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

 م17/7/2020 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 
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َُّالِ نيَ    .، آمنيَوال ال

سعد بن معاذ يف اخلطبة املاضية. كتب مرزا بشري أمحد يف سرية خامت النبيني حول َزوة كنا بصدد ذكر 
ستشهد يمل  أيهذه الْزوة مل يتحمل املسلمون خسارة كبرية وخالل  األحزاب وسعد بن معاذ ما يلي:

 كانوته، و أفُى إىل مألوس، جبرح ابلغ األكرب ل زعيمالرجال، وأصيب سعد بن معاذ،  أو ستة مخسةإال 
صدمة إال أن قريًشا قد أصيبوا ب تل من األحزاب ثالثة رجال فقطقُ و خسارة ال تعوض للمسلمني.  ذلك

زو امل لدرجة مل جيرؤوا بعد ذلك علىعظيمة   نيب نورة أبداً، وقحققت نبوةة الدينة املمجع األحزاب َو
 .يْزوان على أنليوم قال أبن الكفار لن جيرؤوا بعد هذا ا كما ذكر يف اخلطبة املاضية أن النيب   حرفًيا

لقد أصيب سعد بن معاذ يوم اخلندق جبرح يف ذراعه واستشهد بسببه، تقول عائشة رضي هللا عنها هبذا 
 رض ورائي، فإذا أان بسعد بن معاذ ومعهاس فسمعت وئيد األيوم اخلندق أقفو الن خرجتُ اخلصوص: 

 :يقوليرجتز و وهو  فمر سعد ،رضقالت: فجلست إىل األ ،هنَّ جَ ـابن أخيه اْلارث بن أوس حيمل مِ 
 قَِلياًل يُْدرُِك اْْلَْيَجا مَحَلْ  ثْ لَبِ  

 َما َأَحَسَن اْلَمْوَت إَذا َحاَن اأْلََجلْ 
 للحرب، وما أحسن املوت إن وقع عندما يكون األجل قد حان فعال.أي انتظر قليال حىت حيُر "محل" 
ال )أي كان عظيم اجلثة ثقي .درع من حديد قد خرجت منها أطرافه تقول عائشة: وعلى سعد بن معاذ

 أختوف على أطراف سعد ذا صدر عريض لذلك كان جسمه خيرج من أطراف الدرع. تقول:( كنت
 أطول الناس وأعظمهم جثًة. عد من، وكان ساخلارجة من الدرع أن تصاب



ن هو حبان بن مناف وكان من بين عامر ب عرقةعرقة سعَد بن معاذ فأصابه جبرح. وابن  لقد رمى ابنُ 
 لؤي، وعرقة اسم والده.

بيده السهم، مث قطع بنصله  فاستخرج النيب َعْن َجاِبٍر، قَاَل: ُرِمَي َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ يف َأْكَحِلِه، قَاَل: 
 اجلرح ابلسهم مث كواه.  . أي قطع النيب َفَحَسَمُه )أي كواه(، مُثَّ َورَِمْت َفَحَسَمُه الثَّانَِيةَ اجلرح 

 قال: خذها مين كان رجل من املشركني يدعى ابن عرقة يرمي سعد بن معاذ، وعند رميه أحد السهام
متتين حىت تقر  الذراعه، فدعا سعد بعد أن أصيب جبرح: اللهم ة، فأصابه يف األكحل يف ابن العرق وأان

 . بين قريظة عيين من
حبان بن العرقة، فرماه يف  يقال له قريش رجل منلقد أصيب سعد يوم اخلندق ورماه : قالت عائشة عن

 جرحه: مث إن عائشة خيمة يف املسجد ليعوده من قريب. قالت األكحل، فُرب عليه رسول هللا 
 بواكذال قوم أحب إيل من أن أجاهدهم فيك من قوم  : اللهم إنك تعلم أنه سعد، فقال فدعا للربة رقحج  

شيئا  قريش . اللهم إن كنت أبقيت من حرباللهم أرى أنك وضعت اْلرب بيننا وبينهم نبيك وأخرجوه،
وإن كنت  ()أي إن كانت هناك حروب أخرى فأبقين حيًّا إىل ذلك اْلني حىت أجاهد يف سبيلك فأبقين

 .هذا اجلرح ذريعة لشهاديت فاجعل فافتح عرقي هذا )كما أرى(وبينهم  قد وضعت اْلرب بيننا
فلما سال  ََِفارٍ  َبيِن  ِمنْ  َخْيَمة   اْلَمْسِجدِ  َويف  يف تلك الليلة وسال منها الدم، تقول عائشة: فَانـَْفَجَرتْ 
ُْْذو َسْعد   فَِإَذا ،ِقَبِلُكمْ  ِمنْ  ََيْتِيَنا الَِّذي َهَذا َما اخْلَْيَمةِ  َأْهلَ  َّيَ  فـََقالُوا الدم ووصل إليهم فزعوا،  َدًما ُجْرُحهُ  يـَ

َها. َفَماتَ    ِمنـْ
فاعتنقه، والدم ينفح من وعجل إليه،  ، قام إليه رسول هللا جرح سعد نزفملا  عن ابن عباس قال:

قراب حىت  الدم إال ازداد منه رسول هللا  ، ال يريد أحد أن يقي رسول هللا وْليته وجه رسول هللا 
  تويف سعد.

