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  إن الحمد هللا  . . .   

نحمده ونستعینھ  ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالن>ا        

من یھده اهللا فال مضل لھ ، ومن یض>لل ف>ال ھ>ادي ل>ھ ، وأش>ھد أن ال إل>ھ إال اهللا       

  وحده ال شریك لھ ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ .

}  ِذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َح1قَّ ُتَقاِت1ِھ َوال َتُم1وُتنَّ ِإل1َّا َوَأْن1ُتْم ُمْس1ِلُمونَ      َیا َأیَُّھا الَّ{    

  ) ١٠٢(آل عمران:

َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھ1ا  {    

ِثیرًا َوِنَساًء َواتَُّقوا اللََّھ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِھ َواْلَأْرَحاَم ِإنَّ اللََّھ َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َك

  ) ١} (النساء: َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیبًا

َیا َأیَُّھ1ا ال1َِّذیَن آَمُن1وا اتَُّق1وا الل1ََّھ َوُقوُل1وا َق1ْوًال َس1ِدیدًا . ُیْص1ِلْح َلُك1ْم َأْعَم1اَلُكْم            {    

}  ُك111ْم ُذُن111وَبُكْم َوَم111ْن ُیِط111ِع الل111ََّھ َوَرُس111وَلُھ َفَق111ْد َف111اَز َف111ْوزًا َعِظیم111اً         َوَیْغِف111ْر َل

  ) ٧١-٧٠(األحزاب:

  أما بعد  . . .      

ن أ، و rن خی>ر الھ>دى ھ>دى نبی>ھ محم>د      أص>دق الح>دیث كت>اب اهللا ، و   أن إف   

ن ك>ل  أن كل بدع>ة ض>اللة ، و  أن كل محدثة بدعة ، وأشر األمور محدثاتھا ، و

  لة في النار .ضال

  ثم أما بعد  . . .    
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ر الخل>ق  ھ>م خی>    rال یشك عاقل یؤمن باهللا والیوم اآلخر أن أص>حاب النب>ي      

، وص>حابتھ ھ>م خی>ر ق>رن وأم>ة       سید ول>د آدم  rبعد األنبیاء والمرسلین ، وأنھ 

  وجدت على وجھ األرض . 

  .   rفالصحابة ھم حملة اإلسالم وحفإلتھ بعد رسول اهللا     

   ونشر رسالتھ من بعده .  rاختارھم اهللا واصطفاھم لصحبھ نبیھ     

ی>>دوا قواع>>د  الحی>>اة ع>>ذبًا ص>>افیًا زالًال ، وأ   ت>>اهللا لق>>د وردوا الم>>اء م>>ن ع>>ین       

  اإلسالم فلم یدعوا ألحد بعدھم مقال . 

  بذلوا المھج یوم بخل أھل الدراھم بدراھمھم . ولقد   

  ماء وأمواًال . ھم هللا عز وجل قلوبًا وأبدانًا ود    

  ذھبوا إلي المشارق والمغارب یحملون لواء الحق والجھاد .     

  فدكوا عروش األكاسرة والقیاصرة .     

  قلوبھم كالجبال رسوخًا وعزة وصالبة في الحق .     

یص>>ومون النھ>>ار مجاھ>>دین ، ویقوم>>ون اللی>>ل ت>>الین لكت>>اب اهللا وق>>افین عن>>د        

  دینھ ، ورفع بھم لواءه ، وأعال بھم كلمتھ . حدوده وأدابھ ، فأعز اهللا بھم 

مع>>>ھ وق>>>د م>>>أل اإلیم>>>ان ك>>>ل دروب الحی>>>اة ،   rولق>>>د س>>>ار أص>>>حاب محم>>>د   

  وخالطت بشاشتھ القلوب ، وشرحت لھ صدورھم ، ووجدوا محبتھ غالبة على 

  محابھم ومواجیدھم ، حتى قال أبو سفیان وقد كان وقتئد على الكفر : " ما 
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  ًا كما یحي أصحاب محمد محمدًا " . رأیت أحدا یحب أحد

اهللا أكبر ! إنھا القلوب العامرة باإلیم>ان ، واألبص>ار الت>ى تنظ>ر إل>ى األف>اق         

  البعید حیث الفردوس األعلى وجنت النعیم . 

 صاف الكم>ال ف>ى غی>ر آی>ة م>ن كتاب>ھ       لذلك زكاھم اهللا عز وجل ووصفھم بأو   

ھم الكثیر م>ن أوس>مھ الش>رف    ، ووضع فى صدور rوكذلك زكاھم رسول اهللا 

  والفضل ، فرضي اهللا عنھم وأرضاھم ، وأكرم في جنات الخلد مثواھم .

  قال ابن الجوزي ـ رحمھ اهللا ـ :     

وقیدوا ش>ھواتھم ب>الخوف وأوثقوھ>ا    ، هللا در أقوام أخصلوا األعمال وحققوھا    

ری>>اء وخلص>>وا أعم>>الھم م>>ن أش>>راك ال، وس>>ابقوا الس>>اعات بالطاع>>ات فس>>بقوھا 

فع>ن إبع>>اد  ، وقھ>روا بالریاض>>ة أغ>راض النف>وس الردی>>ة فمحقوھ>ا     ، وأطلقوھ>ا  

  } . وال تطرد الذین یدعون ربھم بالغداة والعشي{  مثلھم وقع نھي النبي

افیة ص> وارتفعت أعمالھم باإلخالص ، افیة صصعدت صحائفھم من األكدار    

، الق>وم ف>ي عافی>ة    والن>اس ف>ي أخ>الط و   ، وأصبحت نفوسھم عن الدنیا متجافی>ة  

وال تطرد الذین یدعون ربھم بالغداة  { ففاق المولى منھم على الرئیس القرشي

  } . والعشي

وأكفھ>>م بم>>ا ، ورءوس>>ھم ف>>ي األس>>حار مطرق>>ة  ، دم>>وعھم باألح>>داق محدق>>ة     

ی>>ردون م>>ن ، ونفوس>>ھم بع>>د الج>>د م>>ن الل>>وم مش>>فقة   ، تس>>كبھ ف>>ي الخی>>ر منفق>>ة  

  } . یدعون ربھم بالغداة والعشي { يحیاض المصافاة على أوفى الر
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واجتھ>>دوا ف>>ي طاع>>ة م>>والھم  ، وفرض>>ا  خلص>>وا األعم>>ال م>>ن األك>>دار نف>>الً    

وغض>وا أبص>ارھم ع>ن    ، وحضوا أنفسھم لطلب الحظ األح>ظ حض>ا   ، لیرضى 

وعیون>ا ق>د ألف>ت    ، مرضى  فإذا أبصرتھم رأیت أجسادًا، غض الشھوات غضا 

وا أعم>ارھم لعلمھ>م أنھ>ا س>اعات تتقض>ى      ب>ادر ، السھر فم>ا تك>اد تطع>م غمض>ا     

  } . یدعون ربھم بالغداة والعشي { فأمدھم بالعون السرمدي

وجاءوا بك>ل م>ا   ، وأنعم علیھم فاعترفوا وشكروا ، ابتالھم فرضوا وصبروا    

فن>الوا  ، وجاھدوا العدو فما انقشعت الح>رب حت>ى ظف>روا    ، یرضى ثم اعتذروا 

  ١} . یدعون ربھم بالغداة والعشي{  غایة اإلمكان في المكان العلي

ومن ھنا كان لزامًا علینا معرفة أخبارھم وسیرھم ونشرھا بین المسلمین   `   

وألن المحافظة على اإلسالم تستوجب العنایة بتاریخھم ، ألنھم ھ>م ال>ذین نقل>وا    

  إلینا الدین سلیمًا نقیًا غیر محرفًا وال مبدًال .

العظ>>ام وكش>>ف الس>>تار ع>>نھم وع>>ن من>>اقبھم و ل>>ذلك ف>>إن الك>>الم عل>>ى ھ>>ؤالء    

مواقفھم واجب محتم علینا في ھذا العصر الذي نعیش فیھ اض>طراب الم>وازین   

  والوقوع في ھؤالء الصحابة األبرار .

  إنھ واجب لردع أھل الھوي من الزنادقة والمالحدة وأھل الكفر واالبتداع في     

  جدت على األرض !! .الدین الذین انتقصوا وسبوا خیر جیل وطائفة و

ال لشئ إال ألنھم حملة اإلس>الم ورواة األحادی>ث الت>ى تھ>دم ب>دعھم ، وتظھ>ر          

  ضاللھم ، وتبرز خبث طویتھم .
                                                 

  . ٥٦٨ـ  ١/٥٦٧صرة " البن الجوزي نظر : " التبا ١

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ٦

  وإن في أخبار ھؤالء األخیار : دواء للقلوب  ، وجالء لأللباب من الدنس     

  والعیوب ، وقدوة في زمن كادت القدوات فیھ تغیب . 

ونب>راس یقت>دى ، لیع>رف المت>أخر للمتق>دم فض>لھ ، ویس>عى        فھم مثال یحتذي    

   على دربھ ونھجھ .   

األنبــاء {  : كت>>اب بعن>>وان  ی>>دیك أیھ>>ا الق>>ارئ الك>>ریم    ف>>إن ب>>ین  ل>>ذلك &   

لمح>ات یس>یرة م>ن حی>اة     نع>رض فی>ھ    } المستطابة من حیاة الصحابة

م>>ن ، وبع>>ض م>>واقفھم المتنوع>>ة المختلف>>ة ، والت>>ى یظھ>>ر جلی>>ًا       yالص>>حابة 

 ص>>ور الجھ>>اد م>>ن ابر األفاض>>ل ، وم>>دي م>>ا ب>>ذلوه خاللھ>>ا أخ>>الق ھ>>ؤالء األك>> 

  التضحیة والفداء .و

لھ>>م ، فم>>ن  ًاحب> ن>>زداد  ى، وحت>  حت>>ى نع>رف فض>>لھم وحقھ>م وس>>ابقتھم  وذل>ك     

  ٢ . " المرء مع من أحب ":  rأحبھم فھو مبشر بقولھ 

ًا لوجھ>ھ تع>>الى ،  وأخی>رًا أس>أل اهللا جل>ت قدرت>ھ أن یجع>ل ھ>ذا الكت>اب خالص>           

  وأن یجعلھ في میزان حسناتنا یوم نلقاه ، إنھ ولى ذلك والقادر علیھ . 

وال أنسى أن أذكر كل من یقرأ ھذا الكت>اب أن ال ینس>انا م>ن ص>الح ال>دعاء ،         

  فإن دعاء المسلم ألخیھ المسلم بظھر الغیب مستجاب بإذن اهللا .  

$    $    $    $    $  

  

                                                 
  ) . ٥٨١٦أخرجھ البخاري في كتاب " األدب " رقم : (   ٢
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  y  إسالمهم و توبتهم

t 

  قال :  tعن أبي ھريرة    

رض دع>>ا اهللا ح>>ین ع>>  rأن رس>>ول اهللا  ك>>ان إس>>الم ثمام>>ة ب>>ن أث>>ال الحنف>>ي     

وكان عرض لرسول اهللا وھو مشرك ، بما عرض أن یمكنھ منھ  r لرسول اهللا

فتحی>ر  ، وھ>و عل>ى ش>ركھ حت>ى دخ>ل المدین>ة        فأقبل ثمام>ة معتم>راً  ، فأراد قتلھ 

ف>>أمر ب>>ھ ف>>ربط إل>>ى عم>>ود م>>ن عم>>د    ،  rى أخ>>ذ ف>>أتى ب>>ھ رس>>ول اهللا  ا حت>>فیھ>>

منل ما لك یا ثمامعلیھ فقال : "  rخرج رسول اهللا ف، المسجد   ؟ ھل أمكن اهللا 

 وإن تعف تع>ف ع>ن ش>اكر    ، كان ذلك یا محمد إن تقتل تقتل ذا دم فقال : قد ، " 

ذا ك>ان م>ن الغ>د م>ر     وتركھ حت>ى إ  rمضى رسول اهللا ف، تعطھ  ماًال وإن تسأل

  . " ؟  ما لك یا ثمامبھ فقال : " 

وإن  ،ش>اكر   وإن تع>ف تع>ف ع>ن   ، إن تقتل تقت>ل ذا دم   ،قال : خیر یا محمد    

  .  rصرف رسول اهللا تعطھ ثم ان تسأال ماًال

واهللا ، نق>>ول بینن>ا : م>>ا نص>نع ب>>دم ثمام>>ة    ال أب>>و ھری>رة : فجعلن>>ا المس>اكین  ق>    

 فلما كان من الغد مر، من فدائھ أحب إلینا من دم ثمامة ألكلة من جزور سمینة 

  . " ؟ لك یا ثمام مافقال : "  rبھ رسول اهللا 

  وإن ، وإن تعف تعف عن شاكر ،  قال : خیر یا محمد إن تقتل تقتل ذا دم    
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 " .  أطلقوه قد عفوت عنك یا ثمام: "  rقال رسول اهللا ف، تعطھ  تسأل ماًال

وتطھر وطھ>ر   یھامن حیطان المدینة فاغتسل ف تى حائطًافخرج ثمامة حتى أ   

وھ>و ج>الس ف>ي المس>جد فق>ال : ی>ا محم>د لق>د          rإل>ى رس>ول اهللا   ثم جاء ، ثیابھ 

وال بل>د  ، وال دین أبغض إل>ي م>ن دین>ك    ، كنت وما وجھ أبغض إلي من وجھك 

وال دی>ن  ، ثم لقد أصبحت وما وجھ أحب إلي من وجھ>ك  ، أبغض إلي من بلدك 

وإن>ي أش>ھد أن ال إل>ھ إال اهللا     ،وال بلد أح>ب إل>ي م>ن بل>دك     ، لي من دینك أحب إ

وأن>ا   یا رس>ول اهللا إن>ي كن>ت خرج>ت معتم>راً     ، عبده ورسولھ  وأشھد أن محمدًا

فس>یرني ص>لى اهللا علی>ك ف>ي      ،ین قومي فأس>رني أص>حابك ف>ي عمرت>ي     على د

لما ق>دم مك>ة   ف فخرج معتمرًا، في عمرتھ وعلمھ  rیره رسول اهللا فس، عمرتي 

فق>ال : واهللا م>ا ص>بوت    ، وسمعتھ قریش ی>تكلم ب>أمر محم>د ق>الوا : ص>بأ ثمام>ة       

وال>ذي نف>س ثمام>ة بی>ده ال ت>أتیكم      ، وآمن>ت ب>ھ    ولكنني أسلمت وص>دقت محم>داً  

 rیھ>>ا رس>>ول اهللا  حت>>ى ی>>أذن ف ـ وكان>>ت ری>>ف أھ>>ل مك>>ة      ـ حب>>ة م>>ن الیمام>>ة     

إل>ى  فكتبوا  ـ قحطوا ـ   ریشفجھدت ق، وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة 

 ،إل>ى ثمام>ة یخل>ي لھ>م حم>ل الطع>ام        یسألونھ بأرح>امھم إال كت>ب   rرسول اهللا 

   ٣ " . r ففعل ذلك رسول اهللا

 

 :  tبن مالك  قال كعب  

                                                 
، و " اإلص1ابة ف1ي تممی1ز الص1حابة " الب1ن       ١/١٥٦نظر : " أسد الغابة " البن األثی1ر  ا ٣

  .  ١/٢٠٣حجر العسقالني 
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غیر أني  ، في غزوة تبوك إالفي غزوة غزاھا  r ف عن رسول اهللالم أتخل"   

 rإنم>ا خ>رج رس>ول اهللا     ، تخل>ف عنھ>ا   ول>م یعات>ب أح>داً   كنت تخلف>ت ف>ي ب>در    

  . حتى جمع اهللا بینھم وبین عدوھم على غیر میعاد ، یرید عیر قریش

وما أحب  ، لیلة العقبة حین تواثقنا على اإلسالم r ولقد شھدت مع رسول اهللا  

  . وإن كانت بدر أذكر في الناس منھا ، أن لي بھا مشھد بدر

  لم أكن قط أقوى وال أیسر حین تخلفت عنھ في تلك الغزاة كان من خبري أني  

ول>م   ، واهللا ما اجتمعت عندي قبلھ راحلت>ان ق>ط حت>ى جمعتھم>ا ف>ي تل>ك الغ>زوة       

حتى كانت تلك الغزوة غزاھا  ، بغیرھا وريیرید غزوة إال  rیكن رسول اهللا 

 يفجل>  ثی>راً ك وع>دواً  ، ومف>ازاً  ، بعی>داً  واس>تقبل س>فراً   ، رسول اهللا في حر شدید

فأخبرھم بوجھھ الذي یرید والمس>لمون   ، للمسلمین أمرھم لیتأھبوا أھبة غزوھم

  . ـ یرید الدیوان ـ وال یجمعھم كتاب حافظ ، مع رسول اهللا كثیر

فما رجل یرید أن یتغیب إال ظن أن سیخفى لھ ما لم ینزل فی>ھ وح>ي اهللا    : قال  

  . ار والظاللتلك الغزوة حین طابت الثم r وغزا رسول اهللا

فطفق>>ت أغ>>دو لك>>ي أتجھ>>ز معھ>>م      ، والمس>>لمون مع>>ھ  rجھ>>ز رس>>ول اهللا  وت  

فلم ی>زل یتم>ادى ب>ي     ، أنا قادر علیھ : فأقول في نفسي ، فأرجع ولم أقضى شیئًا

فأصبح رسول والمسلمون معھ ولم أقض م>ن جھ>ازي    ، حتى اشتد بالناس الجد

فغ>دوت بع>د أن فص>لوا     ، ألحقھ>م أتجھ>ز بع>ده بی>وم أو ی>ومین ث>م       : فقل>ت  ، شیئًا

فلم یزل  ، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شیئًا ، ألتجھز فرجعت ولم أقض شیئًا

ولیتن>ي فعل>ت    ، وھمم>ت أن أرتح>ل ف>أدركھم    ، بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو
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فكن>ت إذا خرج>ت ف>ي الن>اس بع>د خ>روج رس>ول اهللا فطف>ت          ، فلم یقدر ل>ي ذل>ك  

ممن عذر  أو رجًال ، علیھ النفاق مغموصًا رجًال أحزنني أني ال أرى إال ، فیھم

  . اهللا من الضعفاء

  : " حتى بلغ تبوك فقال وھو جالس في القوم بتبوك r ولم یذكرني رسول اهللا  

  .  " ؟ ما فعل كعب

  ونظره في عطفیھ .  ، یا رسول اهللا حبسھ برداه : فقال رجل من بني سلمة  

  خی>راً  إال یا رسول اهللا ما علمن>ا علی>ھ   واهللا ، بئس ما قلت : فقال معاذ بن جبل  

  .  r فسكت رسول اهللا

وطفقت أتذكر  ، حضرني ھمي فلما بلغني أنھ توجھ قافًال : قال كعب بن مالك  

واستعنت على ذل>ك بك>ل ذي رأي    ، بماذا أخرج من سخطھ غدًا : الكذب وأقول

وعرف>ت   ، الباط>ل  زاح عن>ي  فلم>ا قی>ل إن رس>ول اهللا ق>د أظ>ل قادم>اً       ، من أھلي

  . فأجمعت صدقھ ، بشيء فیھ كذب أني لن أخرج منھ أبدًا

وكان إذا ق>دم م>ن س>فر ب>دأ بالمس>جد فیرك>ع فی>ھ         ، قادمًا r وأصبح رسول اهللا  

  .  ركعتین ثم جلس للناس

وك>انوا   ، ویحلف>ون ل>ھ   ، لما فع>ل ذل>ك ج>اءه المخلف>ون فطفق>وا یعت>ذرون إلی>ھ       ف  

واس>تغفر   ، وب>ایعھم  ، عالنیتھم rل منھم رسول اهللا فقب ، بضعة وثمانین رجًال

  . لھم ووكل سرائرھم إلى اهللا

فجئ>>ت  ، " تع11ال : " ث>>م ق>>ال ، فجئت>>ھ فلم>>ا س>>لمت علی>>ھ تبس>>م تبس>>م المغض>>ب    

  " ألم تكن قد ابتعت ظھرك ؟ ما خلفك : " یدیھ فقال لي بین أمشي حتى جلست
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لس>ت عن>د غی>رك م>ن أھ>ل ال>دنیا       ل>و ج  -ی>ا رس>ول اهللا    -بلى إن>ي واهللا   : فقلت  

ولكن>>ي واهللا لق>>د  ، ولق>>د أعطی>>ت ج>>دالً  ، لرأی>>ت أن س>>أخرج م>>ن س>>خطھ بع>>ذر  

علمت لئن حدثتك الیوم ح>دیث ك>ذب ترض>ى ب>ھ عن>ي لیوش>كن اهللا أن یس>خطك        

  .  إني ألرجو فیھ عفو اهللا ، ولئن حدثتك حدیث صدق تجد علي فیھ ، علي

م>>ا كن>>ت ق>>ط أق>>وى وال أیس>>ر من>>ي ح>>ین   واهللا ، ال واهللا م>>ا ك>>ان ل>>ي م>>ن ع>>ذر   

  تخلفت عنك . 

