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

 م26/6/2020 بتاريخ اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
 يف مسجد املبارك يف إسالم آابد بربيطانيا

****** 
ـــــــــــه  وأشهد أن  ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من حمم  أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـ

َد هلل ررل ل ال عرالرمنير * الر مح رن الر حيم * مرالك يـرو م الد ليجيم. الشـــــيطان الر   مل هللا الر مح رن الر حيم* اد رم  ن بســـــ 
رراس ا ترقيمر *  ــــل رراسر ال َمســــ  دانر الصــــ ل ترعنَي * اه  كر نرســــ  كر نـرع َبَد ورإَّي  ول ل ذلينر أرنـ عر * إَّي  م تر عرلري هلم  غرري  ال مرغ ضــــَ

  .  آمنيعرلري هم  ورال الض ال لنير 
من بعض  قيتبلرمحن بن عوف رضي هللا عنه  و يف اخلطبة املاضية كنت أحتدث عن الصحايب عبد ا

 . إن شاء هللا وسوف أذكرها اليوم  سواحنه
بسخائه وكرمه  وقدم تضحيات مالية كثرية  ومعظم كان عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه شهريا 

 . رضي هللا عنه رواَّيت عن كرمه وسخائه سيكوناليوم  ناحديث
أنه كان من و ية عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه أن يعطى كل  حايب بدري أربع تقول هناك رواية 

مر رسول هللا عندما أمئة دينار من تـرر كته  فنَـف ذت و يته هذه  وكان عدد هؤالء الصحابة مئة عندئذ. 
املطاَّي   لى هللا عليه وسلم الصحابة ابلتجهيز لغزوة تبوك أمر أثرَّيءهم ابإلنفاق يف سبيل هللا وتقدمي

للجيش  فجاء أبو بكر رضي هللا عنه قبل اآلخرين بكل ما عنده وكان أربعة آالف درهم  فسأله رسول 
هللا  لى هللا عليه وسلم هل تركت ألهلك شيًئا؟ قال تركَت هلم هللار ورسولره. مث أتى عمر رضي هللا عنه 

ا؟ قال تركت هلم هل تركت ألهلك شيئبنصف ما عنده يف البيت  فسأله رسول هللا  لى هللا عليه وسلم 
ا  أي أنه تصدق أربعون درمهالواحدة النصف. أما عبد الرمحن بن عوف فتصدق مبائيت أوقية )ويف األوقية 

 آالف درهم(.  مثانيةحبوايل 
وقال رسول هللا  لى هللا عليه وسلم: إن عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف كنزان من كنوز هللا على 

 ينفقان ابتغاء مرضاة هللا تعاىل.األرض  
ار  فقسرم عثمان بن عفان أبربعني ألف دينلعن أم بكر ابنة املسور أن عبد الرمحن بن عوف ابع أرضا له 

يف فقراء بين زهرة ويف أمهات املؤمنني ويف ذي اداجة من الناس. قال املسور بن خمرمة: فدخلَت على 



 فقالت: مرن أرسل هبذا؟ قلت: عبد الرمحن. فقالت: إن رسول عائشة رضي هللا عنها بنصيبها ملن ذلك 
هللا عز  مث دعت وقالت: سقى«. هللا  لى هللا عليه وسلم قال: "ال حينو عليكن بعدي إال الصابرون

 وجل ابنر عوف من سلسبيل اجلنة".
 ويف رواية أن النيب  لى هللا عليه وسلم قال: "إن الذي حيافظ على أزواجي بعدي فهو الصادق البار". 

  ويَنزلهلن  (األوشحة كان عبد الرمحن خيرج برواحلهن وحيج  هبن  وجيعل على هوادجهن الطيالسة )أي
ع بر الذي ليس فيه منفذ )وذلك لكي يتصرفن حبرية يف ذلك املكان وراء    ادجال(.الش ل

الش امل حتر ملَل ملن    علرٌي للعرب دل الر مح رنل ب نل عرو ٍف ملن ت الغالل يف املدينة نتيجة القحط  فقدمت  ل  ذات مرة قـر 
ٍء من الطحني والقمح واألطعمة  وركرانرت  سرب عر ملائرةل برعلري  فرار َتر ت  ال مردلينرَة ملن الص و تل  فـرقرالر  ت  َكل ل شري 

ئلشرَة ما هذه الضجة؟ فقيل هلا إهنا عري لعبد الرمحن بن عوف فيها سبع مئة بعري حممولة ابلقمح عرا
َ عرلري هل ورسرل مر   والطحني والطعام  فقالت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها: َسرلع َت ررَسولر اَّلل ل  رل ى اَّلل 

ًوا. فـربـرلرغر ذرللكر عرب در الر   يـرَقوَل قرد  ررأري َت عرب در الر مح رنل ب نر عرو فٍ  بـ  َخَل اجل رن ةر حر هرا وقرالر َّي أَم ل  إلّن ل يرد  مح رنل  فرأرَتر
هرا يفل سربليلل اَّلل ل  لكي أدخل اجلنة  ا من أطعمة وغالل وغريها مع أرقـ تراهبلرا ورأرح السل هلَدكل أرهن را أبلرمح راهلل َأش 

