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 مقدمة

 هاْهَتزَّ َعْرُش الرَّْحَمِن ِلَمْوتِ الذي    ،السيد الكبير الشهيد،    َسْعِد ْبِن ُمَعاذ  
آخى   ،هاوبعد  الهجرة النبوية قبل يثرب كان سيًدا لألوس في  ،رواه الشيخان

سعد  ، وقيل بينه وبينأبي عبيدة بن الجراح بينه وبين  2النبي  
 . بن أبي وقاص

يتملكه    حين يقف المرء أمام سيرة سيدنا " سعد بن معاذ "الحق أنه  و 
يخ وهو يحس أنه أمام شهاب من هذه الشهب الوضاءة في تار   ،العجب

تلمع لفترة قصيرة ثم تختفى  ۰۰۰اإلسالم   الشهيد   فهذا..  التى  السيد 
كان    قصير    مر  . عُ .فقط!!  . سبعة وثالثون عاما.كان عمره حين مات

مباركات، ، لكنها كانت سنوات  «  فقط!!  حظ اإلسالم منه »ست سنوات
راسخا   تصديقا  كبيرةامتألت  السماء   حتى  ،وأعماال  أبواب  له  فتحت 

 . ، وهذا هو المعنى التطبيقى للبركة في العمرواهتز لموته عرش الرحمن

فيمتأل    . سترى كيف يبارك هللا في العمر القصير.في الصفحات التاليةو 
 .بالفعال الكبار

 
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B5
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ذ معا بن   إسالم سعد 

خالته أسعد بن زرارة   كان ممن سبق سعد بن معاذ إلى اإلسالم ابنُ 
  2سفير رسول هللا   -مصعب بن عمير  يصاحب الذى كان

 فدخالفي تنقالته داخل المدينة وهو يدعو إلى اإلسالم.    – إلى المدينة  
بستانا « من    يوما األشهل  بساتين»  فيه، واجتمع    ،بني عبد  فجلسا 

 . إليهما رجال ممن أسلموا

يدا قومهما من بني عبد  سعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سوكان 
فلما سمعا بما يفعله   .على دين قومه  امشركاليزال  وكالهما    ،األشهل

 :قال سعد ألسيد  ،من دعوة الناس إلى اإلسالم  مصعب وأسعد بن زرارة
َأَتَيا   َقْد  اللََّذْيِن  الرَُّجَلْيِن  َهَذْيِن  إَلى  ُضَعَفاَءَنا،   ديارنااْنَطِلْق  َها  ِلُيَسفِ 

، َفِإنَُّه َلْواَل َأنَّ َأْسَعَد ْبَن ُزَراَرَة ِمنِ ي ديارناَفاْزُجْرُهَما َواْنَهُهَما َعْن َأْن َيْأِتَيا  
ًما، َقاَل:  َحْيُث َقْد َعِلْمُت َكَفْيُتَك َذِلَك، ُهَو ابْ  ُن َخاَلِتي، َواَل َأِجُد َعَلْيِه ُمَقدَّ

َفَأَخَذ ُأَسْيُد ْبُن ُحَضْير  َحْرَبَتُه ُثمَّ َأْقَبَل إَلْيِهَما، َفَلمَّا َرآُه َأْسَعُد اْبن ُزَراَرَة، 
  :  َقاَل ِلُمْصَعِب ْبِن ُعَمْير 
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 مرجعه األول هو إلى هللا  فالنجاح في الدعوة  ،  وهو درس عظيم قديم  
شياإل كل  قبل  هلل  إَلْيَنا   ،خالص  ِبُكَما  َجاَء  َما  َفَقاَل:  َعَلْيِهَما  َفَوَقَف 

َحاَجة   ِبَأْنُفِسُكَما  َلُكَما  َكاَنْت  إْن  اْعَتزاَِلَنا  ُضَعَفاَءَنا؟  َهاِن  )يهددهما   ُتَسفِ 
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َفَقاَل لَ بالقتل( : َأوَ ،  َقِبْلَتُه،   ُه ُمْصَعب  َأْمًرا  َفَتْسَمَع، َفِإْن َرِضيَت  َتْجِلُس 
 َوِإْن َكِرْهَتُه ُكفَّ َعْنَك َما َتْكَرُه؟  

ن كل ما نريده منك أن تمنحنا الفرصة وتعطينا  وكأنى به يقول له إ
الحق  نبلغكالحرية کی   لدينا من  في  .ما  الحرية  نفسك  تمنح  .. وأن 

 ،ما تريد  اختر لنفسك  ثم   نوم  ،الحقيقة واختبارها دون تعصبتمحيص  
  .وال نتعرض لك إن كرهت

 . يبقيه إال غياب احلرية وكم من عوج وباطل يف دنيانا ال
أسيد ُمْصَعب    :فقال  َفَكلََّمُه  إَلْيِهَما،  َوَجَلَس  َحْرَبَتُه  َرَكَز  ُثمَّ  َأْنَصْفَت، 

َعَلْيِه الْ  َوَقَرَأ  ْساَلِم،  َلَعَرْفَنا ِفي  ِباإْلِ  ِ َعْنُهَما: َوّللََاَّ ُيْذَكُر  ِفيَما  َفَقااَل:  ُقْرآَن، 
ِلِه، ُثمَّ َقاَل: َما َأْحَسَن َهَذا   ْساَلَم َقْبَل َأْن َيَتَكلََّم ِفي إْشَراِقِه َوَتَسهُّ َوْجِهِه اإْلِ

يِن؟ َقااَل اْلَكاَلَم َوَأْجَمَلُه! َكْيَف َتْصَنُعوَن إَذا َأَرْدُتْم َأْن َتْدُخُلو  ا ِفي َهَذا الدِ 
ُر َثْوَبْيكَ  ُر َوُتَطهِ  وهو ما يغطى الجزء السفلى   )اإلزار  َلُه: َتْغَتِسُل َفَتطَّهَّ

، (وهوما يغطى الجزء العلوى  والرداء  من الجسد ، ُثمَّ َتْشَهُد َشَهاَدَة اْلَحقِ 
َر  َد َشَهاَدَة اْلَحق ِ ُثمَّ ُتَصلِ ي. َفَقاَم َفاْغَتَسَل َوَطهَّ  .َثْوَبْيِه، َوَتَشهَّ

ُثمَّ َقاَل َلُهَما: إنَّ َوَراِئي َرُجاًل إْن اتََّبَعُكَما َلْم َيَتَخلَّْف َعْنُه َأَحد  ِمْن َقْوِمِه، 
، ُثمَّ َأَخَذ َحْرَبَتُه َواْنَصَرَف إَلى   َسْعد  َوَسُأْرِسُلُه إَلْيُكَما اْْلَن، َسْعَد ْبَن ُمَعاذ 