فأاته فأخذ رأسه فوضعه يف حجره وُسج ي  ويف رواية أخرى: ملا انفجر جرح سعد فبلغ ذلك النيب 
: اللهم إن سعًدا قد جاهد يف سبيلك، وصد ق رسولك، وقُى الذي عليه، بثوب أبيض مث دعا النيب 

فتقب ل روحه خبري ما تقب لت به روًحا. وكان بسعد يف ذلك الوقت رمق اْلياة فسمع هذه الكلمات وهو 
على وشك املوت ففتح عينيه مث قال: السالم عليكم َّي رسول هللا! أما إين أشهد أنك رسول هللا. فلما 

أن  قد وضع رأسه يف حجره ذعروا من ذلك، فذُكر ذلك لرسول هللا  سعد أن رسول هللا  رأى أهل
ستأذن هللا من مالئكته عددكم : اأهل سعد ذعروا من وضعك رأس سعد يف حجرك قال رسول هللا 

 يف البيت ليشهدوا وفاة سعد. 



 .هذا ما دعا به 
لناس ، فتعجب اوكان ينهى عن لبس اْلرير ،ججبة سندس أو ديبا  إىل النيب  يأهدقال:  عن أنس 

 ". وهذا اْلديث يف البخاري.بن معاذ يف اجلنة أحسن منها سعد : "والذي نفسي بيده ملناديلمنها، فقال
رمبا سيستعمله، وعجبوا ألنه كان ينهى عن  وظنوا أنه  لقد رأى الصحابة هذا الثوب يف يد النيب 

هذا املثال ملا رأى عجبهم وحريهتم كما يتُح من اْلديث  لبس اْلرير. على أية حال ذكر النيب 
حلة  أهديت إىل رسول هللا  اآلخر من مسلم أهنم أخذوا يتعجبون من ذلك، وكما ورد عن الرباة قال:

ناديل سعد أتعجبون منها؟ فإن م :لينها فقال رسول هللا  يلمسوهنا ويتعجبون منصحابته  حرير فجعل
 أو خري من هذا. بن معاذ يف اجلنة ألني من هذا

 . ُمَعاٍذ. هذه رواية البخاري ْبنِ  َسْعدِ  لَِمْوتِ  اْلَعْرشُ  اْهتَـزَّ  يـَُقوُل:  النَّيبَّ  : َسَِْعتُ  َجاِبرٍ  َعنْ 
 َعْرشُ  َْلَا اْهتَـزَّ  َسْعًدا: يـَْعيِن  َمْوُضوَعة   َوَجَناَزتُهُ  قَالَ   اّللَِّ  َنيبَّ  وورد يف مسلم: عن أنس بن مالك َأنَّ 

  الرَّمْحَِن.
لقد فص ل مرزا بشري أمحد يف هذه األمور وسلط عليها قليال من الُوة فكتب: لقد أصيب سعد بن 

م املداواة جبرحٍ معاذ رئيس قبيلة األوس يوم اخلندق  ان يندمل مث ينفتح له، بل ك يف ذراعه، ومل يكن يربأ َر
 مرة بعد أخرى.

يويل عيادته اهتماما خاصا، لذا أمر بعد العودة من َزوة   فلما كان صحابيا خملصا جدا، وكان النيب
عيادته بسهولة، فأقيم يف خيمة املسلمة   حزاب أن ُيسكن يف خيمة يف صحن املسجد لكي يستطيعاأل

هذه فكانت  .قامة املرضىإلماهرة يف عيادة املرضى ومتريُهم، أي كانت تلك اخليمة  ترفيدة اليت كان
م تحسن تصحة سعد مل  لكنلعالج اجلرحى املسلمني، ادة تنصب خيمة يف صحن املسجد عالسيدة  َر

برية وتعب ل مشقة كر سعد لتحم  بين قريظة حيث اضطُ  ةحادث هذه العناية املشددة وخالل ذلك حدثتْ 
بة العارمة يف قليب ااد ضعفدز اف شديد، أن أجاهد  يف، فدعا ذات ليلة مبنتهى الُراعة اللهم إنك لتعلم الَر

يننا وبني املعارك ب انتهترسولك وأخرجوه من وطنه، َّي ريب أرى أنه قد  ابو محاية لدينك ضد قوم كذَّ 
سبيلك، وإن   م يفقريش، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش على رسولك شيئا فأبقين حىت أجاهده

مه يف الليلة لْ كنت قد قطعت اْلرب بينه وبينهم فال أريد اْلياة ودعين أموت اآلن شهيدا. فانفجر كَ 
نفسها، وسال كثري من دمه حىت خرج من اخليمة فلما دخل الناس اخليمة فزعني وجدوه يف حالة يرثى 

 ْلا مث مات.



