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َعْن َجاِبٍر، َقاَل:  ،رضي هللا عنه. فقد أصيب حضرته يف غزوة اخلندق جبرح ابلغ يف ذراعهسعد بن معاذ حضرة ذكر يتابع حضرته يف 
ََ )أي كواه(، مثَّ َورَِمْت َفَحسَ  َفَحَسَمهُ بيده السهم، مث قطع بنصله اجلرح  فاستخرج النيب ُرِمَي َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ يف َأْكَحِلِه، َقاَل:  . َمهُ الََّّاَِِي

ينهم وب وإن كنت قد وضعت احلرب بيننا، شيئا فأبقين قريش إن كنت أبقيت من حرب: اللهم سعد، فقال فدعا ر للربءحتج   جرحهمث إن 
 هذا اجلرح ذريعَ لشهاديت. فاجعل فافتح عرقي هذا

: اللهم إن سعًدا قد فأخذ رأسه فوضعه يف حجره وُسج ي بَّوب أبيض مث دعا النيب فأاته  ملا اِفجر جرح سعد بلغ ذلك النيب 
جاهد يف سبيلك، وصد ق رسولك، وقضى الذي عليه، فتقب ل روحه خبري ما تقب لت به روًحا. وكان بسعد يف ذلك الوقت رمق احلياة 
فسمع هذه الكلمات وهو على وشك املوت ففتح عينيه مث قال: السالم عليكم اي رسول هللا! أما إين أشهد أِك رسول هللا. أستأذن 

 يف البيت ليشهدوا وفاة سعد. من  هللا من مالئكته عدد هللا رسول 
أتعجبون  :يلمسوهنا ويتعجبون من لينها فقال رسول هللا صحابته  حلَ حرير فجعل أهديت إىل رسول هللا  ورد عن الرباء قال:

 .ناديل سعد بن معاذ يف اجلنَ ألني من هذامنها؟ فإن م
النائحات قال إن  ه العجوز، وذَكرت بعض حماسن سعد ومزاايه، فلما تناهى صوهتا إىل النيب فلما ُُحلت جنازة سعد بكت عليه أم  

 . يكذبن أما أم  سعد فصدقت فيما قالت
حلكمه يف بين  وذلك ،جعل املنافقون يقولون: مل ِر كاليوم رجال أخففلما ُحلت جنازته رجال جسيما جزال، رضي هللا عنه سعد كان 
، فقال: والذي ِفسي بيده لقد كاِت املالئكَ حتمل كر ذلك للنيب، . فذُ أي كاِوا يريدون أن يصبغوا حكمه صبغَ سلبيَ قريظَ

 سريره.
 .سبعون ألفا من املالئكَ مل ينزلوا األرض قبل ذلكجنازة سعد  شهدقد  النيب ويف روايَ أخرى قال 

وأبو انئلَ سلكان  ضريحسعد ِزل فيه أربعَ ِفر: احلارث بن أوس بن معاذ وأسيد بن  قربُ أُعدَّ عن عبد الرُحن بن جابر عن أبيه قال: ملا 
ح ثالاث ، وسبَّ ، فلما وضع يف قربه تغري وجه رسول هللا سعد يواقف على قدمَ  بن سالمَ وسلمَ بن سالمَ بن وقش، ورسول هللا 

،  ل رسول هللائثالاث وكرب أصحابه ثالاث حىت ارتج البقيع بتكبريه، فسُ ، البقيع، مث كرب رسول هللا  فسبح املسلمون ثالاث حىت ارتجَّ 
عن ذلك فقيل: اي رسول هللا رأينا بوجهك تغريا وسبحت ثالاث، قال: تضايق على صاحبكم قربه وضم ضمَ لو جنا منها أحد لنجا 

 سعد منها مث فرج هللا عنه. 
: دعوها، فأقبلت  ها الناس، فقال رسول هللامعاذ تنظر إىل سعد يف اللحد فردَّ سعد بن  عن املسور بن رفاعَ القرظي قال: جاءت أم  

، على قربه وجلس  اها رسول هللاك عند هللا، وعزَّ حتسبتُ اِ حىت ِظرت إليه وهو يف اللحد قبل أن يبىن عليه اللنب والرتاب فقالت: 
 ِصرف.فوقف عليه فدعا له مث اإىل القرب رسول هللا  أقبلمث . عليه املاء واوه ورش  املسلمون تراب القرب وسوَّ  ردَّ انحيَ، و 

وملا  )مسند أُحد( .َأاَل يَ ْرَفُأ َدْمُعِك َويَْذَهُب ُحْزُِِك َفِإنَّ ابْ َنِك َأوَُّل َمْن َضِحَك هللُا َلُه َواْهتَ زَّ َلُه اْلَعْرشُ  :َسْعُد ْبُن ُمَعاذٍ  ألم قال النيب 
 )أسد الغابَ( واِصرف من جنازته، جعلت دموعه حتادر على حليته دفنه رسول هللا 