 :َوَقْوِمِه َوُهْم ُجُلوس  ِفي َناِديِهْم، َفَلمَّا َنَظَر إَلْيِه َسْعُد ْبُن ُمَعاذ  ُمْقِباًل، َقالَ 
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: َما َفَعْلَت؟ َقاَل َلهُ نور ال يجهله أحد    فاإلسالم..  .وصدق سعد  َسْعد 
َفَقااَل:   َقاَل: كل متُ  َنَهْيُتُهَما،  َوَقْد  َبْأًسا،  ِبِهَما  الرجَلْين، فو هللا َما َرَأْيُت 

   .َنْفَعُل َما َأْحَبْبتَ 

وكان أسيد بن حضير هللا قد أراد أن يأخذ بيد سعد بن معاذ إلى مصعب 
حتى أنه لم يصرح له    ، يتأخر ذلك  نأولم يرد    ،بن عمير ليستمع بنفسه

  بإسالمه.

سيدنا   ذكاء  كان من  أنه  أثم  لقومه سيد  حميته  سعد  في  يعرف  كان 
بوضع سيناريو وواصل حديثه  .اذلك توظيفا ذكي فَ وغيرته عليهم فوظَّ 

من خياله لما يمكن أن يصنعه بقية أهل يثرب مثل بنو حارثة بأسعد 
ثْ   :أسيد  فقال بن زرارة   ُت َأنَّ َبِني َحاِرَثَة َقْد َخَرُجوا إَلى َأْسَعَد ْبِن  َوَقْد ُحدِ 

يقللوا من    ( .ُزَراَرَة ِلَيْقُتُلوُه، َوَذِلَك َأنَُّهْم َقْد َعَرُفوا َأنَُّه اْبُن َخاَلِتَك، ِلُيْخِفُروكَ 
ِ َما َأَراَك  و َقاَل: َفَقاَم َسْعد  ُمْغَضًبا  شأنك( .   أَْغَنْيَت َشْيًئا، ُثمَّ َقاَل: َوّللََاَّ

 . َخَرَج إَلْيِهَما

َقاَل أِلَْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة: َيا َأَبا  و َفَوَقَف َعَلْيِهَما    ،وهذا ما أراده أسيد بذكائه
ِمنِ ي،  َهَذا  ُرْمَت  َما  اْلَقَراَبِة  ِمْن  َوَبْيَنَك  َبْيِني  َما  َلْواَل   ،ِ َوّللََاَّ َأَما  ُأَماَمَة، 

: َأوَ   َداَرْيَنا ِبَما َنْكَرهُ   َأَتْغَشاَنا ِفي َتْقُعُد َفَتْسَمَع، َفِإْن َرِضيَت    َفَقاَل َلُه ُمْصَعب 
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َتْكَرُه؟ َما  َعْنَك  َعَزْلَنا  َكِرْهَتُه  َوِإْن  َقِبْلَتُه،  ِفيِه  َوَرِغْبَت  َسْعد :   َأْمًرا  َقاَل 
 َأْنَصْفَت. 

ْساَلَم ِفي َوجْ   وعرفوا  حدث مع أسيد  الذى  السيناريو  وتكرر نفس ِهِه اإْلِ
ِلِه، ْشَراِقِه َوَتَسهُّ  اوأقبل عائد بن معاذ يومها أسلم سعدف َقْبَل َأْن َيَتَكلََّم، إِلِ

َنْحِلُف باَّللَّ َلَقْد َرَجَع إَلْيُكْم َسْعد  ِبَغْيِر اْلَوْجِه الَِّذي   فقالوا:  ، إلى نادي قومه
َعَلْيِهْم َقاَل: َيا َبِني َعْبِد اأْلَْشَهِل، َكْيَف  َذَهَب ِبِه ِمْن ِعْنِدُكْم، َفَلمَّا َوَقَف  

َتْعَلُموَن َأْمِري ِفيُكْم؟ َقاُلوا: َسيِ ُدَنا َوَأْفَضُلَنا َرْأًيا، َوَأْيَمُنَنا َنِقيَبًة، َقاَل: َفِإنَّ  
   الراوى:  يقول  .َكاَلَم ِرَجاِلُكْم َوِنَساِئُكْم َعَليَّ َحَرام  َحتَّى ُتْؤِمُنوا باَّللَّ وبرسوله
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َسْعُد ْبُن ُمَعاذ  َوُأَسْيُد ْبُن    فكان سعد أعظم رجل بركة على قومه. ومشى
 .اْلُحَضْيِر َيْكِسَراِن َأْصَناِم َبِني َعْبِد اأَلْشَهلِ 

ومن قبله سيدنا أسيد بن حضير   ،قصة إسالم سعد بن معاذإن في  
يكاد اإلنسان يعجب عجبا بعيدا من سرعة النقلة عندهما ما بين الباطل 

معدوداتف  ۰۰۰والحق   دقائق  تحوال .في  كلها  بنفسه  المرء  يتحول   .
جديدا إلى الحق.. حين يتبين له أنه الحق وتلك قدرة ال يطيقها إال أولو 

 . للحقوينحنون للدليل ويتجردون  العقلر ممن يحترمون الني ِ الفكر 
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ر بد بن معاذ يوم   سعد 

وتصير مقامات سعد في اإلسالم مشهودة   ،وتستمر بركة سعد بن معاذ
فإن    .إال يوم بدر لكفاه فخرا من موقف عظيم  ولو لم يكن له    ،وكبيرة
أراد    للحرب   قريش  خروجلما سار إلى بدر وأتاه خبر    2  النبي

ن يستوثق من أصحابه ويطمئن إلى حرصهم على الدفاع عن الدين  أ
 ،فقال المقداد فأحسن، وكذلك أبو بكر وعمر  ،فاستشار الناس  ،الوليد

المهاجرين يسمع ويعاود   2الرسول    فكان  .وهم جميعا من 
علىَّ :القول أشيروا  الناس"  "  فإنهم أيها  األنصار  بذلك  يقصد  وكان   ،

فأراد   ،أن يحموه وهو بين أظهرهم بالمدينةالثانية  العقبة  بيعة  وعدوه في  
فقام سعد بن    ،المدينة أيضا   أن يستوثق من حمايتهم له وللدعوة خارج

األوس سيد  تريدُ   :فقال  ،معاذ  لكأنك  هللاوهللا  رسول  يا   فيقول  ؟نا 
 :سعد  فقال.  ." أجل" :2