  . " فقم حتى یقضي اهللا فیك ، أما ھذا فقد صدق : " rقال رسول اهللا ف  

واهللا م>ا علمن>اك كن>ت     : وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا ل>ي  ، فقمت  

ولق>>د عج>>زت أن ال تك>>ون اعت>>ذرت إل>>ى رس>>ول اهللا بم>>ا   ، قب>>ل ھ>>ذا أذنب>>ت ذنب>>ًا

  قد كان كافیك ذنبك استغفار رسول اهللا لك .  ، ذر إلیھ المتخلفوناعت

ھل  : ثم قلت لھم ، فواهللا ما زالوا یؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي  

   . لقي ھذا معي أحد ؟

  .  فقیل لھما مثل ما قیل لك ، قاال مثل ما قلت ، نعم رجالن : قالوا  

  من ھما ؟ : فقلت  

ف>>ذكروا ل>>ي  ، وھ>>الل ب>>ن أمی>>ة ال>>واقفي  ، ة ب>>ن الربی>>ع العم>>ري رارُم>> : ق>>الوا  

  .  فمضیت حین ذكروھما لي ، فیھما أسوة رجلین صالحین قد شھدا بدرًا

المسلمین عن كالمنا أیھا الثالثة من ب>ین م>ن تخل>ف عن>ھ      rونھى رسول اهللا   

فم>>ا ھ>>ي الت>>ي  ، وتغی>>روا لن>>ا حت>>ى تنك>>رت ف>>ي نفس>>ي األرض ، فاجتنبن>>ا الن>>اس

فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بیوتھما  ، فلبثنا على ذلك خمسین لیلة ، أعرف
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فكن>ت أخ>رج فأش>ھد الص>الة م>ع       ، وأما أنا فكنت أش>ب الق>وم وأجل>دھم    ، یبكیان

 وآت>>ي رس>>ول اهللا فأس>>لم ، وال یكلمن>>ي أح>>د ، وأط>>وف ف>>ي األس>>واق ، المس>>لمین

ل حرك شفتیھ برد السالم ھ : علیھ وھو في مجلسھ بعد الصالة فأقول في نفسي

   . علي أم ال ؟

وإذا  ، فإذا أقبلت على صالتي أقب>ل إل>ي   ، منھ فأسارقھ النظر ثم أصلي قریبًا   

  . التفت نحوه أعرض عني

حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشیت حتى تسورت جدار حائط أبي    

 م>>ا رد عل>>ي ف>>واهللا ، فس>>لمت علی>>ھ ، وھ>>و اب>>ن عم>>ي وأح>>ب الن>>اس إل>>ي ، قت>>ادة

  .یا أبا قتادة أنشدك باهللا ھل تعلمني أحب اهللا ورسولھ ؟  : السالم فقلت

اهللا ورس>ولھ أعل>م    : فعدت لھ فنش>دتھ فق>ال   ، فعدت لھ فنشدتھ فسكت ، فسكت   

 . وتولیت حتى تسورت الجدار ، ففاضت عیناي

 الش>ام أھ>ل   م>ن أنب>اط   ـ ف>الح ـ      فبینا أنا أمشي بس>وق المدین>ة إذا نبط>ي    : قال   

فطف>ق   ، م>ن ی>دل عل>ى كع>ب ب>ن مال>ك       : ممن قدم بالطعام یبیع>ھ بالمدین>ة یق>ول   

 : ف>إذا فی>ھ   ، م>ن مل>ك غس>ان    حتى إذا جاءني دفع إلي كتاب>اً  ، الناس یشیرون لھ

وال  ، ول>م یجعل>ك اهللا ب>دار ھ>وان     ، فإنھ قد بلغني أن صاحبك قد جفاك : أما بعد

  مضیعة فالحق بنا نواسك . 

 ، فتیمم>ت بھ>ا التن>ور فس>جرتھ بھ>ا      ، من ال>بالء  وھذا أیضًا : لما قرأتھا فقلت   

 : حتى إذا مضت أربعون لیل>ة م>ن الخمس>ین إذا رس>ول رس>ول اهللا ی>أتیني فق>ال       

  أم ماذا أفعل ؟  ، أطلقھا : فقلت ، إن رسول اهللا یأمرك أن تعتزل امرأتك
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فقلت  ، صاحبي مثل ذلك وأرسل إلى ، " بل اعتزلھا وال تقربھا ، ال"  : قال   

  . لحقي بأھلك فتكوني عندھم حتى یقضي اهللا في ھذا األمرأ : مرأتيال

ی>ا رس>ول اهللا إن    : فجاءت امرأة ھالل بن أمی>ة رس>ول اهللا فقال>ت    : قال كعب   

  فھل تكره أن أخدمھ ؟  ، لیس لھ خادم ، ھالل بن أمیة شیخ ضائع

  . " ولكن ال یقربك ، ال : " قال    

واهللا ما زال یبكي منذ كان م>ن أم>ره    ، إنھ واهللا ما بھ حركة إلى شيء : لتقا   

  ما كان إلى یومھ ھذا . 

كم>ا أذن الم>رأة    ، ل>و اس>تأذنت رس>ول اهللا ف>ي امرأت>ك      : فقال لي بعض أھلي   

  .ھالل بن أمیھ أن تخدمھ ؟ 

إذا  r ق>ول رس>ول اهللا  واهللا ال أستأذن فیھا رسول اهللا وما یدریني م>ا ی  : فقلت   

  .استأذنتھ فیھا وأنا رجل شاب ؟ 

نھ>ى رس>ول   فلبثت بعد ذلك عشر لیال حتى كملت لنا خمس>ون لیل>ة م>ن ح>ین        

فلما صلیت صالة الفجر صبح خمسین لیلة وأنا عل>ى ظھ>ر    ، عن كالمنا rاهللا 

فبینا أنا جالس على الحال التي ذكر اهللا قد ض>اقت عل>ي نفس>ي     ، بیت من بیوتنا

أوف>ى عل>ى جب>ل     ، س>معت ص>وت ص>ارخ    ، األرض بم>ا رحب>ت  وضاقت علي 

وعرف>ت   ، فخ>ررت س>اجداً   : ق>ال  ، یا كعب بن مالك أبش>ر  : سلع بأعلى صوتھ

 ، وآذن رس>ول اهللا بتوب>ة اهللا علین>ا ح>ین ص>لى ص>الة الفج>ر        ، أن قد ج>اء ف>رج  

ورك>>ض إل>>ي رج>>ل  ، وذھ>>ب قب>>ل ص>>احبي مبش>>رون ، ف>>ذھب الن>>اس یبش>>روننا

وك>ان الص>وت أس>رع م>ن      ، ف>أوفى عل>ى الجب>ل    ، من أس>لم  وسعى ساع ، فرسًا
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فلم>>ا ج>>اءني ال>>ذي س>>معت ص>>وتھ یبش>>رني نزع>>ت ل>>ھ ث>>وبي فكس>>وتھ    ، الف>>رس

واس>>تعرت ث>>وبین فلبس>>تھما     ، واهللا م>>ا أمل>>ك غیرھم>>ا یومئ>>ذ    ، إیاھم>>ا ببش>>راه 

  بالتوب>ة یقول>ون   ھن>ؤونى ی فوجًا فیتلقاني الناس فوجًا rإلى رسول اهللا وانطلقت 

  . ك توبة اهللا علیكلتھن

فق>ام   ، ج>الس حول>ھ الن>اس    r حتى دخلت المسجد فإذا رسول اهللا : قال كعب   

واهللا م>ا ق>ام إل>ي رج>ل      ، إلى طلحة بن عبید اهللا یھرول حتى ص>افحني وھن>أني  

  . وال أنساھا لطلحة ، من المھاجرین غیره

ق وجھ>ھ  ق>ال رس>ول اهللا وھ>و یب>ر     r فلما سلمت على رسول اهللا : قال كعب   

  ."  أبشر بخیر یوم مر علیك منذ ولدتك أمك: "  من السرور

  .أم من عند اهللا ؟  ، أمن عندك یا رسول اهللا : قلت : قال    

وكان رسول اهللا إذا سر استنار وجھھ حت>ى كأن>ھ    " ، بل من عند اهللا : " قال   

  . وكنا نعرف ذلك منھ ، قطعة قمر

ول اهللا إن م>ن ت>وبتي أن أنخل>ع م>ن م>الي      ی>ا رس>   : ب>ین یدی>ھ قل>ت    فلما جلست   

  . صدقة إلى اهللا وإلى رسول اهللا

  . "  أمسك علیك بعض مالك فھو خیر لك : " r قال رسول اهللا    

یا رس>ول اهللا إن اهللا إنم>ا نج>اني     : فقلت ، قلت فإني أمسك سھمي الذي بخیبر   

  لقیت .  ما وإن من توبتي أن ال أحدث إال صدقًا ، بالصدق
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من المسلمین أباله اهللا في صدق الح>دیث من>ذ ذك>رت ذل>ك      فواهللا ما أعلم أحدًا   

ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول اهللا إلى یومي  ، لرسول اهللا أحسن مما أبالني

  وإني ألرجو أن یحفظني اهللا فیما بقیت .  ، ھذا كذبًا

  } واألنص1ار لقد تاب اهللا على النبي والمھاجرین {  : وأنزل اهللا على رسولھ   

  } .  الصادقین وكونوا مع {إلى قولھ 

فواهللا ما أنعم اهللا علي من نعم>ة ق>ط بع>د أن ھ>داني لإلس>الم أعظ>م ف>ي نفس>ي            

ف>إن   ، أن ال أكون كذبتھ فأھلك كما ھل>ك ال>ذین ك>ذبوا    r من صدقي لرسول اهللا

  وتعالى فقال تبارك ، شر ما قال ألحد -حین أنزل الوحي  -اهللا قال للذین كذبوا 

فإن اهللا ال یرض1ى ع1ن الق1وم     { : إلى قولھ ، } سیحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم{ 

  . } الفاسقین

وكنا تخلفنا أیھا الثالثة عن أمر أولئك الذین قب>ل م>نھم رس>ول اهللا     : قال كعب   

وأرجأ رس>ول اهللا أمرن>ا حت>ى قض>ى اهللا      ، فبایعھم واستغفر لھم ، حین حلفوا لھ

  . فیھ فبذلك

ولیس الذي ذكر اهللا مما خلفنا ع>ن   ،}  { وعلى الثالثة الذین خلفوا : قال اهللا   

وإرجاؤه أمرنا عم>ن حل>ف ل>ھ واعت>ذر إلی>ھ فقب>ل        ، إنما ھو تخلیفھ إیانا ، الغزو

  ٤" .  منھ

t 

                                                 
) ، ٢٧٦٩رواة مسلم في كتاب " التوبة " باب : توبة كعب ب1ن مال1ك وص1احبیھ رق1م : (     ٤

  ) . ٤١٥٦والبخاري في كتاب " المغازي " باب : حدیث كعب بن مالك رقم  (
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 عن أبو جمرة قال :   

  أال أخبركم بإسالم أبي ذر ؟  : قال لنا ابن عباس   

   . بلى : قلنا : قال    

ق>د خ>رج    فبلغن>ا أن رج>الً   ـ قبیل>ة ـ      م>ن غف>ار   كن>ت رج>الً   : قال أبو ذر : قال   

انطل>ق إل>ى ھ>ذا الرج>ل كلم>ھ وأتن>ي بخب>ره         :  فقلت ألخي، بمكة یزعم أنھ نبي 

  فقلت ما عندك ؟ ، فانطلق فلقیھ ثم رجع 

  .یأمر بالخیر وینھى عن الشر  واهللا لقد رأیت رجًال : فقال    

، ث>م أقبل>ت إل>ى مك>ة      وعص>اً  فأخ>ذت جراب>اً  ، لم تش>فني م>ن الخب>ر     : فقلت لھ   

ش>>رب م>>ن م>>اء زم>>زم وأك>>ون ف>>ي  أو، فجعل>>ت ال أعرف>>ھ وأك>>ره أن أس>>أل عن>>ھ  

  كأن الرجل غریب ؟  : فقال فمر بي علّي : قال، المسجد 

  .نعم  : قال قلت    

ني ع>>ن ش>>يء وال فانطلق>>ت مع>>ھ ال یس>>أل : ق>>ال ، إل>>ى المن>>زل  ف>>انطلق : ق>>ال   

فلما أصبحت غدوت إلى المسجد ألس>أل عن>ھ ول>یس أح>د یخبرن>ي عن>ھ       ، أخبره 

  أما نال للرجل یعرف منزلھ بعد ؟  : فقال فمر بي علّي : قال، بشيء 

م>ا أم>رك وم>ا أق>دمك ھ>ذه       : فق>ال  : ق>ال ، انطلق معي  : قال،  ال : قلت : قال   

  البلدة ؟ 

  . أخبرتكإن كتمت علي  : قلت لھ : قال    

بلغن>ا أن>ھ ق>د خ>رج ھ>ا ھن>ا رج>ل ی>زعم أن>ھ           : قلت لھ: قال  ، فإني أفعل : قال   
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  فق>ال ل>ھ  ، نبي فأرسلت أخي لیكلمھ فرجع ولم یشفني من الخبر فأردت أن ألق>اه  

دخ>ل ف>إني إن رأی>ت    أدخ>ل حی>ث   أھذا وجھ>ي إلی>ھ ف>اتبعني    ، أما إنك قد رشدت 

فمض>>ى ، ي أص>>لح نعل>>ي وام>>ض أن>>ت أخاف>>ھ علی>>ك قم>>ت إل>>ى الح>>ائط ك>>أن أح>>دًا

اع>رض عل>ي    : فقل>ت ل>ھ   rعل>ى النب>ي   ومضیت معھ حت>ى دخ>ل ودخل>ت مع>ھ     

ی11ا أب11ا ذر اك11تم ھ11ذا األم11ر     : "فق>>ال ل>>ي   ، فعرض>>ھ فأس>>لمت مك>>اني ، اإلس>>الم 

وال>>ذي بعث>>ك ب>>الحق   : فقل>>ت   " وارج11ع إل11ى بل11دك ف11إذا بلغ11ك ظھورن11ا فأقب11ل     

ی>ا معش>ر    : س>جد وق>ریش فی>ھ فق>ال    فج>اء إل>ى الم  ، ألصرخن بھ>ا ب>ین أظھ>رھم    

  عبده ورسولھ .  قریش إني أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأشھد أن محمدًا

ف>أدركني العب>اس   ، فقاموا فض>ربت ألم>وت   ، قوموا إلى ھذا الصابئ  : فقالوا   

م>>ن غف>>ار ومتج>>ركم   ویلك>>م تقتل>>ون رج>>الً  : فأك>>ب عل>>ي ث>>م أقب>>ل عل>>یھم فق>>ال   

فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مث>ل م>ا   ، ني فأقلعوا ع، وممركم على غفار 

قوموا إلى ھذا الصابئ فصنع بي مث>ل م>ا ص>نع ب>األمس      : فقالوا، قلت باألمس 

  وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالتھ باألمس . 