 قائما.
. نح الصحابة أحدااث كثرية عن إنفاق عبد الرمحن بن عوف يف سبيل هللا تعاىلسوا والقد ذكر الذين مجع  

د الغابة أن عبد الرمحن بن عوف كان كثري اإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل  وقد أعتق ثالثني مملوكا  ورد يف َأس 
 . يوٍم واحديف 

 :مري املؤمننيألوذات مرة احتاج عمر رضي هللا عنه إىل املال  فاستقرض من عبد الرمحن بن عوف  فقال 
ملاذا تطلب مين املال مع أنك تستطيع أن تستقرض من بيت املال أو من عثمان أو غريه من األثرَّيء. 

ين به احرتاما رمبا ال يطالبفقال عمر لعلي أنسى دفع املال إىل بيت املال  أو إذا اقرتضته من أحد آخر ف
 يل أو لسبب آخر وأان أنسى أن أدفعه له  أما أنت فال بد أن تسألين مالك وتسرتد ه مين. 

هذا يعين أهنما كان متباسطني فيما بينهما وإذا احتاج كان ميكن أن يستقرض من اآلخر وكان يستقرض 
 منه ابلفعل.  

ن هللا  لى هللا عليه وسلم قال له: " َّي ابن عوف  إنك معن إبراهيم بن عبد الرمحن عن أبيه أن رسول 
األغنياء  وإنك لن تدخل اجلنة إال زحًفا"  فأرق رلضل هللا عز وجل لكي تدخل اجلنة مشًيا على قدميك. 

رواية عائشة رضي هللا عنها املذكورة آنًفا(. فقال ابن عوف: َّي رسول هللا  ما الذي  تشبه)هذه الرواية 
؟ قال: مما أمسيتر فيه )أي من املوجود عندك(. قال: مرن كل له أمجع َّي رسول هللا؟ قال نعم. أَقرلض هللار 



ّن إليه رسول هللا  لى هللا عليه وسلم وقال: أَت أرسلفخرج ابن عوف وهو يهم  بذلك. وبعد قليل 
لى األقارل عجربيل  فقال: َمر  ابنر عوف فليضف الضيفر  وليطعم املسكني  وليعط السائل؛ ولينفق  

قبل اإلنفاق على غريهم  فإذا فعل ذلك كان كفارًة ملا هو فيه. أي لو فعل ذلك تزكى ماله  ونتيجة 
 تطهريه ماله ابإلنفاق يف سبيل هللا لن يدخل اجلنة حبوا بل سيدخلها على قدميه.

ى املرات دوهذا ما فعل  حيث أنفق يف سبيل هللا مرة نصف ماله وكان أربعة آالف درهم  مث يف إح
أربعني ألف درهم  مث مرة تصدق يف سبيل هللا أبربعني ألف دينار  وذات مرة تصدق خبمس مئة فرس 

 يف سبيل هللا  ومث يف مرة أخرى قدم مخس مئة بعري يف سبيل هللا تعاىل.
عن أيب سلمى بن عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه أن أابان أو ى ألمهات املؤمنني ببستان  وكان 

 نه أربع مئة ألف درهم. مث
وأو ى عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه إبنفاق مخسني ألف دينار يف سبيل هللا. وقد ترك وراءه 

 ألف بعري وثالثة آالف من الغنم  ومئة من الفرس  وكانت ترعى يف البقيع. 
جة أهله سد حاالل ما يوكان له ابجلرف أرض يستقي هلا بعشرين مجاًل  وكان أيتيه منها من الغ   

 )واجلرف يقع على مسافة ثالثة أميال مشال املدينة  حيث كانت لعمر رضي هللا عنه أرض  طوال السنة
 (.هناك

 ويف رواية أنه ترك وراءه من الذهب ما قطعوه ابلفؤوس حىت حصلت الثآليل يف أيدي مرن قطعوه. 
ض يف الثاّن ثني من اهلجرة  وعند البعتويف عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه يف العام ادادي والثال

عاما. َدفن يف جنة البقيع. و لى عليه عثمان رضي هللا  78عاما  وعند البعض  72والثالثني  وعمره 
 عنهما  ويف رواية  لى عليه الزبري بن العوام رضي هللا عنهما. 

لقد تويف  واجباله  أي وفاة عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه قال سعد بن مالك قائما بفراشه: عند
 شخص كان عظيًما كاجلبل.