آمَن َا بِكَ وَصَد َقْنَاكَ، وَشَهِدْنَا أَن َ مَا جِئْتَ بِهِ ُهوَ  لقد  ،رسول اللهيا 
الْحَق ُ، وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيَقنَا، عَلَى الس َمْعِ وَالط َاعَةِ، 
 فَامْضِ يَا رَسُولَ الل َهِ لِمَا أَرَدْتَ فَنحْن مَعَك، فو ال ذي بَعَثَكَ بِالْحَق ِ، لَوْ
اسْتَعْرَضْتَ بِنَا َهذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ، مَا تَخَل َفَ مِن َا رَجُلٌ 
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وَاحِدٌ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ تَلْقَى بِنَا عَدُو َنَا غَدًا، إن َا لَصُبُرٌ فِي الْحَرْبِ، صُدُقٌ فِي 
  عَيْنُكَ، فَسِرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ الل َهِ. الل ِقَاءِ. لَعَل َ الل َهَ يُرِيكَ مِن َا مَا تََقر ُ بِهِ

، ُثمَّ َقاَل: ِسيُروا َوَأْبِشُروا،   َفُسرَّ َرُسوُل ّللَاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَقْوِل َسْعد 
)القافلة أو النصر في القتال(   َفِإنَّ ّللَاََّ َتَعاَلى َقْد َوَعَدِني إْحَدى الطَّاِئَفَتْينِ 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ يئال تعالى  كما ق

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

ِ َلَكَأنِ ي اْْلَن َأْنُظُر إَلى َمَصاِرِع اْلَقْومِ ىئ ۋ ٴۇ ۈ  .، َوّللََاَّ
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فك بن معاذ يف حادثة اإل  سعد 

ة والشهامة ءوموقف سعد بن معاذ في حادثة اإلفك صورة رائعة للمرو 
وتأخر   ، ذلك أنه لما خاض المنافقون في شرف السيدة عائشة  ، والرجولة

 ، فكلهم قال عنها خيراأهل بيته  النبى  ار  واستش  ،نزول الوحي في براءتها
َفَقاَل: »َيا َمْعَشَر الُمْسِلِميَن، وصعد المنبر    َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ   فخرج

)يقصد    ِني َعْنُه َأَذاُه ِفي أَْهِليَمْن َيْعِذُرِني )ينصرني( ِمْن َرُجل  َقْد َبَلغَ 
،  عبد هللا بن أبي بن سلول الذى أشاع هذه االفتراء على السيدة عائشة(

ُمَعاذ   ْبُن  َسْعُد  َفَقاَم  َخْيًرا،  ِإالَّ  أَْهِلي  َعَلى  َعِلْمُت  َما   ِ َيا    ، َوّللَاَّ َأَنا  َفَقاَل 
ِ أَْعِذُرَك)أي أنصرك(، َفِإْن َكاَن مِ  َن اأَلْوِس َضَرْبُت ُعُنَقُه، َوِإْن  َرُسوَل ّللَاَّ

َكاَن ِمْن ِإْخَواِنَنا ِمَن الَخْزَرِج َأَمْرَتَنا َفَفَعْلَنا َأْمَرَك، َفَقاَم َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة، 
َوُهَو َسيِ ُد الَخْزَرِج، َقاَلْت )عائشة(: َوَكاَن َقْبَل َذِلَك َرُجاًل َصاِلًحا، َوَلِكِن  

ِ اَل َتْقُتُلُه، َواَل َتْقِدُر لقومه  يَّةُ اْحَتَمَلْتُه الَحمِ  ، َفَقاَل ِلَسْعد  : َكَذْبَت َلَعْمُر ّللَاَّ
)أي قبيلتك( َما َأْحَبْبَت َأْن ُيْقَتَل. َفَقاَم   َعَلى َقْتِلِه، َوَلْو َكاَن ِمْن َرْهِطكَ 

، َوُهَو اْبُن َعمِ  َسْعد   َت َلَعْمُر ّللَاَِّ  ، َفَقاَل: َكَذبْ بن معاذ  ُأَسْيُد ْبُن ُحَضْير 
َلَنْقُتَلنَُّه، َفِإنََّك ُمَناِفق  ُتَجاِدُل َعِن الُمَناِفِقيَن، َقاَلْت: َفَثاَر الَحيَّاِن اأَلْوُس، 
َوالَخْزَرُج َحتَّى َهمُّوا َأْن َيْقَتِتُلوا، َوَرُسوُل ّللَاَِّ صلى هللا عليه وسلم َقاِئم  

ُضُهْم، َحتَّى َعَلى الِمْنَبِر، َفَلْم َيَزْل َرُسو  ُل ّللَاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَخفِ 
سعد   :العم العظيمين  ىوهو موقف جديد البن  .رواه الشيخان  .َسَكُتوا َوَسَكتَ 

   .2الدفاع عن شرف رسول هللا  في  سيد بن حضير  وأبن معاذ  
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بن معاذ  دق يف غزوةسعد   اخلن

متمثلة في قريش ومعهم قبيلة غطفان وغيرها من القبائل زحفت األحزاب  
قريش   مع  كما  المتحالفة  فكانوا  اإلسالم  استئصال  تريد  المدينة  نحو 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ يئ  في سورة األحزاب:  وصفهم القرآن

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

   ىئ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
الرسول   األحزابيكسر  أن    2فأراد  تحالفهم  شوكة   ويفتت 

وهى إحدى القبائل التي حاصرت المدينة   -   غطفان قبيلة  فبعث إلى  
المدينة  - يوم األحزاب    ،يعرض عليهم أن يرجعوا ولهم نصف ثمار 

سيد  2وبعث   عبادة  بن  وسعد  معاذ  بن  سعد  األوس   ا إلى 
َأْم َشْيًئا  ِحب ُه َفَنْصَنُعُه،  تُ َيا َرُسوَل هللِا َأْمًرا    :. فقاال.والخزرج يستشيرهما

َأَمَرك هللُا ِبِه ال ُبد  َلَنا ِمن اْلَعَمِل ِبِه، َأْم َشْيًئا َتْصَنُعُه َلَنا؟ َقاَل: َبْل َشْيء  
َأْصَنُعُه َلُكْم، وهللِا َما َأْصَنُع َذِلَك إال أَلن ِني َرَأْيُت الَعَرَب َقْد َرَمْتُكْم َعْن  

