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معركة بدر وأُجد واخلندق   مع النيب    . فقد شهد سعد  بن أيب وقاص  كان احلديث يف اخلطبة املاضية جاراي عن سعد

 من أصحابه.   وصلح احلديبية ومعركة خيرب وفتح مكة وغريها من الغزوات كلها. كان من أفضل رماة النيب 
 . وأول من رمى يف سبيل هللا، وذلك يف سرية عبيدة بن احلارث أول من أهرق الدمسعد بن وقاص كان 

 . ينةعلى املدجمات قريش حد ٍّ هلضع و  هاوكان اهلدف من
سعد بن أيب وقاص على كتيبة قوامها مثانون مهاجرا وبعثهم إىل  األوىل يف العام الثاين من اهلجرة أمٍّر رسول هللا   مجادىيف 
 العدو. حفة يف احلجاز ولكن مل يواجهوا  رار اليت تقع قرب اجلاخل

استطالع حتركات قريش   أراد  النيب أن   حيث  ،  األخرى  مجادى سرية عبد هللا بن جحش اليت حدثت يف   وشهد سعد أيضا
 عليها.    املباغتة  بُغية محاية املدينة من خطر الغارة على نواايهم يف وقت مناسبعن كثب ليطلع  

  ، أنه كان حيارب بشجاعة متناهية كالفرسان مع أنه مل يكن على الفرس  ورد فيها  هناك رواية عن شجاعة سعد يف غزوة بدر
 ألجل ذلك مسي بفارس اإلسالم.

 عند حدوث الفوضى.  يوم أحد   كان سعد ابن أيب وقاص من بني بعض الصحابة الذين ثبتوا مع النيب  
رسول هللا   هل قال  ف.  ى وجه الرسول  فكسر رابعيته ودمٍّ   رمى النيب  وكان يف تلك الغزوة حريصا على أن قتل أخيه الذي  

 : .اي عبد هللا! أتريد أن تقتل نفسك؟ فكف 
 .ِكَنانَ َتُه يَوَم أُُحد ، فَقاَل: اْرِم ِفَداَك أيب وأُمٍّي  ويف رواية قال سعد بن أيب وقاص: نَ َثَل يل النيبُّ  

، قَاَل لَُه يَ ْوَم أُُحد : اْرِم ِفَداَك َأيب َوأُمٍّي َوقَالَ   : َما مَجََع َرُسوُل اَّللِه قَاَل َعِليٌّ    لَُه:  َأاَبُه َوأُمهُه أِلََحد  ِإَّله ِلَسْعِد ْبِن َأيب َوقهاص 
 كتاب األدب عن رسول هللا( ،  اْرِم أَي َُّها اْلُغاَلُم احْلََزوهُر. )سنن الرتمذي

أيب وقاص من الشهود الذين وقعوا على اَّلتفاقية عند صلح احلديبية. ويوم فتح مكة كان حيمل لواء من ألوية  كان سعد ابن 
 املهاجرين الثالث.

يعودين، فَ ُقْلُت:    عنه: مرضت مبكة وأوشكت على املوت، فجاءين رسول هللا    هو  لقد مرض سعد عام حجة الوداع، ويقول
،    اي رسول هللا   َوََّل يَرُِثِِن ِإَّله ابْ َنٌة يل، أَفَأََتَصدهُق بِثُ لَُثْي َمايل؟ قَاَل: »َّل«، قُ ْلُت: فالنصف اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل:  َأََن ُذو َمال 

َياَء، َخرْيٌ ِمْن َأْن َتَذَرُهْم  َأْغنِ  »َّل«، قُ ْلُت: فَالث ُُّلُث اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: »الث ُُّلُث؛ َوالث ُُّلُث َكِثرٌي«. مث قال: »إِنهَك َأْن َتَذَر َورَثَ َتكَ 
َتِغي ِِبَا َوْجَه اَّللِه ِإَّله أُِجْرَت ِِبَا، َحّته    َما ََتَْعُل يف يفٍّ اْمرَأَِتكَ َعالًَة يَ َتَكفهُفوَن النهاَس، َوإِنهَك َلْن تُ ْنِفَق نَ َفَقًة تَ ب ْ

بل جيب أن حُيضروا    هافي  يدفنوه أمر شخصا لالعتناء بسعد يف مكة وأكد له أنه إذا مات يف مكة فال    يف رواية أن النيب  
 جثمانه إىل املدينة فيدفنوه هناك. 