ع الدنيا ماء زالال وترك الكدرر  أو ل من نبعبد الرمحن بن عوف وشر  ماتما معناه:  قال علي 
قل إن شئت أنه وجد زمنا جيدا ورحل قبل حلول األوقات السيئة. ترك عبد الرمحن بن عوف وراءه ثالث 

وجات  . ويف رواية أنه ترك أربع ز درهمألف ه مثانني من تركتل  زوجات وكان نصيب كل زوجة كجزء اثمن
 درهم. ألف وكان نصيب كل واحدة منهم مثانني

من قبيلة شهل عبد األ كان من بين  الذي   هو سعد بن معاذ كره اليومالصحايب الثاّن الذي سأذ 
ع وكانت م ه كبشة بنت رافنعمان وأالإحدى قبائل األنصار. وكان زعيم القبيلة. أبوه معاذ بن أوس وهي 



عمرو. اسم زوجته هند بنت َساك  وأجنبت له . كان سعد بن معاذ َيكىن أبيب رسول هللا  حابية 
راً  هللا. وقد أسلم سعد بن معاذ وأسيد بن خضري على يد مصعب بن عمري. كان مصعب بن  وعبدر عرم 
شهدوا بيعة العقبة الثانية فكان يدعو قبل سبعني  حابيا  أبمر من النيب إىل املدينة جاء قد عمري 

م كفلما أسلم قال لبين عبد األشهل: كالم رجالكم ونسائالناس إىل اإلسالم ويقرأ عليهم القرآن الكرمي. 
وكانت دار بين عبد األشهل أول دار من دور األنصار أسلموا مجيعًا   حرام حىت تسلموا. فأسلموا علي  
بن عمري  وأسعد بن زرارة إىل داره  فكاان يدعوان الناس  معاذ مصعبر ل سعد بن حو   .ونساءهمم رجاهلر 

إىل اإلسالم يف داره  وكان سعد وأسعد ابين خالة  وكان سعد وأسيد بن حضري يكسران أ نام بين عبد 
 بعد أن أسلمت القبيلة كلها.  األشهل

 وبني أيب عبيدة بن اجلراح.  بينه بني سعد بن معاذ وسعد بن أيب وقاص. ويف رواية آخى  آخى النيب 
 يقول مرزا بشري أمحد يف كتابه "سرية خامت النبيني" يف بيان إسالم سعد بن معاذ: 

أن  نيب من ال هؤالء املسلمون اجلدد االثنا عشر العقبة األوىل التمسبيعة مكة بعد من  عند سفرهم
معهم  إخوهتم املشركني دعوة اإلسالم. فأرسل النيب  ليعل مهم الدين ويبلغ اً مسلم ايَرسل معهم معل لم

مصعب بن عمري الذي كان شااب خملصا من قبيلة عبد الدار. كان الدعاة املسلمون يف تلك األَّيم يسم ون 
اإلسالم. دعوة غ تبليلقراء أو مقرئني ألن أكرب مهمتهم كانت قراءة القرآن للناس وهذه كانت أفضل وسيلة 

ل مصعب بن . نز "مقرئيثرلر بصفته داعية اإلسالم َعرف فيها بلقب " ن عمريفلما و ل مصعب ب
من هذا  ايف املدينة. )لعلين ذكرت جزء عد بن زرارة الذي كان أول من أسلمعمري يف املدينة يف بيت أس

وذ  ذا نفو  كان أسعد بن زرارة إنساان خملصا جداعب بن عمري أيضا(  صادادث من قبل يف بيان سوانح م
ليغ مركزا لنشر الدعوة وعكف على أداء مهمته بتب   فاذخذ مصعب بن عمري بيت أسعد بن زرارةكبري

 بناء على اقرتاح الدعوة. وملا كان املسلمون يتمتعون حبياة اجتماعية وآمنة نسبيا يف املدينة لذا أمر النيب 
فضل . وباالجتماعيةسلمني مة  الة اجلمعة. وبذلك بدأت حياة املأسعد بن زرارة مصعبر بن عمري إلقا
الة اجلمعة تبليغ يف غضون فرتة وجيزة. بدأت  بيت يف املدينة  كل  هللا تعاىل ومنته بلغت دعوة اإلسالم  

ت  األوس واخلزرج يدخلون اإلسالم بسرعة هائلة. ويف بعض اداال الناس من دعوة اإلسالم ابنتظام وبدأ
أي يف يوم  عبد األشهل على هذا النحو بين أسلمت قبيلةم يف يوم واحد. فقد كانت القبيلة كلها َتسل

عيما ومل يكن ز   واحد. هذه القبيلة كانت من أبرز قبائل األنصار األوس وكان زعيمها سعد بن معاذ
 عدس يم قبيلة األوس أيضا. عندما انتشر اإلسالم يف املدينة كرهعبد األشهل فقط بل كان زعبين أعلى ل
قة قرابة كانت له عالاديلولة دونه. )علما أنه مل يكن قد أسلم إىل ذلك ادني(   وأراد انتشاره بن معاذ



عد بن قبل. لذا ما كان لسمن كان ابن خالته. وكان أسعد قد أسلم   حبيثقريبة جدا مع أسعد بن زرارة 
فقال  .يرتدد يف ذلك لئال تفسد العالقة بينهما بل كان معاذ أن يتدخل مباشرة يف منع انتشار اإلسالم