، َفَأَرْدُت َأْن َأْكِسَر َعْنُكْم ِمْن  ِمْن ُكل   وتكالبوا عليكمَقْوس  َواِحَدة ،  َجاِنب 
َشْوَكِتِهْم ؛ َفَقاَل َلُه َسْعُد ْبُن ُمَعاذ  َرِضَي هللُا َعْنُه: َيا َرُسوَل هللِا، َقْد ُكن ا  
َوال   هللَا  َنْعُبُد  ال  اأَلْوَثاِن  َوِعَباَدِة  ِباَّلِل،  ْرِك  الش  َعَلى  الَقْوِم  َوَهؤالِء  َنْحُن 

َأْو َبْيًعا،   )ضيافة(  ، َوُهْم ال َيْطَمُعوَن َأْن َيْأُكُلوا ِمْنَها َتْمَرًة إال ِقَرى َنْعِرُفهُ 
َنا ِبك َوِبِه ُنْعِطيِهْم َأْمَواَلَنا؟   َأَفِحيَن َأْكَرَمَنا هللُا ِباإِلْساَلِم، َوَهَداَنا َلُه، َوأََعز 
ْيَف َحت ى َيْحُكَم هللُا   َوَاَّلِل َما َلَنا ِبَهَذا ِمْن َحاَجة ، َوهللِا ال ُنْعِطيِهْم إال الس 
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ثم تناول   .وُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َفَأْنَت َوَذاكَ َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم، َقاَل َرسُ 
سعد بن معاذ الصحيفة التي كتب فيها االتفاق المبدئي فمحا ما فيها 

 . ليجهدوا علينا :وقال

والعبارة المحكمة التي ذكرها سيدنا سعد في سؤاله لرسول هللا حين قال:  
َفَنْصَنُعُه، َأْم َشْيًئا َأَمَرك هللُا ِبِه ال ُبّد َلَنا ِمن  ِحّبُه  تُ َيا َرُسوَل هللِا َأْمًرا  

هذه العبارة بنيت عليها بعد ذلك أحكام   اْلَعَمِل ِبِه، َأْم َشْيًئا َتْصَنُعُه َلَنا؟
بين كالم الرسول الذى يعتبر   حاول فيها العلماء التفرقةفقهية مفصلة  

التشريع    اجزء اتباعه،  من  َوَسلَّمَ َصلَّى  وكالمه  فيجب  َعَلْيِه  الذى    هللُا 
 يعتبر جزء من بشريته القابلة للنقاش.

ق المثال  سبيل  مثال  على  عياض  القاضي  النبوية  سم  في  التصرفات 
إلى نوعين: تصرفات في أمور   "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"كتابه  
التمييز    أول من أوجد هذاالحق أن  و وأخرى في أمور دنيوية.    ،دينية

الرسول صلى  هو   الرسول   بين ما هو ديني وما هو دنيوي من تصرفات
إن كاَن شيًئا  :   الحديث الشريف  فىالذي صرح  هللا عليه وسلم نفسه  

 ،سنن ابن ماجه.  من أمِر ُدْنياكم فشأُنُكم بِه وإن كاَن من أمِر ديِنُكم فإليَّ 

 .صححه األلبانيو 

 



 
13 

ندق إصابة سعد ة اخل   يف غزو

حيث كانت هي التي   ،تحكى السيدة عائشة قصة إصابة سيدنا سعد
خرجُت يوَم الخندِق أْقفو مكانها. تقول عائشة:  توقعت  توقعت إصابته و 
َورائي فإذا أنا ِبسعِد بِن معاذ  وعليِه    كأن األرض تهتزالنَّاَس فسمعُت  

أطراُفُه   منها  خرَجْت  قد  حديد   من  النَّاِس ِدرع   أعَظِم  من  سعد   وكاَن 
فْ فتتقول عائشة:    ،وأطَوِلهمْ  ألنها غير مؤمنة   ، على أطراِف سْعد    تُ خوَّ

أن  لو  "يا أم سعد وددت    :فقلت  ،وكانت معي أمه  ، بالدرع الذى عليه
 . هي"  مما أكبردرع سعد 

مشغولة   كانت  سعد  أم  أن  عجيب  ءبشيغير  إلى    ،آخر  تنتبه  فلم 
 : ائشة بل قالت البنهاعنصيحة 

 "   !!" إحلق يا بني.. قد تأخرت عن رسول اهلل 
 ولم تنتبه أمه لكالم عائشة عن يد سعد غير المحمية. 

شريان فأصاَب  بسهم  سعًدا  رجل  من قريش  يقاُل لُه ابُن العَرقِة    فرمى
 ، في المكان الذي خافت عليه السيدة عائشة رضي هللا عنهافقَطعُه    يده

 : فدعا سعد ربه فقال ،فانتفخت يد سعد ونزف الدم

اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني فإنه ال  
وا رسولك وكذبوه  من قوم آذ همقوم أحب إيل أن أجاهد
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وأخرجوه وإن كنت وضعت احلرب بيننا وبينهم فاجعله يل  
   شهادة

 ،
َ
ة
َ
ظ

ْ
ي
َ
ر
ُ
نِي ق

َ
 ب

ْ
نِي مِن

ْ
ي
َ
 ع

َّ
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ُ
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َّ
ت
َ
سِي ح

ْ
ف
َ
 ن

ْ
رِج

ْ
خ

ُ
 اَل ت

َّ
م

ُ
 الله

  على بنى قريظة  ُحْكِم َسْعد    ُنِفذ، َفَما َقَطَر َقْطَرًة َحتَّى  الجرحَفاْسَتْمَسَك  
 كما سنرى. 

ظل و بُقبَّة  فُضرَبْت على سْعد  في المْسِجِد    2الرسول  وأمَر  
الخيمة تعالجه صحابيةسعد في   وكانت   ،رفيدة األسلميةتسمى    هذه 

الجرحى عالج  في  به  ي  2كان  و   ، متخصصة  يوم  مر  كل 
 . فيخبره ؟وكيف أمسيتَ  كيف أصبحتَ  :يقول

وهى الليلة التي سيحكم فيها   -حتى إذا كانت الليلة التي مات فيها  
 سعد   عشيرة  موه  األشهل  حمله بنو عبد  -سعد حكمه على بنى قريظة  

، فقد شفى جرح سعد ولم يبق إال شيء يسير من هذا الجرح  ،ديارهمإلى  
قد طلب النبي سعدا خصيصا وفوضه في الحكم على بني قريظة.  و 

 كمه وهو سليم معافى.سعد ليعطى ح فذهب
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نو قريظة  خيانة ب

فلما   ،ضده مع أحد تتحالفكانت بنو قريظة قد عاهدت رسول هللا أال 
وتحالفوا مع المشركين جاء األحزاب وحاصروا المدينة نقضوا عهدهم  

وهو ما يسمى في العرف الحديث  ،وخانوا المسلمين في أحرج األوقات
الحرب،   العظمى وقت  الكرب على المسلمينبالخيانة  كما قال    ،فزاد 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ يئتعالى:  