ا ِسَواُهنَّ َضعِيفٌ يف روايَ:  قال سعد بن معاذ  ًئا ِإال َعِلْمُت َأَُّه َحقٌّ، َما َسَِْعُت ِمْن َرُسوِل هللِا .: َثالٌث أاََن َعمَّ  َوال َصلَّْيتُ  َشي ْ
ْثُت َِ ْفِسي ِبَغرْيَِها  َهاَصالًة َفَحدَّ ُه قَ  ،َحىتَّ أِْ َفِتَل َعن ْ ْثُت َِ ْفِسي ِبَغرْيِ َما ِإايَّ َاَوال تَِبْعُت ِجَنازًَة َفَحدَّ ََ ٌَ وَمُقوٌل   . ائَِل



ن حضري، : سعد بن معاذ، وأسيد باألشهل ، كلهم من بين عبدوعن عائشَ قالت: ثالثَ من األِصار مل يكن أحد يعتد عليهم فضاًل 
 بَ( )أسد الغا وعباد بن بشر.

 
 كان النيب   ، لذلككاِت من بين زهرة  وأم رسول هللا  كان من بين زهرة من قريش، والصحايب التايل هو سعد بن أيب وقاص 

 وهو من العشرة املبشرين ابجلنَ.يدعو سعًدا رضي هللا عنه خااًل له، ومرة قال "إذا كان عند أحد خال مَّل خايل فليأت به". 
َعََ  َمَكَّْتُ  َوَلَقدْ  ِفيهِ  َأْسَلْمتُ  الَِّذي اْليَ ْومِ  يف  ِإالَّ  َأَحدٌ  َأْسَلمَ  عن إسالمه: َما قال سعد بن أيب وقاص  مٍ أَ  َسب ْ ْساَلمِ  لَُّ ُلثُ  َوِإين ِ  ايَّ ، اْْلِ

يقول  الصالة. قالت ابنته عائشَ بنت سعد: َسعُت أيب تُفَرض أن . وقال أيضا: كنُت أسلمُت قبل(أي كان املسلمون ثالثَ أشخاص)
، وتويف يف عهد وعلى يده فُتحت العراق يف زمن عمر  . بكر أيب ليغبعَ عشر عاما. وقد آمن بتتسحني أسلمُت كنُت ابن 

 . كَّريا من أحاديث النيب   . وقد روى سعد بن أيب وقاص األمري معاويَ 
 َأنَّ  َزَعْمتَ  َتْشَرَب، َقاَلْت: َواَل  ََتُْكلَ  َواَل  يِنهِ ِبدِ  َيْكُفرَ  َحىتَّ  أَبًَدا ُتَكلِ َمهُ  اَل  أَنْ  َسْعدٍ  أُم   َحَلَفتْ  َأيب قَاَل: حدثين َسْعدٍ  ْبنُ  ابنه ُمْصَعبُ  قال
فأِزل هللا سبحاِه ينه، ولكنه رغم بره ِبا مل يَّنه ذلك عن د ِِبََذا، أي ترتَك اْلسالم وأطعين، آُمُركَ  َوأانَ  أُم كَ  َوأانَ  ِبَواِلَدْيكَ  َوصَّاكَ  هللاَ 

ُهَما ُتِطْعُهَما َفاَل  ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما يب  ُتْشرِكَ  أَنْ  َعَلى َجاَهَداكَ  َوِإنْ  وتعاىل: ِْ َيا يف  َوَصاِحب ْ   ْعُروفًامَ  الد 
اْسُكْن ِحرَاُء  :اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَ قَ  ،فَ َتَحرَّكَ  ،َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َعَلى َجَبِل ِحرَاءٍ  أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َعْن َأيب ُهرَيْ رَةَ و

يٌق أَْو َشِهيدٌ   َوالز برَْيُ  )بن عبيد هللا( ٍر َوُعَمُر َوُعََّْماُن َوَعِليٌّ َوطَْلَحَُ و َبكْ َوَعَلْيِه النَّيب  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَبُ  .َفَما َعَلْيَك ِإالَّ َِيبٌّ َأْو ِصدِ 
ُهمْ  )بن العوام( ُ َعن ْ  .َوَسْعُد ْبُن َأيب َوقَّاٍص َرِضَي اَّللَّ

، ايف أوائل أايم اْلسالم ك َنا َسْعدُ ن املسلمون يصلون يف السر   النَّيبِ  صلى هللا عليه وسلم يف ابِ ْبُن َأيب َوقَّاٍص يف َِ َفٍر ِمْن َأْصحَ  فَ بَ ي ْ
ََ ِإْذ َظَهَر َعَلْيِهْم َِ َفٌر ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َوُهْم ُيَصل وَن، فَ َناَكُروُهْم َوَعابُوا َعلَ  تَ تَ ُلوا، يْ ِشْعٍب ِمْن ِشَعاِب َمكَّ ِهْم َما َيْصنَ ُعوَن، َحىتَّ قَاتَ ُلوُهْم، َفاق ْ