 ضاْلقيقة كانت وفاته يف تلك األوضاع خسارة ال تعوَّ صدمة كبرية من موت سعد، ويف   ى النيبتلقَّ 
كر أبو ب اكان حيوزه  تقارب املكانة اليتيف األنصار  مكانةفكان سعد حائزا على  .للمسلمني

 فكان سعد حيوز يف اإلخالص والتُحية وخدمة اإلسالم وحب ِ  ،يف املهاجرين  الصديق
فكان يتبني من كل حركة له وسكون، أن حب اإلسالم . إنسانما يرتقي إليها مكانة سامية قل    النيب

فكان  .بشكل كبري عمليا همومؤسِسه َذاة لروحه، ولكونه سيد قبيلته كانت أسوته يف األنصار مؤثرة في
الصدمة من وفاة االبن الروحاين البارع املتميز، أمرا طبعيا، لكنه صرب صربا كامال، واستسلم  تلقِ ي النيب 
 كل رضا.ب ملشيئة هللا 

فلما مُحلت جنازة سعد بكت عليه أم ه العجوز مبقتُى اْلب بصوت عال نوعا ما، وذَكرت بعض 
مل يُعَجب ابلنياح مبدئيا لكنه  حماسن سعد ومزاَّيه حبسب العادة السائدة، فلما تناهى صوهتا إىل النيب 

يكذبن كثريا أما أم  سعد فصدقت فيما قالت، أي كان سعد يتصف يف اْلقيقة بكل  النائحاتقال إن 
اجلنازة، وانطلق إىل املقربة للدفن،  هذه اخلصال اْلميدة اليت ذكرهْتا، وبعد ذلك صلى عليه النيب 

 ومكث هناك حىت إعداد القرب وبعد الدعاة أخريا عاد. 
ن ملوت سعد" أي بدأ عرش الرمحن ينرنح فرحا، فبعُهم ترمجوا  "اهتز عرش الرمح رمبا هبذه املناسبة قال 

سعد وح ر ترجم كلمة اهتز بنرنح مبعىن استقبلت رمحُة هللا  ، لكن مرزا بشري أمحد "قحرَّكـ "كلمة اهتز ب
 اآلخرة بفرحة. عامل يف 

ا هبعض الثياب من اْلرير، عجب بعض الصحابة من حسنها ولين بعد مدة حني أهديْت للنيب 
إنكم تعجبون من هذه، وهللا إن أْردية سعد يف اجلنة أكثر منها  واعتربوها شيئا َري عادي، فقال النيب 

نعومة ومجاال. ويف السابق ذُكر يف بعض األحاديث من البخاري ومسلم مناديل وترمجها حُرة مرزا بشري 
 أمحد هنا أبردية، فكلمة ثوب تشمل كليهما. 

 :تبكي وتقولكانت أم سعد 
 ويل أم سعد سعداً ... براعة وجنداً 

 بعد أَّيد َّي له وجمدا ... مقدما سد به مسدا 
 .يف الطبقات الكربىهذا ورد  وقد. إال أم سعدأي يبالْن يكذبن  النائحات: كل فقال رسول هللا، 

 جعل املنافقون يقولون: مل نر كاليوم رجالفلما محلت جنازته رجال جسيما جزال، سيدان سعد كان 
كر ذلك للنيب، . فذُ أن يصبْوا حكمه صبْة سلبيةأي كانوا يريدون  ْلكمه يف بين قريظةوذلك  ،أخف
.فقال: والذي نفسي بيده لقد كانت املالئكة قحمل سريره ، 



 .سبعون ألفا من املالئكة مل ينزلوا األرض قبل ذلكجنازة سعد  شهدقد  النيب ويف رواية أخرى قال 
ْنت كُ   اخلدري َسِعيدٍ يتقدم جنازة سعد بن معاذ. ويقول أبو  وعن عائشة رضي هللا عنها أهنا رأت النيب 

َنا اْلِمْسُك ُكل َما َحَفْراَن قَ  سعد يف جنة البقيع َأاَن ِم ْن َحَفَر َلُه َقربَ  َنا وََكاَن يـَُفوُح َعَليـْ رْبَُه ِمْن تـُرَاٍب َحىت  انـْتَـَهيـْ
 . إىَل الل ْحدِ 

َنا ِمْن ُحْفَرتِِه طََلَع َرُسوُل اّلل ِ فلما  َْ َنا فـََر . لنيب ا َصل ى َعَلْيهِ ، فُوضعت جنازة سعد عند القرب و َعَليـْ
 َقْد َرأَْيت ِمْن الن اِس َما َمأَلَ اْلَبِقيَع.يقول الراوي 

ن أوس بن معاذ ارث بسعد نزل فيه أربعة نفر: اْل قربُ أُعدَّ عن عبد الرمحن بن جابر عن أبيه قال: ملا 
واقف على  وأبو انئلة سلكان بن سالمة وسلمة بن سالمة بن وقش، ورسول هللا  حُريوأسيد بن 

 ح ثالاث فسبح املسلمون ثالاث حىت ارتجَّ ، وسبَّ ، فلما وضع يف قربه تْري وجه رسول هللا سعد يقدمَ 
،  ل رسول هللائارتج البقيع بتكبريه، فسُ ، ثالاث وكرب أصحابه ثالاث حىت البقيع، مث كرب رسول هللا 

عن ذلك فقيل: َّي رسول هللا رأينا بوجهك تْريا وسبحت ثالاث، قال: تُايق على صاحبكم قربه وضم 
 ضمة لو جنا منها أحد لنجا سعد منها مث فرج هللا عنه. 