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

يا رسول هللا، هل    فقالواجاء الصحابة  حتى    ، ىئ ڱ ڱ ڱ ڳ
 قولوا:  2 :قال فقد بلغت القلوب الحناجر، فمن شيء نقوله، 

 رواه أحمد .اللهم اسرت عوراتنا، وآمن روعاتنا

كما    اولم تجعل لهم قرار   المشركين  ما بعثه هللا من ريح قلبت قدورولوال  
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ يئقال تعالى في سورة األحزاب:  

 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 عظيمة. ةلوال ذلك لوقعت بالمسلمين مقتلف ،ىئ ڌ ڍ ڍ
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بن معاذ حكم  د  نيف سع  قريظة ىب

  لرسول هللا  فجاء ِجْبريُل وإنَّ على ثناياُه لنْقُع الُغباِر فقالَ   عائشة:   قالْت 
الحَ و أ الَح َبعدُ   ؟قْد َوضعَت السِ  اخُرْج إلى    .وّللَاَِّ ما وضعِت المالئكُة السِ 

وأذََّن    درعهَفلِبَس رسوُل ّللَاَِّ صلَّى ّللَاَُّ عليِه وسلَّم    .َبِني ُقريظَة َفقاِتْلُهمْ 
 : في النَّاسِ 

  
َ
ة
َ
ظ

ْ
ي
َ
ر
ُ
نِي ق

َ
 إالَّ يف ب

َ
ر
ْ
ص

َ
 الع

ٌ
د
َ
 أح

َّ
ن

َ
ي
ِّ
ل
َ
ص

ُ
 صحيح البخاري  ال ي

حتَّى  ُنَصلِ ي  ال  َبْعُضُهْم:  َفَقاَل  الطَِّريِق،  في  الَعْصَر  َبْعُضُهُم  فأْدَرَك 
فإنما أراد فقط أن يجعلنا نسرع في  ْم: َبْل ُنَصلِ ي،  َنْأِتَيَها، وَقاَل َبْعُضهُ 

 .، َفُذِكَر ذلَك للنبيِ  َصلَّى هللُا عليه وسلََّم َفَلْم ُيَعنِ ْف واِحًدا منهمْ الذهاب
 التوجه لديارسرعة  هو  جميعا    فقد كان الهدف من أمر النبي للمسلمين

 تأديبهم على ما صنعوا من غدر. من أجل  بنى قريظة

 :  ملحوظة خارج السياق

انقسم العلماء بسببها    قريظة  ال ُيَصلَِّينَّ أَحٌد الَعْصَر إالَّ في َبِني عبارة :  
إلى  السيما فى األمور المستحدثة  من النصوص عند استنباط األحكام

 ثاني   وفريق  ماذا قال؟"،يقول "فينظر للنص و لفظ  يهتم بالفريقين : فريق  
وإن كان في رأيي أن    ؟".ماذا أراديقول "للنص و بالمعنى فينظر    يهتم

األصل  أفضل ما قيل في هذا الخالف هو القاعدة األصولية التي تقول:  
)بمعنى أننا في أمور في العبادات التعبد دون االلتفات إلى المعاني  
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حرفيا( النص  نطبق  حياة في  أما    ،العبادات  فى  تدخل  التى  األمور 
  إلى األسرار والحكم والمقاصد النظر  هو فاألصل فيها  الناس ومعاشهم

 )بمعنى نبحث عن مراده من هذا القول(. 

خمًسا وعشِريَن   بنى قريظة َرسوُل ّللَاَِّ صلَّى ّللَاَُّ عليِه وسلََّم    ثم حاصر
قالوا ننِزُل على ُحْكِم سعِد بعثوا لرسول هللا ف  ،البالءُ   عليهم  َلْيلًة فلمَّا اشتدَّ 

معاذ   بهموكانوا    ،بِن  سيرفق  أنه  فظنوا  الجاهلية  في   ويقترح   ،حلفاءه 
كما   البالد  عن  معجالءهم  حلفاء   حدث  وهم  قبل  من  النضير  بني 

  ،بن سلول  عبد هللا ابن أبيوقتها  تشفع فيهم رئيس الخزرج    وقدالخزرج  
فظن يهود بنى قريظة أن سعد بن معاذ سيرفق بهم فطلبوا أن يكون هو  

 الحكم. 

و حلفاُؤَك  يا وهم يقولون:ار  وَحفَّ بِه قوُمُه  على حم  سعدفُأِتَي ب أبا َعمر 
حتَّى إذا دنا   ،ال يلتِفُت إليِهمْ سعد و  ،فارفق بهم وَمواليَك ومن قْد َعِلمتَ 

 : من ُدوِرهُم التفَت إلى قومِه فقالَ 

 الئِمٍ  
َ
ة
َ
م

ْ
هِ لو

َّ
 يف الل

َ
 يل أن ال ُأبايل

َ
   .قد آن

 ،إنها الخيانة العظمى وقت الحرب  ،يسيرة إن فعلة اليهود لم تكن فعلة  
َفَلمَّا    . وتعريض المسلمين إلى خطر محقق مع نقض العهود والمواثيق

 :  للحضور َقاَل َرُسوُل ّللَاَِّ صلى هللا عليه وسلمموكب سعد َدَنا 

  
ْ
م

ُ
دِك

ِّ
ي
َ
ى س

َ
وا ِإل

ُ
وم

ُ
 ق
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ُحْكِمَك،  لسعد   صلَّى ّللَاَُّ عليِه وسلَّم  وقال َعَلى  َنَزُلوا  َهؤاَُلِء  ِإنَّ  فقال : 
 ؟وعلى من هاهنا  :سعد  قالوا: نعم، قال  ؟حكمى ملزم لكم  :سعد لقومه

لكن من تأدبه رفض   ؟أيضا  رسول هللاملزما ل  ىبمعنى هل سيكون حكم
أي أن  .  " نعم"    :. فقال رسول هللا.إجالال له  أن يصرح باسم رسول هللا

 :  سعد َقالَ ف  .ولن يناقشه أحد أحد  هيعقب عليال ملزم للجميع حكمك 

 
ُ
ة
َّ
ي
ِّ
ر
ُّ
ى الذ

َ
ب
ْ
س

ُ
 ت

ْ
َأن

َ
، و

ُ
ة
َ
اتِل

َ
ق
ُ
 امل

َ
ل

َ
ت
ْ
ق
ُ
 ت

ْ
 َأن

ُ
م

ُ
ك
ْ
ي َأح

ِّ
ن إِ

َ
   .ف

الَمِلكِ 2  َقالَ ف ِبُحْكِم  ِفيِهْم  َحَكْمَت  »َلَقْد  سبع   :  فوق  من 
 . رواه الشيخان. سماوات

