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 سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيزاليت ألقاها أمري املؤمنني 

 م3/7/2020 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
هناك حادث إظهار عهد الوفاء يف مشهد كذلك اخلطبة املاضية،   ذمن كنُت أذكر سعد بن معاذ 

 أبسلوبه فقال: أيُا  وبينه املصلح املوعود  ،وقد ذُكر هذا اْلادث يف اخلطبة املاضية أيُا ،بدر
وال حيب أن يذهب  ،أذى أي   هأن يصيب حمبوبَ  عالقة اْلب فال يريد حِمب   مثةمن الطبيعي أنه إذا كانت 

ذهب حمبوبه من اْلرب، كذلك كان الصحابة ال حيبون أن ي حمبوبه للحرب بل يسعى كل السعي ليحمي
إال أهنم ما كانوا يريدون أن يذهب  ها،للحرب ولكنهم أنفسهم كانوا يكرهون أن يتخلفوا عن النيب 
للحرب. وأمنيتهم هذه طبيعية ُيكنها كل حمب  حملبوبه، وإضافة إىل ذلك نرى أنه اثبت من التاريخ  النيب 

حني بلغ قريبا من بدر قال للصحابة: أخربين هللا تعاىل أننا سنواجه اجليش بدال من القافلة،  أن النيب 
م. حني مسع كبار الصحابة ذلك قاموا واحدا تلو اآلخر وألقوا خطاابت مث استشارهم وسأهلم عن رأيه

طي كلمًة وجيلس، مث كان يقوم اآلخر ويع  ون لكل خدمة. كان يقوم واحد ويلقيخملصة وقالوا إننا مستعد
وهكذا كل من قام قال: إذا كان هللا تعاىل أيمر ابلقتال فسنقاتل حتما، ولكن كل ما  ،مشورته وجيلس

ألقى كلمة إىل اآلن   قد كل من كانألن   ، أيها الناس : أشريوا عليبعد خطابه قال النيب  جلس أحد  
رئيس  "، ففِهم سعد بن معاذ أيها الناس قوله: "أشريوا علي كان من املهاجرين، وحني كرر النيب 

م من ذلك  َّي رسول هللا:، فقام من طرف األنصار وقال: األوس مراده  قد ُأشري عليك ولكن ابلَر
تقول: أشريوا علي، مما يبدوا أنك تريد أن تعرف رأي األنصار. إذا كنا صامتني إىل اآلن فكان ذلك لكي 

 يفال يظن املهاجرون أننا نريد قتال قومهم وإخوهتم ونريد قْتلهم. مث قال: َّي رسول هللا، لعلك تفكر 
ال ا أنه لو ُشن اهلجوم على املدينة دافعنا عنها معك ولكن إذا كان القتمعاهدة العقبة اليت كان اشُُتط فيه



: َّي رسول هللا، : نعم. قال سعد بن معاذ . فقال النيب عن ذلكخارج املدينة فلن نكون مسؤولني 
حني دعوانك إىل املدينة مل نكن نعلم مكانتك العظيمة أما اآلن فقد رأينا حقيقتك أبم أعيننا لذا فاآلن 

 قيمة لتلك املعاهدة يف نظران، يع ي تلك املعاهدة كانت معاهدة عادية من منظور دنيوي ولكن اآلن ال
 أردت ملا امضفما قد رأيناه وقد انفتحت عيون روحانيتنا فلم تـَُعْد بعد ذلك أي أمه ية لتلك املعاهدة، لذا 

 رجل منا ختلف ام معك، خلُناه فخُته البحر هذا بنا استعرضت لو ابْلق بعثك فوالذي معك، فنحن
َّي رسول هللا إننا سنقاتل بني يديك وخلفك وعن ميينك ومشالك ولن يصلك العدو حىت يدوس  واحد،

 . على جثثنا
 حَيَْفظُوَنهُ  ْلِفهِ خَ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبنْيِ  ِمنْ  ُمَعقِ َبات   َلهُ الرعد  من سورة 12يف تفسري اآلية  قال املصلح املوعود 

 اليت وعدها هللا تعاىل هذه العصمة على شاهدة كل ها  الدعوة بعد ما  النيب حياة أن : اْلقهللاِ  أَْمرِ  ِمنْ 
 وإال املكية، الفُتة يف حترسه انتك  اليت هي املالئكة فإن. َخْلِفِه" َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبنْيِ  ِمنْ  ُمَعقِ َبات   يف قوله "َلهُ 