ا الناس، فقال هردَّ سعد بن معاذ تنظر إىل سعد يف اللحد ف عن املسور بن رفاعة القرظي قال: جاةت أم  
: دعوها، فأقبلت حىت نظرت إليه وهو يف اللحد قبل أن يبىن عليه اللنب والنراب فقالت:  رسول هللا

 واه ورش  و املسلمون تراب القرب وسوَّ  ردَّ ، على قربه وجلس انحية، و اها رسول هللا ك عند هللا، وعزَّ حتسبتُ اِ 
 فوقف عليه فدعا له مث انصرف.إىل القرب رسول هللا  أقبل. مث عليه املاة

فراق أحد من املسلمني شاق ا كفراق  بعد صاحبيه أيب بكر وعمر  عن عائشة أنه مل يكن على النيب 
 . ابن سبع وثالثني سنةسعد بن معاذ وهو وتويف سعد بن معاذ. 

 َلُه َواْهتَـزَّ َأاَل يـَْرفَأُ َدْمُعِك َوَيْذَهُب ُحْزُنِك فَِإنَّ ابـَْنِك أَوَُّل َمْن َضِحَك هللاُ  :َسْعُد ْبُن ُمَعاذٍ  ألم قال النيب 
 وانصرف من جنازته، جعلت دموعه قحادر على ْليته وملا دفنه رسول هللا  . )مسند أمحد(َلُه اْلَعْرشُ 

 )أسد الْابة(

شياة وأعمل يعين إنين متمسك بثالثة أ .َعمَّا ِسَواُهنَّ َضِعيف  َثالث  َأاَن يف رواية:  قال سعد بن معاذ 
ْعُت ِمْن َرُسوِل هللِا وما هي؟ األول:  ،هبا دوما ًئا ِإال َعِلْمُت أَنَّهُ َحقٌّ،  َما َسَِ لثاين: أي مل أتردد قط، واَشيـْ

َها،  َْرْيَِها َحىتَّ أنـَْفِتَل َعنـْ ْثُت نـَْفِسي ِب َوال لي بنركيز شديد، والثالث: أي كنُت أصَوال َصلَّْيُت َصالًة َفَحدَّ
ُه قَائَِلة  وَمُقول  َْلَا َْرْيِ َما ِإَّيَّ ْثُت نـَْفِسي ِب  هتم آبخرته. )املعجم الكبري(. هكذا كان يتَِبْعُت ِجَنازًَة َفَحدَّ



: سعد ألشهلا ، كلهم من بين عبدالت: ثالثة من األنصار مل يكن أحد يعتد عليهم فُاًل وعن عائشة ق
 )أسد الْابة(  بن معاذ، وأسيد بن حُري، وعباد بن بشر.

 بن ، كان ُيكىن أبيب إسحاق، واسم أبيه مالكالتايل الذي أذكره هو سعد بن أيب وقاص  والصحايب
 معروفا بكنيته "أيب وقاص" لذلك ُيسمى سعد  بسعد بن أيب أهيب وقيل مالك بن ُوَهيب، وكان والده

 سفيان. كان سعد بن أيب وقاص من بين زهرة من قريش.  بنت وقاص. وكان اسم أمه مَحَْنةُ 
وكان سعد بن أيب وقاص آخرهم  ،يف حياتهبذلك  ابجلنة الذين بش رهم النيب  املبشرين العشرة كان أحدو 

 راضيا عنهم عند وفاته.  وفاًة، وكان هؤالة العشرة كلهم مهاجرين وكان النيب 
 َمَكْثتُ  َوَلَقدْ  ِفيهِ  َأْسَلْمتُ  الَِّذي اْليَـْومِ  يف  ِإالَّ  َأَحد   َأْسَلمَ  عن إسالمه: َما قال سعد بن أيب وقاص 

َعةَ  مٍ  َسبـْ ْساَلِم. لَثـُُلثُ  َوِإين ِ  َأَّيَّ ن ثالثة أشخاص. أي كان املسلمو  (املناقب كتاب  البخاري، صحيح) اإْلِ
 الصالة.  تُفَرض أن وقال أيُا: كنُت أسلمُت قبل
 ،شيًئا أَبصر ال لمةظ يف كَأين  ُأسلم، َأن قبل املنام، يف : "رأَيتعن إسالمه وروت عنه ابنته عائشة أنه قال

 علي وِإىل حارثة، بن زيد ِإىل فأَنظر القمر، ذلك ِإىل سبقين من ِإىل أَنظر فكَأين فاتَّبعته، َقَمر، يل َأضاةَ  ِإذ
 َأن وبلْين ال سعد:الساعة. ق: قالوا هاهنا؟ ِإىل انتهيتم مىت: َأسَأْلم وكَأين بكر، َأيب وِإيل طالب، أيب بن

فاة حيث  )أجياد موضع جبانب جبل الص َأْجَياد، ِشْعب يف فلقيته ،سراً  اإِلسالم ِإىل يدعو  هللا رسول
فَأسلمت. )أسد الْابة( وقالت ابنته عائشة بنت  العصر،  صلَّى يرعى الْنم.( وقد كان النيب 

 سعد: َسعُت أيب يقول حني أسلمُت كنُت ابن سبعة عشر عاما ويف بعض الرواَّيت كان ابن تسعة عشر. 
سالم كانوا من الصحابة الكبار وذوي مكانة عالية مخسة  ِمن سبق إىل اإل  بكر أيب ليغبوقد آمن بت

، وكان شااب  َّيفعا أي كان عمره ه من سرية خامت النبيني وهذا أخذتُ  اثلثهم، سعد يف اإلسالم وكان
، وكان جد شجاع وعلى يده فُتحت العراق يف زمن عمر  ،تسعة عشر عاما فقط، كان من بين زهرة