منع ب أنت واهبذا الشأن  فاذه زرارةاَسه أسيد بن خضري: متنعين قرابيت مع أسعد بن سعد ألحد أقاربه 
داعية من مكة ملن نشر  بن عمري من نشر اإلداد يف قبيلتنا. أي أراد أن مينع مرن أرسله النيب  مصعب
ادة س مناسبا. كان أسيد من كبار سل لسعد أيضا أن هذا العمل لي  فقال له أن يقو املدينةيف  اإلسالم

كلهم يف أَّيم حرل بعاث. )وقد سبق الذكر أن حرل   األوسكان والده زعيم   حىتعبد األشهل  بين
 األوس واخلزرج(  قبيليت  بعاث نشبت قبل اإلسالم بني 

ب إىل مصعب على قبيلته. فذه سعد بن معاذنفوذ كبري وطيب بعد  ألسري د بن حضريابختصار  كان 
هم؟ الغضب: ملاذا تصرف رجالنا عن دين ملل ؤهابن عمري بناء على طلب سعد وقال ملصعب يف هلجة 

عليك أن متتنع من ذلك وإال سرتى عواقب وخيمة. قبل أن يرد عليه مصعب  قال أسعد ملصعب بصوت 
ثه بلطف و خافت:  ضب من أبدل وحب وقال: ال تغ حب. فكل م مصعٌب أسيًداهذا سيد قبيلته فحد 

الكالم السديد  فلما َسع أسيد هذا . وتسمعنا هبدوء قبل أن تتبىن رأَّيفضلك بل أرجوك أن َتلس قليال
جلس هادائ. فقرأ عليه مصعب بن عمري القرآن الكرمي وأطلعه على تعليم اإلسالم ببالغ ادب  واملعقول 

وهو من   الو آمن آلمنت القبيلة كله رجالورائي إن قال: أسلم فورا. مث  حىتكثريا فتأثر أسيد من ذلك  
  .بعثين إليكم. فانتظروا فإّن سأرسله إليكما اآلن  مث انطلق من عندمها وأرسل إليهما سعدر بن معاذ حبيلة

 جيوز. ال هذاو  معك  قرابيت تستغل إنك بغضب: زرارة بن ألسعد قال معاذ بن سعد إليهما و ل فلما
أه يليق. ال وهذا هذا. وضعي تستغل فال القرابة بسبب عنك نفسي أمنع وأان  وحمبة. بلطف عبٌ مص فهد 
 وإذا كالمنا  وتسمع قليال معنا َتلس أن أرجو له وقال ابحملبة(  معه وتكلم جيداً  مبلغاً  مصعب )كان
 ول معق لطلبا هذا نعم  سعد: فقال تردد  أدىن دون ترد ه أن فيمكنك عليه عرتضيَ  شيئا فيه وجدت

 فقرأ حهم.(سال حاملني ميشون كانوا  وهكذا حربته  معه حيمل كان  )حيث إليهما وجلس حربته ركز مث
 هو اقتنع حىت يلطو  وقت مير   ومل اخلالل  أبسلوبه اإلسالم تعاليم له شرح مث أوال القرآن مصعبٌ  عليه
 ادق. شهادة وشهد نونمس بطريق سعد فاغتسل اإلسالم  تعاليم أيضا فيه وأثرت قلبه الن أي اآلخر
 َّي معهود: ريبع أبسلول سعد فسأهلم قبيلتهما  إىل معا حضري بن وأسيد معاذ بن سعد عاد ذلك بعد
 فال فقال لثقة.ا كل  بقولك ونثق سيدلان  وابن سيدان قالوا فيكم؟ أمري تعلمون كيف  األشهل عبد بين

 فما اإلسالم عاليمت هلم شرح مث إسالمه( فور التبليغ بدأ )أي ورسوله. ابهلل تؤمنوا حىت معكم يل عالقة



 حلول بلق كلها  القبيلة أسلمت )أي مسلمة. أو مسلما إال امرأة وال رجل االشهل عبد بين دار يف أمسى
 أبيديهما. وكسراها قومهما أواثنر  عنهما هللا رضي وأسيد سعد أخرج مث املساء(
 مرزا رةحض يقول الصحابة. أجلة من يَعد ان ماليو  ذلك أسلما اللذان حضري بن وأسيد معاذ بن سعد
 األنصار يف حظي فقد سعد سيما وال جدا  عظيمة كانت  مكانتهما أن املؤكد من : أمحد بشري
 والوفاء اإلخالص من درجة أقصى يكن   الشال هذا كان  املهاجرين  يف  بكر أبو سيدان انهلا مبكانة
 الماإلس يف انل فقد الذكاء  حاد   وكان قومه سيدر  كان  افلم له. فداء وكان  ومؤسسه لإلسالم وادب
 وهو معاذ بن سعد وفاة عند  النيب قول أن شك وال الصحابة. كبار  من األجالء غري هبا يَفز مل مكانة
 ظل ابختصار (شبابه يف سعد مات )لقد عميقة. حقيقة على مبيني  مبوته" اهتز الرمحن عرش "إن شال:
 يف ويقولون وفخب املشاهد هذه إىل ينظرون اليهود وكان السرعة. هبذه واخلزرج وساأل يف ينتشر اإلسالم
 حيدث. أن عساه الذي ما أعلم هللا نفوسهم:
 النبيني: خامت سرية كتابه  من آخر مكان يف أمحد بشري مرزا كتب

