بسم هللا الرحمن الرحيم
سعد بن أبي وقاص األسد في براثِنِه

سعد بن أبي وقاص رجل األزمات:
وأو ُل نقطة في َش ْخصِ يَّة هذا الصحابي الجليل أنه
أيها األخوة األكارم ،الصحابي سعْ د بن أبي وقاصَّ ،
َش ْخصِ يَّة َّ
فذةِ ،ب َمعْ نى أنه ُيمْكن أنْ يُعْ تمد عليه في أ َش ِّد ْ
ت كبيرة.
األزمات ،و ُيمْكن أنْ ُي َّد َخر ل َِح ِّل ُم ْشك ََِل ٍ
َف َس ِّي ُدنا عمر رضي هللا عنه كان أمير المؤمنين ،وقد تلقى أ ْنبا ًء م ُْؤسِ َف ًة جداً من بَلد الفُتوحات في فارس ،فقد
يوم واح ٍد أربعة آالف شهيد من أصْ حاب رسول هللا ،ولم يع ُْد يمْ لك خِياراً ،فأراد هذا الخليفة العظيم أن يقود
قُتِل في ٍ
الجيْش ممن َبق َِي من أصْ حاب رسول هللا وقادهم وخرج من المدينة ،لكنّ صحابة
وجه ََّز هذا َ
ْش إ ْنقا ٍذ ِب َن ْفسِ هَ ،
َجي َ
ْس ْ
ك المُسْ لِمين.
ت م ِْل َك ُه ،إنما هي م ِْل ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم رأوا أنَّ حياة هذا الخليفة العظيم لي َ
ِن لك ِرسالة تعْ رف لماذا ِج َ
ئت إلى الدنيا ،وتعرف عِ َظم الم ُِه ّمة التي
أتو َّقفُ قليَلً عند هذه الكلِ َمة ،أنت َكم ُْؤم ٍ
ْس ْ
ك المؤمنين ،ومن
ك أُسرتك ،وم ِْل ُ
ت م ِْلكك ،وهي قبل ُك ّل شي ٍء ِم ْل ُ
ْألقاها هللا على عا ِتقِك؟ تؤمن وتوقِنُ أنَّ حياتك لَي َ
جبًا دينيًا ،ومن هنا قال عليه الصَلة والسَلم:
هنا كانت العِناي ُة ِبصِ حَّ ة اإلنسان وا ِ
من ركب ً
مجل َِسنا...
ناقة حرو ًنا فال يقربنّ ْ
[ ورد في األثر ]

ْس ْ
الناقة الحرون هي الناقة َ
صي َ
الخطِ يرة ،يُقاسُ على هذا أ َّنك إذا ر ِكب َ
ْت
ت جاه ِِز َّي ُتها كاملة فقد َع َ
ْت مرْ َك َب ًة لي َ
ْس ْ
ْس ْ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم ،إنْ ر ِكب َ
ت مضْ بوطة فقد عصيت
ْت مرْ َك َب ًة
ت مُحْ َكمة ،وعجَلتها لي َ
مكابحُ ها لي َ
ِ
رسول هللا عليه الصَلة والسَلم.
النبي عليه الصَلة والسَلم نهى أنْ ينام اإلنسان على َس ْط ٍح ليس له سور لئَل يقع،
هـذه ال َّت ْوجيهات يُحْ َم ُل عليها أنَّ أ َّي َة م َ
ص ِّدقون
ُخاط َر ٍة يُخاطِ ُر بها اإلنسان ِب َحياته فإ ّنه يموت عاصِ يا ً ،وهــل ُت َ
ِب نا َق ًة حرونا ًَ ،فدَ َّق ْ
ُصلي
ت ُع ُن َقه ،فأبى النبي أنْ ي َ
أنَّ أحد أصْ حاب النبي وهو في ال ِجهاد عصى رسول هللا ورك َ
ْس ْ
ك
ت م ِْلكه ،إنما هي م ِْل ُ
عليه؟ لمعصيته رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم،
وركوبه نا َق ًة حرونا ًَ ،ف َحياةُ المؤمن لي َ
ِ
لمين جميعا ً ،وال سِ َيما إذا كان له عمل صالح ،وباع طويل في خ ِْدمة َ
الخ ْلق والدعوة إلى هللا عز وجل ،فعِنا َي ُت َك
المسْ َ
ْس ْ
ت أنانِيـ َّ ًة أو أَ َث َرة ،ولك َّنها مؤاثرة
ك لي َ
ِبصِ حَّ ِت َ