لكنه اثبت من األحاديث أنه كان أيمر ابلصيد،    بنفسه  يصطادمل يكن    أن النيب    عن سعد    يقول سيدَن املصلح املوعود  
سعَد بن أيب وقاص وقال له انظر إىل ذلك الغزال فارِمه، فلما أراد أن يطلق السهم وضع   النيب  ففي إحدى الغزوات طلب  

 قد شرهف سعدا بتوفيقه لفتح العراق.   كان هللا   حضرته ذقنه على كتفه ودعا هللا أن جيعل سهمه َّل خيطئ.
فأتى    أثناء حفر اخلندق حول املدينة عند غزوة األحزاب وجد الصحابة صخرة مل يستطيعوا كسرها. فشكوا إىل رسول هللا  

الصحابة    بصوت عال، فكربٍّ   النيب  فكربٍّ    ثالث مرات ويف كل مرة انكسر جزء من الصخرة وأخذ املعول وضرب الصخرة  
قد حتقق على يد سيدَن سعد   البيضاء تنهدم. وهذا ما رآه النيب   أُريُت قصور املدائن  بعد إحدى الضرابت قال  و . وراءه
  .  قد ذكر املصلح املوعود   هذا احلادث فقال: يف عهد سيدَن عمر    ملا توىل العرَش "يزدجرُد" حفيُد "خسرو" وأخذ يف

. جيًشا حتت قيادة سعد بن أيب وقاص    د املسلمني، وجٍّه إليه عمر  التجهيزات احلربية على نطاق واسع يف العراق ض
. فأُعجب عمر ِبذا اَّلختيار، ولكنه كتب إىل سعد أن  فاختار سعد منطقة القادسية للمعركة، وبعث خبريطتها إىل عمر  

فًدا ملقابلة امللك. وملا وصل  عليه قبل اخلوض يف احلرب ضد امللك اإليراين أن يبعث إليه وفًدا يدعوه إىل اإلسالم. فبعث و 
إليه الوفد قال لرتمجانه قل هلؤَّلء: ملاذا جاؤوا هنا؟ فقام رئيس الوفد نعمان بن مقرن وقال يف جوابه: إن هللا تعاىل قد بعث  

فغضب امللك    فينا نبيًّا أَمرَن بنشر اإلسالم ودعوة الناس كلهم إىل اَّلخنراط يف هذا الدين، وما جئناك إَّل لندعوك إىل اإلسالم.
"يزدجرد" من جوابه وقال له: إنكم أمة مهجية أتكل امليتة. فإذا كان اجلوع قد دفعكم إىل اهلجوم علينا فإين معطيكم من  

 األموال ما يضمن لكم األكل والشرب وامللبس مطمئنٍّني. 
بني والعقارب واجلراد والسحايل. ولكن  فلما انتهى امللك من كالمه قام املغرية َّل شك أننا كنا أمة وحشية أتكل امليتة والثعا

ولن    ،هللا تعاىل قد تفضل علينا برمحته وبعث فينا رسوًَّل هلدايتنا، فآمنٍّا به وعملنا أبوامره، فحدث يف أنفسنا انقالب عظيم
تستطيع أن تثنينا عن عزائمنا إبغرائنا ابملال ومتاع الدنيا. فاستشاط امللُك غضًبا وقال ملن حوله: اذهبوا وأحِضروا كيًسا من 

ألنك رفضَت ما عرضُت عليك فلن أعطيك اآلن إَّل هذا الكيس من الت راب. فتقدم وقال لرئيس وفد املسلمني:  الت راب.  
ىن ومحل الكيس على ظهره. مث خرج بسرعة من بالط امللك وهو يهتف لزمالئه بصوت عال:  الرئيس املسلم بكل جدية واحن

 قد آاتَن ملك الفرس اليوم أرض بالده بيده.  
أخالقهم   عظيًما يف  تغريًا  أحدث  قد  الكرمي  القرآن  تعليم  أن  سببه  إمنا  املسلمني؟  العظيم يف  اَّلنقالب  هذا  كيف حصل 

السفلية، صاعًدا ِبم إىل مقام عال من السلوك القومي واخلُلق العظيم. وابلنتيجة متكنوا من نشر  وعاداهتم، قاضًيا على حياهتم 
 . ألية قوة خطرٌ مل يرهبهم اإلسالم يف العامل وجعلوا أنفسهم مسلمني حقيقني عاملني بتعليم اإلسالم ومل يُرعبهم خوف و 

 
زوجة السيد حممد أكرم ابجوة احملرتم َنظر    ة بشرى أكرم السيدالغائب على بعض املرحومني، أوهلم  مث صلى حضرته صالة  

عاما، إَن هلل وإَن إليه   66عن عمر يناهز  2020آذار/مارس  25تعليم القرآن والوقف املؤقت يف ابكستان، هي توفيت يف  
 راجعون. خدمت اجلماعة بصفتها رئيسة اإلماء يف َّلئبرياي. 