  ٥ ـ .رحمھ اهللا ـ فكان ھذا أول إسالم أبي ذر : قال     

t 

  سحاق : إقال ابن    

حدثني عبید اهللا بن المغیرة بن معیقی>ب وعب>د اهللا ب>ن أب>ي بك>ر ب>ن محم>د ب>ن            

بن عمیر یرید ب>ھ دار بن>ي    أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب : عمرو بن حزم
                                                 

  ) .  ٢٤٧٤) ومسملم رقم  : (  ٣٢٨٣أخرجھ البخاري في كتاب " المناقب " رقم : (   ٥
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س>عد ب>ن زرارة   أوك>ان س>عد ب>ن مع>اذ اب>ن خال>ة       ، ش>ھل ودار بن>ي ظف>ر    عبد األ

فجلس>ا ف>ي   ، من حوائط بني ظف>ر عل>ى بئ>ر یق>ال ل>ھ بئ>ر م>رق         فدخل بھ حائطًا

وس>عد ب>ن مع>اذ وأس>ید ب>ن الحض>یر       ، لیھم>ا رج>ال مم>ن أس>لم     إالحائط واجتم>ع  

، وكالھم>ا مش>رك عل>ى دی>ن قوم>ھ      ، ش>ھل  یومئذ سیدا قومھما م>ن بن>ي عب>د األ   

لى ھذین الرجلین الل>ذین ق>د أتی>ا    إلك انطلق  ال أبًا : فلما سمعا بھ قال سعد ألسید

ن>ھ ل>وال أس>عد ب>ن     إف، ھما أن یأتیا دارین>ا  دارینا لیسفھا ضعفاءنا فازجرھما وانھ

  . ھو ابن خالتي وال أجد علیھ مقدمًا، زرارة مني حیث قد علمت كفیتك ذلك 

لیھما فلما رآه أسعد بن زرارة قال إأخذ أسید بن حضیر حربتھ ثم أقبل ف : قال    

إن یجل>س   : ق>ال مص>عب  ، ھذا سید قومھ وقد جاءك فاصدق اهللا فی>ھ  : لمصعب 

لین>ا تس>فھان ض>عفاءنا    إم>ا ج>اء بكم>ا     : فق>ال  فوقف علیھما متشتمًا : قال، أكلمھ 

  . اعتزالنا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة 

أتیتن>ا ف>ي دارن>ا بھ>ذا الرعی>د الغری>ب        : فقال لھ غ>الم : وقال موسى بن عقبة    

 . لیھإلیتسفھ ضعفاءنا بالباطل ویدعوھم الطرید 

وإن كرھت>ھ ك>ف   ، قبلتھ  ن رضیت أمرًاإف أو تجلس فتسمع : فقال لھ مصعب   

  .أنصفت  : قال، عنك ما تكره 

سالم وقرأ علی>ھ الق>رآن   لیھما فكلمھ مصعب باإلإثم ركز حربتھ وجلس  : قال   

ش>راقھ  إسالم قبل أن ی>تكلم ف>ي   واهللا لعرفنا في وجھھ اإل: فقاال فیما یذكر عنھما 

عون إذا أردتم أن تدخلوا ف>ي  ما أحسن ھذا وأجملھ كیف تصن : ثم قال، وتسھلھ 

  ؟ ھذا الدین 
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فق>ام  ، ثم تشھد شھادة الحق ثم تصلي ، تغتسل فتطھر وتطھر ثوبیك  : قاال لھ   

: ثم قام فرك>ع ركعت>ین ث>م ق>ال لھم>ا      ، فاغتسل وطھر ثوبیھ وتشھد شھادة الحق 

لیكم>ا اآلن  إیتخلف عنھ أحد م>ن قوم>ھ وسأرس>لھ     إن اتبعكما لم إن ورائي رجًال

 ثم أخذ حربتھ وانصرف إلى سعد وقومھ وھم جلوس في ن>ادیھم  ، د بن معاذ سع

أحلف باهللا لقد ج>اءكم أس>ید بغی>ر الوج>ھ     : قال  لیھ سعد بن معاذ مقبًالإلما نظر ف

  ؟ . ما فعلت: فلما وقف على النادي قال لھ سعد ، الذي ذھب بھ من عندكم 

نفع>ل م>ا   : وقد نھیتھم>ا فق>اال   ،  كلمت الرجلین فواهللا ما رأیت بھما بأسا : قال   

  .أحببت 

وذل>ك أنھ>م   ، وقد حدثت أن بني حارث>ة خرج>وا إل>ى أس>عد ب>ن زرارة لیقتل>وه          

 مب>>ادرًا فق>>ام س>>عد ب>>ن مع>>اذ مغض>>باً   : ق>>ال، عرف>>وا أن>>ھ اب>>ن خالت>>ك لیحق>>روك   

واهللا م>ا أراك   : للذي ذكر لھ من بني حارثة وأخذ الحربة في ی>ده ث>م ق>ال    مخوفًا

إنما أراد  فلما رآھما مطمئنین عرف أن أسیدًا، لیھما سعد إثم خرج  شیئًاأغنیت 

با أمام>ة واهللا  أواهللا یا  : سعد بن زرارةأل ثم قال فوقف متشتمًا، أن یسمع منھما 

ف>ي دارن>ا بم>ا نك>ره      أتغش>اناً ، لوال ما بیني وبینك من القرابة ما رمت ھذا من>ي  

 س>ید م>ن ورائ>ھ قوم>ھ إن یتبع>ك ال      ج>اءك واهللا  : وق>د ق>ال أس>عد لمص>عب    : قال 

  . یتخلف عنك منھم اثنان

، رغب>ت فی>ھ قبلت>ھ     أو تقعد فتسمع ف>إن رض>یت أم>راً    : ھ مصعبلفقال  : قال   

ث>م رك>ز الحرب>ة وجل>س     ، أنصفت  : قال سعد، وإن كرھتھ عزلنا عنك ما تكره 

ی>ھ أول  سالم وقرأ علیھ القرآن وذكر موسى بن عقبة أنھ قرأ علفعرض علیھ اإل

ش>>راقھ إس>>الم قب>>ل أن ی>>تكلم ف>>ي    فعرفن>>ا واهللا ف>>ي وجھ>>ھ اإل   : ق>>ال، الزخ>>رف 
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  . وتسھلھ

  ؟ . سلمتم ودخلتم في ھذا الدینأكیف تصنعون إذا أنتم : ثم قال لھما     

ث>>م تص>>لي  ، ث>>م تش>>ھد ش>>ھادة الح>>ق   ، تغتس>>ل فتطھ>>ر وتطھ>>ر ثوبی>>ك    : ق>>اال   

، ش>ھادة الح>ق ث>م رك>ع ركعت>ین       فقام فاغتسل وطھر ثوبیھ وشھد: ركعتین قال 

فلم>ا رآه   ، إل>ى ن>ادي قوم>ھ ومع>ھ أس>ید ب>ن الحض>یر        قب>ل عائ>داً  أثم أخذ حربتھ ف

لیكم سعد بغیر الوجھ الذي ذھب ب>ھ م>ن   إنحلف باهللا لقد رجع : قالوا  قومھ مقبًال

  ؟ .شھل كیف تعلمون أمري فیكم یا بني عبد األ: عندكم فلما وقف علیھم قال 

  . نقیبة  وأیمننًا،  وأفضلنا رأیًا، یدنا س: قالوا     

ق>ال   ، ن كالم رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمن>وا ب>اهللا ورس>ولھ   إف: قال    

  .أو مسلمة  شھل رجل وال امرأة إال مسلمًادار بني عبد األفواهللا ما أمسى في 

فأقاما عنده یدعوان الناس ، ورجع سعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة    

نص>>ار إال وفیھ>>ا رج>>ال ونس>>اء    حت>>ى ل>>م تب>>ق دار م>>ن دور األ   ، س>>الم ى اإلإل>>

   ٦.  مسلمون

t 

  قال :  t عن ابن مسعود  

وأب>و بك>ر فق>ال     rبي رسول اهللا  فمر، لعقبة بن أبي معیط  كنت أرعى غنمًا   

  ؟ یا غالم ھل من لبن 
                                                 

 .  ٣/١٥٣نظر : " البدایة والنھایة " لإلمام ابن كثیر ا ٦
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  .ولكني مؤتمن ، نعم  : قلت : قال    

  ؟ . فھل من شاة لم ینز علیھا الفحل : الق    

 فحلبھ في إناء فشرب وسقى أب>ا بك>ر   ، فمسح ضرعھا فنزل لبن ، فأتیتھ بشاة    

  .أقلص فقلص  : ثم قال للضرع

 : ق>>ال، ی>ا رس>>ول اهللا علمن>ي م>>ن ھ>ذا الق>>ول     : ث>>م أتیت>ھ بع>>د ھ>ذا فقل>>ت   : ق>ال    

   ٧" .  یرحمك اهللا فإنك علیم معلم: " فمسح رأسي وقال 

t 

  عن مصعب بن سعد عن أبیه قال :   

وقال ، الناس إال أربعة نفر وامرأتین  rهللا أمن رسول الما كان یوم فتح مكة     

عكرمة بن أبي جھ>ل وعب>د اهللا   : اقتلوھم وإن وجدتموھم متعلقین بأستار الكعبة 

فأم>ا عب>د اهللا    ، أب>ي الس>رح    بن سعد بنوعبد اهللا، ومقیس بن صبابة  بن خطل 

بن خطل فأدرك وھو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إلیھ سعید بن حریث وعم>ار  

وأم>ا مق>یس ب>ن ص>بابة     ، وكان أشب الرجلین فقتلھ  بن یاسر فسبق سعید عمارًا

 وأما عكرمة فركب البح>ر فأص>ابتھم عاص>ف   ، فأدركھ الناس في السوق فقتلوه 

فق>ال  ، ھ>ا ھن>ا    وا ف>إن آلھ>تكم ال تغن>ي ع>نكم ش>یئاً     أخلص : فقال أصحاب السفینة

واهللا لئن لم ینجني من البح>ر إال اإلخ>الص ال ینجین>ي ف>ي الب>ر غی>ره       : عكرمة 

حتى أض>ع   rأن آتى محمدا  إن أنت عافیتني مما أنا فیھ اللھم إن لك علي عھدًا
                                                 

) وق1ال ش1عیب األرن1ؤوط : إس1ناده      ٣٥٩٨أخرجھ اإلمام أحمد في " المس1ند " رق1م : (     ٧
 حسن .
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د ب>ن أب>ي   وأم>ا عب>د اهللا ب>ن س>ع    ،  فجاء فأسلم،  كریمًا یدي في یده فألجدنھ عفوًا

الن>>اس إل>>ى  rفلم>>ا دع>>ا رس>>ول اهللا ، الس>>رح فإن>>ھ اختب>>أ عن>>د عثم>>ان ب>>ن عف>>ان  

ق>ال   ، ب>ایع عب>د اهللا   اهللا ی>ا رس>ول  : ق>ال   rالبیعة جاء بھ حتى أوقفھ على النبي 

ث>م أقب>ل عل>ى    ، فبایع>ھ بع>د ث>الث    ، ك>ل ذل>ك ی>أبى     فرفع رأس>ھ فنظ>ر إلی>ھ ثالث>اً    

ید یق>وم إل>ى ھ>ذا حی>ث رآن>ي كفف>ت ی>دي        أما كان فیكم رجل رش : أصحابھ فقال

  . عن بیعتھ فیقتلھ

: قال ، ھال أومأت إلینا بعینك ، وما یدرینا یا رسول اهللا ما في نفسك  : فقالوا   

  ٨" .  إنھ ال ینبغي لنبي أن یكون لھ خائنة أعین" 

t 

  عن أنس بن مالك قال :   

 ؟أین تعمد یا عم>ر  : رجل من بني زھرة قالفلقیھ ، خرج عمر متقلد السیف    

وكیف تأمن في بن>ي ھاش>م وبن>ي زھ>رة وق>د       : قال ، أرید أن أقتل محمدًا : فقال

  ؟ قتلت محمدًا

ق>ال   ، ما أراك إال قد صبوت وتركت دینك الذي أنت علی>ھ  : فقال عمر : قال   

ال>ذي   إن ختن>ك وأخت>ك ق>د ص>بوا وترك>ا دین>ك       ، أفال أدلك على العجب یا عم>ر 

  .أنت علیھ 

حتى أتاھما وعن>دھما رج>ل م>ن المھ>اجرین یق>ال ل>ھ        فمشى عمر ذامرًا : قال   

                                                 
 ) وصححھ األلباني .  ٤٠٦٧صحیح : أخرجھ النسائي في " السنن " رقم : (   ٨
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: فلما سمع خباب حس عمر توارى في البیت فدخل علیھم>ا فق>ال    : قال، خباب 

  ؟ التي سمعتھا عندكم  ـ الصوت المنخفط ـ ما ھذه الھینمة

فلعلكما قد  : قال، تحدثناه بیننا ما عدا حدیثا : فقاال ، كانوا یقرؤون طھ  : قال    

  .أرأیت یا عمر إن كان الحق في غیر دینك  : فقال لھ ختنھ : قال، صبوتما 

فج>اءت أخت>ھ فدفعت>ھ ع>ن      ، فوثب عم>ر عل>ى ختن>ھ فوطئ>ھ وط>أ ش>دیداً       : قال   

ی>ا عم>ر إن ك>ان    : فقالت وھي غض>بى  ، زوجھا فنفحھا بیده نفحة فدمى وجھھا 

فلم>ا  ، رس>ول اهللا   ش>ھد أن محم>داً  أد أن ال إل>ھ إال اهللا و ش>ھ أالحق في غی>ر دین>ك   

وك>ان عم>ر    : ق>ال ، أعط>وني ھ>ذا الكت>اب ال>ذي عن>دكم ف>أقرأه        : یئس عمر ق>ال 

أو ، إنك رجس وال یمسھ إال المطھرون فقم فاغتسل : فقالت أختھ ، یقرأ الكتب 

: قول>ھ   فقام عمر فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طھ حت>ى انتھ>ى إل>ى    : قال، توضأ 

فق>ال عم>ر    : ق>ال } ،  إنني أنا اهللا ال إلھ إال أنا فاعبدني وأقم الص1الة ل1ذكري  { 

أبش>ر ی>ا    : فلما سمع خباب قول عمر خرج م>ن البی>ت فق>ال   ، دلوني على محمد 

اللھ1م أع1ز   : " ل>ك لیل>ة الخم>یس     r عوة رسول اهللاعمر فإني أرجو أن تكون د

  " .  اماإلسالم بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن ھش

فانطلق عمر حت>ى أت>ى   ، في الدار التي في أصل الصفا  rرسول اهللا و : قال   

 rحاب رس>ول اهللا  وعلى باب الدار حمزة وطلحة وأناس من أص> : قال ، الدار 

نع>م فھ>ذا عم>ر ف>إن ی>رد اهللا      : فلما رأى حمزة وجل الق>وم م>ن عم>ر ق>ال حم>زة      

ق>ال  ،  ذلك یكن قتل>ھ علین>ا ھین>اً    وإن یرد غیر،  rم ویتبع النبي یسل بعمر خیرًا

حت>ى أت>>ى عم>ر فأخ>>ذ    rفخ>>رج رس>ول اهللا   : ق>ال  ، داخ>ل ی>>وحى إلی>ھ   rالنب>ي  

یا عمر حتى ینزل اهللا بك   أما أنت منتھیًا : " بمجامع ثوبھ وحمائل السیف فقال
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اللھ1م ھ1ذا عم1ر ب1ن الخط1اب       ، من الخزي والنكال ما أنزل بالولید ب1ن المغی1رة  

أش>ھد أن>ك رس>ول اهللا     : فق>ال عم>ر   : قال" ،  ن بعمر بن الخطاباللھم أعز الدی

 ٩" . فأسلم 

t 

  عن يعقوب بن عتبة بن المغیرة قال :   

ص>احب   tوك>ان حم>زة   ، بالص>فا ف>آذاه    rرض لرسول اهللا أن أبا جھل اعت   

 وكان>ت ق>د   -فلما رج>ع قال>ت ل>ھ امرأت>ھ     ، وكان یومئذ في قنصھ ،  قنص وصید

 -: ی>>ا أب>ا عم>ارة ل>>و رأی>ت م>ا ص>>نع      - r رأت م>ا ص>نع أب>>و جھ>ل برس>ول اهللا    

فغضب حمزة ومضى كما ھ>و قب>ل أن ی>دخل بیت>ھ     ، بابن أخیك  -تعني أبا جھل 

فوج>د أب>ا جھ>ل ف>ي مجل>س م>ن       ، وھو معلق قوسھ في عنقھ حتى دخل المس>جد  

 . مجالس قریش

فق>ام رج>ال م>ن ق>ریش إل>ى       جرحھ ــ   فلم یكلمھ حتى عال رأسھ بقوسھ فشجھ   

ف>واهللا  ، حمزة یمسكونھ عنھ فقال حمزة : دیني دین محم>د أش>ھد أن>ھ رس>ول اهللا     

  .فامنعوني من ذلك إن كنتم صادقین ال أنثني عن ذلك 

والمس>لمون وثب>>ت لھ>م بع>>ض أم>>رھم    rب>ھ رس>>ول اهللا   فلم>ا أس>>لم حم>زة ع>>ز     

 ١٠.  سیمنعھ tقریش وعلموا أن حمزة وھابت 

                                                 
، و اب111ن س111عد ف111ي " الطبق111ات الكب111رى "   ٢/٢١٩ي ف111ي " ال111دالئل " أخرج111ھ البیھق111  ٩
  .  ٤/٥٩، والحاكم في " المستدرك "  ٣/٢٦٧

  .   ٩/٢٦٧أخرجھ الطبراني مرسًال ورجالھ ثقات " مجمع الزوائد "   ١٠
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t 

  قال ابن إسحاق :   

حدثني محمد بن جعفر بن الزبیر عن عروة بن الزبیر قال : جلس عمی>ر ب>ن      

وھب الجمحي مع صفوان بن أمیة بعد مصاب أھل بدر م>ن ق>ریش ف>ي الحج>ر     

ومم>ن ك>ان ی>ؤذي    ، م>ن ش>یاطین ق>ریش     وكان عمیر بن وھب ش>یطاناً ، بیسیر 

ون من>>ھ عن>>اء وھ>>و بمك>>ة وك>>ان ابن>>ھ وھ>>ب ب>>ن  ویلق>>، وأص>>حابھ  rول اهللا رس>>

 . عمیر في أسارى بدر

ف>>ي الع>>یش  م>>اص>>فوان : واهللا ق>>ال : ف>>ذكر أص>>حاب القلی>>ب ومص>>ابھم فق>>ال      

  .بعدھم خیر 

أم>ا واهللا ل>وال دی>ن عل>ي ل>یس ل>ھ عن>دي قض>اء         ، قال لھ عمیر : صدقت واهللا    

فإن ل>ي ق>بلھم   ، تلھ وعیال أخشى علیھم الضیعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أق

  .ابني أسیر في أیدیھم  ،علة 

وعیالك مع عیالي ، قال : فاغتنمھا صفوان وقال : علي دینك أنا أقضیھ عنك     

  .أواسیھم ما بقوا ال یسعني شيء ویعجز عنھم 

س>م  ثم أمر عمیر بس>یفھ فش>حذ ل>ھ    : قال ، فقال لھ عمیر : فاكتم شأني وشأنك    

فبین>>ا عم>>ر ب>>ن الخط>>اب ف>>ي نف>>ر م>>ن المس>>لمین    ، ة ث>>م انطل>>ق حت>>ى ق>>دم المدین>> 

یتحدثون عن یوم بدر ویذكرون ما أكرمھم اهللا بھ وما أراھم من عدوھم إذ نظر 

الس>یف فق>ال :    عمر إلى عمیر بن وھب ح>ین أن>اخ عل>ى ب>اب المس>جد متوش>حاً      
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واهللا ما جاء إال لشر وھو الذي حرش بیننا ، ھذا الكلب عدو اهللا عمیر بن وھب 

 . نا للقوم یوم بدروحزر

فق>ال : ی>ا نب>ي اهللا ھ>ذا ع>دو اهللا عمی>ر ب>ن         rعل>ى رس>ول اهللا   ث>م دخ>ل عم>ر       

قال : فأقبل عمر حتى أخذ  " فأدخلھ علي" قال : ، سیفھ  وھب قد جاء متوشحًا

وق>ال لرج>ال مم>ن ك>انوا مع>ھ م>ن األنص>ار :        ، بحمالة سیفھ في عنقھ فلببھ بھ>ا  

واحذروا علی>ھ م>ن ھ>ذا الخبی>ث فإن>ھ      ، لسوا عنده فاج rعلى رسول اهللا ادخلوا 

  .غیر مأمون 

وعم>>ر آخ>>ذ بحمال>>ة  rس>>ول اهللا فلم>>ا رآه ر  rعل>>ى رس>>ول اهللا ث>>م دخ>>ل ب>>ھ    

ق>ال : إنعم>وا   ف>دنا ث>م    " ، دن ی1ا عمی1ر  أ ، أرسلھ یا عمر" سیفھ في عنقھ قال : 

قد أكرمنا اهللا  " : rال رسول اهللا فق ـ وكانت تحیة أھل الجاھلیة بینھم ـ صباحًا

  " . بتحیة خیر من تحیتك یا عمیر بالسالم تحیة أھل الجنة

فم1ا ج1اء ب1ك ی1ا     " ق>ال :  ، فقال : أما واهللا یا محمد إن كن>ت بھ>ا لح>دیث عھ>د        