 اِْلْسالمِ  ََجٍَل َفَشجَُّه، َفَكاَن َأوََّل َدٍم أُرِيَق يف  اٍص يَ ْوَمِئٍذ َرُجاًل ِمَن اْلُمْشرِِكنَي بَِلْحيِ ْبُن َأيب َوقَّ  َفَضَرَب َسْعدُ 
َ وجعلوهم حمصورين يف شعب أيب طالب، كان سعد بن أيب وقاص من بني املسلمني  َ املسلمني اجتماعيا يف مك عندما قام الكفار مبقاطع

 الذين تعرضوا َذه الشدائد. 
لى هللا عليه ص عندما أمر املسلمون ابَجرة، هاجر سعد رضي هللا عنه إىل املدينَ، وكان من أول املهاجرين وقد وصلها قبل هجرة النيب

 وسلم إليها.
كان سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه من فرسان قريش البواسل، وكان من الصحابَ الذين كاِت تُعهد إليهم مهمَ حراسَ ودفاع النيب 

 صلى هللا عليه وسلم أثناء الغزوات.
َها َقاَلتْ روايَ عن  ويف ََ َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ ََ لَ  َسِهَر َرُسوُل اَّللَِّ : َعاِئَش َلًَ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْقَدَمُه اْلَمِديَن فَ َقاَل لَْيَت َرُجاًل َصاحِلًا ِمْن  ،ي ْ

َلََ  ََ ِساَلحٍ  .َأْصَحايب ََيُْرُسيِن اللَّي ْ َنا ََنُْن َكَذِلَك َسَِْعَنا َخْشَخَش فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ  .اصٍ اَل َسْعُد ْبُن َأيب َوقَّ قَ  ؟َمْن َهَذا :فَ َقالَ  ،َقاَلْت فَ بَ ي ْ
َفَدَعا َلُه َرُسوُل اَّللَِّ  .ْئُت َأْحُرُسهُ َقاَل َوَقَع يف َِ ْفِسي َخْوٌف َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعلَْيِه َوَسلََّم َفجِ  ؟َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َما َجاَء ِبكَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    .مثَّ اَنمَ  ه".دعوتَ  بْ ه، وأجِ مَ سهْ  دْ اللهم سد ِ  "َصلَّى اَّللَّ
 وقد ذُكر حادث مماثل يف التاريخ يف بيان غزوة اخلندق، حيث طلب منه النيب صلى هللا عليه وسلم حراسَ جزء من اخلندق.



وقال  ،فتقدم سعد ه.هللا عن يسب علًيا رضيفسمع رجال كان مير  بسوق املدينَ أن سعد بن أيب وقاص  يف روايَ وعن أجابَ دعوته ورد  
يديه ودعا:  مث توجه سعد إىل القبلَ ورفع، اي هذا ملاذا تسب عليا؟ أليس هو أول من أسلم؟ وظل سعد يعدد حماسن علي رضي هللا عنه

حلته على م ينفض  اجلمع حىت ألقته رافلأن ينفض هذا اجلمع. قبل اللهم إن كان هذا قد سب وليًّا من أوليائك، فَأران آيَ قدرتك 
 األرض وضربته بقوائمها، فاِكسر رأسه ومات. 

 
 :مث صلى حضرته صالة اجلنازة على كل من

م. إان هلل وإان إليه راجعون. ُولد املرحوم يف قاداين يف عام 6/7/2020وقد تويف ِ يف ربوة بتاريخ  خاْن الكاهتغرهيالسميع لسيد عبد ا
. كان والده السيد عبد الرحيم الكاهتغرهي من خدام اجلماعَ القدامى. وقد حظي جد ه شودهري عبد السالم خاْن شم1937

كان من أساتذيت أيضا يف املدرسَ،  .  م فكان من صحابته 1903يف عام  الكاهتغرهي بشرف البيعَ على يد املسيح املوعود 
وفق ه و لوب جيد. غفر هللا له ورفع درجاتأبس ان يشرح املسائليف وجهه دوما. ككان أسلوب تدريسه َجيال جدا، كان اللني ظاهرا 

وا مرتبطنيأوالده أيضا   ابجلماعَ واخلالفَ دوما.  ليكِو
كان املرحوم ملتزما بصالة .  عاما، إان هلل وإان إليه راجعون 83م عن عمر يناهز 28/5/2020يف  الذي تويف  لسيد جميب هللا صادق ا

عى كان إِساان خملصا وصاحلا جدا وقد قضى حياته إبخالص شديد وسالتهجد بفضل هللا تعاىل. كان مهتما أبداء التربعات كَّريا.  
ا كان َ كموفق أوالده لالرتباط ابخلالفَ ابجلماعغفر هللا له ورُحه ورفع درجاته و أوالده أيضا. قلوب هذا اْلخالص يف ليزرع جاهدا 

 هبها السكينَ. وأكرم أرملته حبمايته وو  ،كَّر من ذلكبل أ ،يتمىن
 .األسري األسبق يف سبيل هللا -لسيد راان نعيم الدينا

 .مورُحه مغفر هللا َ