 : ثمَّ دعا سعد  فقالَ 

  
َّ
هم

َّ
  الل

ْ
  إن

َ
  كنت

َ
يت

َ
ك  على  أبق

ِّ
بِي

َ
ا قريشٍ  حربِ  من ن

ً
  شيئ

ا فأبِقني
َ
  وإن هل

َ
  كنت

َ
ني قطعت

ْ
 فاقبِض

ْ
م

ُ
 وبينه

ُ
 بينه

َ
 احلرب

 
َ
 إليك

 الخيمةإلى  سعد  رجَع  ف  ،الذى كان قد أوشك على الشفاء    جرحهفانفجَر  
  بالمسجد.
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  وفاة سعد

أوشكت الحكاية على النهاية، فعند هذا الحد كانت أركان دعوة  ،  اْلن
غزوة ف   شيءمن حرب قريش    فلم يبقسعد التي دعا بها قد اجتمعت...  

قريش مع  الحروب  آخر  هي  بني ،  األحزاب  في  سعد  حكم  نفذ  ولقد 
وبقيت الشهادة   ....وقرت عينه بما رأي فيمن خانوا هللا ورسوله  ،قريظة

 .. .م الخندق شهادة وقد كان يو التي طلبها من ربه بأن يكتب له جرحه  

فاجلرح الذي ما قطر قطرة منذ دعا سعد ربه بهذه الدعوة.. 
 ن،فجر اآلان

وجاء أبو ،  فجعلت الدماء تسيل على رسول هللا  ،فاحتضنه رسول هللا 
   :فقال  ثبات عند الشدائدفي الهو    نْ وهو مَ   رضي هللا عنهلصديق  بكر ا

 على سعد اهوانكسار ظهر
  2الرسول  ومكث سعد بن معاذ بعد ذلك ساعات ظن فيها  

 بعمامة ا.. فجاءه جبريل معمم.فرجع إلى بيته  بدأ في التعافىأنه ربما 
   :فقال ،من إستبرق 

واهتز  من هذا الذي فتحت له أبواب السماء ،اهلل يا نبي
   ؟ملوته عرش الرمحن 



 
20 

فخرج رسول   .ال أعلم لكني تركت سعد بن معاذ ينزف  :2  قال
وأسرعوا حتى تقطعت نعالهم   ،هللا مسرعا يجر ثوبه وخرج الصحابة معه

   :فقال 2  فتعجبوا من سرعة الرسول

كما غسلت   إني أخاف أن تسبقنا إليه املالئكة فتغسله
 حنظلة 

حنظلة بن أبي عامر رضي  يقصد بهذه العبارة    2والرسول  
تزو ج من جميلة بنت عبد    وكان قد أحد شهداء غزوة أحد،    وهو  هللا عنه

هللا بن أبي  ابن سلول، وكان زواجه منها في الليلة التي صبيحتها غزوة  
عندها، فأذن  أحد، واستأذن حنظلة النبي صلى هللا عليه وسلم بالمبيت 

من    له بذلك، وعندما سمع المنادي ينادي للجهاد خرج دون أن يغتسل
 : رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ، فقالالجنابة

 
ُ
ه املالئكة

ْ
م غسلت

ُ
 صاحبك

ّ
 صحيح ابن حبان  .إن

  2حضر رسول هللا  تصف السيدة عائشة ذلك اليوم فتقول: و 
وعمر   بكر  سعد    إلىوأبو  بها  مات  التي  هللا الحجرة  رسول  فدخل 

وهللا ما وجدت مكانا في  :2  عليه حجرته وقال 2
..  .رفع لي ملك جناحه فدخلت   الحجرة من تزاحم المالئكة عليه حتى

 : لسعد فقال 2ونظر رسول هللا 



 
21 

 ،فقد أجنزت اهلل ما وعدته ، جزاك اهلل خريا سيد القوم" 
 "   كوعد ما اهلل ولينجزنك

َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ، ِإنِ ي أَلَْعِرُف ُبَكاَء َأِبي َبْكر  ِمْن ُبَكاِء تقول عائشة: 
َقاَل ّللَاَُّ  َوَأَنا ِفي ُحْجَرِتي ، َوَكاُنوا َكَما ،  .  ىئ ڑ ڀڀ ڀ يئ : ُعَمَر 

 صحيح ابن حبان 

رواه النسائي "    َسْبُعوَن َأْلًفا ِمَن اْلَماَلِئَكةِ   "وخرجت جنازة سعد ونزل فيها  

كان نعشه  إال أن    اعظيم  اورغم أن سعد كان رجال ضخم  ،وصححه األلباني
، َفَبَلَغ َذِلَك النَِّبيَّ !!: َما َأَخفَّ َجَناَزَتهُ وصرح بذلك المنافقون فقالوا  اخفيف

رواه الترمذى وصححه .  »ِإنَّ الَماَلِئَكَة َكاَنْت َتْحِمُلهُ َصلَّى ّللَاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل:  

اْهَتزَّ َعْرُش الرَّْحَمِن ِلَمْوِت َسْعِد   َقاَل صلى هللا عليه وسلم: » و   األلباني.
 ».    .(مسلمو )البخاري ْبِن ُمَعاذ 

)اْهَتزَّ َعْرُش الرَّْحَمِن ِلَمْوِت َسْعِد   معنىقال اإلماُم النووي )رحمه هللا(:  
 )   .َتَحرُّك َفَرًحا ِبُقُدوِم ُروِح َسْعد   أىْبِن ُمَعاذ 

 ولكن ال ندرك نحن تصرفاتها  وتتفاعل  بصفة عامة تتأثر  هللا  ومخلوقات
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ يئ

تعالى عن الحجارة   ذكر سبحانه وكما  و   ىئ ہ ڻۀ ڻ ڻ ڻ

 . ىئ ۅ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ يئ
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 ،وضع سعد في قبرهو   ،وحفر لسعد قبره بالبقيع وكان يفوح المسك عليهم
هللا فقال  2  ورسول  القبر  على  العبد ل  عجبت  :قائم  هذا 

السماء أبواب  له  وفتحت  الرحمن  عرش  لموته  اهتز  الذي   ،الصالح، 
:  2وعن ذلك يقول    ،عنهج هللا  رَّ في قبره ثم فَ بشدة  عليه  ُضِغط  

حديث .  "َنَجا َسْعُد ْبُن ُمَعاذ  لِإنَّ ِلْلَقْبِر َضْغَطًة، َلْو َكاَن َأَحد  َناِجًيا ِمْنَها  
 صحيح 