فم1ا  " ق>ال :  ، قال : جئت لھذا األسیر الذي في أیدیكم فأحسنوا فی>ھ  " ، ؟  عمیر

؟  م>ن س>یوف وھ>ل أغن>ت عن>ا ش>یئاً       ق>ال : قبحھ>ا اهللا  " ؟  بال السیف في عنق1ك 

 . قال : ما جئت إال لذلك" ؟  صدقني ما الذي جئت لھأ" :  rقال 

ف11ذكرتما أص11حاب ، ب11ل قع11دت أن11ت وص11فوان ب11ن أمی11ة ف11ي الحج11ر    " ق>>ال :    

وعی1ال عن1دي لخرج1ت حت1ى أقت1ل      ، القلیب من قریش ثم قلت : لوال دین عل1ي  

واهللا حائل بینك  ، لى أن تقتلني لھفتحمل لك صفوان بدینك وعیالك ع،  محمدًا

  " . وبین ذلك
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قد كنا یا رسول اهللا نكذبك بم>ا كن>ت تأتین>ا    ، قال عمیر : أشھد أنك رسول اهللا    

وما ین>زل علی>ك م>ن ال>وحي وھ>ذا أم>ر ل>م یحض>ره إال أن>ا          ، بھ من خبر السماء 

داني لإلس>الم  فالحمد هللا ال>ذي ھ>  ، فواهللا إني ألعلم ما أتاك بھ إال اهللا ، وصفوان 

 . وساقني ھذا المساق ثم شھد شھادة الحق

أطلقوا ل1ھ  ، ووأقرئوه القرآن ، فقھوا أخاكم في دینھ " :  rقال رسول اهللا ف   

  ١١. ففعلوا " ، أسیره 

t 

  عن ابن إسحاق قال :   

،  م>ن أش>رافھم   وش>ریفاً ، م>ن س>ادة بن>ي س>لمة      كان عم>رو ب>ن الجم>وح س>یداً       

فلم>ا  ، من خشب یقال لھ " مناة " یعظمھ ویطھره  وكان قد اتخذ في داره صنمًا

ابنھ معاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل في فتیان م>نھم ك>انوا    ،فتیان بني سلمة أسلم 

فكانوا یدخلون اللیل عل>ى ص>نم عم>رو فیحملون>ھ فیطرحون>ھ      ، ممن شھد العقبة 

عل>ى رأس>ھ ف>إذا     منكس>اً  ئطھم ـ  ـ غ>ا   ذر الناسفي بعض حفر بني سلمة وفیھا ُع

ثم یغدو فیلتمسھ فإذا ، من عدا على آلھتنا ھذه اللیلة !  أصبح عمرو قال : ویلكم

  . وجده غسلھ وطیبھ ثم یقول : واهللا لو أعلم من یصنع لك ھذا ألخزینھ

فیغ>>دو فیج>>ده فیغس>>لھ  ، ف>>إذا أمس>>ى ون>>ام عم>>رو ع>>دوا علی>>ھ ففعل>>وا ب>>ھ ذل>>ك        

علیھ استخرجھ فغسلھ وطیبھ ثم ج>اء بس>یفھ فعلق>ھ علی>ھ ث>م       فلما ألحوا ،ویطیبھ 

                                                 
 .  ٢١٤ـ٣/٢١٣أنظر : " سیرة ابن ھشام " البن ھشام   ١١
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ف>>إن ك>>ان فی>>ك خی>>ر ف>>امتنع ھ>>ذا  ، ق>>ال : إن>>ي واهللا ال أعل>>م م>>ن یص>>نع ب>>ك ذل>>ك   

 ! !  السیف معك

فقرن>وه   میت>اً  ث>م أخ>ذوا كلب>اً   ، فلما أمسى عدوا علیھ وأخذوا السیف م>ن عنق>ھ      

وغ>دا عم>رو فل>م     ،الن>اس   ن آب>ار بن>ي س>لمة فیھ>ا ع>ذر     بحبل ثم ألقوه في بئ>ر م>  

فلما رآه أبص>ر رش>ده وكلم>ھ م>ن     ، بكلب  یجده فخرج یبتغیھ حتى وجده مقرونًا

 . أسلم من قومھ فأسلم وحسن إسالمھ

سلم وعرف من اهللا ما ع>رف وھ>و ی>ذكر ص>نمھ ذل>ك وم>ا       أوقال عمرو حین    

 :  أبصره من أمره ویشكر اهللا الذي أنقذه من العمى والضالل

 رنـــــــــأنت وكلب وسط بئر في ق    ن ــــــــــلم تك ت إلھًاتاهللا لو كن

 نـــــــــــاآلن فتشناك عن سوء الغب    دن ـــــــمست أف لمصرعك إلھًا

 نـــــــــــالواھب الرزاق ودیان الدی    ن ـــــــفالحمد هللا العلي ذي المن

  ١ نــــــــــة قبر مرتھأكون في ظلم    ل أن ــــــھو الذي أنقذني من قب     

t 

  قال ابن إسحاق :   

اه كعب ب>ن مال>ك   اهللا بن كعب حدثھ أن أب أن أخاه عبد : حدثني معبد بن كعب   

بالعقبة من أوسط أیام  rاهللا دنا رسول خرجنا إلى الحج وواع :حدثھ قال كعب 

                                                 
  ٤/٢٠٧د الغابة " البن األثیر ، و " أس ١/٢٥٣أنظر : " سیر أعالم النبالء " للذھبي   ١
٤/٢٠٧  
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  التشریق . 

لھ>ا ومعن>ا    rدنا رس>ول اهللا  اللیلة التي واع ج وكانتفرغنا من الح قال : فلما   

اهللا ب>>ن عم>>رو ب>>ن ح>>رام أب>>و ج>>ابر س>>ید م>>ن س>>اداتنا وش>>ریف م>>ن أش>>رافنا  عب>>د

فكلمن>اه وقلن>ا   ، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المش>ركین أمرن>ا   ، أخذناه معنا 

 عم>ا لھ : یا أبا جابر إنك سید من ساداتنا وشریف م>ن أش>رافنا وإن>ا نرغ>ب ب>ك      

ع>>اد ث>م دعون>اه إل>>ى اإلس>الم وأخبرن>اه بمی     ، للن>ار غ>>داً  أن>ت فی>ھ أن تك>>ون حطب>اً   

  إیانا العقبة .  rرسول اهللا 

   ١.  قال : فأسلم وشھد معنا العقبة وكان نقیبًا    

t 

 قال :  tعن أنس   

إن>ي س>ائلك ع>ن     : لالمدین>ة فأت>اه فق>ا    rهللا اهللا بن سالم مقدم رسول ابلغ عبد    

وم>ا أول طع>ام یأكل>ھ أھ>ل     ، م>ا أول أش>راط الس>اعة    : ث>الث ال یعلمھ>ن إال نب>ي    

  ومن أي شيء ینزع إلى أخوالھ ؟  ، ومن أي شيء ینزع الولد إلى أبیھ، الجنة 

فق>ال عب>د اهللا ذاك    : ق>ال  ، " خبرني بھ1ن آنف1ا جبری1ل    : " rقال رسول اهللا ف   

أما أول أش1راط الس1اعة فن1ار     : " r قال رسول اهللاف، عدو الیھود من المالئكة 

وأم11ا أول طع11ام یأكل11ھ أھ11ل الجن11ة  ، تحش11ر الن11اس م11ن المش11رق إل11ى المغ11رب   

وأما الشبھ في الولد فإن الرجل إذا غش1ي الم1رأة فس1بقھا    ، فزیادة كبد الحوت 

                                                 
  .  ٢/٥٠نظر : " سیرة ابن ھشام " ا  ١
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  " . وإذا سبق ماؤھا كان الشبھ لھا، ماؤه كان الشبھ لھ 

 إن ، ی>ا رس>ول اهللا إن الیھ>ود ق>وم بھ>ت     : ثم قال ، ل اهللا أشھد أنك رسو: قال    

فج>اءت الیھ>ود ودخ>ل عب>د اهللا     ، علموا بإسالمي قبل أن تس>ألھم بھت>وني عن>دك    

  .  ؟ " أي رجل فیكم عبد اهللا بن سالم : " rقال رسول اهللا البیت ف

 : " rق>ال رس>ول اهللا   ف، وأخیرن>ا واب>ن أخیرن>ا    ، أعلمنا واب>ن أعلمن>ا    : قالوا   

فخ>رج عب>د اهللا إل>یھم    ، أع>اذه اهللا م>ن ذل>ك     : ق>الوا  " ، أفرأیتم إن أسلم عب1د اهللا 

ش>رنا واب>ن    : فق>الوا ، رس>ول اهللا   أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأشھد أن محم>داً  : فقال

 ١" .  ووقعوا فیھ، شرنا 

t 

  عن حبیب بن أبي أوس قال :  

من فیھ قال : لما انصرفنا من األحزاب عن الخندق حدثني عمرو بن العاص    

تعلم>ون   : من قریش كانوا یرون مكاني ویسمعون مني فقلت لھم جمعت رجاًال

وأني ق>د رأی>ت رأی>ا     ، منكرًا كبیرًا ني ألرى أمر محمد یعلو األمور علوًاإواهللا 

  ؟ فما ترون فیھ

  ؟ وما رأیت  : قالوا    

ن ظھر محمد على قومنا كن>ا  إف، ي فنكون عنده ن نلحق بالنجاشأرأیت  : قال   

 ن نكون تحت یدي محمد أن نكون تحت یدیھ أحب إلینا من إنا إف، عند النجاشي 

                                                 
  ) .  والبھت : الظلم . ٣١٥١أخرجھ البخاري في كتاب " األنبیاء " رقم : (   ١
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  .ال خیر إتینا منھم أظھر قومنا فنحن من قد عرف فلن ی نإو

فاجمعوا لھ ما نھدي لھ وكان أح>ب  : فقلت لھم : قال ، ن ھذا الرأي إ : فقالوا    

، فخرجنا حتى قدمنا علیھ  كثیرًا فجمعنا لھ أدمًا، من أرضنا األدم  ما یھدى إلیھ

ق>د بعث>ھ    rك>ان رس>ول اهللا   و، نا لعنده إذ جاء عمرو ب>ن أمی>ة الض>مري    إفواهللا 

فدخل علی>ھ ث>م خ>رج م>ن عن>ده ق>ال فقل>ت         : قال، إلیھ في شأن جعفر وأصحابھ 

 اشي فسألتھ إیاه ھذا عمرو بن أمیة الضمري لو قد دخلت على النج : ألصحابي

ني قد أجزأت عنھا ح>ین  أفإذا فعلت ذلك رأت قریش ، فأعطانیھ فضربت عنقھ 

: ص>>نع فق>>ال أف>>دخلت علی>>ھ فس>>جدت ل>>ھ كم>>ا كن>>ت   : ق>>ال، قتل>>ت رس>>ول محم>>د 

   ؟ مرحبا بصدیقي أھدیت لي من بالدك شیئًا

دمت>ھ إلی>ھ   ث>م ق  : ق>ال  ، كثی>راً  قد أھ>دیت ل>ك أدم>اً   ، نعم أیھا الملك  : قلت : قال   

خ>رج م>ن عن>دك     ن>ي ق>د رأی>ت رج>الً    إالملك أیھا  : ثم قلت لھ، فأعجبھ واشتھاه 

   فإنھ قد أصاب من أشرافنا وخیارنا ، وھو رسول رجل عدو لنا فأعطنیھ ألقتلھ 

فل>و  ، ن>ھ ق>د كس>ره    أنفھ ض>ربة ظنن>ت   أثم مد یده فضرب بھا ، فغضب  : قال   

أیھ>ا المل>ك واهللا ل>و ظنن>ت      : ث>م قل>ت  ، من>ھ   انشقت لي األرض لدخلت فیھا فرقًا

أتس>>ألني أن أعطی>>ك رس>>ول رج>>ل یأتی>>ھ   : فق>>ال ل>>ھ ، ن>>ك تك>>ره ھ>>ذا م>>ا س>>ألتكھ أ

  ؟ . الناموس األكبر الذي كان یأتي موسى لتقتلھ 

  ؟ . أیھا الملك أكذاك ھو  : قلت : قال    

ن على ولیظھر، تبعھ فإنھ واهللا لعلي الحق اأطعني و، ویحك یا عمرو : فقال     

فبایعني لھ عل>ى   : قلت : قال، من خالفھ كما ظھر موسى على فرعون وجنوده 
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ثم خرجت إلى أصحابي ، فبسط یده وبایعتھ على اإلسالم ، نعم  : قال ، اإلسالم

 ث>م خرج>ت عام>داً   ، وقد ح>ال رأی>ي عم>ا ك>ان علی>ھ وكتم>ت أص>حابي إس>المي         

 قبیل الفتح وھو مقبل من مكةفلقیت خالد بن الولید وذلك ، ألسلم  rلرسول اهللا 

ن الرج>>ل لنب>>ي أو، واهللا لق>>د اس>>تقام المنس>>م  : ق>>ال ؟ أی>>ن ی>>ا أب>>ا س>>لیمان : فقل>>ت 

  .ذھب واهللا أسلم فحتى متى أ

  .واهللا ما جئت اال ألسلم  : قلت : قال    

ث>م دن>وت   ، س>لم وب>ایع   أفقدم خالد ب>ن الولی>د ف   rعلى رسول اهللا فقدمنا : قال    

ن تغف>ر ل>ي م>ا تق>دم م>ن ذنب>ي وال أذك>ر        أني أبایع>ك عل>ى   إاهللا  یا رسول: فقلت 

ن اإلس1الم یج1ب م1ا    إی1ا عم1رو ب1ایع فr  " :    1قال رس>ول اهللا  ف : قال ، وما تأخر

  ١.  فبایعتھ ثم انصرفت : قال" ، ن الھجرة تجب ما كان قبلھا أو، كان قبلھ 

t 

  قال :  tعن عبد اهللا بن عباس   

م>>ن أھ>>ل  فارس>>یًا م>>ن فی>>ھ ق>>ال : كن>>ت رج>>الً  ثني س>>لمان الفارس>>ي حدیث>>ھح>>د   

وكن>ت  ، وك>ان أب>ي دھق>ان قریت>ھ      " ج1ى " أصبھان من أھل قریة منھا یقال لھا 

م>الزم  : أي ، فلم یزل بھ حبھ إی>اي حت>ى حبس>ني ف>ي بیت>ھ      ، أحب خلق اهللا إلیھ 

الن>ار ال>ذي    وأجھدت في المجوس>یة حت>ى كن>ت قط>ن    ، النار كما تحبس الجاریة 

فش>غل   : وكان>ت ألب>ي ض>یعة عظیم>ة ق>ال      : قال، یوقدھا ال یتركھا تخبو ساعة 

                                                 
، وحس11نھ  ٩/١٢٣، والبیھق1ي ف1ي " الس1نن "     ٤/١٩٨أخرج1ھ أحم1د ف1ي " المس1ند "       ١

 .   ٥/١٢٢األلباني في " اإلرواء " 
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ن>>ى ق>>د ش>>غلت ف>>ي بنی>>ان ھ>>ذا الی>>وم ع>>ن  إی>>ا بن>>ي : فق>>ال ل>>ي  ف>>ي بنی>>ان ل>>ھ یوم>>ًا

فخرج>ت أری>د ض>یعتھ    ، ضیعتي فاذھب فاطلعھا وأمرني فیھ>ا ب>بعض م>ا یری>د     

، فیھ>>ا وھ>>م یص>>لون  فم>>ررت بكنیس>>ة م>>ن كن>>ائس النص>>ارى فس>>معت أص>>واتھم

ت بھ>>م فلم>>ا م>>رر ، وكن>>ت ال أدري م>>ا أم>>ر الن>>اس لح>>بس أب>>ي إی>>اي ف>>ي بیت>>ھ      

  .نظر ما یصنعون أوسمعت أصواتھم دخلت علیھم 

ھ>ذا واهللا  : ورغب>ت ف>ي أم>رھم وقل>ت     ، فلم>ا رأی>تھم أعجبن>ي ص>التھم      : قال   

رك>ت  فواهللا ما تركتھم حت>ى غرب>ت الش>مس وت   ، خیر من الدین الذي نحن علیھ 

  ؟ . أین أصل ھذا الدین : فقلت لھم، ضیعة أبي ولم آتھا 

  .بالشام : قالوا     

: ق>ال  ، ثم رجعت إلى أبي وقد بعث ف>ي طلب>ي وش>غلتھ ع>ن عمل>ھ كل>ھ       : قال    

: قلت  : قال، ألم أكن عھدت إلیك ما عھدت  ؟ أي بنى أین كنت : فلما جئتھ قال

فواهللا ، عجبني ما رأیت من دینھم یا أبت مررت بناس یصلون في كنیسة لھم فأ

  .ما زلت عندھم حتى غربت الشمس 

  .دینك ودین آبائك خیر منھ ، أي بنى لیس في ذلك الدین خیر  : قال    

 فخافني فجعل ف>ي رجل>ي قی>داً   : قال ، نھ خیر من دیننا إكال واهللا : قلت  : قال   

إذا قدم علیكم ركب  :وبعثت إلى النصارى فقلت لھم : قال ، بیتھ  فيثم حبسني 

فقدم علیھم ركب من الش>ام   : قال، من الشام تجار من النصارى فأخبروني بھم 

إذا قضوا ح>وائجھم  : فقلت لھم  : قال، فأخبروني بھم : تجار من النصارى قال 

فلما أرادوا الرجعة إلى بالدھ>م   : قال، وأرادوا الرجعة إلى بالدھم فآذنونى بھم 
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، الحدید من رجلي ث>م خرج>ت معھ>م حت>ى ق>دمت الش>ام        فألقیت، أخبروني بھم 

   ؟ . من أفضل أھل ھذا الدین: فلما قدمتھا قلت 

  .األسقف في الكنیسة : قالوا     

وأحبب>ت ان أك>ون مع>ك    ، نى قد رغبت ف>ي ھ>ذا ال>دین    إ : فقلت، فجئتھ  : قال   

 ، ف>دخلت مع>ھ  ، ق>ال فادخ>ل   ، وأتعل>م من>ك وأص>لى مع>ك     ، أخدمك في كنیس>تك  

ف>إذا جمع>وا إلی>ھ منھ>ا     ، فكان رجل سوء یأمرھم بالص>دقة وی>رغبھم فیھ>ا    : قال 

 حتى جمع سبع قالل من ذھ>ب وورق  ، أشیاء اكتنزه لنفسھ ولم یعطھ المساكین 

فاجتمع>>ت إلی>>ھ  ، ث>>م م>>ات  ، لم>>ا رأیت>>ھ یص>>نع    ش>>دیداً  وأبغض>>تھ بغض>>اً  : ق>>ال

كم بالص>دقة وی>رغبكم   ن ھذا كان رجل سوء یأمر: إالنصارى لیدفنوه فقلت لھم 

  . فإذا جئتموه بھا اكتنزھا لنفسھ ولم یعط المساكین منھا شیئًا، فیھا 

   ؟ وما علمك بذلك: قالوا     

  .نا أدلكم على كنزه أ : قلت : قال    

فاستخرجوا منھ س>بع ق>الل    : قال، ریتھم موضعھ أف : قال ، فدلنا علیھ: قالوا    

فص>لبوه ث>م    ، واهللا ال ندفن>ھ أب>داً  : ا رأوھ>ا ق>الوا   فلم>  : ق>ال  ، وورقًا مملوءة ذھبًا