ْست األعْ مارُ ِب َيد هللا؟ نعم األعمار ِب َيد هللا ،ولك ُعمُر ال يزيد وال ي ْنقص ،ولكن إما أنْ
قد يسأل سائل :ألَي َ
ُتمْ ضي ال ُع ُمر الذي كتبه هللا لك هكذا صحيحً ا ،وإما أنْ تمْ ضيه هكذا طريح الفِراش ،وذلك بسبب مُخالفتك ُس َّنة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،لذلك د ِّققوا في قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم:
ت َف ُه َو َي ْ
ض ُ
ِين
ِين * َوإِ َذا َم ِر ْ
شف ِ
ِين * َوالَّذِي ه َُو ُي ْط ِع ُمنِي َو َي ْسق ِ
الَّذِي َخلَ َقنِي َف ُه َو َي ْهد ِ
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فما قال :والذي إذا أمْ رضني فهُو ي ْشفين ،قال:
ت َف ُه َو َي ْ
ض ُ
ِين
ِين * َوإِ َذا َم ِر ْ
شف ِ
ِين * َوالَّذِي ه َُو ُي ْط ِع ُمنِي َو َي ْسق ِ
الَّذِي َخلَ َقنِي َف ُه َو َي ْهد ِ
ي إلى هللا ،فأصْ ُل المرض مُخال َفة لِ َم ْنهج هللا عز
ي إلى اإلنسان ،أما الخلق فع ُِز َ
فالمرض في هذه اآلية ع ُِز َ
ُناس َبة قد ت ْقتني أحْ دث وأرْ قى ْ
وأغلى سيارة ،ومع ذلك مصانع السيارات اآلن ليس ِبإِمْ كانها أن تصنع
وجل ،وبالم َ
المكابح والزيت وقطعً ا كثيرة،
سيارة لترْ َك َبها أرْ بعين عاما ً من دون أنْ ُت َغيِّر لها بعض الق َِطع ،بل ال بد أنْ ُت َغيِّر لها
ِ
ص َّم َم ُه ِب َطريقة يمكن معها لجأجهزة واألعْ ضاء أنْ تقوم
فالتغيير ال ب َّد منه ،لكن اإلنسان لما خلقه هللا عز وجل َ
ْ
واألوردة واألعْ صاب
ِب َع َملها حتى آخر لحْ ظة في حياتك في أعلى درجة ،كالمفاصِ ل وال ُك ْل َي َتين ،والقلب والشرايين،
والعضَلت ،ولقد سمِعْ ُ
ك مفاصِ لَ ُه عن
أرض صلبة و َهرْ َول يسْ َتهْل ُ
س حذا ًء قاسِ يا ً وسار على
ٍ
ت مر ًة أنَّ اإل ْنسان إذا لَ ِب َ
ً
صلبة فإنَّ المفاصل
ص ْلبا ً واألرض
مر ٍن
ٍ
مرنة ،أما إذا كان الحِذا ُء َ
وأرض ِ
طريق تضاد الص َّْدمة ،فَل بد من حِذا ٍء ِ
ُتسْ َتهْلك قبل أوانِها.
ال ُملَ َّخص أنَّ النبي عليه الصَلة والسَلم لما نهى أن ت ْشرب مِن فم اإلناء ،وأمر أنْ تشرب الماء ثَلثاً ،وأنْ
ت ْشربه قاعداً،
ونهى كذلك أنْ تأكل أكثر من َح ِّدك الطبيعي،
مغ ً
ْست ْ
ونهى عليه الصَلة والسَلم أنْ تأكل فا ِك َه ًة لي ْ
سولة ،فمن أكل التراب فقد أعان على ق ْتل ن ْفسه ،وأيضًا
النبي أنْ تترك صحاف ِّ
ً
الطعام وقُدور الماء ْ
شوفة ،فهذا ُكلُّه من أجل الحِفاظ على حياتك.
مك
ب جداً ،وقد علِموا أنَّ ْأثمن شي ٍء
ت عصي ٍ
أيها األخوة ،أصْ حاب رسول هللا حينما رأوا خليفتهم وهو في و ْق ٍ
يمْ ِل ُك ُه المُسْ لمون حياةُ أميرهم ،فلِذلك اجْ تمع أصْ حاب رسول هللا ولَحِقوا ِب ُع َمر ،و َثنوهُ عن أنْ يقود َجيْشا ً ِب َن ْفسه ،وأنَّ
ت الرِّ دة والفِ َتن والحُ روب والفتوحات هي أثمُن شي ٍء عند المؤمنين ،فنزل
حياته اآلن في هذا الو ْقت العصيب و ْق ِ
سيّدنا عمر عند ْ
فص َم َ
ت أصْ حا ُب ُه ،وراحوا ُي َف ِّكرون ،ث َّم صاح عبد
رأ ِي ِهم ،وقال :من َت َر ْون أنْ نبْعث إلى العِراق؟ َ
ف لقد َو َج ْد ُت ُه
الرحمن بن َع ْو ٍ