 . كثريا من أحاديث النيب   . وقد روى سعد بن أيب وقاص وتويف يف عهد األمري معاوية 
 ََتُْكلَ  َواَل  ِبِديِنهِ  َيْكُفرَ  َحىتَّ  َبًداأَ  ُتَكلِ َمهُ  اَل  َأنْ  َسْعدٍ  أُم   َحَلَفتْ  َأيب قَاَل: حدثين َسْعدٍ  ْبنُ  ابنه ُمْصَعبُ  قال
هِبََذا،  آُمُركَ  َوَأانَ  أُم كَ  َأانَ وَ  ِبَواِلَدْيكَ  َوصَّاكَ  هللاَ  َأنَّ  َزَعْمتَ  )فلم تكن َتكل وال تشرب( قَاَلْت: َتْشَرَب، َواَل 

َها َُِشيَ  َحىتَّ  َثاَلاثً  َمَكَثتْ  قَاَل: أي تنرَك اإلسالم وأطعين،  ُعَماَرةُ  َلهُ  يـَُقالُ  َْلَا اْبن   َقامَ فَـ  اجْلَْهِد، ِمنْ  َعَليـْ
َنا اآْليََة: هِ َهذِ  اْلُقْرآنِ  يف  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  أَنـَْزلَ فَ  َسْعٍد، َعَلى َتْدُعو َفَجَعَلتْ  َفَسَقاَها، ْنَسانَ  َوَوصَّيـْ  ِبَواِلَدْيهِ  اإْلِ

 امَ  يب  ُتْشرِكَ  َأنْ  َعَلى َجاَهَداكَ  َوِإنْ . هذه اآلية من سورة العنكبوت. مث ورد يف سورة لقمان: ُحْسًنا
ُهَما ُتِطْعُهَما َفاَل  ِعْلم   ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  نـَْيا يف  َوَصاِحبـْ  (الصحابة فُائل كتاب  مسلم، صحيح) َمْعُروفًا الد 



أْي ابَق على صلة هبما وبر  هبما، وإذا جاهداك على الشرك فال تطعهما يف ذلك وإال يف األمور الدنيوية 
  فيجب مصاحبتهما ابملعروف.

 ما سعد، َّي: تقال َأسلمتُ  فلما أبَمي، بـَرًّا رجاًل  هذه الرواية لصحيح مسلم، مث ورد يف السرية: وكنت
 تفعلي ال: الفق. يب فتعري أَموت حىت َأشرب وال آكل ال أَو هذا دينك لتدعن َأحدثت؟ الذي الدين هذا

 وهللا: فقلت ِهدت،جَ  وقد فَأصبحت ََتكل، ال وليلة يوًما فمَكَثت: قال سعد ديين، َأدع ال فِإين أُمَّه، َّي
 َأكلت ذلك رَأت فلما. لَشْيةٍ  هذا ديين تركتُ  ما نـَْفًسا، نـَْفًسا فَخَرَجت نفس، أَلف لك كانت  لو

 ُتِطْعُهَما اَل فَ  ِعْلم   ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما يب  ُتْشرِكَ  َأنْ  َعَلى َجاَهَداكَ  َوِإنْ  .اآلية هذه اّلل   فأَنزل وشربت،
ُهَما نـَْيا يف  َوَصاِحبـْ  )أسد الْابة(  َمْعُروفًا الد 
يدعو سعًدا رضي هللا عنه خااًل له. ذات مرة رآه النيب صلى هللا عليه وسلم قادًما فقال:  كان النيب 

 خايل هذا خايل، وإذا كان عند أحد خال مثل خايل فليأت به.  هذا
كانت من بين زهرة الذين كان منهم أيُا سعد   وقد بني اإلمام النرمذي سبب ذلك أن أم رسول هللا 

 بن أيب وقاص رضي هللا عنه. 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َعَلى َجَبِل ِحرَاةٍ  َعْن َأيب ُهَريـْرَةَ و فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى  ،فـََتَحرَّكَ  ،َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ

يق  أَْو َشِهيد   :اّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوَعَلْيِه النَّيب  َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  .اْسُكْن ِحرَاُة َفَما َعَلْيَك ِإالَّ َنيبٌّ َأْو ِصدِ 
َرِضَي اّللَُّ  َوَسْعُد ْبُن َأيب َوقَّاصٍ  ()بن العوام َوالز َبرْيُ  )بن عبيد هللا( َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن َوَعِليٌّ َوطَْلَحةُ 

ُهمْ   . هذه رواية مسلم.َعنـْ
، و ايف أوائل أَّيم اإلسالم ك ر من أصحاب يف نف ا سعد بن أىب وقاصمبينن املسلمون يصلون يف السر 

 ،نو النيب صلى هللا عليه وسلم يف شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من املشركني وهم يصل  
ئذ رجال من فُرب سعد بن أىب وقاص يوم ،اتلوهم فاقتتلواحىت ق ،وعابوا عليهم ما يصنعون فناكروهم

 . يف االسالم أريقدم  فكان أولَ  ،هفشجَّ  ،مجلٍ  يِ حْ لَ املشركني بِ 
عندما قام الكفار مبقاطعة املسلمني اجتماعيا يف مكة وجعلوهم حمصورين يف شعب أيب طالب، كان سعد 
بن أيب وقاص من بني املسلمني الذين تعرضوا ْلذه الشدائد، وقد كتب حُرة صاحبزاده مرزا بشري أمحد 

ؤالة احملاَصرون ما عاانه هيف كتابه "سرية خامت النبيني" هبذا الشأن ما يلي: تقشعر األبدان بقراةة ذكر 
من املصائب والكروب يف تلك األَّيم. قال الصحابة إهنم كانوا يعيشون أحياان على أكل أوراق الشجر  
كحيواانت الْاب. قال سعد بن أيب وقاص ذات مرة وقعت قدمي على شية لني طري وقت الليل، 



يوم ماذا كان وابتلعته، وال أدري حىت الولعله كان قطعة متر، وكان اجلوع قد بلغ مين كل مبلغ، فأخذته 
 ذلك الشية. 

