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 : بعض الوقائع   د، فيسر رضي هللا عنه عن حضرة سعد بن أيب وقاص  الذي بدأه قبل أسبوعنييتابع حضرته حديثه 

وقاص    القادسية:  معركة أيب  بن  سعد  حضرة  يستطع  الوضع  املشاركة    مل  يراقب  بل كان  املرض  بسبب  مباشرة  من فيها 
وعلم مقيدا وحمتجزا بسبب شربه للخمر وحني التقى الفريقان  كان أبو حمجن الثقفي  . وأثناء هذه املعركة  عريش على شجرة

األعداء متقدم جيش  أبن  الثقفي  بن أبو حمجن  سعد  السيد  زوجة  فطلب من  املسلمني  وال يستطيع نصرة  ، أحزنه أنه مقيد 
وشارك ابملعركة   سراحه بعد أن أخذت منه عهدا أبن يعود إىل معتقله إذا عاد من املعركة حيا. فانطلق  قأن تطل  أيب وقاص  

. ورغم أنه كان ملثما إال أن حضرة  ا، فتقدم جيش املسلمني بعد أن كان متقهقر أبيض كبري  لوهاجم فيوأبلى جبيش األعداء  
بعد املعركة عاد  .تعرف عليه واستغرب وجوده يف املعركة كونه كان قد أوثقه وحبسه.مث شرحت له زوجته ما حدث   سعد

 حمجن ملكان احتجازه إال أن حضرة سعد أطلق سراحه على أن ال يعود لشرب اخلمر اثنية. 

 مشيدا بشجاعة زوجة سعد، ومحاسها لنصرة اإلسالم. هذا احلادث،  لقد ذكر سيدان املصلح املوعود 
أبعمال عظيمة يف اتريخ اإلسالم.   ن النساء قمنيف خطاب إىل السيدات وقال إ  احلادثهذا    سرد سيدان املصلح املوعود   

وأورد أيضا يف نفس اخلطاب تضحية   . صب أعينهنأن جيعلن تلك األمثلة ن  أيضا  : جيب على النساء األمحدايتمث قال  
 همأرسلت   اليت كانت قد شاركت يف حرب القادسة، وقد ضّحت يف سبيل هللا أبربعة أبنائها يف حرب، حيث الصحابية اخلنساء  

 ابستشهادت اخلنساء  ُأخربِ وحني    وقالت هلم أن الدار الباقية خري من الدار الفانية واصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا هللا،  للجهاد،  
   احلمد هلل الذي شرفين بقتلهم، وأرجو من ريب أن جيمعين هبم يف ُمستَقّر رمحته.أوالدها األربعة قالت: 

 بعد القادسية: 
ووصل إىل "كوثى" وهو مكان اترخيي، سجن النمرود فيه إبراهيم   سعد تقّدم  مث  .  املسلمني اببلَ   بعد فتح القادسية فتح جيشُ 

 من اآلية  هذه  وقرأ  سعد لزايرته  فذهب  سعد إليه.  وصول  أايم  األايم أي  تلك  حىت  السجن حمفوظًا  هذا  يزال  وكان ال   ،
ُم نَُداِوهُلَا َبنْيَ النااسِ القرآن الكرمي:   (. 141)آل عمران  َوتِْلَك اأْلَايا

نة "هبره شري". كان لكسرى ههنا أسد مستأنس، وعندما اقرتب جيش سعد أطلقوه عليه فهاجم األسد اجليش يف إىل مدي  مث
 هياج، كان أخو سعد هاشم بن أيب وقاص قائد املقدمة، فضربه بسيفه مبهارة فائقة فأرداه قتيال.  

 معركة املدائن: 
ر دجلة هو احلائل بني املسلمني واملدائن. لقد حطم الفرس لكسرى وكان هبا قصوره البيضاء، وكان هنكانت املدائن عاصمة ا

ابلنهر فتعالوا  العدو قد اعتصم منكم  اإلسالم إن  اي إخوة  وهو يقول:  النهر، فخاطب سعد اجليش  على هذا  اجلسور  مجيع 
دة وعرب اجليش اإلسالمي  نعربه ساحبني،  قال هذا وألقى جبواده يف النهر فتبعه جنوده وألقى اجلميع جبيادهم يف النهر مرة واح

هذا النهر. فلما رأى الفرس هذا املشهد املدهش العجيب صرخوا خائفني والذوا ابلفرار وهم يقولون جاء اجلان جاء اجلان.  
اليت تنبأ هبا يف غزوة األحزاب عند   كسرى وهكذا حتققت نبوءة النيب  فسيطروا على املدائن وعلى قصور  تقدم املسلمون  