إىل املدينة فرتة طويلة حىت تلقى رئيس قبيلة اخلزرج عبد هللا بن أيب بن سلول  مل متر على قدوم النيب 
( وإال فال ورفقاءه من املشركني رسالة هتديد من قريش الذين طلبوا منهم فيها أن يتخلوا عن حممد )

تقاتلنه (  وإان نقسم ابهلل لخري هلم. وكانت كلمات تلك الرسالة كالتايل: "إنكم آويتم  احبنا )حممد 
 ."نساءكمإليكم أمجعنا حىت نقتل رجالكم ونستبيح  أو لتخرجنه  أو لنسرين  

 عند و ول هذه الرسالة إىل املدينة بدأ عبد هللا وأنصاره )الذين يعادون اإلسالم مسبقا ويكنون للنيب 
بد هللا بن أيب لقيهم وأفهم ع . فلما بلغ ذلك النيب واإلسالم حقًدا وضغينة( حيض رون حملاربة النيب 

بن سلول وأنصاره أهنم إذا فكروا مبحاربته فال يضرون إال أنفسهم ألنه سيقف بوجههم بنو قومهم وأهل 
مدينتهم من املسلمني املخلصني. أي إذا حاربتموّن فال بد أن يرد عليكم من جانيب املسلمون من األوس 

ن ميكن أن وآابئكم. واآل نائكم وإخوانكمأن ترفعوا السيف ضد أبواخلزرج. فال يعين القتال معي غري 
تفكروا يف األمر لرتوا إذا كان هذا مناسًبا لكم. ولقد أدرك عبد هللا وأنصاره خطورة املوقف ألن ذكرَّيت 
دمار حرل بعاث كانت ال تزال حي ة يف قلوهبم  حيث تقاتلوا فيما بينهم وحصل دمار على نطاق واسع 

 رادهتم.االنصياع إلهذا األمر فامتنعوا من فأدركوا مغبة   هذه ادرل نتيجة
قبيلة  توبعد أن َأحبطت خطة قريش  أرسلت بعد فرتة وجيزة رسالة مماثلة إىل يهود املدينة أيًضا. وكان 

مكة يهدفون من كل ذلك إىل حمو اإلسالم من وجه األرض أبية طريقة ممكنة. لقد هاجر يف قريش 



خ روا كل ما هبم قريش إىل هناك  وس ت  شة فرارًا من اضطهادهم فلحقاملسلمون يف اهلجرة األوىل إىل ادب
 يف وسعهم حىت يرد إليهم امللك الطيب النجاشي هؤالء املظلومني املغرتبني.

من مكة إىل املدينة فتتبعوا أثره ليعتقلوه ومل يدخروا وسًعا يف ذلك. فإهنم حاولوا يف كل  مث هاجر النيب 
وأ حابه  أو على اإلسالم أبية طريقة ممكنة. فلما علموا أخريًا أن النيب  مرة أن يقضوا على النيب 

قد و لوا إىل املدينة وأخذ اإلسالم ينتشر هناك بسرعة بعثوا هذه الرسالة التهديدية إىل أهل املدينة 
 املدينة.رجنه من كم له وذخعر أنكم لتقاتلنه وتقضون على اإلسالم أو لتسحنب منه منـ   مطالبني إَّيهم فيها

يقول مرزا بشري أمحد: إن رسالة قريش هذه تلقي ضوًءا على دأهبم يف ادرول حيث كانوا يقتلون يف 
أسوأ  سلمنيهم َتاه املكانت نواَّيو  حروهبم رجال أعدائهم ويتسلطون على نسائهم ويستبيحوهنا هلم.

 ني أهنم سيقتلون رجاهلمإذا كانوا سيعاقبون هبذا مرن قدموا اللجوء للمسلم موأخطر من ذلك  ألهن
 ويستبيحون نساءهم ألنفسهم  فمن املؤكد أهنم كانوا خيططون للمسلمني أكثر وأشد من ذلك.