   . رجموه بالحجارة ثم جاؤوا برجل آخر فجعلوه بمكانھ

ال یصلي الخمس أرى أن>ھ أفض>ل من>ھ أزھ>د ف>ي ال>دنیا        فما رأیت رجًال: قال    

ل>م أحب>ھ    فأحببت>ھ حب>اً  : ق>ال  ، منھ  ونھارًا وال آداب لیًال، وال أرغب في اآلخرة 

نى كنت مع>ك  إیا فالن : ثم حضرتھ الوفاة فقلت لھ  وأقمت معھ زمانًا، من قبلھ 

وق>د حض>رك م>ا ت>رى م>ن أم>ر اهللا ف>إلى م>ن         ، ل>م أحب>ھ م>ن قبل>ك      وأحببتك حب>اً 
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الی>وم عل>ى م>ا كن>ت      أي بن>ى واهللا م>ا أعل>م أح>داً     : قال، توصى بي وما تأمرني 

بالموص>ل   ال رج>الً إدلوا وترك>وا أكث>ر م>ا ك>انوا علی>ھ      لقد ھلك الناس وب> ، علیھ 

  .فھو على ما كنت علیھ فالحق بھ ، وھو فالن 

 ن فالن>اً إ : فقلت لھ ی>ا ف>الن  ، فلما مات وغیب لحقت بصاحب الموصل  : قال   

أق>م   : فق>ال ل>ي   : قال، نك على أمره ألحق بك وأخبرني أن أأوصاني عند موتھ 

ن م>ات  أث فل>م یلب>  ، فأقمت عنده فوجدتھ خیر رج>ل عل>ى أم>ر ص>احبھ     ، عندي 

أوصى بي إلیك وأمرن>ي ب>اللحوق    ن فالنًاإیا فالن  : ما حضرتھ الوفاة قلت لھفل

  .وقد حضرك من اهللا عز وجل ما ترى فإلى من توصى بي وما تأمرني ، بك 

بنص>یبین   ال رج>الً إعل>ى مث>ل م>ا كن>ا علی>ھ       أي بنى واهللا ما أعل>م رج>الً   : قال   

فجئت>ھ  ، وغی>ب لحق>ت بص>احب نص>یبین     فلما مات  : قال، وھو فالن فالحق بھ 

  .فأخبرتھ بخبري وما أمرني بھ صاحبي 

فأقم>ت م>ع خی>ر    ، فأقمت عنده فوجدتھ على أمر ص>احبیھ  ، فأقم عندي  : قال   

 ن فالن>اً إی>ا ف>الن   : فلم>ا حض>ر قل>ت ل>ھ     ، ن نزل بھ الم>وت  أما لبث رجل فواهللا 

م>ن توص>ى ب>ي وم>ا     ف>إلى  ، كان أوصى بي إلى فالن ثم أوصى ب>ي ف>الن إلی>ك    

  .تأمرنى 

 ال رج>>ًالإن تأتی>>ھ أبق>>ى عل>>ى أمرن>>ا آم>>رك   أي بن>>ى واهللا م>>ا نعل>>م أح>>داً  : ق>>ال   

  . فإنھ على أمرنا  : قال، ن أحببت فأتھ إف، بعموریة فإنھ بمثل ما نحن علیھ 

أق>م   : فق>ال ، فلما مات وغیب لحقت بصاحب عموریة وأخبرتھ خب>ري  : قال    

واكتسبت حت>ى ك>ان    : قال، على ھدى أصحابھ وأمرھم عندي فأقمت مع رجل 

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ٣٦

ن>ى  إی>ا ف>الن   : ثم نزل بھ أمر اهللا فلما حضر قل>ت ل>ھ    : قال، لي بقرات وغنیمة 

ث>م  ، وأوص>ى ب>ي ف>الن إل>ى ف>الن      ، كنت مع فالن فأوصى بي ف>الن إل>ى ف>الن    

  ؟ .فإلى من توصى بي وما تأمرني ، أوصى بي فالن إلیك 

ن أما كنا علیھ أحد من الن>اس آم>رك    ما أعلمھ أصبح على أي بنى واهللا : قال   

ولكنھ قد أظلك زمان نبي ھو مبعوث بدین إبراھیم یخرج بأرض العرب ، تأتیھ 

یأك>ل الھدی>ة    : بینھما نخل بھ عالمات ال تخفى، إلى أرض بین حرتین  مھاجرًا

ك ال>بالد  ن تلح>ق بتل>  أن اس>تطعت  إف> ، كتفیھ خاتم النب>وة  بین ، وال یأكل الصدقة 

  .فافعل 

ثم مر بي نف>ر  ، ن أمكث أفمكثت بعموریة ما شاء اهللا ، وغیب ثم مات  : قال   

تحملونى إلى أرض العرب وأعط>یكم بقرات>ي ھ>ذه    : فقلت لھم ،  ب تجارًامن كِل

وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي ، فأعطیتھموھا ، نعم  : قالوا، وغنیمتي ھذه 

فكنت عنده ورأی>ت النخ>ل   ،  رجل من یھود عبدًافباعوني من ، القرى ظلموني 

، ول>م یح>ق ل>ي ف>ي نفس>ي      ، ورجوت أن تكون البل>د ال>ذي وص>ف ل>ي ص>احبي      

ب>ن ع>م ل>ھ م>ن المدین>ة م>ن بن>ى قریظ>ة فابت>اعني من>ھ           افبینما أنا عنده قدم علی>ھ  

، ن رأیتھ>>ا فعرفتھ>>ا بص>>فة ص>>احبي أال إف>>واهللا م>>ا ھ>>و ، ف>>احتملني إل>>ى المدین>>ة 

فأقام بمكة ما أقام ال أسمع لھ بذكر مع م>ا أن>ا فی>ھ    ، وبعث اهللا رسولھ فأقمت بھا 

ن>ى لف>ي رأس ع>ذق لس>یدي أعم>ل      إثم ھاجر إلى المدینة ف>واهللا  ، من شغل الرق 

فالن  : بن عم لھ حتى وقف علیھ فقالاإذ أقبل ، فیھ بعض العمل وسیدي جالس 

ق>دم عل>یھم م>ن     عل>ى رج>ل   نھ>م اآلن لمجتمع>ون بقب>اء   إواهللا ، قاتل اهللا بنى قیل>ة  

  . نھ نبيأمكة الیوم یزعمون 
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 حتى ظننت سأسقط على س>یدي   ـ غشیة ـ    فلما سمعتھا أخذتني العرواء : قال   

، ماذا تقول م>اذا تق>ول    : فجعلت أقول البن عمھ ذلك، ونزلت عن النخلة : قال 

، مل>ك  مالك ولھذا أقبل عل>ى ع  : فغضب سیدي فلكمني لكمة شدیدة ثم قال : قال

وقد ك>ان عن>دي ش>يء ق>د     ، ال شيء إنما أردت أن استثبت عما قال : قلت  : قال

وھ>و بقب>اء ف>دخلت     rإل>ى رس>ول اهللا   فلما أمسیت أخذتھ ث>م ذھب>ت ب>ھ    ، جمعتھ 

ن>ك رج>ل ص>الح ومع>ك أص>حاب ل>ك غرب>اء ذوو        أنھ قد بلغن>ي  إ : علیھ فقلت لھ

 : ق>>ال، ن غی>>ركم وھ>>ذا ش>>يء ك>>ان عن>>دي للص>>دقة ف>>رأیتكم أح>>ق ب>>ھ م>> ، حاج>>ة 

 : ق>ال ، مس>ك ی>ده فل>م یأك>ل     أكل>وا و : ألص>حابھ   r فقربتھ إلی>ھ فق>ال رس>ول اهللا   

  .ھذه واحدة  : فقلت في نفسي

إلى المدین>ة ث>م جئ>ت ب>ھ      rحول رسول اهللا وت ثم انصرفت عنھ فجمعت شیئًا   

فأك>ل رس>ول    : ق>ال ، نى رأیتك ال تأكل الصدقة وھذه ھدیة أكرمتك بھا إ : فقلت

  .ھاتان اثنتان  : فقلت في نفسي : قال، منھا وأمر أصحابھ فأكلوا معھ  r اهللا

وق>د تب>ع جن>ازة م>ن أص>حابھ       : وھو ببقی>ع الغرق>د ق>ال    rجئت رسول اهللا ثم    

فس>لمت علی>ھ ث>م اس>تدرت أنظ>ر إل>ى       ، علیھ شملتان لھ وھو جالس في أصحابھ 

 rس>>ول اهللا فلم>>ا رآن>>ي ر ، ظھ>>ره ھ>>ل أرى الخ>>اتم ال>>ذي وص>>ف ل>>ي ص>>احبي  

فألقى رداءه عن ظھره  : قال، استدرتھ عرف أني استثبت في شيء وصف لي 

:  r ل>ي رس>ول اهللا   فقال، قبلھ وأبكى أإلى الخاتم فعرفتھ فانكببت علیھ فنظرت 

  .بن عباس افتحولت فقصصت علیھ حدیثي كما حدثتك یا ، تحول 

غل س>لمان ال>رق   ث>م ش>  ، ن یس>مع ذل>ك أص>حابھ    أ rفأعجب رسول اهللا : قال    

كاتب : "  rلي رسول اهللا  ثم قال : قال، حد أبدر و r مع رسول اهللا حتى فاتھ
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وب>أربعین  ، فكاتبت صاحبي على ثالثمائة نخلة أحییھا لھ ب>الفقیر  " ، یا سلمان 

ع>>انونى بالنخ>>ل  أف" ،  أعین11وا أخ11اكم "  : ألص>>حابھ rق>>ال رس>>ول اهللا  أوقی>>ة ف

والرج>>ل بخم>>س عش>>رة ، والرج>>ل بعش>>رین ،  ـ فس>>یلة ـ      الرج>>ل بثالث>>ین ودی>>ة

 ، یعنى الرجل بقدر م>ا عن>ده حت>ى اجتمع>ت ل>ي ثالثمائ>ة ودی>ة       ، والرجل بعشر 

فإذا فرغت ف1ائتني أك1ون   ، اذھب یا سلمان ففقر لھا : "  rلي رسول اهللا  فقال

وأعانني أص>حابي حت>ى إذا فرغ>ت منھ>ا جئت>ھ      ، ففقرت لھا "   نا أضعھا بیديأ

ض>>عھ مع>>ي إلیھ>>ا فجعلن>>ا نق>>رب ل>>ھ ال>>ودي وی    rج رس>>ول اهللا خ>>رف، فأخبرت>>ھ 

دیت أف، فوالذي نفس سلمان بیده ما ماتت منھا ودیة واحدة ، بیده  rرسول اهللا 

بمث>ل بیض>ة الدجاج>ة م>ن ذھ>ب       rأتى رس>ول اهللا  ف> ، وبقى على المال ، النخل 

  فقال فدعیت لھ : قال؟ " ما فعل الفارسي المكاتب  " : من بعض المغازي فقال

وأین تقع ھذه یا رسول اهللا مما : فقلت ،  " بھا ما علیك یا سلمان دأخذ ھذه ف" 

فأخ>ذتھا فوزن>ت    : ق>ال ، ن اهللا عز وجل سیؤدى بھ>ا عن>ك   إخذھا ف: قال ؟ على 

 فش>ھدت ، لھم منھا والذي نفس سلمان بیده أربعین أوقیة فأوفیتھم حقھم وعتقت 

   ١.  ى معھ مشھدثم لم یفتن، الخندق  rمع رسول اهللا 

t 

 قال : tعن أبى ھريرة    

ف>>ي  فأس>>معتني ف>>دعوتھا یوم>>ًا، كن>>ت أدع>>و أم>>ي إل>>ى اإلس>>الم وھ>>ي مش>>ركة     

یا رس>ول اهللا إن>ي    : وأنا أبكي قلت r تیت رسول اهللافأ، ما أكره  r رسول اهللا
                                                 

) وق1ال ش1عیب األرن1ؤوط : إس1ناده      ٢٣٧٨٨أخرجھ اإلمام أحمد في " المس1ند " رق1م (     ١
 حسن . 
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معتني فی>ك م>ا   ف>دعوتھا الی>وم فأس>   ،  فت>أبى عل>ي  ، كنت أدعو أم>ي إل>ى اإلس>الم    

  . فادع اهللا أن یھدي أم أبي ھریرة، أكره 

 فخرج>>ت مستبش>>راً  " ، اللھ11م اھ11د أم أب11ي ھری11رة   : "   rق>>ال رس>>ول اهللا  ف   

ف>إذا ھ>و مج>اف فس>معت أم>ي      ، فلما جئت فصرت إلى الب>اب   rدعوة نبي اهللا ب

وس>>معت خضخض>>ة الم>>اء ق>>ال   ، مكان>>ك ی>>ا أب>>ا ھری>>رة    : خش>>ف ق>>دمي فقال>>ت 

ی>ا   : وعجل>ت ع>ن خمارھ>ا ففتح>ت الب>اب ث>م قال>ت       ، ولبست درعھا ت ، فاغتسل

: ق>>>ال  ، عب>>>ده ورس>>>ولھ أب>>>ا ھری>>>رة أش>>>ھد أن ال إل>>>ھ إال اهللا وأش>>>ھد أن محم>>>داً 

یا رس>ول اهللا   : قلت : فأتیتھ وأنا أبكي من الفرح قال rإلى رسول اهللا فرجعت 

ثنى علی>ھ وق>ال   فحمد اهللا وأ، أبشر قد استجاب اهللا دعوتك وھدى أم أبي ھریرة 

ی>ا رس>ول اهللا ادع اهللا أن یحببن>ي أن>ا وأم>ي إل>ى عب>ادة         : قل>ت  : ق>ال  " ، خیرًا" 

  . المؤمنین ویحببھم إلینا

 -یعن11ي أب11ا ھری11رة  -اللھ11م حب11ب عبی11دك ھ11ذا : "  rق>>ال رس>>ول اهللا ف : ق>>ال    

ع فم>ا خل>ق م>ؤمن یس>م     " ، وحبب إلیھم المؤمنین، وأمھ إلى عبادك المؤمنین 

  ٢. ال یراني إال أحبني بي و

 

  قال :  اهللا بن بريدة عن أبیه عبدعن   

                                                 
أي ص1وتھما ف1ي األرض     :خش1ف   ،أي مغلق  :مجاف  ) . ٢٤٩١أخرجھ مسلم رقم : (   ٢

  .خضخضة الماء صوت تحریكھ  :خضخضة 
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ی>ا رس>ول اهللا إن>ي ق>>د     : فق>ال  rأت>ى رس>ول اهللا   أن م>اعز ب>ن مال>ك األس>لمي        

فلم>ا ك>ان م>ن الغ>د أت>اه      ، ف>رده  ،  وإني أرید أن تطھرن>ي ، ظلمت نفسي وزنیت 

إل>>ى  rرس>>ل رس>>ول اهللا فأ، ف>>رده الثانی>>ة ، ق>>د زنی>>ت ی>>ا رس>>ول اهللا إن>>ي : فق>>ال 

ما نعلمھ إال : فقالوا  " ،؟  تنكرون منھ شیئا أتعلمون بعقلھ بأسًا : "قومھ فقال 

فس>أل عن>ھ    فأت>اه الثالث>ة فأرس>ل إل>یھم أیض>اً     ، وفي العقل من صالحینا فیما نرى 

حف>رة ث>م أم>ر ب>ھ     فلم>ا ك>ان الرابع>ة حف>ر ل>ھ      ، فأخبروه أنھ ال بأس بھ وال بعقل>ھ  

 .  فرجم

یا رسول اهللا إني قد زنیت فطھرني وإنھ ردھا  : فجاءت الغامدیة فقالت : قال   

 یا رسول اهللا لم تردني ؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزًا: فلما كان الغد قالت 

فلما ولدت أتتھ بالصبي  " ، إما ال فاذھبي حتى تلدي: "  قال ، فواهللا إني لحبلى

فلم>ا   " ، اذھب1ي فأرض1عیھ حت1ى تفطمی1ھ     : "ھذا قد ولدتھ ق>ال   : قالتفي خرقة 

وق>د  ، ھ>ذا ی>ا نب>ي اهللا ق>د فطمت>ھ       : فطمتھ أتتھ بالصبي في یده كسرة خبز فقالت

ث>م أم>ر بھ>ا فحف>ر لھ>ا إل>ى       ، فدفع الصبي إلى رجل من المس>لمین  ، أكل الطعام 

حج>ر فرم>ى رأس>ھا    فیقب>ل خال>د ب>ن الولی>د ب    ، وأم>ر الن>اس فرجموھ>ا    ، صدرھا 

 مھ1الً  : "إیاھ>ا فق>ال    ھس>ب  rفسمع نبي اهللا ، فتنضح الدم على وجھ خالد فسبھا 

  " . فوالذي نفسي بیده لقد تابت توبة لو تابھا صاحب مكس لغفر لھ، یا خالد 

   ٣. ثم أمر بھا فصلى علیھا ودفنت     

@   @   @   @   @  
                                                 

لمك1س  معن1ى ا  :ص1احب مك1س   ) .  ١٦٩٥أخرجھ مسلم في كت1اب " الح1دود " رق1م : (      ٣
  . وغلب استعمالھ فیما یأخذه أعوان الظلمة عند البیع والشراء، الجبایة 
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  yجهادهم وشجاعتهم 

t 

  قال :  tعن على بن أبى طالب   

 وأخذتھ قریش ، فذا یجبأه ، وذا یتلتل>ھ ، وھ>م یقول>ون     rلقد رأیت رسول اهللا    

  ؟  واحدًا أنت الذى جعلت اآللھة إالھًا

 ب ھذا ، ویجبأ ھذا ، ویتلتل ھذا قال : فواهللا ما دنا منا أحد إال أبو بكر ، یضر    

      ٤. } أن یقول ربى اهللا  رجًالأتقتلون وھو یقول : ویلكم ! { 

  قال :  tوعن عبد اهللا بن عمر   

قبل عقبة بن أبى معیط حتى أخذ بمنكب أذ ، إبفناء الكعبة  rبینما رسول اهللا    

فأقبل أبو بك>ر حت>ى أخ>ذ     ، شدیدًا فلف ثوبھ فى عنقھ ، فخنقھ خنقًا rرسول اهللا 

.  } ل1ون رج1ال أن یق1ول رب1ى اهللا    أتقت{ :  ثم قال،  rودفعھ عن النبي ، بمنكبھ 
٥  

 

  عن عائشة ـ رضى اهللا عنھا ـ قالت :     

                                                 
  ) .  ٣٧للسیوطي ( ص :  "نظر : " تاریخ الخلفاء ا  ٤
 ) .  ٣٨٥٦أخرجھ البخاري رقم : (   ٥
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عل>ى  أل>ح أب>و بك>ر     وكانوا ثمانیة وثالث>ین رج>الً   r ع أصحاب النبيلما اجتم   