سعد هذه  كسره صخرة كأد رأى  فلما  تتهدم.  وهي  البيضاء  املدائن  أبنه أضاء له قصور  وقال  حفر اخلندق  ابملعول أثناء  اء 
 القصور خاوية قرأ اآلايت التالية من سورة الدخان: 

  ِفيَها َونَ ْعَمٍة َكانُوا   * َوَمَقاٍم َكرمٍِي  َوُزُروٍع   * َوُعُيوٍن  َجنااٍت  ِمْن  تَ رَُكوا  َآَخرِينَ َكْم  قَ ْوًما  َوأَْورَثْ َناَها  * َكَذِلَك  )الدخان    فَاِكِهنَي 
26-29 .) 

كتب سعد إىل عمر يستسمحه ابلتقدم حنو األمام فقال له عمر أن يكتفي حاليا مبا حقق من فتح املناطق واآلن ينبغي عليه  
 العكوف على تنظيم األمور يف هذه املناطق املفتوحة.  

مدين  مث بتأسيس  سعد  الكوفة.  قام  وقصره  ة  املال  بيت  وأنشأ  مصل.  ألف  ألربعني  يتسع  عظيًما  مسجًدا  وسطها  يف  وأقام 
 ابلقرب من هذا املسجد ومسي بقصر سعد. 

أطلع سعٌد فوذلك الستعادة املناطق املفتوحة من املسلمني،  ظهرت نية الفرس يف شن حرب ضد املسلمني،    :معركة النهاوند
اللهم إين أسألك   املعركة مع جنوده بعد أن دعا  ضفخابن مقرن املزين قائًدا جليوش املسلمني،  عمَر على ذلك فعنّي، النعمان  

استشهد النعمان يف هذه املعركة. وُأسر انتصر املسلمون و  أن تقر عيين اليوم بفتح يكون فيه عز اإلسالم وأن أانل الشهادة.
 وقتله.   وهو ذلك الشخص الذي هاجم عمر الحًقا، فيها أبو لؤلؤ فريوز

 استخدام اخللفاء له: 
    لالهتامات بفرتة واليته، فعزله حضرة عمر   ضبعد حروبه ضد الفرس عينه عمر رضي هللا عنه واليا على الكوفة. وقد تعر 

وفاته   عند  عمر  سيدان  أن  أن إال  ميكن  وقال  جلنة  اخلليفة  النتخاب  ل  فشكا بعده  خليفة  أحدا  جيعل  أن  الناس  منه  طلب 
بسعد دوما،  فليستعْن  انُتخب  غريه  فأيٌّ  وإال  فجيد  خليفًة  وقاص  بن أيب  سعد  انُتخب  قال إذا  مث  خليفة،  ينتخبوا أحَدهم 

ا  ألنين مل أعزله لعدم قدرته على عمل ما، وال الرتكابه أي خيانة. فلما انُتخب سيدان عثمان خليفًة جعل سيدان سعدا والي
الذي    املنصب لثالث سنوات، مث حني اختلف مع سيدان عبد هللا بن مسعود    الكوفة من جديد، وظل يشغل هذا  على

الفنت ضد  بدأت  حني  املدينة، مث  وبعد عزله من منصبه، اعتزل يف  سعدا.  سيدان عثمان  املال، عزل  بيت  كان مسئوال عن 
 ظل يف عزلة.  سيدان عثمان 

 دوره يف أايم الفنت: 
لن أقاتل حىت أتتيين بسيف مييز الكافر من مل يشارك يف قتال املسلمني بعضهم بعضا بل قال    : عثمانسيدان  يف عهد  

 . املؤمن
وحيث طلب معاوية منه النصرة على علي فرفض  أيضا.    معتزال يف خالفة علي    ظل سيدان سعد      يف عهد سيدان علي  

 وبقي على موقفه أن ال يدخل يف قتال املسلمني ضد بعضهم البعض.  
 عن مصعب بن سعد قال كان رأس أيب يف حجري وهو يقضي قال فدمعت عيناي فنظر إلّ : وفاة سعد بن أيب وقاص 

 فإن هللا ال يعذبين أبدا وإين من أهل اجلنة.   ليّ ع قال فال تبك فقال ما يبكيك أي بين فقلت ملكانك وما أرى بك. 