ابختصار مل تكن رسالة قريش بسبب ثورهتم املؤقتة  بل كانوا قد عقدوا العزم املصمم على أن ال يرتكوا 
رزا على كل حال. لقد سجل حضرة م املسلمني يعيشون بسالم واطمئنان  وأهنم سيقضون على اإلسالم

حداث يف كتابه من التاريخ وهو يكشف عن عزائم أهل مكة على القتل وسفك الدم   بشري أمحد 
وس الذي كان قد أسلم انطلق معتمرا إىل األوتفصيل ذلك قد ورد يف البخاري أن سعد بن معاذ سيد 

 اجلاهلية وكان من الذي كان  ديقه يف خرلرٍف أريبل  رف ورانر فـرنـرزرلر عرلرى أَمري ةر ب نل مكة بعد مدة من اهلجرة  
أسياد مكة  ألنه كان يعرف أن أهل مكة سوف يتعرضون له حتما  إذا خرج للعمرة والطواف وحده  
لذا قال ألمية تفادَّي للفتنة إّن أريد أن أطوف ببيت هللا الكعبة  فرافق ين وأعين  على الطواف يف وقت 

سالم  وبعد الطواف سأعود إىل بلدي. فجاء به أمية إىل الكعبة ظهرا حيث يكون أطوف فيه وحدي ب
الناس يف البيوت عادة  لكن من املصادفة جاء إىل هناك يف الوقت نفسه أبو جهل أيضا. وفور وقوع 

ال   فوان من هذا الذي معك؟ فقابنظره على سعد استشاس غضبا إال أنه كظم الغيظ وسأل أميةر َّي أ
ظنون بعد أت قائاًل: وس. فخاطب أبو جهل سعًدا مبنتهى الغضب األله أمية: هو سعد بن معاذ سيد 

عون الطواف ابلكعبة آمنني  وأنكم تظنون أنكم يأنكم تستط أن آويتم هذا املرتد )والعياذ ابهلل( حممدا 
ره؟ وهللا لو مل يكن  معك أبو  فوان ملا عدتر إىل أهلك ساملا. كان سعد بن تقدرون على منعته ونص 

معاذ يريد اجتنال الفتنة إال أن يف عروقه أيضا كان جيري دم األسياد  كما كان يكن غرية اإلميان أيضا  
لذا قال له بكل جرأة وهللا إذا منعتنا من الطواف ابلبيت فلن َتدوا أنتم أيضا السالم على طريقكم إىل 

يضا يف الطريق فسوف نعمل أيضا كثريا إلزعاجكم. فلما َسع أمية هذا القول والحظ الشام  فنحن أ



لل ال ورادليغضبه قال له  فكانوا يسمون أاب اجلهل أاب   )الر تـرر فرع   رو تركر عرلرى أريبل اد ركرمل فرإلن َه سري لَد أره 
وهو   ال أنسى ما تنبأ به النيب (. فقال له سعد وهو اآلخر كان يف غضب: دعنا عنك فإّن وهللاادكم

أنك سَتقتل يوما على أيدي املسلمني  أي سوف يقتل املسلمون أمية يوما. ففزع أمية كثريا حني َسع 
ذلك فجاء إىل زوجته وأطلعها على ما قال له سعد  وقال إّن لن أخرج من مكة ضد املسلمني. فكان 

. لذا سوف يتحقق ما تنبأ به عنه أيضا  يقوله  أنه يتحقق دوما ما واثقا من  دق ما قال النيب 
نال مصريه قتله املسلمون فإال أن ما كتبه القدر انفٌذ ال حمالة. إذ اضطر أمية يوم بدر للخروج من مكة ف

 أشد األذى إلسالمه.  الذي كان يؤذي سيدان بالل  هنفسهو فأمية هذا  السيء.
َعوٍد ررضلير هللَا عرن َه قرالر ان طرلرقر سرع َد ب َن َمعر ويف  حيح البخاري رواية   ب نل مرس 

اٍذ َمع ترملرًا قرالر عرن  عرب دل هللال
ل مردلينرةل  ا لذ)زرلر عرلرى سرع ٍد نـر  فـرنـرزرلر عرلرى أَمري ةر ب نل خرلرٍف أريبل  رف ورانر وركرانر أَمري َة إلذرا ان طرلرقر إلىلر الش أ مل فرمرر  ابل

أَمري َة للسرع ٍد  (قرر سيدان سعد أن يقيم عنده ليتمكن من الطواف أبمن  وحني قال له إنه يريد العمرة قال
نرا سرع ٌد يرَطوَف إلذرا أربَو جر  َت فـربـريـ  َت فرطَف  ٍل فـرقرالر مرن  انـ ترظلر  حرىت  إلذرا انـ ترصرفر النـ هراَر ورغرفرلر الن اَس ان طرلرق  ه 

ا ال ذل  ًنا ورقرد  آور هرذر ل كرع برةل آمل ٍل ترطَوَف ابل ل كرع برةل فـرقرالر سرع ٌد أرانر سرع ٌد فـرقرالر أربَو جره  يـ َتم  حَمرم ًدا ي يرطَوَف ابل
( ) نـرَهمرا فـرقرالر أَمري َة لسرع ٍد الر تـرر فرع   رو تركر عرلرى أريبل حريرا بـريـ  د ركرمل فرإلن َه سري لَد اورأر  حرابرَه فـرقرالر نـرعرم  فـرترالر