 ءشيوهذه الضغطة ليست من عذاب القبر في    :يقول اإلمام الذهبي
يجده المؤمن كما يجد ألم فقد حبيبه في الدنيا وكما يجد    بل هو أمر 

. فهذه كلها .ونحو ذلك  ،المرض وألم الموقف وهول الحساب  من ألم
القبر وال عذاب من عذاب جهنم  العبد وما هي من عذاب  تنال من 

وال راحة للمؤمن دون    ، ولكن العبد التقي يرفق هللا به في بعض ذلك
  .بهر  لقاء

 ،تحادر على لحيته  2ولما انصرف رسول هللا جعلت دموعه  
 : 2 فقال  ،هبتند تبكى و وسمع أم سعد 

 ة كاذبة إال أم سعد "ب " كل ناد
الميت    والنساء يودعون  لهيعددون  (ويندبونه  عادة  ليست    ( فضائل 

مهما عددت من فضائله فإنها ال تكون ف  ،إال أم سعد  ،والناس تعلم ذلك
كل نادبة كاذبة    2وهذا معنى قوله    ، فسعد كله فضائل  ،كاذبة
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ول من ضحك أأم سعد إن ابنك   يا"  : ثم التفت إليها وقال .إال أم سعد
 .والحديث رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح هللا له "

   :وكان الرسول قد دعا لسعد قبل وفاته فقال

ى وقض ،" اللهم إن سعدا قد جاهد يف سبيلك وصدق رسولك
 الذي عليه فتقبل روحه خبري ما تقبلت به روحا" 

   ففتح سعد عينه ثم قال: 

 إني أشهد أنك لرسول اهلل  ، السالم عليك يا رسول اهلل
 .آخر كلماته هذه هي فكانت

وعمره   ،وذلك في السنة الخامسة من الهجرة  ، ثم مات رضي هللا عنه
 . سنة 37
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 سعد بعد وفاته

  2وظل اسم سعد بن معاذ حاضرا ال يغيب عن رسول هللا  
، َفَعِجَب (َحِريرِ )  أُْهِدَي ِللنَِّبيِ  صلى هللا عليه وسلم ُجبَُّة ُسْنُدس  حتى أنه  

( َسْعِد   النَّاُس ِمْنَها، َفَقاَل: »َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّد  ِبَيِدِه، َلَمَناِديلُ  )َجْمُع ِمْنِديل 
   .رواه البخاري . لَجنَِّة َأْحَسُن ِمْن َهَذا ْبِن ُمَعاذ  ِفي ا

اسم    واستمر . ى هللا عنهومثل سعد ال ينسى فضله وال يخمل ذكره رض
فهذا عمر بن الخطاب بعد سنين طويلة   ،سعد بن معاذ ال ينساه أحد

القرابة من  حسب  الناس  فيرتب  الدواوين  بتدوين  يأمر  سعد  وفاة  من 
إلى   وصلوا  فلما  هللا  نرتبهمرسول  سألوه كيف  وا  أابد  :قال  ؟األنصار 

  .برهط سعد بن معاذ ثم األقرب فاألقرب من سعد بن معاذ

 وفى الختام، 

أنا فيهن َثالث  َأَنا ِفيِهنَّ َرُجل  )َيْعِني    :سعد بن معاذ عن نفسه  يقول 
َما َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل   : ( َوَما ِسَوى َذِلَك َفَأَنا َرُجل  ِمَن النَّاسِ رجل مميز

  ، ّللَاَِّ َصلَّى ّللَاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َحِديًثا َقطُّ ِإال َعِلْمُت َأنَُّه َحقٌّ ِمَن ّللَاَِّ َعزَّ َوَجلَّ
َوال ُكْنُت ِفي َصالة  َقطُّ َفَشَغْلُت َنْفِسي ِبَشْيء  َغْيِرَها َحتَّى َأْقِضَيَها، َوال 

َقطُّ  َجَناَزة   ِفي  َحتَّى ُكْنُت  َلَها،  َوُيَقاُل  َتُقوُل،  َما  ِبَغْيِر  َنْفِسي  ْثُت  َفَحدَّ  
  :وهو من سادة التابعين قال سعيد بن المسيب .َأْنَصِرَف َعْنَها

 . هذه اخلصال ما كنت أحسبها إال يف نبي
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ة(  كلمة أخرية )قيمة احليا

وبعد إصابته لم يدع هللا أن يطيل   سنة ،  37مات سيدنا سعد وعمره  
في عمره إال فقط إذا كان اليزال هناك حرب قادمة مع قريش. أليس 
غريبا أال يتمنى اإلنسان أن يشفى ويطول عمره؟ كيف كان ينظر هؤالء 

 الناس لمعنى الحياة في هذه الدنيا؟

المتأمل فى آيات القرآن التى تتحدث عن الحياة يجدها ال تخرج عن  إن  
 هذه الحياة:ل ومتناقضين حديث عن جانبين متباعدينال

الجانب األول أن هذه الحياة دار للفتن والشهوات والمتع الزائلة وهى  ف
  :قصيرة حقيرة فانية 

ْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر  •  َوما اْلَحَياُة الدُّ

ْنَيا ِإالَّ َلِعب  َوَلْهو   •  َوَما اْلَحَياُة الدُّ

ْنَيا ِفي اْلِخَرِة ِإالَّ َقِليل   َفَما َمَتاُع الْ  •  َحَياِة الدُّ

ْنَيا َواَل َيُغرَّنَُّكم   • نَُّكُم اْلَحَياُة الدُّ َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ َوْعَد ّللَاَِّ َحقٌّ َفاَل َتُغرَّ
ِ اْلَغُروُر   وغير ذلك من اْليات.  . ِباَّللَّ

لما حرك ساكنا لحياة  الجانب فقط من معاني اهذا  ولو طبق اإلنسان  
 . عدا عن دار الفتن  ولجلس فى صومعة ينتظر الموت القريب مبت
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ن تفهم بمعزل عن اْليات الواردة فى  القرآن أ  ينبغيال    اْلياتومثل هذه  
 اإلنسانية.عند التعريف بالجانب االخر من الحياة 

 الحياة  االستمتاع بمباهجفي آيات القرآن فتتحدث عن  الجانب الثانى  أما  
ة بالغة يجب الحياة لها قداستها ولها حرم  أنالتأكيد على  ، و فى الحالل

 :المحافظة عليها

ْزِق ُقْل   • ِ الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيِ َباِت ِمَن الرِ  َم ِزيَنَة ّللَا  ُقْل َمْن َحرَّ
ُل   ْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَفصِ  ِهي ِللَِّذيَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَياِة الدُّ