ًْا أن وجد على األرض قطعة جلد جاف، فنظ فه ابملاة و  يف مناسبة أخرى، قد بلغ اجلوع من سعد مبل
 ولي نه مث شواه وأكله، وعاش على هذه الُيافة الْيبية ثالث ليال. 

ن أيب املدينة، ونزل على أخيه املشرك عتبة بعندما أمر املسلمون ابْلجرة، هاجر سعد رضي هللا عنه إىل 
وقاص. وكان عتبة قد قتل شخصا يف مكة، ففر إىل املدينة وأقام فيها. وكان سعد رضي هللا عنه من أول 

 املهاجرين إىل املدينة، وقد وصلها قبل هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم إليها.
 وقاص ومصعب بن عمري رضي هللا عنهما. النيب صلى هللا عليه وسلم بني سعد بن أيب  ىوآخ 

هللا  بني سعد بن أيب وقاص وسعد بن معاذ  رضي ىويف رواية أخرى أن النيب صلى هللا عليه وسلم آخ
 عنهما. 

وقد قال املولوي َالم علي احملنرم لعل سبب االختالف يف الروايتني هو أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 بني سعد ومصعب رضي هللا عنهما يف مكة، وآخي بينه وبني سعد بن معاذ يف املدينة.   ىآخ

كان سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه من فرسان قريش البواسل، وكان من الصحابة الذين كانت تُعهد 
 إليهم مهمة حراسة ودفاع النيب صلى هللا عليه وسلم أثناة الْزوات.

ن صحابة النيب صلى هللا عليه وسلم كانوا من احملاربني الشداد وهم عمر وروى أبو إسحاق أن أربعة م
 وعلي والزبري وسعد رضي هللا عنهم. 

بعد اْلجرة إىل املدينة كان املسلمون يعيشون يف خوف دائم من هجوم الكفار، ويف أوائل أَّيم اْلجرة  
اهرا على العموم. وسلم أيُا يبيت س كانوا يبيتون ساهرين معظم الليايل، وكان رسول هللا صلى هللا عليه

َها قَاَلتْ وهناك رواية عن  ُ َعنـْ ُ َعَلْيِه وَ : َعاِئَشَة َرِضَي اّللَّ َلةً َسِهَر َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ  ،َسلََّم َمْقَدَمُه اْلَمِديَنَة لَيـْ
َلةَ  َنا ََنُْن كَ قَ  .فـََقاَل لَْيَت َرُجاًل َصاِْلًا ِمْن َأْصَحايب حَيُْرُسيِن اللَّيـْ ْعَنا َخْشَخَشَة ِساَلحٍ اَلْت فـَبَـيـْ  ،َذِلَك َسَِ

ُ َعَلْيِه وَ  .قَاَل َسْعُد ْبُن َأيب َوقَّاصٍ  ؟َمْن َهَذا :فـََقالَ  قَاَل َوَقَع  ؟َسلََّم َما َجاَة ِبكَ فـََقاَل َلهُ َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفِجْئُت َأْحُرُسهُ يف نـَْفِسي َخْوف  َعَلى َرُسوِل اّللَِّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه  .ى اّللَّ َفَدَعا َلُه َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ

 .َوَسلََّم مُثَّ اَنمَ 

هذه القصة قد وردت يف البخاري ومسلم أيُا، ولكن ليس فيهما تفصيل ما دعا به الرسول صلى هللا 
 لسعد، َري أنه ورد يف مناقب سعد للنرمذي أن قيس بن سعد روى أن أيب قال: إن النيب عليه وسلم 

 دعا له: اللهم استجْب لسعد إذا دعا. 



 بْ ه، وأجِ مَ سهْ  دْ النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " اللهم سد ِ وورد يف "اإلكمال يف أَساة الرجال" أن 
 ه".دعوتَ 

هذا كان سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه مشهورا ابستجابة الدعاة. وذات مرة  وبسبب دعاة النيب 
وابلفعل  لفنت!ْضه لعمره وعر ِ  لْ  فأعِم بصره وأطِ قال سعد: اللهم  إن َكاَن كاذابً افنرى عليه شخص، ف

 أصيب هذا الشخص هبذه البالَّي كلها.
ى مير  بسوق املدينة حىت وصل إىل مكان يسمى هجار الزيد، فرأويف رواية عن قيس بن أيب حازم أنه كان 

الناس عكوفًا على رجل يركب دابته ويسب علًيا رضي هللا عنه. فوصل هناك سعد بن أيب وقاص رضي 
ووقف بني القوم وقال ْلم ما هذا؟ قالوا إن هذا يسب علًيا. فتقدم سعد وأفسح له القوم الطريق ه هللا عن