 ابْلماية فعال متتع فقد املدينة إىل اهلجرة بعد أما. صوب كل  من حاصروه الذين األعداء من لينجو كان  ملا
 معركة إنو . أمجعني عنهم هللا رضي الصحابة أي األرض مالئكة ومحاية السماء مالئكة محاية: بنوعيها

 يهاجر أن قبل املدينة أهل مع  النيب تعاهد لقد. الظاهرية والباطنية اْلماية هذه على مثال أصدق بدر
 ر استشار النيبمشهد بد وقبل. معه ابخلروج ملزمني يكونوا فلن املدينة خارج العدو حاربه لو أنه إليهم،
 ولكنه ملدينة،ا من ابخلروج محاس بكل عليه يشريون املهاجرون فكان. واألنصار عن القتال املهاجرين 
 معاذأحد األنصار سعد بن  فتقدم. الناس أيها علي   أشريوا: يقول يزل مل  لكأنك وهللا: وقال 

ت خارج أنه لو قاتل عليك اشُتطنا أننا شك ال هللا رسول َّي: فقال. أجل: قال هللا؟ سولر  َّي تريدان
 اآلن هدانش وقد أما. ابإلسالم العهد حديثي ذاك حني كنا  ولكنا املدينة لن نكون ملزمني ابخلروج معك،

 وهللا،. خلُناه حرالب خبيلنا خنوض أن أمرتنا لو وهللا. لالستشارة حاجة فال حًقا، هللا رسول أنك واختربان
 ولكننا. قاعدون ههنا إان فقاِتال وربك أنت اذهب: ملوسى  إسرائيل بنو قال كما  لك نقول لن إان

 اهلامدة. ثثناج يطؤوا مل ما إليك ََيلصوا ولن وخلفك يديك وبني مشالك وعن ميينك عن العدو سنقاتل
: أرى أن هؤالء املخلصني أيُا كانوا من قال املصلح املوعود  (.هشام البن السرية مسلم، البخاري،)

 .  املعقبات اليت جعلها هللا تعاىل ْلفظ النيب 
 َأَحب   الكلمة هذه صاحب أكون وأَلنْ  َزوًة، عشرة ثالث  النيب مع شهدت قال أحد الصحابة: لقد

  (املْازي البخاري،) فعلت. مما إيل
 يف مناسبة بدر:  وهو يذكر إخالص سعد بن معاذ  يف سرية خامت النبيني  قال مرزا بشري أمحد 



نذر للنيب فقال اْلباب بن امل ،ا للحربمناسب اموقع  يكنفيه قوة املسلمني مل عسكرتن املوقع الذي إ
واملكيدة؟  واْلرب الرأي هو أم هللا، أنزَلكه أَمنزالً  املنزل، هذا : أرأيت 

هللا تعاىل، فإن   أمر من هبذا الصدد أي   ، ومل ينزل عليَّ يالرأقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بل هو 
كنت ترى َري ذلك فأت مبا عندك. فقال َّي رسول هللا هذا ليس لك مبنزل جيد نظرا إىل القتال، بل 
األفُل أن تنهض ابلناس حىت أتيت أدىن ماء من قريش، فتنزهلا وتقبض عليها، فإين عامل هبذه البئر وقد 

 عرفت عذوبة مائه.
الية، هبذا االقُتاح، وكانت قريش انزلني وراء التل وكانت عني املاء خفأعجب النيب صلى هللا عليه وسلم 

فتقدم املسلمون وقبُوا عليها. ومع ذلك مل يكن بتلك العني ماء كاف يف ذلك الوقت، كما جند يف 
القرآن الكرمي إشارة إىل ذلك، وظل املسلمون حباجة إىل املزيد من املاء، كما أن أرضية طرف الوادي 

 به املسلمون مل تكن جيدة بل كانت رملية وكانت أقدامهم ال تتثبت عليها جيدا. الذي كان 
بعد اختيار املكان املناسب بىن الصحابة ابقُتاح من سعد بن معاذ رئيس األوس عريشا يف جانب من 

 ،امليدان، وربط سعد راحلة النيب صلى هللا عليه وسلم ابلعريش وقال َّي رسول هللا تفُل أنت يف العريش
خرى، ال قدر كان ذلك مما أحببنا، وإن كانت األونلقى عدوان ابسم هللا تعاىل، فإن كَتب هللا لنا النصر  

هللا، جلسَت على ركائبك فلحقَت مبن وراءان من قومنا. )وكما ذكرُت من قبل كان سعد قد ربط مع 
لم تصل إىل املدينة ليه وسالعريش راحلة جيدة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال للنيب صلى هللا ع

على تلك الراحلة بسالم( فهناك إخوان وأقارب لنا ما حنن أبشدَّ حبًّا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حراًب 
 ما ختلفوا عنك، ولن يُتدوا يف بذل نفوسهم دفاًعا عنك عندما يعلمون مبا حصل. 