أج ُّل م ُِهما ِت ِه أنْ ْ
بالمُناسبة أصْ َعبُ شي ٍء في القِيادة أنْ ْ
يختار من َح ْوله ،فإذا
يختار القا ِئ ُد أعْ وانه ،ألنَّ القا ِئ َد َ
كانوا صالِحين صلُ َح ِب ِهم المُجْ تمع ،وإذا كانوا فاسِ دين َف َسد بهم المُجْ تمع ،والنبيّ عليه الصَلة والسَلم كان ْيدعو هللاَ
ِص له،
صحُ ُه وتأم َُرهُ و ُت ْخل َ
خير ،ت ْن َ
أنْ يهيِّئ له ِبطان َة ٍ
س ّيدنا عمر أرْ سل مر ًة والِيا ً ،وقال:
س َنتِك ،وأ َّنك تصير إلى ْأربع خِاللْ ،
فاختر
روف
ُخ ْذ َع ْهدك ،وا ْن َطلِق إلى َع َملِك،
رأس َ
َ
ص ٌ
واعلم أ َّنك م ْ
ْ
اس َتهنا
قويا ً ْ
ِض ْعفِكَ ،
اس َت ْبدَ ْلناك ل َ
لِ َن ْفسك ،إنْ َو َجدْ ناك أمينا ً ضعيفا ً ْ
وسلَّ َم ْتك من َم َع َّرتِنا أمان ُتك ،وإنْ َو َجدْ ناك خائِنا ً ِ
سنا أدَ َبك ،وإنْ َج َم ْع َ
ض َّر َتين ،وإن
ف والخِيانة َ -ج َم ْعنا عليك ال َم َ
الض ْع ُ
ت ال ُج ْر َم ْين َّ -
وأح َ
وأو َج ْعنا َظ ْهركْ ،
ِبقُ َّوتِكْ ،
ور َف ْعنا لك ذ ِْكرك ،وأَ ْوطأْنا لك َعقِ َبك،
وجدناك أمينا ً َق ِويا ً ِزدْ ناك في ع َملِكَ ،
قال تعالى:
اس َتأْ َج ْر َ
َقالَ ْت إِ ْحدَا ُه َما َيا أَ َب ِ
ي ْاألَمِينُ
ت ا ْل َق ِو ُّ
ج ْرهُ إِنَّ َخ ْي َر َم ِن ْ
ت ْ
اس َتأْ ِ
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قال عم ُر :من هو؟ قال :األسد في برا ِثنِه سعْ ُد بن مالك الزهري
أيْ سعْ ُد بن أبي وقاص ،هذا الصحابيّ الجليل يتي ُه على أصْ حاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم ،يتي ُه ليس
ِب َمعْ ناها اللغوي وإنما ِب َمعْ ناها ال َمجازي ،فالنبي لما قال:
ال حسد إال في ا ْثنتين...
يخشى الف ْقر فأنت َت ْغ ِب ُ
الح َسد ،قالوا :ال ِغبْطة ،فإذا كان لك أخ يُعْ طي عطاء من ال ْ
ط ُه،
ال ُعلَماء لما فسَّروا هذا َ
الناس عِ ْلما ً ي َُؤ ِّث ُر فيهم ،فأنت تغبطه كذلك،
أو لك أخ ي ُْلقي على
ِ
وكان النبي عليه الصَلة والسَلم كلما دخل عليه سعْ ُد بن أبي وقاص يُداعِ ُب ُه ،ويقول:
هذا خالي ،أروني خاالً ِم ْثل خالي
ورضا ُء النبي عليه الصَلة
ُداع َب ُة النبي ألصْ حابه تعْ ني أ َّن ُه
ٍ
ُداع َب ُة النبي شيء ثمينَ ،فم َ
وم َ
راض عنهمِ ،
والسَلم هو َعيْنُ رضاء هللا عز وجل ،ألنَّ النبي شفاف ،وليس له ذات ْ
اإللهيَّة ،فإذا
إطَلقا ً ،بل يَشِ فٌّ عن الحقيقة
ِ
ِ
رضي هللا عنك َرضِ َي عنك رسوله وإذا رضِ َي عنك رسوله رضي عنك هللا عز وجل،
ترتيبته في اإلسالم:
سعدا أسلم وكان ترتيبه في اإلسَلم الرجل الثالث ،فقال رضي هللا عنه :لقد أتى عليَّ يوم وأنا ُثلُ ُ
يبدو أن ً
ث
اإلسَلم ،لذلك فالسابقون السابقون لهم أجر عظيم.

