوعة  قالت إبَاح: دعوين أر  جثجثة أخيها  فلما هناها ابنها عن رؤية جثة محزة املشوهة اجمل
قالت: إان ورأت جثة أخيها و هبا  فزع. فذهبتهلل ال وإين أعدكم أين سأصرب ولن أتفوه بكلمة جزع و 

 هلل وإان إليه راجعون  وصمتت.
 بن مث لوا جبثث الصحابة اآلخرين أيُا  ومنهم جثة عبد هللاقد مث يكتب املؤلف: وكان كفار قريش 

عمة النيب صلى هللا عليه وسلم  حيث شوهوها تشويها شديدا. وكلما مر النيب صلى هللا جحش ابن 
  عليه وسلم جبثة بدت على وجهه آاثر اَزن واألمل أكثر فأكثر.

 اطا بسهام رِّ يف أثناء اَ سعد بن الربيع ألين رأيته ن أيتيين خبربم  : قال حينداك النيب  لع"  
يعثر مل و  عال بصــــــــــــــوت ابمسه اهمث اند  ومل جيده وحبث عنه هنا وهناك بن كعب يب ي العدو فذهب أهلل 

يناديه ابســـم  أن قب" العودة خطر بباله  لكن وأوشـــك على العودةعليه يف أي مكان حىت يئس منه 
عد . فكان أيب بن كعب ينادي ســــــــــــــعدا من قب" ابمسه ولكنه بهبذه الطريقة ه يعثر عليهلعل النيب 

روح  ا الصــوتهلل هذ فنفخك. أن أحبث عن  ســعد أين أنت؟ أمرين رســول هللاقال: َّي هذه الفكرة ف
عاد إليه  اســــم النيب  ســــعدٌ  إذ كان بني اجلثث وكأنه شــــبه ميت. فلما مسع ســــعد يف جســــداَياة 

ــــــــــب  أهلل  فأجالأان هنا. فها رمق اَياة فرد بصوت منخفض جدا: من الباحث عين؟  النظر ب بن كع ي  ـ
ألخرية  موشـــك على لفظ أنفاســـه اهو كومة من القتلى و   يفعد قلي" على بهلل ســـعًدا  وجدو فيما حوله 
ســـــالمي   بل هللاِغ رســـــول  هللا :فقال ســـــعد  قد أرســـــلين النيب ألخربه عن حالتك: كعبفقال أهلليب بن  

الم وق" ك مين الســــــــغ قوم  : جزاك هللا عين خري ما جزى نبيا عن أمته  وأبلهللا إن ســــــــعدا يقولوق" له 
 . مث تويف  عني تطرف وفيكمهلم: إن سعدا يقول لكم: ال عذر لكم عند هللا إن خلص إىل نبيكم 

يوم  النيب بعث اَادث نفســه بكلماته كما يلي: لقد  كذلك ذكر ســيدان املصــلح املوعود 
أهلليب  بن كعب ليبحث عن اجلرحى ويتفقد حاهلم. فوصـــــــــــ" إىل ســـــــــــعد بن الربيع الذي كان قد  أهللحد  

أصـــــــيب جبراح ابلْة وكان يلفظ آخر أنفاســـــــه  فقال له: ه" عندك رســـــــالة تريد أن أبل ْها أقاربك؟ 
 عهللادين واضـعاترسـاليت  ولكين أرجوك أوالً أن له فتبسـم  سـعد وقال: كنت أنتظر أن أيتيين مسـلم ألمح  

المي  وتقول غ إخواين املســــــلمني ســــــ  مث قال: أرجوك أن تبل هللا أهلييدك يف يدي بتبليغ رســــــاليت إىل 
أمانة رابنية عندان  وقد دافِعنا عنه ِبهلله جنا وأرواحنا  وها حنن نرح"  لقومي وأهلي: إن رسول هللا 

 اآلن من الدنيا واضعني هذه األمانة يف أيديكم  فال تقص رهللن  يف حفظها.
 معلقا على اَادث:  مث قال سيدان املصلح املوعود 