لقد قال سعد قوله هذا من فورة إخالصه، وال شك أنه يستحق به الثناء عليه، وإال فمىت كان لنيب هللا 
أمام القوم كلهم دائما أثناء القتال. فإننا نرى يوم حنني أن  أن يفر من ساحة القتال؟ كان الرسول 

هللا عليه  كز التوحيد هذا )صلىألف مقاتل ملا وىل مدبرًا ظل مر  اث ْي عشراجليش املسلم الذي كان قوامه 
 تزعزع. ي ملمكانه  يفوسلم( 

اقُتاح سعد، وقام سعد وبعض األنصار اآلخرين حبراسة العريش، كان على كل حال، أُِعد  العريش كما  
يدعو هللا تعاىل ببكاء وابتهال طوال الليل.  وأبو بكر رضي هللا عنه، وظل النيب  وابت فيه النيب 

 .ناوبالت كان الوحيد الذي مل ينم طوال الليل من بني القوم، أما اآلخرون فناموا على  وورد أن النيب 
ليلة اجلمعة يف املسجد النبوي  عند َزوة أحد ابت سعد بن معاذ وأسيد بن حُري وسعد بن عبادة 

 .مدججني ابلسالح حيرسون ابب النيب 



حمه، كان السعداِن با قوسه، حامال ر ك ِ نَ تَـ كبا فرسه، مُ ملا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لْزوة أحد را   
 درعه. اً أي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة جيرَّين أمامه وكل واحد منهما البس

زوة أحد: خرج النيب صلى هللا عليه وسلم من املدينة َمرزا بشري أمحد وهو يسجل أحداث  كتب حُرة
إىل أحد بعد صالة العصر مع مجاعة كبرية من أصحابه، وكان سعُد بن معاذ سيُد األوس، وسعُد بن 

 ومن خلفهه ميينه ومشال عنعبادة سيُد اخلزرج، ميشيان أمام راحلته ببطء، وكان سائر الصحابة ميشون 
 صلى هللا عليه وسلم.

صل النيب صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة من َزوة أحد نزل من فرسه، ودخل بيته مستنًدا إىل سعد ملا و  
 بن معاذ وسعد بن عبادة رضي هللا عنهما.  

يقول حُرة املصلح املوعود رضي هللا عنه وهو يتحدث عن مدى حب والدة سعد بن معاذ للنيب صلى 
 كان سعد بن معاذ ميشي بكل فخر أمام راحلة النيب صلى هللاهللا عليه وسلم: عند القفول من َزوة أحد  

عليه وسلم حامال خطامها، وكان أخو سعد قد اسُتشهد يف القتال، فلما اقُتبوا من املدينة رأى سعد 
مانني أو سعد قد قاربت الث رضي هللا عنه أمَّه قادمًة، فقال َّي رسول هللا، ها هي أمي قادمة. وكانت أم  

لثمانني، وذهب نور عينها وضعف بصرها جدا، وكانت ال تفرق بني الُوء والظل، وملا مسعت ني واتناالث
د متخاذلة حهذه العجوز خرب استشهاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرجت من املدينة متشي صوب أُ 

ف راحليت قالقدمني. فلما قال سعد َّي رسول هللا هذه أمي قادمة، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو 
 عند أمك.