الرجل وقال َّي هذا ملاذا تسب عليا؟ أليس هو أول من أسلم؟ أليس هو أول من صلى مع حىت قام أمام 
النيب صلى هللا عليه وسلم؟ أليس هو أتقى الناس؟ وأليس هو أعلم الناس؟  وظل سعد يعدد حماسن علي 

كان   النيب صلى هللا عليه وسلم بتزويج ابنته منه؟ أليس هو من هرضي هللا عنه وقال أليس هو من شرف
؟ قال الراوي مث توجه سعد إىل القبلة ورفع يديه ودعا: اللهم إن  حيمل الراية يف الْزوات مع رسول هللا 

ض هذا اجلمع. أن ينف قبلكان هذا قد سب وليًّا من أوليائك، أي علًيا رضي هللا عنه، فَأران آية قدرتك 
على األرض وضربته  اجلمع حىت ألقته راحلته هذه الرواية يف املستدرك، ويقول الراوي قيس: فوهللا مل ينفض  

هجرته إىل املدينة. وقد ذُكر حادث  فور ليال النيبَّ  حرس سعد رأسه ومات.  بقوائمها، فانكسر
ول عائشة رضي هللا يف ذكره: تق َزوة اخلندق. ويقول سيدان املصلح املوعود  ِماثل يف التاريخ يف بيان
راسة مع كان أيُا يقوم ابْل  ابإلرهاق أثناة اْلراسة )هذا يعين أنه  النيب عنها أنه كلما أصيب 
عاد إىل يال ليف اللحاف، وإذا سُخن جسمه ق يستلقي قليال معالبيت ليد إىل اعالصحابة( لشدة الربد 

ا ِمْن لَْيَت َرُجاًل َصاْلًِ وقال يف الليل:  ذا كان يسهر طويال. ذات يوم كان مرهقا كثرياْلراسة، وهكا
ْعَنا َخْشَخَشَة ِساَلٍح فـََقاَل َمْن َهَذا قَاَل سَ  َنا ََنُْن َكَذِلَك َسَِ َلَة قَاَلْت فـَبَـيـْ ْعُد ْبُن َأيب َأْصَحايب حَيُْرُسيِن اللَّيـْ

ِجْئُت فَ  َوَقَع يف نـَْفِسي َخْوف  َعَلى َرُسوِل اّللَِّ  :قَالَ  ؟َما َجاَة ِبكَ : َوقَّاٍص فـََقاَل َلُه َرُسوُل اّللَِّ 
ندق اخل جزة من إىل مكان كذا حيث ْلراسة، فاذهبْ إىل ا. فقال له ما معناه: ما يب حاجة َأْحُرُسهُ 

. لربهة َرُسوُل اّللَِّ ذهب سعد ْلراسة ذلك املكان، فنام واحرسه ليكون املسلمون يف مأمن. مكسور 
 سعد بن أيب وقاص مستقبال إبذن هللا.  بقية سوانح وسأذكر

 ِمن توف وا يف الفنرة األخرية وسأصلي عليهم صالة الْائب.  سأذكر بعُااآلن و 



م. إان هلل 6/7/2020خاْن الكاهتْرهي وقد تويف ِ يف ربوة بتاريخ  السميعاجلنازة األوىل هي للسيد عبد 
 من م. كان والده السيد عبد الرحيم الكاهتْرهي1937وإان إليه راجعون. ُولد املرحوم يف قادَّين يف عام 

ه شودهري عبد السالم خاْن الكاهتْرهي بشرف البيعة على يد  خدام اجلماعة القدامى. وقد حظي جد 
. انل املرحوم عبد السميع تعليمه االبتدائي م فكان من صحابته 1903يف عام  املسيح املوعود 

بنا وابنة، أما زوجته وراةه ا. وقد ترك هنالك يف قادَّين، مث انتقل إىل ربوة بعد تقسيم اْلند وأكمل الثانوية
م وبدة التدريس 1960فقد توفِ يت قبل ثالثة أو أربعة أعوام. انل شهادة البكالوريوس يف العلوم يف عام 

مث انل  م وأصبح أستاذا رَسيا.1962مدرسة تعليم اإلسالم مؤقتا. مث انل شهادة التدريس يف عام يف 
جاب بالهور وشْل منصب كبار املعلمني. مث ُعني  مديرا من جامعة البن 1969شهادة املاجستري يف عام 

وائر مت َتميم املدرسة فأرسلته الد 1970م. يف عام 1972لمدرسة الثانوية "تعليم اإلسالم" يف عام ل
إىل  2005من عام  اْلكومية إىل مدرسة أخرى خارج ربوة فاستمر يدرس يف مدارس خمتلفة. خدم

كرئيس اجلماعة يف حارة "دار الرمحة   2016إىل  2013ومن عام  ،هللاأنصار جملس بصفة زعيم  م2009
اهرا كان أسلوب تدريسه مجيال جدا، كان اللني ظكان من أساتذيت أيُا يف املدرسة،  .  يف ربوة الشرقية"

ليكونوا ُا وفق أوالده أيلوب جيد. َفر هللا له ورفع درجاته و أبس ان يشرح املسائليف وجهه دوما. ك
 ابجلماعة واخلالفة دوما.  مرتبطني