لش امل  رق طرعرن  مرت جررركر ابل ل بـري تل ألر لل ال ورادلي مَث  قرالر سرع ٌد وراَّلل ل لرئلن  مرنـرع ترينل أرن  أرطَوفر ابل قرالر فرجرعرلر أَمري َة  .أره 
َكَه فـرغرضلبر سرع ٌد فـر  ن كر فرإلّن ل َسرلع َت حَمرم ًدا  رل ى اَّلل َ قرالر درع نرا عر يـرَقوَل للسرع ٍد الر تـرر فرع   رو تركر ورجرعرلر ميَ سل

قرالر نـرعرم  قرالر وراَّلل ل مرا  ؟ير قرالر إلَّي  ( أي سيكون أبو جهل سببا لقتل أمية)عرلري هل ورسرل مر يـرز َعَم أرن َه قراتلَلكر 
ذلَل حَمرم ٌد إلذرا حرد ثر فـرررجرعر إلىلر ام ررأرتلهل فـر  ي ال يـرث  يرك  رليبل ُّ قرالرت  ورمرا قرالر قرالر زرعرمر قرالر أرمرا تـرع لرملنير مرا قرالر يلل أرخل

ذلَل حَمرم  )أي أاب جهل نفسه( أرن ه َسرلعر حَمرم ًدا يـرز َعَم أرن َه  ٌد قرالر فـرلرم ا خرررَجوا إلىلر قراتلللي قرالرت  فـروراَّلل ل مرا يرك 
ٍر ورجراءر الص رل  ررأرتََه أرمرا ذركرر تر مرا قرالر لركر أرَخوكر ال يـرث رليبل ُّ قرالر فرأرررادر أرن  الر  يخبرد   خير رَجر فـرقرالر لرَه أربَو قرالرت  لرَه ام 

ل فرسرارر مرعرَهم  فـرقرتـرلرَه هللاَ  ر  يـرو ًما أرو  يـرو مرني  ررافل ال ورادلي فرسل ٍل إلن كر ملن  أرش  كتال ) حيح البخاري    .جره 
 (املناقب

لرقرد  َسرلع َت  قرالر سرع ٌد َّير أَمري َة فـرورهللال ويف رواية أخرى ورد عن حضور أمية بن خلف مشهد بدر ومقتله: 
َم   ررَسولر هللال  للكر أَمري ةَ )أي الصحابة( يـرَقوَل إلهن  فـرزرًعا شردليًدا فـرلرم ا  قراتلَلوكر قرالر مبلرك ةر قرالر الر أرد رلي فـرفرزلعر للذر

للهل قرالر  رري  مرا قرالر يلل سرع ٌد قرالرت  َّير أَم   رف ورانر أرملر  تـر )لزوجته  فية أو كرمية بنت معمر( ررجرعر أَمري َة إلىلر أره 
َم  قراتلللي  فـرَقل َت لرهَ مبلرك ةر قرالر الر أرد رليقرالر  ؟ورمرا قرالر لركر  ربررَهم  أرهن  رََج   زرعرمر أرن  حَمرم ًدا أرخ  هللال الر أرخ  فـرقرالر أَمري ةَ ور
ٍل الن اسر قرالر أرد رلَكوا علرير )خاف هلذه الدرجة(   ملن  مرك ةر  فررر أربَو جره  تـرنـ  ٍر اس  م  فركررلهر أَمري َة كَ فـرلرم ا كرانر يـرو َم برد 



ٍل  َه أربَو جره   أرابر  رف ورانر إلن كر مرىتر فـرقرالر َّير )أي حني أنكر أمية اخلروج جاء أبو جهل بنفسه( أرن  خير رَجر فرأرَتر
لل ال ورادلي ذخررل َفوا مرعركر فـرلرم  يـرزرل  بلهل  ٍل حرىت  قرالر أرم ا إلذ  أر  مرا يـررراكر الن اَس قرد  ذخررل ف تر ورأرن تر سري لَد أره  بَو جره 

وردر برعلرٍي مبلرك ةر مَث  قرالر أَمري َة َّير أَم   رف ورانر جره لزليينل فـرقرالر  رترليرن  أرج  رش  ترينل فـرورهللال ألر ت  لرَه َّير أرابر  رف ورانر ورقرد  غرلربـ 
يتر مرا قرالر لركر أرَخوكر ال يـرث رليبل ُّ قرالر الر  فـرلرم ا خرررجر أَمري َة أرخرذر الر يـرن زلَل   مرا أَرليَد أرن  أرَجوزر مرعرَهم  إلال  قررليًبا نرسل

رٍ  للكر حرىت  قـرتـرلرَه هللاَ عرز  ورجرل  بلبرد   ) حيح البخاري( .مرن زلاًل إلال  عرقرلر برعلريرَه فـرلرم  يـرزرل  بلذر
يف اخلطبة املاضية حني   تذكرة عبد الرمحن بن عوف ورد ذكر مقتله يف رواية أخرى وقد ذكرهتا يف