النبي عليه الصَلة والسَلم لمَّا كان في َّ
الطائف ،من م ّنا يمشي ثمانين كيلومترً ا على قدميه؟ والطريق وعْ ر
ً
حديثا أنْ يش ُّقوه بالجبال إال باآلالت الضخمة ،والمهندسون الكبار عجزوا عن ِّ
شق هذه الطرق،
صعب ،وما تمكنوا
إالّ بعد أنْ قام أصحاب الخبرة في ِّ
شق الطرق ،وف َّك ُكوا اآلالت قطعة قطعة حتى استطاعوا أن يش ُّقوا الجبال ،فكيف
صعد النبي عليه الصَلة والسَلم إلى َّ
الطائف؟ هل صعد لل َّت َن ُّزه؟ صعد لِ َي ْلقى المُعارضة والتكذيب والس ُّْخ ِر َية
والضَّرْ ب ،هكذا كان النبي عليه الصَلة والسَلم،
بكر،
أسْ لم على يد أبي ٍ
فأنت قد تكون فرْ داً ،وقد تكونُ أُم ًَّة ،فإذا َبذ ْل َ
خبْرتك ،ومن و ْقتك ومالك
ت من ذات ن ْفسك ،من عِ ْلمك و ِ
ت عليهم إلى أنْ َ
ت ِبأيْديهم إلى هللا عز وجل فاسْ تقاموا على أمر هللا ،كلما ْأل َقي َ
أخ ْذ َ
وص َبرْ َ
ْت عليه
وجُ هْدك لآلخرينَ ،
ْن لك.
نظر ًة يدخل إلى ْقلبك سرور ال يعْ لمه إال هللا ،هذا قُرَّ ة َعي ٍ
لذلك أهْ لُ َك الحقيقيُّون هم الذين اهْ َتدَ وا على َيدَ ْيك ،وآباؤك الحقيق ُّيون هم الذين أسْ دَوا إليك الهُدى ،مر ًة قال
أح ُدهم :آباؤُ ك ثَلثة:
وأب هداك إلى هللا،
وأب َز َّو َجكٌ ،
أب أ ْن َج َب َكٌ ،
ٌ
ك كان له فضْ ل كبير عليك ،ألنه سبب وُ جودك ،ولكن هذا الوُ جود ي ْنتهي عند ال َم ْوت ،فإذا ا ْنتهى
فالذي أ ْن َج َب َ
الوُ جود ا ْنتهى فضْ ل األب ،والذي زوَّ َجك أب آخر له فضْ ل عليك ،ولكن حينما ي ْنتهي الزواج بالموت ي ْنتهي َفضْ لُ ُه،
أما الذي هداك إلى هللا َ
فالخيْر الذي جا َء َك من قِ َبلِه يسْ تمرّ معك إلى أبد اآلبادَ ،سألني أحدهم فقال :أيُّهم أعظم؟
ت :حسب ال ُم َّدة ،فعلى َق ْدر ال ُم َّدة التي ت ْنتفع بها منه ،لكن ْأكم ُل شي ٍء أنْ يقول المر ُءَ :ت َعلَّ ُ
فقُ ْل ُ
مْت على يد والِدي ،فإذا
زوجك هو الذي هداك كذلك من
كان األب الذي أ ْن َج َبك هو الذي هداك فهذا من أرْ َو ِع ما يكون ،أو أنَّ األب الذي َّ
ب فشيء رائِع.
أرْ َو ِع ما يكون ،فأنْ َتجْ َتم َِع أُبُوَّ تان في أ ٍ
الشهادة العليا التي حازها سعد بن أبي وقاص من رسول هللا:
أيها األخوة ،ال يوجد صحابي جليل فداهُ النبي عليه الصَلة والسَلم ِبأ ُ ِّم ِه وأبيه إال سعْ د بن أبي وقاص،
فعنْ َعلِيٍّ َرضِ َي َّ
هللا ُ َع ْن ُهَ ،قا َل:
َ
صلَّى َّ
سم ِْع ُ
سم ِْع ُت ُهَ ،يقُول ُ َي ْو َم أ ُ ُحد ٍ:
سلَّ َم َج َم َع أَ َب َو ْي ِه ِألَ َح ٍد إِ َّال ل َِس ْع ِد ْب ِن َمالِكٍ َفإِ ِّني َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
ت ال َّنبِ َّي َ
َما َ
س ْعدْ ،ار ِم فِدَا َك أَبِي َوأ ُ ِّمي
َيا َ
[أخرجه البخاري في الصحيح عن علي]

أيها األخوة ،لو سأل ُتم ك َّل الناس العُقَلء وخاصَّتهم عن أعْ لى شي ٍء ُيمْكن أن تصِ ل إليه لَقالوا :هو أنْ يرْ ضى
هللا عنك ،ألنه إذا رضي عنك أرْ ضى عنك ُك ّل شيء ،وإذا أَحبَّك هللا ْألقى ُحبَّك عند ُك ِّل الناس:

يُنادى له في ال َكون أ َّنا نحبُّه*** َف َيسْ مع من في ال َكون أمر ُم ِحبِّنا

َّك ُك ّل شيء ،وإذا َ
أطعْ َ
ْت هللا هابك ُك ُّل شيء ،وإذا ِخ ْف َ
فإذا ِهب َ
ت هللا
أحب َ
أحبَّك هللا َ
ت هللا خافك ُك ّل شي ٍء ،وإذا َ
أطاع َك ُك ّل شيء ،وإذا أ ْق َب ْل َ
ت على هللا أ ْقبل عليك ُك ّل شيء،
َ
ليس هناك شيء أشقى من أن تعيش في َس َخط هللا ،وأنْ يكون عملك و ِم ْه َن ُتك و َكسْ بك في َس َخط هللا ،و ْق ُ
ت
فراغه في َس َخط هللا ،ولَهْوُ هُ في َس َخط هللا ،و ِج ُّدهُ في َس َخط هللا ،و َس َفرُ ه في َس َخط هللا ،فهذا هو الشقيّ  ،الذي يرى
ال َمعْ صِ َية حَلالً.
إذاً :لمَّا قال له النبي صلى هللا عليه وسلّم :اِرْ ِم َسعْ ُد فِداك أبي وأُمِّي ،فهذه أكبر شهادة ،ومرَّ ة ثانية أقول :إذا
أَ َح َّب َك المؤمنون فهذا ِوسا ُم َش َرفٍ ،
ما هي األسلحة التي كانت في جعبة سعد بن أبي وقاص؟
سيّدنا سعْ د بن أبي وقاص كان يقول:
س ْه ٍم في سبيل هللا
رج ٍل من ال َع َرب رمى ِب َ
ألول ُ ُ
وهللا إني َّ
هذا الصحابي الجليل معه سِ َلحان قويَّان :رُ مْحُ ُه و ُدعاؤُ هُ ،فقد كان مُسْ تجاب الدعوة ،لماذا كان مُسْ تجاب
الدعوة؟ ألنَّ النبي عليه الصَلة والسَلم دعا له أنْ يكون مُسْ تجاب الدعوة ،فقال:
دَع َو َت ُه
اللهم سدِّ دْ َر ْم َي َت ُه ،وأ ِج ْب ْ
تخ ُد ُم إ ْنسانا ً
خرجت من أعماق قلبه ،أُحِبّ أن أربط الماضي بالحاضِ ر ،والسيرة منهج في َحياتِنا ،أحْ يانا ً ْ
خ ِْدمةَ ،ف َيقول لك :و َّف َقك هللا وأح َسن إليك ،وجزاك هللا عنا ُك ّل خيرَ ،تشعُر أنها خرجت من أعمق أعْ ماقه ،فهذه
الدّعْ وة أيها األخوة ،وهللا خير لك من الدنيا وما فيها.
ُ
ب بارٍّ لِوالِدَ يْه ِل َيسْ أ َ ْل ُه
خالق ال َك ْون معك ،ولذلك قال العلماء :إذا ْالتقى اإل ْنسان ِبشا ٍ
َلح،
إنّ الدعا ُء أكبر سِ ٍ
جعلَ ُه مُسْ تجاب الدعوة.
كان باراً ِبوالِدَ ْي ِه فقد ْأك َر َم ُه هللا بأنْ َ
الدعاء ،ألنَّ دعاءهُ مُسْ تجابَ ،ف َمن َ
جاب دعْ َو ُتك هذه من إكرام هللا لك ،وإحدى كرامات المؤمن أنْ يجْ َعلَ ُه هللا ُ مُسْ تجاب الدَّعْ وة.
ِبالمُناسبة ،أنْ ُتسْ َت َ
غيرته على أصحاب رسول هللا:
ْ
وطلحة والزبير فنهاهُ فلم ي ْنت ِه ،فقال لهْ :أدعو
يُرْ وى أنَّ سيّدنا َسعْ د رأى َرجُ َلً يسُبُّ علِيا ً كرَّ م هللا وجْ هه
ف سعْ ُد وتوضَّأ وصلى ْ
رك َع َتين ،ث ّم رفع يديه ،وقال :اللهم إنْ
ص َر َ
عليك ،فقال الرجل :أراك تهددني كأ َّنك ِنبيّ  ،فا ْن َ
ت منك لهم الحُسنى ،وأنه قد أسْ َخ َطك َس ُّب ُه إياهم فاجْ َع ْل ُه ً
كنت تعلم أنَّ هذا الرجل قد َسبَّ أ ْقواما ً قد َس َب َق ْ
آية وعِ بْرة،
الوقت اليسير حتى َخ َر َجت من إحْ دى الدور نا َقة شاردة ال َيرُ ُّدها شيء ،فدخلَ ْ
ُ
ت في ِزحام الناس كأنها
يمْض إال
ولم
ِ
زالت َت ْخ ِب ُ
تب ُ
ْ
ْحث عن شيء ،ث َّم ا ْق َت َح َمت الرجلَ ،
ط ُه حتى مات.
وأخ َذ ْت ُه بين قوا ِئمِها ،وما