فلم  ، با بكر إنا قلیلأیا  : فقال ـ أي بالجھر بالدعوة ـ   في الظھور r رسول اهللا

وتفرق المسلمون في نواحي المس>جد   rظھر رسول اهللا كر یلح حتى یزل أبو ب

ج>الس   rورس>ول اهللا   وقام أب>و بك>ر ف>ي الن>اس خطیب>اً     ، كل رجل في عشیرتھ 

وثار المشركون على أب>ي بك>ر    ، r وإلى رسولھ فكان أول خطیب دعا إلى اهللا

 ووط>ئ أب>و بك>ر    ، ش>دیداً  وعلى المس>لمین فض>ربوا ف>ي ن>واحي المس>جد ض>رباً      

ودنا منھ الفاسق عتبة ب>ن ربیع>ة فجع>ل یض>ربھ بنعل>ین       ، شدیدًا وضرب ضربًا

 ونزا على بطن أبي بكر حتى ما یع>رف وجھ>ھ  ، مخصوفتین ویحرفھما لوجھھ 

جل>ت المش>ركین ع>ن أب>ي     أف ـ قبیل>ة أب>ي بك>ر ـ       وجاء بنو تیم یتعادون، من أنفھ 

  وال یشكون في موتھوحملت بنو تیم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزلھ ، بكر 

واهللا لئن مات أبو بكر لنق>تلن عتب>ة   : ثم رجعت بنو تیم فدخلوا المسجد وقالوا    

فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تیم یكلمون أبا بكر حتى ، بن ربیعة 

لس>نتھم  أفمس>وا من>ھ ب  ؟ ،  rفع>ل رس>ول اهللا   م>ا   : أجاب فتكلم آخ>ر النھ>ار فق>ال   

أو تس>قیھ إی>اه   ،  أنظري أن تطعمیھ شیئًا : مھ أم الخیرالوا ألوعذلوه ثم قاموا وق

  ؟ . rفعل رسول اهللا ما : لحت علیھ وجعل یقول أفلما خلت بھ 

  .واهللا مالي علم بصاحبك  : فقالت    

اذھبي إلى أم جمیل بنت الخطاب فاس>ألیھا عن>ھ فخرج>ت حت>ى ج>اءت       : فقال   

ب>ا  أم>ا أع>رف   : مد بن عبد اهللا فقالت إن أبا بكر یسألك عن مح : أم جمیل فقالت

 : قال>ت ، وإن كنت تحبین أن أذھب معك إل>ى ابن>ك   ، بكر وال محمد بن عبد اهللا 

ف>دنت أم جمی>ل وأعلن>ت     ، دنف>اً  فمضت معھا حتى وجدت أبا بكر صریعًا، نعم 
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وإن>ي ألرج>و   ، ھل فس>ق وكف>ر   نالوا ھذا منك أل واهللا إن قومًا: بالصیاح وقالت 

  .هللا لك منھم أن ینتقم ا

  ؟  r فعل رسول اهللافما  : قال    

، س>الم ص>الح    : قال>ت ، ف>ال ش>يء علی>ك منھ>ا      : ق>ال ، ھذه أمك تسمع  : قالت   

  ؟ .قال أین ھو 

وال أش>رب   ن هللا عل>ي أن ال أذوق طعام>اً  إف: قال ، في دار ابن األرقم : قالت    

جل وس>كن الن>اس خرجت>ا    فامھلتا حتى إذا ھدأت الر rآتي رسول اهللا أو  شرابًا

 rفأكب علیھ رسول اهللا  : قال rعلى رسول اهللا بھ یتكئ علیھما حتى أدخلتاه 

  .  رقة شدیدة rلھ رسول اهللا  وأكب علیھ المسلمون ورق، فقبلھ 

لیس بي بأس إال ما نال الفاسق م>ن  ، بأبي وأمي یا رسول اهللا  : فقال أبو بكر   

أن>>ت مب>>ارك ادعھ>>ا إل>>ى اهللا وادع اهللا لھ>>ا   و، وھ>>ذه أم>>ي ب>>رة بوال>>دھا  ، وجھ>>ي 

ودعاھ>ا إل>ى    rھ>ا رس>ول اهللا   فدعا ل : قال، عسى اهللا أن یستنقذھا بك من النار 

    ٦ . سلمتأاهللا ف

 

  قال :  tعن ابن عمر    

  ؟  قریش أنقل للحدیث : أي قال t لّما أسلم عمر    

                                                 
  .  ٣٠ـ٣/٢٩نظر : " البدایة والنھایة " البن كثیر ا ٦
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: وغ>دوت أتب>ع    قال عب>د اهللا  ، غدا علیھ، ف بن معمر الجمحي جمیل : فقیل لھ   

: أعلم>ت   ، فقال لھ حتى جاءهأنا غالم أعقل كل ما رأیت أثره وأنظر ما یفعل و

  .  rت في دین محمد یا جمیل أني أسلمت ودخل

، حت>ى   بع>ھ عم>ر واتبعت>ھ أن>ا    ما راجعھ حتى قام یجر رداءه وات،  : فواهللا قال   

وھ>م ف>ي أن>دیتھم     ـ   : یا معشر قریش ھقام على باب المسجد صرخ بأعلى صوت

  .  ابن الخطاب قد صبأ َأال إن ـحول الكعبة 

، ولكن>ي ق>د أس>لمت وش>ھدت أن ال ِإل>ھ إال       : ك>ذب  یقول عمر من خلف>ھ : قال    

وثاروا إلی>ھ فم>ا ب>رح یق>اتلھم ویقاتلون>ھ حت>ى قام>ت         ، اهللا وأن محمدًا رسول اهللا

  .  الشمس على رؤوسھم

، ف>أحلف   : إفعلوا ما بدا لك>م  ، وقاموا على رأسھ وھو یقول قعدلح فط: و قال   

  .  ، أن لو قد كنا ثالثمائة رجل لقد تركناھا لكم أو تركتموھا لنا باهللا

یش علی>ھ حل>ة ِحَب>رة وقم>یص     : فبینما ھم على ذل>ك إذ أقب>ل ش>یخ م>ن ق>ر      قال   

  ؟ . : ما شأنكم ى حتى وقف علیھم فقالُمَوش

، أت>رون   : فَمْھ رجل اختار لنفسھ أمرًا فماذا تریدون قال ، رصبأ عم: فقالوا    

  .  وا عن الرجل؟ خل یسلمون لكم صاحبھم ھكذا بني عدي

  .  شط عنھ لك أنما كانوا ثوبًا ك: فواهللا قال    

من الرجل ال>ذي زج>ر    ، یا أبت ـبعد أن ھاجر إلى المدینة ـ فقلت ألبي   : قال   

  ؟  ھم یقاتلونكالقوم عنك بمكة یوم أسلمت و
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٧ . العاص بن وائل السھمي : ذاك قال     

 

  عن عائشة ـ رضى اهللا عنھا ـ قالت :    

 rق>ام رس>ول اهللا   ف، فسمعنا لغطا وص>وت ص>بیان    جالسًا rكان رسول اهللا    

،  " ی11ا عائش11ة تع11الي ف11انظري: " فق>>ال ، ف>>إذا حبش>>یة ت>>زفن والص>>بیان حولھ>>ا  

فجعل>>ت أنظ>>ر إلیھ>>ا م>>ا ب>>ین   rنك>>ب رس>>ول اهللا لحی>>ي عل>>ى م فجئ>>ت فوض>>عت

فجعل>ت أق>ول    : قال>ت " ،  أما شبعت، أما شبعت "  : المنكب إلى رأسھ فقال لي

 : قال>ت ، ف>ارفض الن>اس عنھ>ا     : إذا طل>ع عم>ر ق>ال   ، ال ألنظر منزلت>ي عن>ده   : 

إن11ي ألنظ11ر إل11ى ش11یاطین اإلن11س والج11ن ق11د ف11روا م11ن    : "  rق>>ال رس>>ول اهللا ف

  " .مرع

  ٨.  فرجعت:  قالت     

 

  قال :  tعن ابن عباس    

م>>ن المھ>>اجرین ھ>>اجر إال  علم>>ت أن أح>>دًا: م>>ا ى ب>>ن أب>>ى طال>>ب ل>>ال ل>>ى عق>>   

إال عمر بن الخطاب ، فإنھ لم ھم بالھجرة تقلد س>یفھ ، وتنك>ب قوس>ھ ،     ، متخفیًا

ومض>ى قب>ل الكعب>ة ، والم>أل م>ن       ، واختص>ر عنزت>ھ ،   وانتض>ى ف>ى ی>ده س>ھماً    

                                                 
  . ٣/٨٢نظر : " البدایة والنھایة " البن كثیر ا ٧
   ) وصححھ األلباني .  ٣٦٩١( صحیح : أخرجھ الترمذي رقم :  ٨
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، ثم أت>ى المق>ام فص>لى ركعت>ین ، ث>م       متمكنًا قریش بفنائھا ، فطاف بالبیت سبعًا

هللا إال وقف على الحل>ق واح>دة واح>دة ، وق>ال لھ>م : ش>اھت الوج>وه ، ال ی>رغم ا        

أن تثكلھ أمھ ، ویوتم ول>ده ، ویرم>ل زوجت>ھ ، فلیلقن>ى      ھذه المعاطس ، من أراد

  وادى .وراء ھذا ال

ق>>ال عل>>ى : فم>>ا تبع>>ھ أح>>د إال ق>>وم م>>ن المستض>>عفین علمھ>>م ، وأرش>>دھم ،           

    ٩ ومضى لوجھھ .

 

  قال :  tعن سعد بن أبى وقاص   

وعن>ده نس>وة م>ن ق>ریش یكلمن>ھ ، وف>ى روای>ة :         rأستأذن عم>ر عل>ى النب>ي       

ذن عمر قمن یبتدرن الحجاب ، یسألنھ ، عالیھ أصواتھن على صوتھ ، فلما أستأ

فق>ال عم>ر : أض>حك اهللا     یض>حك ،  r، ف>دخل عم>ر ، والنب>ي     rفأذن لھ النبي 

سنك  ، بأبى وأمى ما أضحكك ؟ 
عجبت من ھؤالء الالتى كن عندى ، فلما س1معن ص1وتك ابت1درن    : "  r قال   

  . " الحجاب

  .قال عمر : فأنت یا رسول اهللا ألحق أن یھبن     

  . rأتھبننى وال تھبن رسول اهللا : أى عدوات أنفسھن ، ثم قال     

  . r وأغلظ من النبي قلن : نعم ، أنت أفظ     
                                                 

  بسند صحیح .  ٤/١٤٤نظر : " أسد الغابة " البن األثیر ا  ٩
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إی1ھ ی1ا اب1ن الخط11اب ، وال1ذى نفس1ى بی1ده ، م1ا لقی11ك        : "  rفق>ال رس>ول اهللا      

     ١٠ . " غیر فجك إال سلك فجًا فجًا الشیطان سالكًا

  وعن عكرمة :   

فتنح>نح   ، مھیب>اً  ر ب>ن الخط>اب ، وك>ان رج>الً    كان یقص ش>عر عم>   أن حجامًا   

  ١١ عمر ، فأحدث الحجام ـ بال على نفسھ ـ فأمر لھ عمر بأربعین درھما .

 

لعی>>ر ق>>ریش ، وخرج>>ت ق>>ریش تری>>د   rف>>ي غ>>زوة ب>>در حینم>>ا خ>>رج النب>>ي     

أش11یروا " :  r، أخ>>ذ رس>>ول اهللا یستش>>یر أص>>حابھ فق>>ال    rح>>رب رس>>ول اهللا 

وذل>ك أنھ>م ع>دد الن>اس وأنھ>م ح>ین       ، وإنما یری>د األنص>ار   ،  " علي أیھا الناس

، بایعوه بالعقبة قالوا : یا رسول اهللا إنا برآء من ذمامك حت>ى تص>ل إل>ى دیارن>ا     

 . فإذا وصلت إلینا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منھ أبناءنا ونساءنا

نص>>ار ت>رى علیھ>>ا نص>ره إال مم>>ن   یتخ>>وف أال تك>ون األ  rك>ان رس>ول اهللا   ف   

 . وأن لیس علیھم أن یسیر بھم إلى عدو من بالدھم، دھمھ بالمدینة من عدوه 

قال لھ سعد بن معاذ : واهللا لكأنك تریدنا یا رسول  rذلك رسول اهللا فلما قال    

  " . أجل" اهللا ؟ قال : 

وأعطین>اك  ،  وشھدنا أن ما جئ>ت ب>ھ ھ>و الح>ق    ، قال : فقد آمنا بك وصدقناك    

                                                 
ویبت111درن الحج111اب أي : یتس111ارعن ویتس111ابقن ) .  ٣٦٨٣أخرج111ھ البخ111اري رق111م : (    ١٠

  لإلختباء .
  ) .  ١٠٠٩أخرجھ مسلم وأحمد وصححھ األلباني رقم : (   ١١
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ف>>امض ی>>ا رس>>ول اهللا لم>>ا ، عل>>ى ذل>>ك عھودن>>ا ومواثیقن>>ا عل>>ى الس>>مع والطاع>>ة 

فوالذي بعثك بالحق ل>و استعرض>ت بن>ا ھ>ذا البح>ر فخض>تھ       ، أردت فنحن معك 

ن>ا  إ وم>ا نك>ره أن تلق>ى بن>ا ع>دونا غ>داً      ، لخضناه معك ما تخلف منا رجل واح>د  

یریك منا ما تقر ب>ھ عین>ك فس>ر    لعل اهللا و ،صدق في اللقاء ، لصبر في الحرب 

  بنا على بركة اهللا . 

س1یروا وأبش1روا ف1إن    " بقول سعد ونش>طھ ذل>ك ث>م ق>ال :      rفسر رسول اهللا    

واهللا لك11أني اآلن أنظ11ر إل11ى مص11ارع  ، تع11الى ق11د وع11دني إح11دى الط11ائفتین  اهللا 

  ١٢ " . القوم

 

  قال :  tعن جابر   

ف>ى ناحی>ة ف>ى اثن>ى عش>ر       rاس ، ك>ان رس>ول اهللا   لما كا یوم أح>د وول>ى الن>      

  ؟ " . من للقوم: "  rمنھم طلحة ، فأدركھ المشركون ، فقال النبي ،  رجًال

  " .  أنتقال : "  ،" ، فقال رجل : أنا  أنت كما: " قال  ،قال طلحة  أنا     

  . ؟ " لھم منفإذا المشركون فقال : "  ثم التفت ،فقاتل حتى قتل     

ق>ال : "   ،"  فقال رجل من األنص>ار : أن>ا    أنت كماقال : "  ،طلحة : أنا قال    

  .طلحة  r كذلك حتى بقى مع نبى اهللا " ، فقاتل حتى قتل ، فمل یزل أنت

                                                 
، و" ف11تح الب11اري " الب11ن حج11ر  ٣/٧٢: " تفس11یر الق11رآن العظ11یم " الب11ن كثی11ر   نظ11را  ١٢
٧/٣٣٦  
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؟ " قال طلحة : أنا . فقاتل طلحة قتال األحد عشر رجًال ،  للقوم منفقال : "     

قل1ت : بس1م    ل1و : "  r حتى قطعت أصابعھ فق>ال : " ح>س " ، فق>ال رس>ول اهللا    

   ١٣ركین . ". ثم رد اهللا المش اهللا لرفعتك المالئكة والناس ینظرون

وش>لت أص>بعھ أى   ، وثالث>ین   وثالث>ین أو خمس>اً   وجرح فى تلك الغزوة تس>عاً    

   السبابة والتى تلیھا .

 وع>>ن عائش>>ة وأم إس>>حاق بنت>>ى طلح>>ة قالت>>ا : ج>>رح أبون>>ا ی>>وم أح>>د أربع>>اً            

وقھ منھا فى رأسھ شجھ مربعة ، وقطع نساه ـ یعنى الع>رق  وعشرین جراحة ، 

ـ وشلت أصبعھ ، وك>ان س>ائر الج>راح ف>ى جس>ده ، وغلب>ھ الغش>ى ـ اإلغم>اء ـ             

مكس>>ورة رباعیت>>ھ ، مش>>جوج ف>>ى وجھ>>ھ ، ق>>د ع>>اله الغش>>ى ،       rورس>>ول اهللا 

ـ یرجع بھ القھق>رى ، كلم>ا أدرك>ھ أح>د م>ن       rوطلحة محتملھ ـ أى یحمل النبي 

   ١٤ ن ، قاتل دونھ ، حتى أسنده الى الِشعب .المشركی

فى ھذه الغ>زوة أن أب>ا بك>ر إذا ذك>رت أح>د ق>ال :        tوقد بلغ من جھاد طلحة    

  ١٥ ذلك الیوم كلھ لطلحة .

t 

  عن عروة قال :   

                                                 
) حس1ن  ٢١٧١، وق1ال األلب1اني ف1ي " الص1حیحة " (      ٣/٣٦٩أخرجھ الحاكم مختصرًا   ١٣

  بمجموع طرقھ . 
  .  ١/٣٢نظر : " سیر أعالم النبالء " للذھبي ا  ١٤
  . ٧/٣٦١نظر : " فتح الباري " البن حجر ا  ١٥

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ٥٠

 r ، ونفح>ت نفح>ة م>ن الش>یطان أن رس>ول اهللا      اب>ن ثم>ان س>نین    أسلم الزبی>ر    

  ، بیده السیف ، ابن اثنتي عشرة سنة ، فخرج الزبیر وھو غالم كةأخذ بأعلى م

  . فمن رآه عجب

   " . ؟ ما لك یا زبیر " : فقال r ى أتى النبي، حت الغالم معھ السیف : لیوق    

  ١٦. : أتیت أضرب بسیفي من أخذك  فأخبره وقال    

  قال :  tعن الزبیر و   

دجج ال ی>رى إال عین>اه   ع>اص وھ>و م>   لقیت یوم بدر عبیدة ب>ن س>عد ب>ن أب>ى ال       

  با ذات كرش ، فحملت علیھ بالعترة فطعنتھ فى عینھ فمات . أ : وكان یكنى

فكان الجھد أن نزعتھا ـ یعنى الحرب>ة   ،قال الزبیر : لقد وضعت رجلى علیھ    

   ١٧ ـ فلقد أنثنى طرفھا  .

  علیھ عمامة صفراء معتجرا بھا یوم بدر . . .  وكان    

ة أن>>ھ ق>>ال : كان>>ت عل>>ى الزبی>>ر ی>>وم ب>>در عمام>>ة ص>>فراء ، فن>>زل    فع>>ن ع>>رو   

   ١٨ جبریل على سیماء الزبیر ـ أى على ھیئتھ ـ .

ق1م إلی1ھ   ، فق>ال : "   عنیف>اً  یقاتل المسلمین قت>االً  یوم أحد رجًال rورأى النبى    

تنق>ھ ، ف>أقبال   فرقى إلیھ الزبیر ، حتى إذا ع>ال فوق>ھ اق>تحم علی>ھ فاع    ، "  یا زبیر

                                                 
  نظر : " حلیة األولیاء " ألبي نعیم ورجالھ ثقات . ا  ١٦
) مدجج : مغطى بالسالح ، العترة : الرمح ، الجھ1د :   ٣٧٧٦أخرجھ البخاري رقم : (   ١٧

  المشقة العظیمة حین نزعتھا . 
  . وقال : ھو مرسل صحیح اإلسناد .  ٦/٨٤رواة الھیثمي في " مجمع الزوائد "   ١٨
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   ١٩ على صدره وقتلھ .لى األرض ، فوقع الزبیر إحدران حتى وقعا ین

 

  وعن عروة :    

مع>ك ؟  ش>د فنش>د   تقالوا للزبی>ر ی>وم الیرم>وك : أال     rأن أصحاب رسول اهللا    

  .فقال : إنى إن شددت كذبتم 

أح>د ،  فقالوا : ال نفعل ، فحمل علیھم حتى شق صفوفھم ، فجاوزھم وما معھ    

فأخ>>ذوا بلجام>>ھ فض>ربوه ض>>ربتین عل>>ى عاتق>ھ ، بینھم>>ا ض>>ربة    ث>م رج>>ع مق>بالً  

  ضربھا یوم بدر . 