وملا اقُتب النيب صلى هللا عليه وسلم منها فإن هذه العجوز مل تسأل عن أبنائها، وإمنا قالت أين النيب 
صلى هللا عليه وسلم؟ فقال سعد ها هو أمامك. فرفعت العجوز ببصرها ظلت تنظر اىل وجه الرسول 

جدا أن ابنك   عليه وسلم: إين متأسفالنيب صلى هللا ا. فقال هلبنظرها الُعيفصلى هللا عليه وسلم 
َع ما مثل هذا اخلرب يفقد صوابه، ولكن ما أرو  الشاب قد اسُتشهد يف اْلرب. عندما يسمع املرء العجوزُ 

 أجابته به هذه العجوز حيث قالت: ماذا تقول َّي رسول هللا، إمنا كنُت عليك أحاذر. 
هن ضي هللا عنه خماطًبا السيدات األمحدَّيت مذكرًا إَّيبعد ذكر هذه الواقعة يقول حُرة املصلح املوعود ر 

هؤالء النساء هن اللوايت كن يعملن يف جمال نشر اإلسالم والدعوة مع الرجال  والدعوة: إن    التبليغبواجب 
جنًبا جبنب، وهؤالء هن النسوة اللوايت يفتخر العامل اإلسالمي بتُحياهتن. إنكن  تد عني اليوم أنكن آمننت 

ن ابهلل يات، ولكبروز للصحاب أنكن   وصدقنت حبُرة املسيح املوعود عليه السالم، وبتعبري آخر تدعني
اصُدقْـَن ي القول هل تتحلني من أجل الدين بنفس اْلماس واْلب اللذين حتلت هبما الصحابيات، وهل 



ات هل أوالدكن صاْلون مثل أوالد صحابيكان موجودا يف الصحابيات؟   الذي هنفسر النو  فيكن   يوجد
حيات اليت الصحابيات. التُعن ؟ لو أتملنت  يف املوضوع لوجدتن  أنفسكن  متخلفات كثريا النيب 

قدمتها الصحابيات ال يوجد نظريها اليوم على وجه األرض. التُحيات اليت قد مَنها مُحيات أبنفسهن 
أُعجب هللا تعاىل هبا كثريا لدرجة أعطاهن النجاح سريعا، وقد أجنز الصحابة والصحابيات يف َُون 

َياطب النساء  زها يف قرون. أقول: ملا كان حُرته األقوام األخرى إجناو سنني قليلة ما مل يستطع العامل 
يف هذا اخلطاب وإال قد قال اخللفاء يف عدة أماكن، وقلُت  خاص األمحدَّيت لذا ذُكرت النساء بوجه

الدعاء ميكننا أن حنقق ا الأان أيُا مرارا أن من واجب الرجال أيُا يف اجلماعة أن يقدموا األسوة نفسها، 
انت كله وسنجمع العامل كله حتت رايته إال إذا كنا سننشر دعوة اإلسالم يف العامل  الذي هنُنا به أي أن

 . تُحياتنا وأعمالنا مطابقة لألسوة اليت قدمها لنا الصحابة 
ن شجاعة مرمي اجملدلية وصاحباهتا أهنن وصلب: العامل املسيحي فرح  جدا يقول سيدان املصلح املوعود 

املخلصني ني ملُح  امتخفيات عن األعداء، ولك ي أقول هلم: تعالوا وانظروا إىل إىل قرب املسيح وقت الصباح 
وانظروا يف أية ظروف حالكة قاموا معه ويف أية ظروف قاهرة رفعوا راية التوحيد! هناك مثال  ْلبييب 

 ،كان عائدا إىل املدينة بعد دفن الشهداء  النيب  ذلك أن  وبيان آخر من هذا القبيل مذكور يف التاريخ، 
سي د  وكان حبل بْلته يف يد سعد بن معاذ .  إىل ظاهر املدينة للقائهخرجت النساء واألطفال و 

م كل ما حدث، فقاملدينة. كان سعد يقود البْلة بفخر واعتزاز، وكأنه يعلن للعامل ك طعنا د استله أنه َر
كانت هذه ،  أم ه العجوز تتقدم قرب املدينة إىل املدينة. وحدث أن رأى برسول هللا سليًما معاىفأن نعود 

ت إىل الرسول سعد والتف وعرفها وكان ابنها عمرو بن معاذ قد قُتل يف ُأحد، العجوز ضعيفة النظر جًدا،
دم قجاءت املرأة تت. على بركة هللا دعها تتقدم: قادمة. قال رسول هللا  َّي رسول هللا، هذه أم يقائاًل: 

، وأخريًا، ملا استطاعت أن تتبي نه ظهرت عثر على الرسول هنا وهناك لتتنظر إىل األمام، وببصر كليل 
أيتك خبري ر  : ما دمُت قدأأتسف على استشهاد ابنك فقالتملسو هيلع هللا ىلص عليها أمارات السعادة. فقال هلا النيب