مْت أحداً
فإذا ظلَ َ
وكان ضعيفا ً ،وقال لكَ :شكو ُتك إلى هللا فإذا كنت تعْ رف هللا فَل بد أنْ ترْ جف مفاصِ لك،
َ
قالوا لك :فإنّ القانون إلى جانبك ،وخصمك ضعيف ،ومعه وثيقة ،وأقام دعوى عليك ،وتخلَّصٍ ت منها عن طريق
َ
القاضي ،وقُ َ
فاحذرْ .
لت له :هذا الحاضر وا ْشرب البحر اآلن ،فقال لك :شكو ُتك إلى هللا،
َيرْ وون ِقصَّة قد تكون رمْزيَّة ولك َّنها م ِّ
ُؤثرة ،أنَّ رجُ َلً كان يأكل مع ْ
زو َجتِه الدجاج ،فإذا بالباب ي ُْطرق،
ِ
فقا َم ْ
ت لِ َترى من الطارق ،فإذا بالباب سائِل ،فالزوجة أرادت أنْ ُت ْطعم ذاك السائل ،ولِ ُبخل الزوج صار يسبّها
اطرُديهَ ،ف َط َردَ ْتهُ ،وعادت ،وال زالت العَلقة تسوء بينه وبيْنها إلى أنْ طلَّقها ،وبعد ْ
وي َع َّنفُها ،وقالْ :
تطليقها َت َزوَّ َجها
إ ْنسان آخر فقير ،وهذا اإلنسان أخذ هللاُ ِب َي ِد ِه حتى أصْ بح َغنِ ّيا ً ،ومرَّ ًة كانت َتجْ لِسُ معه يأكَلن الدجاج ،وإذا بالباب
وعادَت مُضْ َطربة فقال لها :ما بك؟ فقالت :ال شيء ،سائِل ،فقال :من هذا السائِل؟! قالَ ْ
ْ
ت :إنه ْ
زوجي األول،
ي ُْطرق،
قال :أَ َتعْ لمين من أنا؟ أنا السا ِئ ُل األول ،هللا أكبر.
أحْ يانا ً يتوفى الرجل ،فإذا باالبن األكبر يأخذ ك ّل ثروة أخوته الصِّغار ،واألم معه ،ويسْ تولي على البيت
والمزرعة ،و ُي َكلِّف أخوته البنات بأنْ يو ِّك ْل َنه وكالة عامَّة ،فيحتال عن طريق تلك الوكالة ،و َيحْ رُ ُمهُنّ ميراثهن،
ويظنّ أنه قد فاز ،ونسي أنّ هللا عز وجل قادر على أنْ يجعله يشتغل بعد حين أجيراً عند ْ
أخوته الصِّغار ،وقد وقع
الكثير من هذا ،وهللا ي ْم َت ِح ُنك ،وبعْ د حين يأتي الر ّد ،فما معنى قوله تعالى:
ص ّفا ً
ص ّفا ً َ
اء َر ُّب َك َوا ْل َملَ ُك َ
َو َج َ
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الحبْل ،فإذا به ت ِج ُده يتعالىْ ،
ويغتصب وي ْنتهك أعْ راضً ا،
لقد َفس ََّرها العلماء :جاء أمر ربِّك ،وهللا ُ يُرْ خي لك َ
ُ
وقت الحساب ،فتأتي األمور على خَِلف ما يريد ،وعندها يُدمِّره
وي ْقهر الضعيف ،إلى أنْ يأتي أمرُ هللا ،عندئ ٍذ يأتي
هللا عز وجل جزا ًء وفا ًقا.
وصيته المالية:
سيدنا سعد ،هذا الصحابي الجليل كذلك ِقصَّته غريبة ،فقد كان َغنِياً ،ولكن قيلَ :قلَّما يجْ تم ُع الما ُل الوفي ُر مع
الحَلل ،أما هذا الصحابي كانت أمْواله كثيرة من َوجْ ٍه حَلل ،فالمال الوفير إذا لم ت ُكن لصاحبه اسْ تِقامة فإ ّنه ي َُظنّ
أنه مال حرام ،أقولُ :ي َظنُّ  ،ال على اليقين ،فسيّدنا سعد اجتمع عنده الحَلل َ
الطيِّب الكثير ،لكن هناك من تجده
فق ً
كنت أ ُ ْن ُ
ُ
مئة في
أسْ تاذاً في فنِّ ال َكسْ ب ،وأُسْ تاذاً في العطاء ،فماذا قال سيّدنا ابن َع ْوف :يا رب ،وماذا أصْ نع إذا
الصباح َفي ُْؤتيني هللا ْألفا ً في المساء؟
اصَ ،قا َل:
ْن أَ ِبي َو َّق ٍ
َعنْ َسعْ دَ ب ِ

دَاع مِنْ َو َج ٍع أَ ْ
تَ ،فقُ ْل ُ
ش َف ْي ُ
ت ِم ْن ُه َعلَى ا ْل َم ْو ِ
هللا!
سول َ َّ ِ
تَ :يا َر ُ
َو َ
سلَّ َم فِي َح َّج ِة ا ْل َو ِ
َّق بِ ُثلُ َث ْي َمالِي؟ َقال ََ :ال ،قُ ْل ُ
صد ُ
ت:
ال َو َال َي ِر ُثنِي إ ِ َّال ا ْب َن ٌة لِي َواحِدَ ةٌ ،أَ َفأ َ َت َ
ُذو َم ٍ

صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه
َعادَ نِي ال َّنبِ ُّي َ
َبلَ َغ بِي مِنْ ا ْل َو َج ِع َما َت َرىَ ،وأَ َنا
ث؟ َقال ََ :وال ُّثلُ ُ
صدَّ ُق ِب َ
ش ْط ِر ِه؟ َقال ََ :ال ،قُ ْل ُ
تَ :فال ُّثلُ ِ
اء َخ ْي ٌر مِنْ أَنْ َت َذ َر ُه ْم َعالَ ًة
ث َكثِي ٌر إِ َّن َك أَنْ َت َذ َر َو َر َث َت َك أَ ْغنِ َي َ
أَ َفأ َ َت َ
ت ُت ْنف ُِق َن َف َق ًة َت ْب َتغِي بِ َها َو ْج َه َّ
هللاِ إِ َّال أ ُ ِج ْر َ
اسَ ،ولَ ْس َ
ت ِب َها َح َّتى اللُّ ْق َم َة َت ْج َعلُ َها فِي ا ْم َرأَتِ َك
َي َت َك َّففُونَ ال َّن َ