  .فى تلك الضربات ألعب وأنا صغیر  : كنت أدخل أصابعى عروة قال    

: وكان معھ عبد اهللا بن الزبیر یومئذ ، وھوابن عشر سنین فحمل>ھ   عروة قال   

   ٢٠على فرس ووكل بھ رجال . 

 

الف كانت معھ ق>وات تبل>غ ث>الث آ   ، فتحھا لما قصد عمرو بن العاص مصر ل   

فأرس>ل   ـیستمده ـ یطل>ب من>ھ الم>دد       وخمسمائة رجل ، فكتب عمر بن الخطاب 

الزبی>>ر ، والمق>>داد ب>>ن  عل>>یھم :  أربع>>ة آالف رج>>ل  t ھ عم>>ر ب>>ن الخط>>اب إلی>>

إن>ى أم>ددتك    ب إلی>ھ : بادة ب>ن الص>امت ، ومس>لمة ب>ن مخل>د ، وكت>      عاألسود ، و
                                                 

  . ٢/٢٥٠كر " نظر : " تھذیب ابن عساا  ١٩
  )  . ٣٩٧٥أخرجھ البخاري رقم : (   ٢٠

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ٥٢

   ٢١.  على كل ألف منھم رجل مقام ألف  ،بأربعة آالف 

إنى أھب نفسى هللا ، أرجو  لعاص ، قال الزبیر :وأبطأ الفتح على عمرو بن ا   

ل>ى جان>ب الحص>ن م>ن     إوأس>نده   فوضع سلمًا ،أن یفتح اهللا بذلك على المسلمین 

، فم>ا   یره أن یجیبوه جمیعًاناحیة سوق الحمام ثم صعد ، وأمرھم إذا سمعوا تكب

شعروا إال والزبیر على رأس الحصن یكبر ومعھ السیف ، فتحامل الناس عل>ى  

ال>روم أن الع>رب ق>د    م>ن أن ینكس>ر ، فلم>ا رأى     السلم حت>ى نھ>اھم عم>رو خوف>اً    

نسحبوا ، وبذلك فتح حصن بابلیون أبوابھ للمسلمین ، فانتھ>ت   اظفروا بالحصن 

الزبی>>ر الن>>ادرة الس>>بب   ف>>تح مص>>ر، وكان>>ت ش>>جاعة بفتح>>ھ المعرك>>ة الحاس>>مة ل 

     ٢٢ نتصار المسلمین على المقوقس .المباشر إل

t 

  عن نفسه :  tيقول صھیب   

ال كنت حاضره ، ول>م یب>ایع بیع>ة إال كن>ت     إقط  مشھدًا rلم یشھد رسول اهللا    

ق>>ط أول  حاض>>رھا ، ول>>م یس>>ر س>>ریة ق>>ط إال كن>>ت حاض>>رھا ، وال غ>>زا غ>>زاة   

الزمان وآخره إال كنت فیھا عن یمینھ أو شمالھ ، وما خافوا أمامھم ق>د إال كن>ت   

بینى وبین  rأمامھم ، وال ما وراءھم إال كنت وراءھم ، وما جعلت رسول اهللا 

  ٢٣ . r العدو قط حتى توفى رسول اهللا

                                                 
  ) .  ٦١نظر : " فتوح مصر والمغرب " ( ص : ا  ٢١
  ) .  ٢٠٩نظر : " قادة فتح الشام ومصر " ( ص : ا  ٢٢
  .  ١/١٧٧نظر : " صفة الصفوة " لإلمام ابن الجوزي ا  ٢٣
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  قال : tعن سعد بن أبى وقاص   

ن جحش یوم أحد : أال ندعوا اهللا ؟ فخلونا ف>ى ناحی>ة ، ف>دعا    قال لى عبد اهللا ب   

،  ًا فلقن>ى رج>ًال ش>دیدًا بأس>ھ    عبد اهللا بن جحش فقال : یا رب إذا لقیت الع>دو غ>د  

ذا ثم یأخذنى فیجدع أنفى وأذنى ، ف>إ القدرة ـ أقاتلھ فیك ویقاتلنى ،  شدیدًا حرده ـ 

  ؟ : یا عبد اهللا من جدع أنفكلقیتك غدًا قلت 

  فتقول : صدقت . ،فأقول : فیك وفى رسولك     

  ٢٤قال سعد : فلقد رأیتھ آخر النھار وإن أذنھ وأنفھ لمعلقتان فى خیط .     

 

  قال :  t عن سعد بن أبى وقاص  

ل>ى  إللخ>روج   rبى وقاص قبل أن یعرضنا رسول اهللا أرأیت أخى عمیر بن    

  ؟ أخى بدر یتوارى ! فقلت : مالك یا 

فیستص>غرنى فیردن>ى ، وأن>ا أح>ب      rفقال : إنى أخاف أن یرانى رس>ول اهللا     

   زقنى الشھادة . . الخروج لعل اهللا یر

فبك>>ى  ،"  رج11عأفاستص>>غره ، فق>>ال : "   rق>>ال : فع>>رض عل>>ى رس>>ول اهللا      

                                                 
ولی1اء " ألب1ي   ، و " حلی1ة األ  ١/٢٠٣نظر : " ص1فة الص1فوة " لإلم1ام اب1ن الج1وزي      ا  ٢٤

  . ١/١٠٩نعیم 
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  . rعمیر ، فأجازه رسول اهللا 

بب>در وھ>و اب>ن س>ت     فقت>ل   ،كنت أعقد لھ حمائل سیفھ من صغره ف :قال سعد    

   ٢٥ رحمھ اهللا تعالى . عشرة سنة

 

  عن إياس بن سلمة قال :    

ونح>ن أرب>ع عش>رة مائ>ة     r  ق>دمنا الحدیبی>ة م>ع رس>ول اهللا     : حدثني أبي ق>ال    

ـ    عل>ى جب>ا الركی>ة    rفقع>د رس>ول اهللا    : ق>ال ، وعلیھا خمس>ون ش>اة ال ترویھ>ا    

فس>>قینا ،  ـ زادت ـ     فجاش>>ت: ق>>ال ، ق فیھ>>ا ث>>وإم>>ا ب، فإم>>ا دع>>ا   ف>>ة البئ>>ر ـ   حا

: ق>>ال ، دعان>>ا للبیع>>ة ف>>ي أص>>ل الش>>جرة   rث>>م إن رس>>ول اهللا  : ق>>ال، واس>>تقینا 

 : "ث>م ب>ایع وب>ایع حت>ى إذا ك>ان ف>ي وس>ط م>ن الن>اس ق>ال           ، فبایعتھ أول الناس 

  . " سلمة یا بایع

  " . وأیضًا : "قال ، ل اهللا في أول الناس قد بایعتك یا رسو: قلت  : قال    

اني فأعط>  : ق>ال  ـیعن>ي ل>یس مع>ھ س>الح        ـ>  ع>زالً  rاهللا  ورآني رسول : قال   

: ع حتى إذا كان في آخر الن>اس ق>ال   ثم بایـ درع ـ حجفة أو درقة  r رسول اهللا

ق>د بایعت>ك ی>ا رس>ول اهللا ف>ي أول الن>اس       : قلت  : قال ؟ " أال تبایعني یا سلمة "

  .    أوسط الناس  وفي

                                                 
  . ١/٢٠٧نظر : " صفة الصفوة " لإلمام ابن الجوزي ا  ٢٥
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ی1ا س1لمة أی1ن حجفت1ك أو      : "فبایعتھ الثالثة ثم قال لي : قال  " وأیضًا : "قال    

 ی>ا رس>ول اهللا لقین>ي عم>ي ع>امر ع>زالً      : قل>ت   : ق>ال  " ،؟  درقتك التي أعطیتك

إن11ك كال11ذي ق11ال األول  : "وق>>ال  rض>>حك رس>>ول اهللا ف : ق>>ال، فأعطیت>>ھ إیاھ>>ا 

  " . و أحب إلي من نفسيھ اللھم أبغني حبیبًا

، ثم إن المشركین راسلونا الصلح حتى مش>ى بعض>نا ف>ي بع>ض واص>طلحنا         

اهللا أس>قي فرس>ھ وأحس>ھ وأخدم>ھ وآك>ل م>ن        لطلح>ة ب>ن عبی>د    وكنت تبیع>اً : قال 

  . rى اهللا ورسولھ إل وتركت أھلي ومالي مھاجرًا، طعامھ 

بعض أتی>>ت ش>>جرة فلم>>ا اص>>طلحنا نح>>ن وأھ>>ل مك>>ة واخ>>تلط بعض>>نا ب>>  : ق>>ال    

من المش>ركین م>ن    ةفأتاني أربع: قال ، فاضجعت في أصلھا ، فكسحت شوكھا 

فتحول>ت إل>ى ش>جرة    ، فأبغض>تھم   rف>ي رس>ول اهللا    فجعل>وا یقع>ون  ، أھ>ل مك>ة   

فبینم>>ا ھ>>م ك>>ذلك إذ ن>>ادى من>>ادي م>>ن  ، وعلق>>وا س>>الحھم واض>>طجعوا ، أخ>>رى 

  .یا للمھاجرین قتل ابن زنیم  : أسفل الوادي

ث>م ش>ددت عل>ى أولئ>ك األربع>ة وھ>م رق>ود         ـ س>للتھ ـ      فاخترطت س>یفي : ل قا   

ث>م قل>ت وال>ذي ك>رم      : ق>ال ، ف>ي ی>دي   ـ> حزم>ة ـ      فأخذت سالحھم فجعلتھ ضغثًا

  . وجھ محمد ال یرفع أحد منكم رأسھ إال ضربت الذي فیھ عیناه

وج>اء عم>ي ع>امر برج>ل     : قال  rإلى رسول اهللا ثم جئت بھم أسوقھم  : قال   

عل>ى ف>رس مجف>ف ف>ي      rإل>ى رس>ول اهللا   مك>رز یق>وده   : الع>بالت یق>ال ل>ھ     من

كن لھم بدء یدعوھم  : "فقال  rیھم رسول اهللا فنظر إل، سبعین من المشركین 
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ھو ال1ذي ك1ف أی1دیھم    {  : وأنزل اهللا rنھم رسول اهللا فعفا ع " ، الفجور وثناه

 . آلیةا} عنكم وأیدیكم عنھم ببطن مكة من بعد أن أظفركم علیھم

،  بینن>ا وب>ین بن>ي لحی>ان     فنزلن>ا من>زالً  ، ثم خرجنا راجعین إلى المدین>ة  : قال    

ھ طلیع>ة  لمن رقي ھذا الجبل اللیل>ة كأن>   rفاستغفر رسول اهللا ، وھم المشركون 

  .وأصحابھ  r للنبي

بعث رسول ف، ثم قدمنا المدینة  ، فرقیت تلك اللیلة مرتین أو ثالثًا: قال سلمة    

وأن>ا مع>ھ وخرج>ت مع>ھ بف>رس طلح>ة        rول الم رس> بظھره مع رباح غ rاهللا 

ظھ>ر  ال>رحمن الف>زاري ق>د أغ>ار عل>ى       فلم>ا أص>بحنا إذا عب>د   ، أندیھ مع الظھ>ر  

یا رباح خذ ھذا الف>رس  : فقلت  : قال، فاستاقھ أجمع وقتل راعیھ  rرسول اهللا 

اروا عل>ى  أن المش>ركین ق>د أغ>    rخب>ر رس>ول اهللا   اهللا وأ فأبلغھ طلح>ة ب>ن عبی>د   

، ی>ا ص>باحاه   :  ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدینة فنادی>ت ثالث>اً   : قال، سرحھ 

 :  ثم خرجت في آثار القوم أرمیھم بالنبل وأرتجز أقول

 عــــــــــــوالیوم یوم الرض     وع ـــــــــــأنا ابن األك

س>ھم  في رحل>ھ حت>ى خل>ص نص>ل ال    ـ أرمي ـ  منھم فأصك سھمًا فألحق رجًال   

    : قلت : قال، إلى كتفھ 

 عـــــــــــــوالیوم یوم الرض   وأنا ابن األكوع  خذھا

ف>إذا رج>ع إل>ى ف>ارس أتی>ت ش>جرة       ، فواهللا ما زلت أرمیھم وأعق>ر بھ>م    : قال   

حت>ى إذا تض>ایق الجب>ل دخل>وا ف>ي      ، ث>م رمیت>ھ فعق>رت ب>ھ     ، فجلست في أصلھا 

فما زل>ت ك>ذلك أت>بعھم     : قال، جارة فجعلت أردیھم بالح، تضایقھ علوت الجبل 
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، إال خلفت>>ھ وراء ظھ>>ري  rظھ>>ر رس>>ول اهللا حت>>ى م>>ا خل>>ق اهللا م>>ن بعی>>ر م>>ن  

تبعتھم أرمیھم حتى ألقوا أكثر من ثالث>ین ب>ردة وثالث>ین    اثم ، ني وبینھ وخلوا بی

ـ أي    إال جعل>ت علی>ھ آرام>ا م>ن الحج>ارة     ،  یستخفون وال یطرحون ش>یئاً  رمحًا

من ثنیة فإذا ھم  حتى إذا أتوا متضایقًا، وأصحابھ  rرسول اهللا  فھایعر أعالم ـ 

وجلس>ت   ـیتغ>دون    یعن>ي   ـفجلس>وا یتض>حون     ، أتاھم فالن بن بدر الف>زاري   قد

  ما ھذا الذي أرى ؟  : قال الفزاري، على رأس قرن 

یرمین>ا حت>ى   ، واهللا م>ا فارقن>ا من>ذ غل>س      ـ الش>دة ـ     لقینا من ھذا البرح: قالوا    

فص>عد إل>ي   : ق>ال  ، فلیقم إلیھ نفر م>نكم أربع>ة   : قال ، ع كل شيء في أیدینا انتز

ھل تعرفوني ؟  : قلت : فلما أمكنوني من الكالم قال : قال منھم أربعة في الجبل

  ومن أنت ؟ ، ال  : قالوا

 ال أطل>ب رج>الً   rكرم وجھ محم>د   والذي، بن األكوع أنا سلمة : قلت : قال    

  .وال یطلبني رجل منكم فیدركني  ،منكم إال أدركتھ 

  .أنا أظن  : قال أحدھم    

یتخلل>ون   rارس رس>ول اهللا  فما برحت مكاني حت>ى رأی>ت ف>و   ، قال فرجعوا    

 أبو قتادة األنصاري  ـ بعده ـ على أثره، فإذا أولھم األخرم األسدي : الشجر قال 

فول>وا   : خ>رم ق>ال  فأخذت بعنان األ : قال، وعلى أثره المقداد بن األسود الكندي 

 rلح>>>ق رس>>>ول اهللا ی>>>ا أخ>>>رم اح>>>ذرھم ال یقتطع>>>وك حت>>>ى ی : قل>>>ت ، م>>>دبرین 

وتعل>م أن الجن>ة   ، یا س>لمة إن كن>ت ت>ؤمن ب>اهللا والی>وم اآلخ>ر        : قال، وأصحابھ 

  .حق والنار حق فال تحل بیني وبین الشھادة 
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رس>>ھ ال>>رحمن ف فعق>>ر بعب>>د : ال>>رحمن ق>>ال ف>>التقى ھ>>و وعب>>د ، فخلیت>>ھ  : ق>>ال   

ارس رس>ول اهللا  الرحمن فقتلھ وتحول على فرسھ ولحق أبو قتادة ف>  وطعنھ عبد

r ك>رم وج>ھ محم>د    فوال>ذي  ، الرحمن فطعنھ فقتلھ  بعبدr     اتبع>تھم أع>دو عل>ى

حتى یعدلوا  وال غبارھم شیئًا rمن أصحاب محمد رجلي حتى ما أرى ورائي 

یش>ربوا من>ھ وھ>م    ل " ذا ق1رد " قبل غروب الش>مس إل>ى ش>عب فی>ھ م>اء یق>ال ل>ھ        

فما  ـیعني أجلیتھم عنھ   ـأعدو ورائھم فحلیتھم عنھ   وا إلّيفنظر: قال ، عطاش 

دوا ف>>ألحق فأْع>> : ق>>ال، ویخرج>>ون فیش>>تدون ف>>ي ثنی>>ة  : ق>>ال، ذاق>>وا من>>ھ قط>>رة 

  : قلت  : بسھم في نغض كتفھ قال ـ أضربھ ـ  فأصكھ، منھم  رجًال

  عـــــــــــالرض والیوم یوم       خذھا وأنا ابن األكوع 

نع>م ی>ا ع>دو نفس>ھ أكوع>ك بك>رة       : قلت  : قال، یاثكلتھ أمھ أكوعھ بكرة : قال    

 r إل>ى رس>ول اهللا  فجئ>ت بھم>ا أس>وقھما    : قال ، وأردوا فرسین على ثنیة : قال 

ولحقني عامر بس>طیحة فیھ>ا مذق>ة م>ن ل>بن وس>طیحة فیھ>ا م>اء فتوض>أت          : قال 

إذا رس>ول  ف> ، على الماء الذي حألتھ>م من>ھ   وھو  rتیت رسول اهللا وشربت ثم أ

قد أخذ تلك اإلب>ل وك>ل ش>يء اس>تنقذتھ م>ن المش>ركین وك>ل رم>ح وب>ردة           rاهللا 

وي لرس>ول  وإذا ھ>و یش>  ، وإذا بالل نحر ناقة من اإلبل الذي استنقذت من القوم 

ی>ا رس>ول اهللا خلن>ي فأنتخ>ب م>ن الق>وم        : قلت : قال، من كبدھا وسنامھا  rاهللا 

  .فأتبع القوم فال یبقى منھم مخبر إال قتلتھ  مائة رجل

ی1ا   : "فق>ال  ، حتى بدت نواجذه في ضوء النھ>ار   rضحك رسول اهللا ف : قال   

  . نعم والذي أكرمك : قلت "؟ سلمة أتراك كنت فاعال 
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فج>>اء رج>>ل م>>ن    : ق>>ال " ، إنھ11م اآلن لیق11رون ف11ي أرض غطف11ان    : "فق>>ال    

أت>اكم   : فق>الوا  فلم>ا كش>فوا جل>دھا رأوا غب>اراً    ،  نحر لھ>م ج>زوراً   : غطفان فقال

ك1ان خی1ر فرس1اننا     : " rق>ال رس>ول اهللا   فلما أصبحنا ، القوم فخرجوا ھاربین 

  " .وخیر رجالتنا سلمة  ، الیوم أبو قتادة

وس>>>ھم الراج>>>ل ، س>>>ھمین س>>>ھم الف>>>ارس   rاني رس>>>ول اهللا ث>>>م أعط>>>: ق>>>ال    

 ـ ناق>>ة ـ     وراءه عل>>ى العض>>باء rفن>>ي رس>>ول اهللا ث>>م أرد فجمعھم>>ا ل>>ي جمیع>>اً 