دل على حزن عميق َريب حقا ويإن شواء املصيبة وأكلها تعبري . هااملصيبة وأكلتُ  شويتُ فية فكأن ي وعا
وأن اإلنسان قد حتم ل ذلك اْلزن العميق. فبأية شجاعة قالت تلك العجوز اليت كانت قد بلْت من 

كل ي بل ما دام حممد رسول هللا حيا يُرزق فسككل أان ذلك اْلزن، عمر عتيًّا أن حزن وفاة اب ي لن أيال
 قد زادت ي قوة.  ته من أجل رسول هللا ولن يقتل ي موت اب ي بل الفكرة أنه قد ضحى حبيا

مادحا األنصار وداعيا هلم: أيها األنصار! فدتكم نفسي ما أعظم الثواب  مث يقول املصلح املوعود 
 الذي نلتموه!



سالم اإل ضد ومكايده مؤامراته قتل كعب بن األشرف بسببب اْلكم الذي أصدره النيب  مث أنيت إىل
 معاذ بصفته رئيس قبيلة بنَ  استشار سعدَ فقد ، والعداوة بل مؤامرته لقتل رسول هللا  ونشره الُْائن

تنفيذ هذا اْلكم  أي ،. وقد سبق أن بي نت قبل فُتة يف بيان سوانح صحابيني تفصيل هذه القصةاألنصار
معاذ  نمنها هنا أيُا، أي اجلزء الذي يتعلق بسعد ب اً ن األشرف، َري أن ي سأذكر جزءبقتل كعب ب

ذكرته من قبل وكذلك من كتاب "سرية خامت النبنيمن املرجع الذي  ه. وما سأذكره اآلن قد اقتبست ." 
ميثاق الصداقة   املدينة مهاجرا كان كعب مع اليهود اآلخرين الذين كتبوا مع النيب  حني جاء النيب

ض والعداء   اربحييف قلب كعب خفيًة، وبدأ  تنشبواألمن واألمان والدفاع املشُتك، ولكن بدأت انر الْب
 . كايد السرية واملؤامرات اخلفيةاإلسالم ومؤسِ سه ابمل

كان يتصدق مببلغ كبري كل عام على العلماء واملشايخ اليهود. وذات يوم سأل املشايخ عن اً  فقد ورد أن كعب
لرجل قال املشايخ: يبدو ظاهرَّي أنه اعليه يف ضوء كتبهم الدينية.  اهل هو صادق أو كاذب لريدو  النيب 

واإلسالم، فلما  أعداء النيب ألد  نفسه الذي ُوعدان به ومذكور يف تعليمنا. من املعلوم أن كعبا كان 
أوقف أيُا و عنده ة وصرفهم من مسع هذا اجلواب استشاط َُبا ووجه إليهم كالما قاسيا وشديد اللهج

انقطعت األموال اليت كانوا يتلقوهنا صدقًة جاؤوا إىل كعب بعد  ماما كان يتصدق عليهم من قبل. عند
فُتة وقالوا: لقد أتملنا يف املوضوع جمددا )ال ميكن للمشايخ أن يتخلوا عن األموال اليوم أيُا، وهذه  
كانت حال مشايخ اليهود هؤالء( فقالوا: لقد أتملنا يف املوضوع جمددا وتوصلنا إىل نتيجة أن حممدا ليس 

 النيب الذي ُوعد به. فُسر  كعب وبدأ يتصدق عليهم جمددا. ذلك 
إًذا، إن استقطاب كعٍب مشائخ اليهود كان أمرا عادَّي، ولكن األخطر يف املوضوع كان أنه سلك بعد 

 . سلمنيضد املالفساد وإاثرة الفتنة الشديدة، مما أدى إىل نشوء ظروف خطرية  نْشرمعركة بدر مسلك 

 علم كعب أن هذا الدين اجلديد لن ،وقُتل معظم رؤساء قريش ،حا عظيما يوم بدرحني انل املسلمون فت
أنه  رأتى الحًقااولكن  ،تلقائيا ألنه كان يظن من قبل أن هذا الدين جديد  وسوف يتالشى ،يتالشى بسهولة