[أخرجه البخاري في الصحيح]

كبناء المساجد ،والنفقة على طَلب الع ِْلم ،ون ْش ُر
لذلك في السنة لك الحق في التصرُّ ف في األعمال الصالحة ِ
ال ُك ُتبْ ،
وإطعا ُم الفُ َقراء ،وأبواب الخير كثيرة ،ولكن كل هذه األموال التي اجْ تمعت ال تزيد عن ُربُع المال ،ألنّ
ُّ
الثلُ ُ
ث كثير ،ث َّم قال عليه الصَلة والسَلم:
اس
إِ َّن َك أَنْ َت َذ َر َو َر َث َت َك أَ ْغنِ َيا َء َخ ْي ٌر مِنْ أَنْ َت َذ َر ُه ْم َعالَ ًة َي َت َك َّففُونَ ال َّن َ
[أخرجه البخاري في الصحيح]

ُ
كنت أر ِّدد كلمة دائمًا :الفقير أنت له ،وغيرك له ،ولكن ابْنك َمنْ له غيرك ،فلذلك:
اس
إِ َّن َك أَنْ َت َذ َر َو َر َث َت َك أَ ْغنِ َيا َء َخ ْي ٌر مِنْ أَنْ َت َذ َر ُه ْم َعالَ ًة َي َت َك َّففُونَ ال َّن َ
[أخرجه البخاري في الصحيح]

ِوارث ،هذا لدَ يْه امرأة وخمْ سة ْأوالد ،فيوصي ِب ُثلُث مالِه
هل تعْ رفون أنَّ هناك َوصِ يَّة محرَّ مة؟ هي َ
الوصِ يَّة ل ِ
الوصِ َّي ُة حرام،
الوصِ يَّة ،هذه َ
بالو َر َثة من أجل َ
للفقراء ،وال يمْ لك إال بيْتا ً تِسْ عين م ْتراً ،أين يذهب أوالدك؟ فالضَّرر َ
ت ُت ْنف ُِق َن َف َق ًة َت ْب َتغِي ِب َها َو ْج َه َّ
اسَ ،ولَ ْس َ
هللاِ
إِ َّن َك أَنْ َت َذ َر َو َر َث َت َك أَ ْغنِ َيا َء َخ ْي ٌر مِنْ أَنْ َت َذ َر ُه ْم َعالَ ًة َي َت َك َّففُونَ ال َّن َ
إِ َّال أ ُ ِج ْر َ
ت ِب َها َح َّتى اللُّ ْق َم َة َت ْج َعلُ َها فِي ا ْم َرأَ ِت َك
[أخرجه البخاري في الصحيح]

فإذا أطعم اإلنسانُ أهْ له وكساهم وأ ْش َب َعهُم وأضْ َح َكهُم ،أنت بهذا تبْتغي وجْ ه هللا،
سعد رجل من أهل الجنة كما قال المصطفى عليه الصالة والسالم:
ذات ْيو ٍم كان النبي عليه الصَلة والسَلم جالِسا ً مع أصْ حابه َف َن َظر إلى األُفُق بإصْ غاء ،ث ّم قال:
ْ
يس َت ْ
ش ِرفون هذا السعيد
رجل ٌ من أهل الج َّنة ،فأخذ
ب ُكل ِّ ا ِّتجا ٍهْ ،
ص ْو َ
حاب ي ْل َتفِتون َ
األص ُ
ْ
يطلع عليكم اآلن ُ
َ
فالذ به أح ُد الصحابة ،وقال له :قُل لي :ماذا ت ْفعل؟ وكيف
سعد عليهم،
ال ُم َو َّف ُق ال َم ْحظوظ ،ث َّم أطل َّ س ّيدنا ْ
اس َت ْح َق ْق َ
تعملونه جميعا ً من العِبادة ،أصوم
حاح ،قال له :ال أعمل إال ما ْ
ْ
ت هذه ِ
البشارة من رسول هللا؟ وبعد إ ْل ٍ
سوءا
وأغض بصري ،غير أني ال أحمل ِألح ٍد من ال ُمسلمين ضِ ْغنا ً وال حقدًا وال أبغيهم
وأُصلي
ً
ّ
أهل الج ّنة أ ّنه ال يحْ مل في قلبه ضِ ْغنا ً وال سوءًا.
فالذي جعله من ِ
شهدَ هُ النبي عليه الصَلة والسَلم.
هذا الصحابي ،إنه الفارسُ يوم ْبدر وأحد ،وفي ك ِّل َم ْش َهد ِ