يف مكة. ) حيح  األنصار وقتله بسبب ظلمه الذي كان حَيل ه على بالل  اندى سيدان بالل 
 البخاري( 

 إىل األوس سيد  معاذ بن سعد و ل : "حنيعن سعد بن معاذ  قال سيدان املصلح املوعود 
 مكة إىل يءاجمل إبمكانكم أن أتتوقعون: "له بغضب شديد فقال جهل أبو فرآه ابلكعبة  ليطوف مكة

 وإنقاذه؟ حممد منع تستطيع أنك أتظن حممد؟ املارق هلذا ادماية قد متم أن بعد آمنني ابلكعبة والطواف
 منعتموان لو: قائال  معاذ بن سعد فرد  . سالـًما إىل أهلك َعدتر  ملا يكن معك أبو  فوان مل إن وهللا
 ( )حياة حممد  .الشام إىل الطريق يف سالًما َتدوا فلن ابلبيت  الطواف من

وكانت راية األوس يوم بدر يف يد سعد بن  شهد سعد بن معاذ بدرا وأحدا واخلندق مع رسول هللا 
قد بدى مما حدث يوم بدر حني  وحبه وإخال ه للنيب  . وكان محاس سعد بن معاذ معاذ 

 :كالتايل  وقد ذكره مرزا بشري أمحد يف كتابه سرية خامت النبيني  أبدى سعد بن معاذ رأيه أمام النيب 
ائم بدر كلها بني نغ بني بدر واملدينة حيث وز ع النيب  وادٍ  وهو) بوادي الصفراءن و املسلم حني مر

.   ويف هذا الوادي كثري من النخل وادقول  وبينه وبني بدر مسافة منزلبعد املعركة املسلمني على سواء
و لت فمن بدر  واحد  منزلإىل ذفران  اليت كانت على مسافة  واوو لمروا هبذا الوادي( أهنم املهم )

دينة متر ابمل )وهي القافلة التجارية اليت كانت  دماية القافلة تقدم من مكةيلقريش  جيشا كبريااألنباء أن 
مجيع   النيب فجمع  وكانوا يشك ون أن أهل املدينة سيهامجوهنا( واآلن كان قد مضى وقت إخفاء السر  

نظرا ضل بعض  حابته أن األف رأىوسأهلم عما ينبغي القيام به  فادال   ذلكأ حابه  وأبلغهم عن 
مل ولكن   اد ملواجهة اجليشألننا لسنا مستعدين كل االستعدهو مواجهة القافلة  إىل األسبال الظاهرية 

هذا الرأي وقفوا واحدا تلو اآلخر  الكبارالصحابة َسع  حنيوعلى هذا   رأي.هذا ال النيب يعجب 
ل إن أموالنا ونفوسنا هلل وإننا حاضرون لكل خدمة يف ك :قائلني اشديد امحاس وألقوا خطاابت أبدوا فيها

نو نقول لك كما قال ب نعمرو: وهللا لاألسود الذي يَدعى أيضا املقداد بن قال املقداد بن ف  ميدان



ر  : اذهب أنت وربك فقاتال إان ههنا قاعدون" ولكن  إسرائيل ملوسى إان ف بنا إىل حيث شئتر  سل
هذا اخلطال هتلل وجهه  النيب عن ميينك ويسارك وأمامك وخلفك  حني َسع مقاتلون وإان   معك

وكان يريد أن يَبدي بعض األنصار مثل هذا الكالم نتظر رأي األنصار  كان ي  لكنه و  املبارك فرحا.
ألنه كان يرى أن األنصار رمبا يظنون أهنم حبسب بيعة العقبة ملزمون ابلدفاع إذا هومجت املدينة فقط  

سعد درك أ : أخربوّن ماذا ينبغي فعله. حينهايقول  ابلرغم من هذه اخلطاابت املخلصة  لذا ظل النيب 
وهللا لكأنك تريدان َّي رسول هللا؟ فقد آمنا بك  :وقال من طرف األنصار مراده  بن معاذ زعيم األوس

و دقناك  وشهدان أن ما جئت به هو ادق  وأعطيناك على ذلك عهودان ومواثيقنا  على السمع والطاعة 
ه خضتر استعرضت بنا هذا البحر ففامض َّي رسول هللا ملا أردت فنحن معك  فوالذي بعثك ابدق لو 

منا ما تقر  ىإن شاء هللا  وسرت يف ادرل  ينبر ا وسوف َتدان   خلضناه معك  ما ذخلف منا رجل واحد
 وأبشروا  فإن هللا تعاىل قد وعدّنابسم هللا َسر  وقال: سريوا هذا اخلطال  حني َسع النيب  .به عينك

سرية وهذا ما حدث. ) لكأّن اآلن أنظر إىل مصارع القوم.إحدى الطائفتني )اجليش أو القافلة( وهللا 
 (خامت النبيني 
 . يف اخلطبة القادمة إن شاء هللا بقية سواحنهوسوف أذكر   مستمر ذكر سعد بن معاذ فإن ابختصار 

 

 