مل يد خر وسًعا و  بذل كل قوته من أجل القُاء على اإلسالم "بدر"بعد وابلتايل  بل سينتشر، لن يتالشى هكذا
وعقد العزم على تدمري اإلسالم أبي حال من األحوال. وكما قلت: إنه امتأل َيظا بل  ؛ابدتهيف حماولته إل

ُبا أكثر بعد انتصار املسلمني يف بدر. فلما عقد العزم على إابدة اإلسالم مندفًعا بثورة َُبه أعد  للسفر  َو
وهبم وقوة شعره أهلب النار املُطرمة يف قلوب قريش، وأاثر يف قلفورا وتوج ه إىل مكة، ونتيجة طالقة لسانه 

هليب عطٍش ال يربد لقتل املسلمني، حبيث قال هلم: إنكم اهنزمتم بعد أن قـََتلوا زعماءكم وجلستم دون أن حتركوا 
لعداوة اساكنًا، فاهنُوا اآلن واذهبوا وُخذوا أثركم. فاستشاطوا َُبا ألنه مأل صدورَهم بعواطف االنتقام و 



ْاية نتيجة إاثرته، مجََعهم يف فناء الكعبة وَجَعلهم ميسكون أبستار  خبطاابته وشعره، وحني توقدت عواطفهم لل
الكعبة يف أيديهم وحل فهم على أهنم لن يهدؤوا ما مل يُبيدوا اإلسالم ومؤسِ سه من على وجه األرض. مل يقتصر  

ُب واإلاثرة يف  قبائل  بل وبعد ذلك توج ه هذا الشقي إىل ،مكة فحسبكعب على خلق جو  بركاين من اْل
فذهب من قبيلة إىل أخرى وأاثرهم ضد املسلمني، مث عاد إىل املدينة وكثف نشاطاته يف معاداة  ،العرب األخرى

اإلسالم، وأنشد بني َري املسلمني وال سيما يف اليهود بعض قصائده اْلماسية كما ذكر يف أبياته املثرية النساء 
، حيث لمات أبسلوب بذيء وفاحش. مل يقتصر األمر على ذلك فحسب بل آتمَر الَتيال الرسول املس

 إىل بيته حبجة استُافته ليقتله هناك بعض الشباب اليهود، ولكن هللا بفُله أطلع خط ط أن يدعو النيب 
ائم كعب وثبتت جر على املؤامرة قبل حدوث شيء، ففشلت هذه اخلطة. فلما بلغ األمر هذا اْلد،  النيب 

كان قد أبرمه سابقا، والتمرِد ضد اْلكومة القائمة، وإاثرة حرب وفتنة، والتشبيب ومؤامرة للقتل،   من َنْكِث عهدٍ 
قراره أبن كعب بن األشرف يستوجب القتل على تصرفاته اجملرمة هذه، وكان قراره بصفته رئيسا  أصدر النيب 

 ه ائمة نتيجة املعاهدة اليت متت بني خمتلف شعوب املدينة بعد هجرتوحاكما أعلى للحكومة الدميوقراطية الق
قراره أبن كعب بن األشرف يستحق عقوبة القتل بسبب جرائمه وأمر بعض صحابته  إليها. فقد أصدر النيب 

أال يُقَتل كعب علنًا، بل جيب أن يقتل بصمت  بقتله. ونظرًا للظروف السائدة ومراعاة للحكمة أمر النيب 
هذه املهمة إىل صحايب خملص من قبيلة األوس وهو حممد بن مسلمة، وأوصاه أن  يف فرصة مناسبة، وعهد 

يستشري سعد بن معاذ رئيس األوس يف اختاذ أي طريق مناسب لقتل كعب. فاستشار حممد بن مسلمة سعَد 
يق الذي مت يف كعب. أما الطر بن معاذ وأخذ معه أاب انئلة واثنني أو ثالثة من الصحابة، ونف ذ عقوبة القتل 

 اتباعه لقتله فقد ذكرُت أبن ي سبق أن تناولت تفاصيله يف ذكر سوانح بعض الصحابة.
 على أية حال، الطريق الذي مت اتباعه هو أنه أُخرج ليال من بيته وقُتل. 