سعد لم يمنعه بره لوالدته ترك دينه كما أمرت:
آخر ِقصَّة لِهذا الصحابي ،كانت مع أ ُمِّه ،أنا ْأدعو ليَلً نهاراً ل ِِبرِّ الوالِدَ يْن ،لكن ي ُْؤلِمُني أش ّد األلم حينما أرى
وضعْ فَ ،ف َس ِّي ُدنا سعْ د
ب فاسِ ٍق ويُطي ُعهُ ،ويعصي هللا عز وجل ،هذا ليس ِبراً إنما هو معْ صِ َية
مؤمنا ً يسْ َتجيبُ أل ٍ
َ
ت أ ُ ُّم ُه كثيراً أنْ تصْ ِر َف ُه عن هذا ال ِّدين فلم ُت ْفلِح وكان باراً بها ،فاسْ َت ْخدَ َم ْ
حاولَ ْ
راب َحة ِب َيدِها ،وهي
َ
ت آخر ور َق ٍة ِ
حياتها ،فقالت له :يا سعْ د ،إني سأصوم عن الطعام ،ولن أ ُ ْفطر حتى ت ْكفر ِبم َُحمَّد أو أنْ أموت ،سيّدنا َسعْ د إيمانه
ُ
فخ َر َج ْ
ت ن ْفسا ً ن ْفساً ،ما َت َر ْك ُ
س َ
دين م َُح َّمدٍَ ،ف ُكلي إن
ت َ
كال ِجبال ،قال :تعْ لَمين وهللاِ يا أمي ،أنه لو كانت لك مئ ُة ن ْف ٍ
شِ ئت أو ال تأكلي ،ث َّم تَل قوله تعالى:
َوإِنْ َجاهَدَا َك َعلى أَنْ ُت ْ
صا ِح ْب ُه َما فِي ال ُّد ْن َيا َم ْع ُروفا ً َوا َّت ِب ْع َ
س لَ َك بِ ِه عِ ْل ٌم َف َال ُتطِ ْع ُه َما َو َ
ش ِر َك بِي َما لَ ْي َ
سبِيل َ
اب إِلَ َّي ُث َّم إِلَ َّي َم ْر ِج ُع ُك ْم َفأ ُ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َملُونَ
َمنْ أَ َن َ
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س إلى ِبرِّ الوالِدَ يْن ،أما أنْ أرى مؤمنا ً ي ُْؤمرُ بال َمعْ صِ َية
أنا ْأدعوكم ليَلً ونهاراًُ ،
صبْحا ً ومسا ًء ،في ُك ِّل درْ ٍ
ككسْ ب المال عن طريق الرِّ با ،ألن والده أمره بهذا ،هذا ليس هو البر ،وهللا تعالى يقول:
ف
سانا ً إِ َّما َي ْبل ُ َغنَّ عِ ْندَ َك ا ْل ِك َب َر أَ َح ُد ُه َما أَ ْو ك َِال ُه َما َف َال َتقُلْ لَ ُه َما أ ُ ٍّ
ضى َر ُّب َك أَ َّال َت ْع ُبدُوا إِ َّال إِ َّيا ُه َو ِبا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َ
َو َق َ
َو َال َت ْن َه ْر ُه َما َوقُلْ لَ ُه َما َق ْوالً َك ِريما ً
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أطاعهُما ،وعصى ر َّب ُه فقد ض َّل سواء السبيل.
فمن عبد والِدَ يْه بأن
َ
بيان الوصية التي كتبها عمر لسعد حينما أرسله إلى العراق:
لما أرسله سيّدنا عمر إلى العراق أعْ طاهُ َوصِ ي ًَّة ،وأُحِبَّ أنْ أ ُ ْلقيها على مسا ِمعِكم ألنها حاسِ َمة ،قال له:
الناس
ب
ُ
نس ٌ
سع ُد بن وهيب ،ال َي ُغ َر َّنك من هللا أنْ قيل :خال ُ رسول وصا ِح ُب ُه ،فإنَّ هللا ليس بينه وبين أح ٍد َ
يا ْ
شريفهم ووضي ُع ُهم في ذات هللا سواء ،فاهلل ربهم ،وهم عِ با ُد ُه ،يتفاضلون بالعافِ َية ،و ُيدْ ركون ما عند هللا بالطاعة
ب رفيع أو وضيع ،وسيم ال َهيْئة أو ذميماًَ ،ذكِيا ً أو بليداً ،هذا كله ال قيمة لهِ ،بطاعة هللا
سواء كنت من نس ٍ
وحده تسْ تطيع أنْ تصل إلى ما تريد ،التعاوُ نُ مع هللا سهل ،وال يوجد عند هللا ُم َقرَّ بون و ُمب َْعدون إال ّ بالتقوى،
ُ
وطريق ِرضْ وانه ،وما عنده من ْإكرام يُنال
جماعتِه ،فكلُّنا عباد هللا،
جماعتِه ،وهؤالء ليسوا من
وهؤالء من
َ
َ
بطاعته.
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