عندما حيني أج" املرء ختطر بباله أفكار شــــــــــــــىت عن أهله وأوالده  فيقول: ماذا ســــــــــــــتفع" زوجيت 
بعدي  وم ن ســــريعى أوالدي  ولكنك ترى أن ذلك الصــــحايب مل يرتك أي رســــالة كهذه  وإمنا قال: 

ريوا وراءان على الطريق ســول هللا َّي قوم  ها حنن نْادر الدنيا مدافعني عن ر   . واَق أنهنفســ فســهللا
ا على عقــب  ويطيحون  هــذه القوة اإلميــانيــة يف هؤالء القوم هي اليت جعلتهم يقلبون العــامل رأســــــــــــــــً
بعروش قيصـــر وكســـرى. كان قيصـــر الروم وكســـرى الفرس مذهولني من أمر هؤالء القوم  حىت كتب  

ِع واجلهللاِس يف بيتـك  كســــــــــــــرى إىل قـائـده وقـال: إذا كنـت ال تســــــــــــــتط يع أن ُتزم هؤالء العرِّ فـارجهللا
ا  كالنســـاء. أال تقدر على صـــد  هؤالء القوم الذين أيكلون الُـــب؟ فأجابه قائده: إهنم ليســـوا أانســـً

ن ة الرماح فأّن  لنا أن هنزمهم؟   ب" هم عفاريت حيث يتقدمون قافزين على حد  السيوف وأسهللا
سعد بنت سعد بن الربيع أهنا دخلت على أيب بكر الصديق فألقى هلا ثوبه حىت جلست  عن أم هللا 

عليه فدخ" عمر فسأله  فقال: هذه ابنة من هو خري مين ومنك قال: ومن هو َّي خليفة رسول هللا 
 بض على عهد رسول هللا ؟ قال: رج" قهلل  تبوأ مقعده من اجلنة وبقيت أان وأنت.و 

قال: جاءت امرأة ســعد ابن الربيع اببنتيها من ســعد فقالت: َّي رســول هللا! عن جابر بن عبد هللا 
هما أخذ ماهلما  فلم يدع هلما ماال  ت" أبومها معك يوم أحد شــــــــهيدا  وإن عم  هااتن بنتا ســــــــعد  قهلل 

إىل عمهما  ملواريث. فبعث وال تنكحان إال وهلما مال  قال: "يقُـــي هللا يف ذلك" فأنزلت آية ا
 بنيت سعد الثلثني  وأعط أمهما الثمن  وما بقي فهو لك".فقال: "أعط 

ن أثرَّيء م يف كتابه "ســــرية خامت النبيني" بيان هذا اَادث: كان ســــعدٌ  يقول مرزا بشــــري أمحد 
وملا مل تكن نتني. بأرملة و  الناس وميلك مكانة مرموقة يف قبيلته  ومل يكن له أوالد ذكور ب" ترك وراءه

ورثــة العلى  فكــان اإلرث يوزمعإىل ذلــك اَني  رثــة قــد نزلــت على النيب أحكــام جــديــدة عن الوا
تركته توىل على  وراءه أوالدا ذكورا اسمل يرتك املتوّفم  . فإنأيُا حبسب قوانني قدمية سائدة يف العرِّ

ستوىل على صفر اليدين. فبعد استشهاد سعد بن الربيع ا هبناتأرملته و بقيت ه من طرف والده و أقارب
وبنتاه دون ســند. ففي هذه اَالة من اَزن واألمل جاءت زوجة  ســعد تركته كلها أخوه وبقيت أرملة

 تا وأبدت قلقها جتاه ما حصـــ"  فهز  يها وذكرت له القصـــة كلهمع بنت   ســـعد بن الربيع إىل النيب 
 الطيبة  ولكن ملا مل تكن األحكام هبذا الشـــــــأن قد نزلت عليه  يب الن املؤملة فطرة   هذه القصـــــــةهلل 

 يف وهو صــــــــــلى هللا عليه وســــــــــلم ســــــــــوف حيكمهلا أن تنتظر  فقال   إىل ذلك اَني من هللا 
ومل متض مدة  إىل هللا تعاىل توجه النيب فاملوضــوع حبســب األحكام اليت ســتنـــــــــــــــــزل من هللا تعاىل. 