وملا انتشر خرب قتله يف البلدة سادها الصمت املمزوج ابخلوف، واثر اليهود جدا، وجاء وفدهم يف الصباح إىل 
بعد مساع كالمهم أال تعلمون جرائمه؟  واشتكوا إليه قتل رئيسهم كعب بن األشرف. فقال النيب  النيب 

عد د هلم جرائمه املختلفة ِمن نكِث عهد،  أي صحيح  أنه قُتل ولكنه قُِتل عقااب على جرائمه. مث إن النيب 
ريها. فسكت اليهود وخافوا ومل يثريوا املزيد من  وأتجيج حرب، وإاثرة فنت، وتشبيب فاحش، ومؤامرة قتل َو

عليكم اآلن أن تعيشوا  الُجة ألهنم كانوا يعلمون أبن كعبًا كان يفعل كل هذه األفاعيل. مث قال هلم النيب 
وُكتبْت معهم معاهدة جديدة وعدوا  ونني وال تبذروا بذور الفنت. فرضي اليهود بقول النيب معنا مساملني ومتعا

 فيها من جديد ابلتعايش السلمي متجنبني الفتنة والفساد.



مل يرد يف أي مصدر اترَيي أن اليهود ذكروا بعد ذلك قط قتل كعب بن األشرف واهتموا املسلمني بقتله دون 
نيب كون يف قرارة نفوسهم أنه انل عقوبة كان يستوجبها. لقد تلقى عقوبة جرائمه، مل ينكر المربر، ألهنم كانوا يدر 

  ال يعرف ذلك، بل عد د لليهود كل أفاعيله. مث كان قتله وفق قرار النيب  إنهقتله، ومل يقل  الذي كان
 حدمها سعد بن معاذ.اشُتكا يف هذا القرار وأقد رئيسا للحكومة وكان اثنان من رؤساء املدينة أيُا 

خداًعا إبلقاء اْلجر عليه من فوق، ولكن هللا تعاىل  نُري، أحد أحياء اليهود، لقتل النيب البنو  خططلقد 
 فرجع النيب -قد ذهب إىل انحية هذه القبيلة مع أصحابه  وكان النيب  -على ذلك  بوحيه أطلع النيب 

 النيب  فورًا إىل املدينة مع أصحابه. وبعد ذلك أمر  .مبحاصرة هذه القبيلة اليهودية 
 ونتيجة لذلك نُريالللهجرة للخروج مع جيشه دفاًعا ضد ب ي  عام الرابعال من يف ربيع األول اضطر النيب 

 عُ : اد له اثبت بن قيس فقال دعانُري الَنائم ب ي  أجليت هذه القبيلة من املدينة. فلما جاءت النيب 
فقال سيدان اثبت بن قيس، هل تقصد اخلزرج؟ قال انِد مجيع األنصار من أي قبيلة كانوا.  . قومك يل

فيهم اخلطاب فحمد هللا وأثىن عليه مبا هو أهله، مث  فنادى األوس واخلرزج إىل حُرته، فألقى النيب 
لى أنفسهم. ن عذكر منن األنصار على املهاجرين أي إسكاهنم إَّيهم يف بيوهتم، وإيثار األنصار املهاجري

ُري م أموال الفيء اليت جاءت من ب ي النفذكر كيف َأحسَن األنصار إىل املهاجرين. مث سأهلم هل أُقس  
ال عليكم وعلى م هذه األمو عليكم واملهاجرين؟ حبيث يبقى املهاجرون يف بيوتكم وأموالكم. أي إن ي أقس  

إليهم. أو إذا أردمت  املعتاد وتستمرون يف اإلحساناملهاجرين ابملناصفة ويف هذه اْلالة سيبقون يف بيوتكم ك
م هذه األموال على املهاجرين فقط وال أعطي شيئا منها األنصاَر. ويف هذه اْلالة َيرجون من فأُقس  

بيوتكم، ويدبرون هلم شئون اْلياة أبنفسهم ألهنم قد انلوا األموال. فتشاور سعد بن عبادة وسعد بن معاذ 
هذه األموال على املهاجرين وحدهم، ويف الوقت نفسه سيظلون يقيمون يف  سِ مقَ  وقاال له َّي رسول هللا

بيوتنا إذ ال نريد أن َيرجوا من بيوتنا بعد اْلصول على األموال. بل ستبقى املؤاخاة كما هي. وقال 
هاجرين امل املال كله على قسَّمتَ األنصار َّي رسول هللا حنن راضون بذلك وننقاد لألمر. فلن نشتكي إذا 

مَ األنصار. مث  وأبناءاللهم ارحم األنصار  فقط. فقال رسول هللا   أموال الفيء كلها على املهاجرين قسِ 
فقط ومل يعط منها شيئا ألي من األنصار، إال اثنني من ذوي اْلاجة ومها سهل بن حنيف وأبو دجانة. 