 اْلَياِت ِلَقْوم  َيْعَلُمونَ 
 وال تنس نصيبك من الدنيا "  •

ُموْا َطيِ َباِت َما َأَحلَّ ّللَا ُ َلُكْم َواَل َتْعَتُدوْا ِإنَّ   • َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل ُتَحرِ 
 ّللَا َ اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن 

ْنَيا •  اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

َذَكر   • مِ ن  َصاِلًحا  َعِمَل  َحَياًة  َمْن  َفَلُنْحِيَينَُّه  ُمْؤِمن   َوُهَو  ُأنَثى  َأْو   
 َطيِ َبةً 

هو المدخل لمعرفة  المتناقضين  التكامل بين هذين الجانبين  والحق أن  
على التوازن    الجيل األول من المسلمينتربى    ، وقد جوهر هذه الحياة  

فى فهم قيمة هذه الحياة ، فال يكاد المسلم يسرف ويطغى فى تحصيل  
الجانب  الم الجانب    ول األتع من  يذكره  الدنيا   الثانىحتى  هذه  بقيمة 
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ى ليضبط له  نسرف فى الزهد جاء الجانب الثاأمقارنة باْلخرة ، وإذا  
 الميزان.

 ون ضنيمتى    وافهما متكامال للحياة فعلم  لقد كان لدى المسلمين األوائل
بها، ومن هنا نشأ   ون يضا متى يضحأ  واعليها وعلم  ون حرصويبها  

مفهوم االستشهاد والموت فى سبيل هللا فاإلنسان ربما يضحى بكل رأس 
 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ يئماله إذا كانت الصفقة مضمونة،  

 ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى

 ی ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ

وأهميتها    ىئ حئ جئ قيمتها  صارت  نفس  على كل  الغالية  فالحياة 
، وصار يعرف متى يحرص عليها واضحة فى عقل وقلب كل مسلم

 . ومتى يضحى بها

وأبرز مثال على الفهم العميق لقيمة الحياة ما حدث مع الخنساء فى  
فى تاريخ اإلنسانية الجاهلية واإلسالم ، ففى الجاهلية أقامت أكبر مندبة  

   :صخر على أخيها 
 ارُ ـــَوإِنَّ َصخراً إِذا نَشتو لَنَح            اـــَوإِنَّ َصخراً لَواِلينا َوَسي ُِدن

 ارُ ــَوإِنَّ َصخراً إِذا جاعوا لَعَق            َوإِنَّ َصخراً لَِمقداٌم إِذا َرِكبوا

 ارُ ـــــــــَرأِسِه نَكأَنَّهُ َعلٌَم في           داةُ بِهِ ـــَوإِنَّ َصخراً لَتَأتَمَّ الهُ 
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" يابنى  قائلةاءها األربعة يوم القادسية نودعت أبفقد فى اإلسالم أما 
  عد هللاأ  نكم لبنو أب واحد " وقد تعلمون ماإ ،وهللا الذى ال إله إال هو

فلما علمت باستشهادهم ما زادت ،  للمجاهدين فامضوا مستبصرين"
باستشهادهم. فقد فهمت أخيرا قيمة     الحمد هلل الذى شرفنى :ن قالتأ

 . ومتى يكون فقدها مكسبا الحياة

 األلمعيالصحابي  وقد كنت أعجب لماذا اختار عمر بن الخطاب ذلك  
الهجرة الخالدة  حادثة  اإلسالم  أيام  من  غيرها  تاريخ   دون  بها  ليؤرخ 

 ومباهجها  كانت الدنيا  في حادثة الهجرة  الصحابة  رأيت أن  ف  اإلسالم،
، فكان نجاحهم في هذا  ونصرة الدين والمحافظة عليه فى كفة    فى كفة

بدأوا  ختبار  اال أنهم  على  الحياة، مرحلة  دليل  لقيمة  الصحيح   الفهم 
واستحقت هذه الحادثة أن    وأصبحوا مؤهلين لحمل مشعل الحضارة،  

  تكون البداية لتاريخ الحضارة اإلسالمية.

كيف له أن  لإلنسان أن يجمع بين النقيضين فى نفسه :    كيفولكن  
عليه أن يعمل   وفى نفس الوقتأن الدنيا فانية ومتعها زائلة ،  يؤمن

 فيها ويعمرها؟ 

قلبه    إن مفتاح النجاح فى ذلك أن تكون الدنيا فى يد اإلنسان وليس فى 
قد أبصر القوم معنى وقيمة الحياة  ول  فعندها يمكنه أن يحقق النقيضين.
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئفاستثمروها على أفضل وجه  

 ىئ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

حب الدنيا وكراهية   حين تختل الموازين في فهم قيمة الحياة ويطغىلكن  
قال صلى  حينئذ تصاب األمة بالوهن وتتداعى عليها األمم كما  الموت  

   .هللا عليه وسلم

إن جرثومة الحضارات هى حب الدنيا وكراهية الموت وهذا ال يأتى إال 
 .معنى وقيمة الحياةإذا حدث خلل فى فهم 
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بات لكتي  هذه ا

المحاولة   تاريخنا  هذه  عبر  المميزة  الشخصيات  تاريخ  تلخيص  في 
 اإلسالمي أخذت منى سنين طويلة حتى أصل إلى هذه النتيجة.  

 
 تتميز هذه الكتيبات بما يلى: ومن وجهة نظرى 

للتأكد  الواردة فى الكتيبات تم تخريجها  النبوية  جميع األحاديث  -1
 غير موثقة.  رواية أيذكر  تجنبمع من صحتها. 

 في الشخصية.  الخلقيةو الجوانب اإليمانية على فقط  التركيز -2
لكنى أضفت كلمة   الحدود الدنيا، منعا للتطويل  فى  التعليقات -3

  .أخيرة في نهاية معظم الشخصيات للحديث عن أبرز سمة
  اللغة السهلة في الكتابة لتناسب عموم الناس. -4
 .دقيقة  20الحجم الصغير بحيث ال يستغرق قراءته أكثر من   -5

ولكنى مسلم عادى يحاول    في النهاية أؤكد على أنى لست عالم دين،
بعرض هذه النماذج من تاريخنا بالصورة الالئقة دون تزويق خدمة دينه  

 أو تزوير، بهدف االقتداء المستنير بهذه الشخصيات. 

 

  www.drgilany.com   جميع الكتيبات تجدها في موقعى

 . رحمها هللاوالدتى  على روح تعالى هذه الكتيبات وقف هلل

http://www.drgilany.com/