عا أخا ســــعد   فداملرياثطويلة حىت نزلت عليه بعض اآلَّيت الواردة يف ســــورة النســــاء عن مســــائ" 



وقال له أن يســـــــــــل هللام ثهلللثي ما تركه ســـــــــــعٌد البنتيه ومثنه لزوجة املرحوم وأيخذ البقية. ومن ذلك الوقت 
الد  وجها صـــــــاحبهللا األو   وِبوجبها تنال الزوجة مثهللن تركة ز اإلرثبدأت أحكام جديدة عن تقســـــــيم 

ورهللبعهـا إن مل يكن لـه أوالٌد  والبنـات ينلن نصــــــــــــــف مـا أيخـذه إخوُتن من تركـة أبيهم  وإن مل يكن 
للمرحوم أوالٌد ذكور فلهن ثهلللثا تركة والدهن أو نصــــــفهللها حبســــــب اختالف األوضــــــاع  واألمي ســــــتنال 

دس ما تركه ابنهللها إن كان له أوالٌد  وثهلللثه إن مل يكن له أو  ثة الٌد  وكذلك تقرر نصــــــــــــــيبهلل الو ر ســـــــــــــــهلل
هللصب منها.   اآلخرين  واستعادت املرأة نصيبها الفطري الذي كان قد 

ول هنا : ال أرى من َري الُروري القفقاللقد كتب حُرة مرزا بشري أمحد احملرتم ملحوظة بعد هذا 
 لمها محاية اتمة  ب"أنه محى حقوق النسوة الواجبة واجلائزة ك أن امليزة البارزة من خصائص النيب 

. وال بعده أحٌد محى حقوق املرأة كما محاها حُرته  اَق أنه يف اتريخ العامل مل خي"هلل قب" النيب 
جبميع حقوقها الواجبة يف جمال الوراثة والزواج وعالقات الزوج والزوجة والطالق  فقد سلمم النيب 

ربيتهم ار الشخصي وتلقي العلم ووالية األوالد وتواخللع واقتناء العقار الشخصي  واستخدامهللا هذا العق
دينية. ابختصار قد ال واملسؤولياتواالشرتاك يف القُاَّي القومية والوطنية واَرية الشخصية واَقوق 

فيه   ر على اخلوضكان دينيا أو مادَّي كانت املرأة تقدهللا أحبق املرأة يف ك" ميدان سواء  أقر النيب 
وفرض على أمته محاية حقوقها ابعتبارها أمانًة مقدسة عندهم. وهلذا السبب كانت املرأة العربية ت عد  

 رسالة اخلالص هلا.  بعثته 
  ملا أي)مث يقول حُرته: فلو خُتهلل يف بيان تفاصي" هذه اَقوق أكثر البتعدت عن طريقي  

كم أن تعليمه وإال ألخربتهلل  (ذا أستطيع اخلوض يف التفصي"كنت ال أبني موضوع حقوق املرأة أصال ل
  "عن املرأة حيت" أمسى مرتبة مل يرتق إليها أي دين وال متدن يف العامل. ومن املؤكد إن قوله اجلمي

 كمة عميقة. " مبين على حيف الصالة من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيين بب إيلحهلل أبنه "
ة العامل املعاصر إباثرة بعض األمور السطحية اليت ال عالقة هلا ابَرييقوم بعض دعاة الثقافة يف 

بهات حول بعض الش  ويثري الطاعنون يف اإلسالم وكأهنا مسلوبة منها عن حقوق املرأة ويتكلمون
كينة البيوت ساليت فرضها اإلسالم عليها فيعرتضون  وإن هي إال إلقامة شرفها وللحفاظ على القيود 

وتربية األجيال القادمة. واَقيقة أن اإلسالم حصرا أعطى تعليما عن حرية املرأة وحقوقها. نسأل هللا 
  يت أحياان الال -  وأن تهللدرك األمحدَّيت أيُاالتشنيع واإلفسادأن يفهم العامل هذه اَقيقة وجيتنب

أن هذه هي اَرية  ويدركن اَقيقة واملكانة اليت أعطاها هلن و   هذه اَقيقة -يتبعن أه" الدنيا
املؤسسات ىت تلك حوال  نسائية لعُواُتا  حركةٌ  ةأيوال  ألتباعه  اإلسالمهلل. فهي مل يعطها أيي دين آخر