ِت للسيد إقبال أمحد انصواجلنازة الثانية هي    2020متوز/يوليو    14من كروندي مبحافظة خريبور الذي تُويف يف    ر الِبْيررُكور
يف خدمة اجلماعة وعمل بصفته سكرتري املال ملدة    اً عاما، إَن هلل وإَن إليه راجعون. كان املرحوم سباق  82عن عمر يناهز  

اس وشوق وقد ابيع عدد من الناس عن طريقه.  طويلة وخدم كزعيم أنصار هللا وإمام الصالة ومريب األطفال. كان يبشر حبم
 كان كثري الدعاء وملتزما ابلصلوات والصيام وصالة التهجد.  

زوجة السيد حممد إبراهيم من موليان جتان مبحافظة كوتلي يف آزاد كشمري.    للسيدة غالم فاطمة فهميدةواجلنازة الثالثة هي  
كانت تداوم على  ا بعد مرض طويل، إَن هلل وإَن إليه راجعون.  عام  72عن عمر يناهز    2020متوز/يوليو    18توفيت يف  

 . الصلوات اخلمسة والتهجد وتالوة القرآن الكرمي
عاما. إَن هلل    94م عن عمر يناهز 24/5/2020الذي تويفٍّ يف حممد أمحد أنور احليدر آابدي اجلنازة التالية هي للمرحوم 

 وإَن إليه راجعون. لقد دخلِت األمحدية عائلَته بواسطة جده شيخ داود أمحد.  

والصوم وخدمة اخلالفة وكان  تقول ابنته السيدة أمة اجمليد: كان أيب كن زا لألدعية وكان شغله الشاغل يف حياته الصالُة والقرآن  
 أوَّلده بذلك. ندعو هللا تعاىل أن يرمحه ويغفر له.   مجيع ينصح

عاما. إَن هلل    92يونيو الفائت عن عمر يناهز    30من سوراي الذي تويف يف    للسيد سليم حسن اجلايباجلنازة األخرية هي  
الذهب فاستخار   ابو عام على يد فالح أمحدي بسيط السيد حممد 18تعرف على األمحدية و هو بعمر  وإَن إليه راجعون.

 يف الرؤاي وابيعه يف الرؤاي.   ورأى املسيح املوعود 
، وقضى ست سنوات يف ربوة يف ظل املصلح املوعود  اخلليفة الثاين    املوعود  مث وفق للذهاب إىل ابكستان يف عهد املصلح

   ٍّاملصلح املوعود تزوج يف ابكستان أبمر من    م اللغة األردية أيضا.وتلقى العلوم الدينية هناك كما تعل     عقد قرانه،    الذي
 كانت زوجته ابكستانية. و 

ابجتناب التقاليد    كان ينصحهموقتا للتعليم والرتبية ويركز رفع املستوى الروحاين والتمسك ابخلالفة.    يعطي ذويه وأحفاده كان  
ابلتعلق ابهلل ونشر الدعوة. كان ينفق على الفقراء بسخاء. لقد ابيع كثري من الناس يف سوراي ولبنان   همالفارغة والبدع، ويوصي

 نتيجة دعوته وكان منهم بعض املسيحيني أيضا.  
وكان يقول: أمنييت أن خترج روحي عند قدمي اخلليفة،    2011حضر املرحوم من سوراي اجللسَة السنوية ابململكة املتحدة عام  

 رف يل َّل شرف بعده.  وهذا ش 
قصريا،    ، التقاين املرحوم هنالك، وكان لقاءً 2005عندما ذهبت أَن إىل قاداين للجلسة السنوية عام  وقال حضرة اخلليفة عنه:  

ولكنه قابلِن بتواضع جم. مث حضر اجللسة السنوية ابململكة املتحدة والتقاين أيضا مبنتهى التواضع وقال إين مؤمن بيقني كامل 
 ابخلالفة األمحدية وأكنٍّ هلما حبا وطاعة كاملني، فادُع يل أن أظل مستمسكا بنظام اخلالفة دائما.  

 يظلوا مستمسكني ابجلماعة واخلالفة بكل الوفاء، ومشل املرحوَم مبغفرته ورمحته.وفق هللا أوَّلد املرحوم ونسله أيضا لكي 
 