 شهورا جدا يف اليهود.وأعطى سيف أيب اْلقيق اليهودي لسعد بن معاذ، وكان هذا السيف م
مت السيدة عائشة إفكا، وواجه النيب  والسيدة عائشة رضي هللا عنها وعائلُتها، أشد األذى،  حني اهت 

التصرف الباطل للمنافقني خالل تلك املدة أمام الصحابة، فعندها أيُا كان سعد بن  هذا مث ذكر 
 معاذ قد أبدى إخالصا عظيما وعفيفا. 



ضمن بيان ذكر  يُاً أ تفصيل، وقد ذكرتُه لكم ابلتفصيللاملصلح املوعود هذا اْلدث ابلقد بني سيدان 
قد ف، وأتناول هنا أيُا ما يتعلق منه بسيدان سعد بن معاذ. بن أاثثة حُرة مسطحوهو أحد الصحابة 

خرج الرسول صلى هللا عليه وسلم ومجع أصحابه وقال: من ذا الذي يرحي ي من هذا الشخص الذي 
 ي؟ وكان يقصد عبَد هللا بن أيب سلول. فقام سعد بن معاذ زعيم األوس وقال: إذا كان هذا الشخص يؤذي

 .من قبيلتنا ضربنا عنقه، وإذا كان من اخلزرج فنحن مستعدون لقتله أيُا
أثناء َزوة اخلندق أرسل أبو سفيان زعيم ب ي النُري حيَي بن أخطب، إىل زعيم ب ي قريظة كعب بن 

ب منه أن ينهي ميثاقه مع املسلمني، فلما مل يقبل أَراه بكثري وأكد له هالك املسلمني وأقنعه األسود، وطل
مساعدي   ه منتكون قبيلتأبن ال يعمل حبسب امليثاق الذي عقده مع املسلمني، بل قد جعله يقبل أن 

 كفار مكة. 
حني  أن رسول هللا  يف كتابه سرية خامت النبيني، فعن هذا اْلدث كتب سيدان مرزا بشري أمحد 

اطلع على َدر ب ي قريظة اخلطري، أرسل أوال الزبري بن العوام مرتني أو ثالاث سرًّا لتقصي اْلقائق. مث أرسل 
إليهم بشكل رمسي سيَدي األوس واخلزرج سعَد بن معاذ وسعَد بن عبادة يف وفد يُم بعض الصحابة 

ا فيجب أن ال يذكروه علنا للناس بعد العودة من هناك إذا وجدوا أمرا خميف مذوي النفوذ. وأكد عليهم أهن
بل جيب أن يتكلموا إبشارة أو كناية. فحني وصل هؤالء إىل مساكن ب ي قريظة وقابلوا زعيمهم كعب بن 

د بن معاذ وسعد سع :أي ،سعدانالاألسود استقبلهم ذلك الشقي مبنتهى اجلالفة والتكرب. وحني ذكر له 
مد أي حلف، فلم اذهبوا فليس بيننا وبني حم :وقالوا ،مترد هو وأفراد قبيلته الذي بينهم، بن عبادة اْللفَ 

بادة وأطلع سعد بن معاذ وسعد بن ع ،نكتب معه أي حلف. فعند تلقي هذا اجلواب عاد وفد الصحابة
 على األوضاع أبسلوب مناسب. رسوَل هللا 

مني، حيث كان كفار مكة قد حاصروا املدينة من على كل حال كان تصر فهم يومذاك هزة كبرية للمسل
إىل املدينة  اجلهات األربعة، وخالل اْلرب مل تكن أي عملية سهلة ضد هذه القبيلة. فلما عاد النيب 

در عقوبتهم على التمرد. فصضرورة يف الكشف على َدر ب ي قريظة، و  بعد هناية اْلرب أطلعه هللا 
أن يتوجه املسلمون إىل حصون ب ي قريظة، وأن يصلوا العصر هناك.   األمر مبعاقبتهم، حيث أعلن النيب

مع كتيبة الصحابة فورا. وهلذه املعركة تفصيل طويل نوعا ما، حيث كان لسعد بن معاذ  وأرسل عليا 
 إسهام يف تنفيذ القرار، لذا سوف أتناوله يف املستقبل إن شاء هللا. 


