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وفاء  تظهر رته بعض األحداث اليتضذكر ح ،سعد بن معاذ يتابع حضرته يف ذكر الصحايب حضرة 
 :هذا الصحايب رضي هللا

  يوم بدر:
o  لنيب استشار  احني أخربين هللا تعاىل أننا سنواجه اجليش بدال من القافلة، قائال لصحابةا :

 ..اي رسول هللاوقال:  سعد بن معاذ حضرة  فقام من طرف األنصارفأشريوا علي أيها الناس! 
 خلضناه تهفخض البحر هذا بنا استعرضت لو ابحلق بعثك فوالذي معك، فنحن أردت ملا امض

اي رسول هللا إننا سنقاتل بني يديك وخلفك وعن ميينك ومشالك  واحد، رجل منا ختلف ما معك،
 .على جثثناولن يصلك العدو حىت يدوس 

ِّ  مِّن   م َعق َِّبات   َله  الرعد من سورة  12يف تفسري اآلية  قال املصلح املوعود   َخل فِّهِّ  َومِّن   َيَدي هِّ  َبني 
رِّ  مِّن   ََي َفظ ونَه    املدينة إىل رةاهلج بعد أما. ....املكية الفرتة يف حترسه كانت  اليت هي : املالئكةهللاِّ  أَم 

 .األرض مالئكة ومحاية السماء مالئكة محاية: بنوعيها ابحلماية فعال متتع فقد
o  ن أحد ليقوم به جيش امللسلمني مبشورة مبعد اختيار املكان املناسب كذلك ويف نفس الواقعة و

بىن الصحابة ابقرتاح من سعد بن معاذ رئيس األوس عريشا يف جانب من امليدان، الصحابة، 
 العريش، قال اي رسول هللا تفضل أنت يفوربط سعد راحلة النيب صلى هللا عليه وسلم ابلعريش و 

ونلقى عدوان ابسم هللا تعاىل، فإن كَتب هللا لنا النصر كان ذلك مما أحببنا، وإن كانت االخرى، 
به ، وذلك من فرط إخالصه وحال قدر هللا، جلسَت على ركائبك فلحقَت مبن وراءان من قومنا

 وإال فال يكون لنيب هللا أن يتخلف عن القتال.
  أحد: يوم

o  عند غزوة أحد ابت سعد بن معاذ وأسيد بن حضري وسعد بن عبادة رضي هللا عنهم ليلة اجلمعة
  يف املسجد النبوي مدججني ابلسالح َيرسون ابب النيب صلى هللا عليه وسلم.

o  ملا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لغزوة أحد راكبا فرسه، متنكبا قوسه، حامال رحمه، كان
 درعه. ا  أي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة جيراين أمامه وكل واحد منهما البس السعدانِّ 

o  كل بعند القفول من غزوة أحد كان سعد بن معاذ ميشي أمام راحلة النيب صلى هللا عليه وسلم
وا من املدينة فلما اقرتبرغم استشهاد أخيه وذلك لعودة النيب صلى هللا عليه وسلم ساملا. فخر 



ت الراحلة وعندما اقرتبرأى سعد رضي هللا عنه أمَّه قادمة ، فقال اي رسول هللا، ها هي أمي قادمة. 
فإن هذه العجوز مل تسأل عن أبنائها، وإمنا قالت أين النيب صلى هللا عليه وسلم؟ فقال سعد  منها

النيب صلى هللا عليه وسلم: إين متأسف جدا أن ابنك الشاب قد  اها هو أمامك. فقال هل
ذا منوذج ويف هقالت: ماذا تقول اي رسول هللا، إمنا كنت  عليك أحاذر. فاست شهد يف احلرب. 

 لألمحدايت.
  :قتل كعب بن األشرف

o والعداوة بل مؤامرته لقتل رسول هللا اإلسالم ونشره الضغائن ضد ومكايده مؤامراته بسبب  ،
هذه  قراره أبن كعب بن األشرف يستحق عقوبة القتل بسبب جرائمه وعهد  فقد أصدر النيب 

املهمة إىل صحايب خملص من قبيلة األوس وهو حممد بن مسلمة، وأوصاه أن يستشري سعد بن معاذ 
 رئيس األوس يف اختاذ أي طريق مناسب لقتل كعب. 

  إجالء قبيلة بين النضري
، كان سيدان سعد بن معاذ رضي هللا عنه ممن أشار النيب نتيجة حماولتهم قتل بعد إجالء قبيلة بين النضري 

 بتوزيع الغنائم على املهاجرين فقط، لسد حاجاهتم بشرط بقائهم يف دور إخواهنم من األنصار.
 حادثة اإلفك:

مت السيدة عائشة إفكا، وواجه النيب  والسيدة عائشة رضي هللا عنها وعائلت ها، أشد األذى،  حني اهته
هذه التصرف الباطل للمنافقني خالل تلك املدة أمام الصحابة، فعندها أيضا كان سعد بن  مث ذكر 

 معاذ قد أبدى إخالصا عظيما وعفيفا. 
 
 