عاما، إان  83م عن عمر يناهز 28/5/2020يف  اجلنازة الثانية هي للسيد جميب هللا صادق الذي تويف  
يد حمبوب بنت السيد س ،سلمى بيْم ة. كان ابنا للسيد سيد صادق علي والسيدهلل وإان إليه راجعون
سيد صادق م يف أجوائها الطيبة. ابيع والده احملنر رع وترعقرية قادَّين املقدسة وشب  يف عامل البهاري. ُولد 

. تلقى جد ه من األم  السيد حمبوب عامل الرصاص من أحد علي السهارنبوري على يد اخلليفة األول 
ه  تقسيميف أَّيم  م، أيْ 19/9/1947األعداة يف قادَّين بتاريخ  اْلند وانل مرتبة الشهادة. كان أخو جد 

ادَّين وصل إىل ق نْ شرف أوكان له حماسبا يف مؤسسة "صدر أجنمن أمحدية"  ملالسيد حممود عامن األم 
يف بريطانيا وخدم كرئيس اجلماعة يف منطقة  حاليا يسكناملرحوم  مشيا على األقدام وابيع. كان

Earlsfield تة س. بعد التقاعد بدأ ابخلدمة تطوعا يف مكتب أمري اجلماعة يف بريطانيا وظل خيدم إىل
ابنتباه  كان يعمل.  دائماً  كان وجهه متسما ابللني وطبعه ابملزاحعاما. كان يعمل جبدية وجهد،   عشر

بل كان يسعى جاهدا أن يعمل أكثر ما  ،أي  عبة على أحد وال يزعج أحدال شديد. ما كان يشك  
نت م من السيدة عائشة صادق ب1968ميكن وينجز أعمال اآلخرين أيُا. تزوج املرحوم يف ربوه عام 

جلنة ة يف قت زوجته للخدمة يف ربوة مبناصب خمتلفاببو حممد عامل مدير حمطة سكة اْلديد املتقاعد. ُوف ِ 



ا الفُائية. كان الدكتور كليم هللا صادق كثريا تطوعا يف قناتنخيدم ابنه . ماة هللا. ترك وراةه ابنني وابنتنيإ
يعاين  ان حينذاكك  داة العمرة، وتقول زوجته أنهاملرحوم ملتزما بصالة التهجد بفُل هللا تعاىل. سافر أل

العمرة مشيا.   ؤديي الركبتني ودبران له كرسي املعاقني ولكنه قال أنه يريد نوال الثواب لذا سوفمل أبمن 
بكثرة  يُاأ َريهمكتب و  -كما يفعل األوالد عادة- أوالده كان مهتما أبداة التربعات كثريا. كتب إيل  

حب اخلالفة م . يتبني من عالقة أوالده الوطيدة ابجلماعة أنه قد زرع يف قلوهبوذكروا صفاته اْلسنة
أن خري شاهد على املرة هم جريانه ومعارفه  ورابهم على أحسن وجه. ولكن كما يقول النيب  ،واجلماعة

ب هللا صادق يف على املرحوم جمي. وهذا املبدأ ينطبق ويصدقون عليها ينظرون إىل سريته وحسناتهالذين 
اْلقيقة. خدم املرحوَم جريانُه من َري املسلمني وطلبوا من أوالدهم أيُا أن خيدموه وحزنوا كثريا على 

ذكر كل واحد من زمالئه العاملني معه يف املكتب دماثة أخالقه وُجهده وجديته يف العمل وقد وفاته. 
قيهم. نفسه خيدم الناس أيُا إذ كان يصنع الشاي ْلم ويس بوجه خاص. كان يعمل يف املكتب ويف الوقت

عندما انتقلُت إىل إسالم آابد يف العام املاضي جاة مرة للقائي وكان قلقا على عدم متكنه من أداة صالة 
أنين سأؤم صالة اجلمعة يف معظم األحيان يف مسجد بيت  وقلتُ اجلمعة ورائي كل أسبوع، فطمأنته 

ه. وجهَ  ةُ فحني َسع ذلك سادت البشاشأن قحُر إسالم آابد فلك ذلك.  إذا استطعتَ الفتوح إبذن هللا، و 
 قريبني هوالدبيتا قرب مسجد الفُل ليكون أ املرحوم بعد هجرة اخلليفة الرابع رمحه هللا إىل لندن اشنرى

ن من املسجد. كان يذهب للعمل لساعة أو ساعتني كل يوم ليبقى األوالد مرتبطني ابملسجد. أما اآل
نساان خملصا . كان إبسبب بُعد املسافةوراة اخلليفة  أداة صالة اجلمعة بشأن عدم متكنه منفكان قلقا 

ده أيُا. أوالقلوب هذا اإلخالص يف  ليزرعوصاْلا جدا وقد قُى حياته إبخالص شديد وسعى جاهدا 
كثر من بل أ ،كان يتمىن  وفق أوالده لالرتباط ابخلالفة ابجلماعة كماَفر هللا له ورمحه ورفع درجاته و 

 هبها السكينة. وأكرم أرملته حبمايته وو  ،ذلك
ولكن فاتتين  ن قبلُ وقد ذكرته م -األسري األسبق يف سبيل هللا -اجلنازة الثالثة هي للسيد راان نعيم الدين

هللا  رسأصلي عليه أيُا اليوم بعد صالة اجلمعة مع اآلخرين. َفة اجلنازة عليه يف األسبوع املاضي فصال
 له ورمحه.