فُحمل إىل ،  منطقة العقيقاليت  للهجرة عن عمر يناهز سبعا وسبعني سنة يف  سنة مخس ومخسني تويف سعد بن أيب وقاص  
رقاب   على  عليهاملدينة  وصّلى  احلكم الرجال،  بن  النيب   مروان  أزواج  جنازته  حضرت  املدينة.  وال  يومئذ  يف   وهو  وُدفن 

 البقيع.  
سع حضرت  وقاص  عندما  وإّّنا   د بن أيب  بدر،  فيها يوم  املشركني  وقال: لقيُت  من صوف،  أبن ُيكّفن جبُبٍة  املنية، أوصى 

 خبأهتا هلذا اليوم.  
 

الذي كان خيدم يف قسم الضيافة مبسجد   السيد صفدر علي غوجرمث صلى حضرته صالة الغائب على بعض املرحومني،  
تويف يف   املشفى لعدة أايم. كان عمره    25فضل متطوعا.  بعد أن دخل  القلب  جراء نوبة  وإان    79متوز/يوليو  عاما. إان هلل 

راجعون.   الدعاء، إليه  ويكرمهم. كان كثري  أرحامه  وذوي  اجلماعة  أبناء  حيب  للخالفة. كان  حبه  يف  لآلخرين  مثاال  كان 
قا جدا. أسكن هللا املرحوَم جبوار أحبته تعاىل، وأورث أوالده حماسَنه وأدعيَته،  الصلوات، حمبواب لدى اجلميع، وشفو ظبا على  موا

 ته وأهلمها الصرب والسلوان. لوشفى أرم
على   صلى اجلنازة  نتيجة توقف  لسيدة ِعفَّت نصري  امث  املنية  وافتها  خان، حيث  الربوفيسور نصري أمحد  القلب  زوجِة  حركة 

عاما. إان هلل وإان إليه راجعون. ُزّوجْت املرحومة من الربوفيسور الدكتور نصري أمحد خان    90مايو املاضي وكان عمرها    3يف  
  ، كانت حمافظة على صالة التهجد، ومواظبة على تالوة القرآن الكرمي. خدمت اجلماعة يف عدة مناصب.1951يف عام  

تعّد بعض األطعمة وترسلها هلم دائما.    ت ا وأهِل احلي بشىت الطرق واحليل، أما يف رمضان فكانكانت تعني الفقراء من أقارهب
وتربي تعليم  تعّد  يتفرقوا. كانت  الناس كيال  بني  ذات  إلصالح  دائما  تسعى  أوالدهاكانت  واجباهتا، كما كانت كثرية   ة  أّوَل 

 . الدعاء. رحم هللا املرحومة
مارس   31كان يعمل يف مكتب السكرتري العام الوطين ابململكة املتحتدة، حيث تويف يف    الذي  لسيد عبد الرحيم ساقيامث  

يف قرية "رائبور" بوالية   1934ديسمرب  31املنصرم. إان هلل وإان إليه راجعون. كان املرحوم منخرطا يف نظام الوصية. ولد يف 
ابهلند.   والده"انبه"  السالم.    كان  عليه  املوعود  الشديد خصحابيا للمسيح  تعرض لالضطهاد  دم اجلماعة مبناصب عديدة، 

على يد عصابة من عري األمحديني، حيث استولوا على حملني جتاريني له وأشعلوا النار يف بيته وادعوا أنه ارتد عن األمحدية.  
كزا للصالة يف جزء بعد ذلك أقام املرحوم يف الهور يف فرع من مجاعتنا، وعاش هنالك واستأنف أعماله التجارية. لقد بىن مر 

القرآن   اجلماعة  صغار  من  مئات  املرحوم  عّلم  ابجلماعة.  الصالة  على  اآلخرين  األمحديني  وحّث  أقاربه،  أحد  لبيت  جماور 
وتطوع خلدمة اجلماعة يف مكتب السكرتري العام الوطين ابململكة املتحدة، كان يتلو ثالثة أجزاء مث هاجر إىل لندن  الكرمي.  

 .يوميا. كان شديد احلب والوالء للخالفة من القرآن الكرمي
 12تويف املرحوم يف  سعيد أمحد سهغل، الذي كان يعمل متطوًعا يف مكتب السكرتري اخلاص يف قسم إرسال الربيد.     السيد

ألدعيته يف حق أوالده  عاما. خلف وراءه ابنني وبنتني. تغمد هللا املرحوم ابملغفرة والرمحة، واستجاب    90إبريل املاضي وعمره  
 أيضا. 
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