أن يوفق الرجال  أيُا ليعطوا النساء  املتنورة املزعومة َماية حقوق املرأة. نسأل هللا العاملية 
 كما علممهم اإلسالم  ليكون اجملتمع آمنا مساملا. حقوقهن  

أن خيل هللاص العامل من  بعد هذا أود أن أطلب منكم الدعاء إبجياز لألوضاع السائدة. اهللدعوا هللا 
الكوروان واآلفات األخرى ويهب الناس  عقال وفهما أبن بقاءهم وسالمتهم يف اإلانبة إىل إله واحد  
وأداءهللا حقوق بعُهم البعض  والقُاءهللا على الفتنة والفساد من العامل بتقدمي التُحيات. وهب هللا 

وضى مي ك" أمحدي من النتائج الوخيمة للفاَكام أيُا العق"  إلدارة النظام بعدل. نسأل هللا أن حي
واالضطراِّ السائد يف هذه األَّيم يف أمريكا  وأن يوفق املواطنني بتقدمي طلباُتم والسعي لني" حقوقهم 

لُرر واخلسارة ا فإهنم جيلبونبوجه صحيح. إذا كسر األمريكان األفارقةهلل بيوُتم وأشعلوا النار فيها 
ا النار يف عليهم أن ال يهللشعلو  ن  إ قائلني من القادة األفارقة أيُاق على ذلك عدد قد عل  و  ؛ألنفسهم
إذا ا وأم  م اَكومة به. تسمح هل جوابحتجا . إمنا جيوز هلم ني"هلل اَقوق بطرق شرعية خيرهللا بوهابيوُتم وال 

 هذا هم فلن ينفعهم بتاات  ب" سوف يتكبدون اخلسارة. فعلى احملتجني أن يفكروا يف ممتلكاُتمأابدوا 
أيُا. على النظام اَكومي أيُا أن يفهم يف ضوء هذه االضطراابت أن املشاك" ال حتهلل " ابلقوة 

اطنني اَكومية إبعطاء مجيع املو  الشؤونفقط  وأن القوة ال تقدر على ح" ك" القُاَّي  وإمنا تدار 
وقهم  وبدون ذلك من املستحي" أن يستتب األمن والسالم يف البلد. إذا كان الشعب َري مطمئن حق

  امفال تستقر أي حكومة أمامه مهما كانت قوية. على ك" حال نسأل هللا تعاىل أن تزول الفنت حيث
 حد   إىلعلى اَكومات  طكانت  وأن تؤدي اَكومات حقوق الشعب  وأن ميارس الشعب الُْ

 ح لني" حقوقهم.   مسمو 
وتكف   فالبلد إبنصا شؤونوكذلك جيب أن تفكر اَكومة الباكستانية أيُا أن عليها أن تدير 

عن ممارسة الظلم واالعتداء على األمحديني خوفا من املشايخ وهو يتزايد يف هذه األَّيم. وتتلقى 
 تبق حكومة اء على األمحديني ملالدرس من اتريخ البلد. فبإاثرة قُية األمحدية وممارسة الظلم واالعتد

ميكن إطالة مدة اَكم.  أن هبذه القُية التخي "اَكام السابقني ولن تبقى يف املستقب" أيُا. فاتركوا 
تقدمت وازدهرت أكثر من ذي قب" نتيجة هذا االضطهاد  وسوف تتقدم وتزدهر قد األمحدية  أال إن  

أن يزي" الظلم والفساد  إن شاء هللا. فهذا فع"هلل هللا وال مانع له. حنن ندعو هللا   يف املستقب" أيُا
من هذا الوابء املتفشي يف هذه األَّيم   الدرس   ك" إنسان  واالضطراِّ من ك" مكان وأن يتلقى  

دث يف نفسه تْي ن ات. وأن يوفقنا هللا حنن األمحديني ألداء حق عبادته وحقوق عباده أكثر مري وحيهلل
  .ي قب"  لكي ننال حب هللا أكثر فأكثر  ونشاهد حتقق الرقي واالزدهار أبم أعيننا.ذ