وكان رجل م>ن األنص>ار ال   : فبینما نحن نسیر قال  : قال، راجعین إلى المدینة 

  أال مسابق إلى المدینة ؟ ھل من مسابق ؟  :فجعل یقول: قال  ـ جریًا ـ سبق شدًاُی

وال تھ>اب   ، أما تكرم كریم>اً  : فلما سمعت كالمھ قلت : قال، فجعل یعید ذلك    

   . ؟ شریفًا

ی>>ا رس>>ول اهللا ب>>أبي أن>>ت   : قل>>ت : ق>>ال r ك>>ون رس>>ول اهللاإال أن ی، ال : ق>>ال    

اذھ>ب إلی>>ك   : قل>>ت : ق>ال  " ، ش11ئت إن : "ق>ال  ، وأم>ي ذرن>>ي فألس>ابق الرج>>ل   

أو ش>رفین أس>تبقي    ش>رفاً  فربط>ت علی>ھ   : قال، فعدوت ، وثنیت رجلي فطفرت 

في ث>م إن>ي رفع>ت حت>ى     أو ش>ر  ثم عدوت ف>ي إث>ره فربط>ت علی>ھ ش>رفاً     ، نفسي 

أن>ا أظ>ن    : ق>ال ، ق>د س>بقت واهللا    : قل>ت  : ق>ال ، فأصكھ بین كتفی>ھ   : قال، ألحقھ 

ى فواهللا م>ا لبثن>ا إال ث>الث لی>ال حت>ى خرجن>ا إل>       : قال ، فسبقتھ إلى المدینة : قال 

   ٢٦. . " .  rخیبر مع رسول اهللا 

                                                 
معن11اه  ) ی11وم الرض11ع :  ١٨٠٧الجھ11اد والس11یر " رق11م : ( أخرج11ھ مس11لم ف11ي كت11اب "   ٢٦

وقی1ل ألن1ھ   ،رض1ع الل1ؤم    : لئ1یم راض1ع أي   : الیوم یوم ھالك اللئ1ام وھ1م الرض1ع م1ن ق1ولھم     
  . ال یسمع السؤال والضیفان صوت الحالب فیقصدوهیمص حلمة الشاة والناقة لئ
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   ل :وقفی t سلمة بن األكوعويكمل 

ق>>ال ،  rف>واهللا م>ا لبثن>ا إال ث>الث لی>ال حت>>ى خرجن>ا إل>ى خیب>ر م>ع رس>ول اهللا            

 :  فجعل عمي عامر یرتجز بالقوم

 اــــــوال تصدقنا وال صلین    ا ــــــــــتاهللا لوال اهللا ما اھتدین

 اـــــــفثبت األقدام إن القین    ا ـونحن عن فضلك ما استغنین

 اــــــــــوأنزلن سكینة علین        

  " . من ھذا ؟ : " rل رسول اهللا فقا    

  .أنا عامر : قال     

  " . غفر لك ربك : "قال     

فن>>ادى  : ق>>ال، إلنس>>ان یخص>>ھ إال استش>>ھد  rس>>ول اهللا وم>>ا اس>>تغفر ر:  ق>>ال   

: ق>ال  ، یا نب>ي اهللا ل>وال م>ا متعتن>ا بع>امر      : عمر بن الخطاب وھو على جمل لھ 

 : خرج ملكھم مرحب یخطر بسیفھ ویقول: فلما قدمنا خیبر قال 

 ربـــــشاكي السالح بطل مج    ب ـــقد علمت خیبر أني مرح

 بـــــــإذا الحروب أقبلت تلھ

 :  وبرز لھ عمي عامر فقال: قال     

 رـــــشاكي السالح بطل مغام    ر ـــقد علمت خیبر أني عام
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وذھ>ب ع>امر   ، ع>امر   فوقع سیف مرحب ف>ي ت>رس  ، فاختلفا ضربتین : قال    

فرجع سیفھ عل>ى نفس>ھ فقط>ع أكحل>ھ فكان>ت فیھ>ا        ـ یضربھ من أسفل ـ    یسفل لھ

 . نفسھ

بط>ل عم>ل   : یقول>ون   rن أص>حاب النب>ي   فخرجت فإذا أنا نفر م> : قال سلمة    

  . عامر قتل نفسھ

  یا رسول اهللا بطل عمل عامر ؟  : وأنا أبكي فقلت rتیت رسول اهللا فأ : قال    

، ن>اس م>ن أص>حابك    : قل>ت   : ق>ال  " ،؟  م1ن ق1ال ذل1ك   : "  rرس>ول اهللا   قال   

ثم أرسلني إلى علي وھو " ،  بل لھ أجره مرتین، كذب من قال ذلك  : " rقال 

یح11ب اهللا ورس11ولھ أو  ألعط11ین الرای11ة رج11ًال : "فق>>ال  ـ عین>>ھ مریض>>ھ ـ     أرم>>د

  . " یحبھ اهللا ورسولھ

ق ث> فب rبھ رس>ول اهللا   ھو أرمد حتى أتیتفجئت بھ أقوده و فأتیت علیًا: قال    

 : وأعطاه الرایة وخرج مرحب فقال، في عینیھ فبرأ 

 ربـــــشاكي السالح بطل مج    ب ـــقد علمت خیبر أني مرح

 بـــــــإذا الحروب أقبلت تلھ

  :  فقال علي    

 رهــــــغابات كریھ المنظكلیث     دره ـــأنا الذي سمتني أمي حی

 درهــــاع كیل السنأوفیھم بالص
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    ٢٧.  فضرب رأس مرحب فقتلھ ثم كان الفتح على یدیھ: قال     

 

" اجتماع شیاطین قریش ف>ى دار الن>دوة    البدایة والنھایةذكر ابن كثیر فى "    

فى یوم الزحمة ، وحكى ما كان بینھم وب>ین إبل>یس ال>ذى تب>دى لھ>م ف>ى ص>ورة        

  على ما قالھ أبو جھل بن ھشام . الشیخ النجدى ، واستقر رأیھم

أرى أن نأخذ من كل قبیلة فتى شابًا جلیدًا نس>یبًا وس>یطًا فین>ا ، ث>م نعط>ى ك>ل          

فتى منھم سیفًا صارمًا ، ثم یعمدوا إلیھ فیض>ربوه ض>ربة رج>ل واح>د ، فیقتل>وه      

فنستریح منھ ، فإنھم إن فعلوا ذلك تفرق دم>ھ ف>ى القبائ>ل جمیعھ>ا فل>م یق>در بن>و        

  ناف على حرب قومھم جمییعًا ، فرضوا منا بالعقل ـ الدیة ـ فعقلنا لھم . عبد م

فق>ال ل>ھ     rفتفرق القوم على ذلك وھم مجمعون لھ ، فأتى جبریل رس>ول اهللا     

  ال تبت ھذه اللیلة على فراشك الذى كنت تبیت فیھ .

یثبون قال : فلما كانت عتمة من اللیل اجتمعوا على بابھ یرصدونھ حتى ینام ف    

ن11م عل11ى مك>>انھم ق>>ال لعل>>ى ب>>ن أب>>ى طال>>ب : "   rعلی>>ھ ، فلم>>ا رأى رس>>ول اهللا 

فإن1ھ ل1ن یخل1ص إلی1ك ش1ئ       ،ب1ردى ھ1ذا الحض1رمى األخض1ر     فراشى ، وتسج ب

  .  "تكرھھ منھم 

ون>ام   rالدعوة فى شخص نبیھا  t وھكذا حمى المغوار على بن أبى طالب   

  الفراش وھو یعلم في جل ینام فى فراشھ فى أصعب لیلة مرت بھا الدعوة ، ر

                                                 
  ) .  ١٨٠٧أخرجھ مسلم في كتاب " الجھاد والسیر " رقم : (   ٢٧
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  أن على الباب رجاًال ال یریدون إال رأس النائم على الفراش .

 

  قال :  tعن أنس بن مالك   

فكب>ر علی>ھ ، فق>ال :     r" عمى أنس بن النضر لم یش>ھد ب>درًا م>ع رس>ول اهللا        

أران>ى اهللا مش>ھدًا   غبت عنھ !! أما واهللا ، ل>ئن   rأول مشھد قد شھده رسول اهللا 

  لیرین اهللا ما أصنع .  rمع رسول اهللا 

ی>وم أح>د ، م>ن الع>ام      rقال : فھ>اب أن یق>ول غیرھ>ا ، فش>ھد م>ع رس>ول اهللا          

ل>>ى أی>>ن ؟ ق>>ال : واھ>>ًا ل>>ریح الجن>>ة !! إفاس>>تقبلھ ، فق>>ال : ی>>ا أب>>ا عم>>رو  ،المقب>>ل 

، م>ن ب>ین   فقاتل حتى قت>ل ، فوج>د ف>ى جس>ده بض>ع وثم>انون        ،أجدھا دون أحد 

  .ضربة وطعنة ورمیة 

فنزلت ھذه اآلیة   ،قالت عمتى الربیع بنت النضر : فما عرفت أخى إال ببنانھ     

        ٢٨ } . عاھدوا اهللا علیھ من المؤمنین رجال صدقوا ما{ 

 

  قال شداد بن ألھاد :    

فق>ال : أھ>اجر مع>ك ،     فآمن بھ واتبع>ھ ،  rلى النبي إجاء رجل من األعراب    

ش>یئًا ،   rفأوصى بھ بعض أصحابھ ، فلما كانت غزوة خیبر ، غنم رس>ول اهللا  

                                                 
  ) وصححھ األلباني . ٢٥٥٧صحیح : أخرجھ الترمذي رقم : (  ٢٨
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فقسمھ ، وقسم لألعرابى ، فأعطى أصحابھ ما قسمھ لھ ، وكان یرع>ى ظھ>رھم    

  . فلما جاء دفعوه إلیھ

  فقال : ما ھذا ؟     

فق>ال : م>ا ھ>ذا     rلى النب>ي  إفأخذه ، فجاء  rقالوا : قسم قسمھ لك رسول اهللا    

  یا رسول اهللا ؟ 

  . " قسم قسمتھ لكقال : "     

قال : ما على ھذا اتبعتك ، ولكن اتبعتك على أن أرم>ى ھ>ا ھن>ا ـ وأش>ار ال>ى           

   .حلقھ ـ بسھم ، فأموت فأدخل الجنة 

ل>ى  إلى قتال الع>دو ، ف>أتى ب>ھ    إ" ثم نھض  إن تصدق اهللا یصدقك: "  r فقال   

ص11دق اهللا ق>>ال : "  ،: نع>>م  " ق>>الوا أھ11و ھ11و فق>>ال : " وھ>>و مقت>>ول    rالنب>>ي 

فى جبتھ ثم قدمھ ، فصلى علیھ ، وكان من دعائھ ل>ھ    rفكفنھ النبي  ،"  فصدقھ

   ٢٩. " ، وأنا علیھ شھیدج مھاجرًا فى سبیلك، قتل شھیدًااللھم ھذا عبدك خر" 

 

  قال ابن إسحاق :    

ش الكتیب>>ة ـ ق>>د قات>>ل ی>>وم ب>>در حت>>ى أثبتت>>ھ   ك>>ان عم>>رو ب>>ن ود الع>>امرى ـ ك>>ب     

رى مكانھ ، فلم>ا   علمًا لُیالجراحة فلم یشھد أحدًا ، فلما كان یوم الخندق ، خرج ُم

  .  rعلى بن أبى طالب  إلیھوقف ھو وخیلھ قال : من یبارز ؟ فبرز 
                                                 

  وإسناده صحیح .  ٣/٥٩٥، والحاكم  ٤/٦٠أخرجھ النسائي  ٢٩
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،  " : خ>>رج عم>>رو ب>>ن ود ، وھ>>و مقن>>ع بالحدی>>د ال11دالئلوعن>>د البیھق>>ى ف>>ى "    

   rمن یبارز ؟ فقام على بن أبى طالب فقال : أنا لھا ی>ا نب>ى اهللا ، فق>ال    فنادى : 

  ."  جلسأإنھ عمرو ، " 

ن جن>تكم الت>>ى  ی> ث>م ن>ادى عم>رو : أال رج>>ل یب>ارز ؟ فجع>ل ی>ؤنبھم ویق>>ول : أ         

  لى رجًال ؟! إ، أفال تبرزون ؟ تزعمون أنھ من قتل منكم دخلھا 

  " . جلسأ. فقال : "  فقال : أنا یا رسول اهللا فقام علّى    

  ثم نادى الثالثة فقال :    

  ارزـــــــــلجمھعم ھل من مب داء     ـــــــــولقد بححت من الن

  زـــــــــــع      موقف القرن المناجـــــــووقفت إذ جبن المشج

  زـــــــــــم أزل      متسرعا قبل الھزاھـــــــــــــــولذاك إنى ل

  زــــــوالجود من خیر الغرائ   ى    ـــــــــاعة فى الفتإن الشج           

فقال : وإن  ،"  عمرو إنھقال : فقام على فقال : یا رسول اهللا ، أنا . فقال : "    

  ، فمشى إلیھ ، حتى أتى وھو یقول :  rذن لھ رسول اهللا أ. ف كان عمرًا

  زـــــــر عاجمجیب صوتك غی      اك ــــــــــــــال تعجلن فقد أت     

  زـــــــــوالصدق منجى كل فائ    رة   ــــــــــــــــفى نبة وبصی      

  زـــــــــــــــعلیك نائحة الجنائ      م ـــــــــــإنى ألرجو أن أقی            

  زــــــــــــــذكرھا عند الھزاھ    ى   ــــــمن ضربة نجالء یبق            

   . الحروب :الھزاھز  ـواسعة  : نجالء
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ا عم>رو ، إن>ك كن>ت تق>ول : ال     ی> لیبارزه قال ل>ھ :   ولى عمرإولما مشى على    

  لى واحدة من ثالث إال قبلتھا . إیدعونى أحد 

إلھ إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا ، وتس>لم   قال لھ : إنى أدعوك أن تشھد أن ال   

  لرب العالمین . 

  أخر عنى ھذه . فقال عمرو : یا ابن أخى ،     

ل>ى ب>الدك ، ف>إن ی>ك محم>د ص>ادقًا كن>ت أس>عد         إترج>ع   ،قال عل>ى : وأخ>رى      

  .س بھ ، وأن یك كاذبًا كان الذى ترید االن

فقال عمرو : ھذا ما ال تتحدث ب>ھ نس>اء ق>ریش أب>دًا . كی>ف وق>د ق>درت عل>ى            

  أستیفاء ما نذرت ؟! 

  ثم قال عمرو : فالثالثة ، ما ھى ؟     

فض>>حك ف>>ارس ق>>ریش عم>>رو ـ وك>>ان فارس>>ًا     ـ القت>>ال ـ  عل>>ى : الب>>راز   فق>>ال    

ى : إن ھذه الخصلة ما كن>ت أظ>ن   لمشھورًا معمرًا قد جاوز الثمانین ـ ثم قال لع 

  أحدًا من العرب یروعنى بھا . ثم قال لعلى : من أنت ؟ 

  .قال لھ : أنا على     

  . قال : ابن عبد مناف ؟     

  أبى طالب .  فقال على : أنا على بن    

یا ابن أخى من أعمامك من ھ>و أس>ن من>ك ، ف>واهللا م>ا أح>ب أن        فقال عمرو :   

  أقتلك .  
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فعن>>د ذل>>ك غض>>ب عم>>رو غض>>بًا   ،فق>>ال عل>>ى : ولكن>>ى واهللا أح>>ب أن أقتل>>ك     

ونزل فسل سیفھ ، كأنھ شعلة نار ، ثم أقبل نحو على مغضبًا ، واستقبلھ  ،شدیدًا 

،  ـ أح>دث فیھ>>ا ثقب>ًا ـ       عم>رو ف>>ى درقت>ھ فق>>دھا   فض>ربھ  ـ درع>ھ ـ      قت>ھ رعل>ى بد 

عل>ى حب>ل عاتق>ھ     وأثبت الس>یف فیھ>ا ، وأص>اب رأس>ھ فش>جت ، وض>ربھ عل>ىّ       

التكبیر ، فع>رف الن>اس أن علی>ًا ق>د      rفسقط ، وثار العجاج ، وسمع رسول اهللا 

  قتل عمرًا ، فثم یقول على : 

  ىــــــحابذا    عنى وعنھم أخروا أصـــــــأعلى تقتحم الفوارس ھك

   ىــــومصمم فى الرأس لیس بناب ى    ـــالیوم یمنعنى الفرار حفیظت

  ابـــــو حلفت فاستمعوا من الكت   ھ ــــــــــإال ابن عبد حین شد إلی      

  رابــــــرجالن یضربان كل ض   ى ـــــإني ألصدق من یھلل بالتق      

  يــــــذع بین دكادك و روابكالج    دالـــــفصدرت حین تركتھ متج      

  يــــــــــكنت المقطر یزن أثواب    ي ـــوعففت عن أثوابھ و لو أنن      

  وابــــــوعبدت رب محمد بص    ھ ـــعبد الحجارة من سفاھة عقل      

فق>ال عم>ر ب>ن الخط>اب     ، و وجھھ یتھل>ل   r نحو رسول اهللا tثم أقبل علي    

t للعرب درعا خیرا منھا  : ھال أسلبتھ درعھ فلیس .  

  . أن استلبھیت استحیفقال : ضربتھ فاتقاني بسوءتھ و     
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  ٣٠.  وخرجت خیلھ منھزمة حتى أقحمت من الخندق    

t 

  :  t قال ابن مسعود   

        ٣١ لقد رأیت سعد یقاتل یوم بدر قتال الفارس فى الرجال .    

  وعن عامر الشعبى قال :    

  ى وقاص : متى أصبت الدعوة ؟ أبقیل لسعد بن     

فأضع السھم ف>ى كب>د الق>وس ،     rقال : یوم بدر ، كنت أرمى بین یدى النبي    

 rوافعل بھم " فیق>ول النب>ي    " اللھم زلزل أقدامھم  وأرعب قلوبھم ، :ثم أقول 

        ٣٢ ."  اللھم استجب لسعد" 

ن ق>>د أح>>رق المس>>لمین ، فق>>ال  ق>>ال : ك>>ان رج>>ل م>>ن المش>>ركی  t وع>>ن س>>عد   

" ، فن>زع بس>ھم ل>یس فی>ھ نص>ل ، فأص>بت        ارم ف1داك أب1ى وأم1ى   رسول اهللا : " 

        ٣٣حتى بدت نواجذه . rجبھتھ ، فوقع وانكشفت عورتھ ، فضحك رسول اهللا 

جم>ع أبوی>ھ ألح>د إال لس>عد ب>ن       rقال : م>ا س>معت رس>ول اهللا     tوعن على    

        ٣٤.  ى "ا سعد فداك أبى وأمیأرم " حد : مالك ، فإنى سمعتھ یقول یوم أ

                                                 
  .  ) ٤٣٢٩أخرجھ الحاكم في " المستدرك " رقم : (  ٣٠
  . ٣/١/١٠٠نظر : " الطبقات الكبرى " البن سعد ا ٣١
  ) . ١٤٨٥١نظر : " مجمع الزوائد " للھیثمي رقم : ( ا ٣٢
  ) .  ٢٤١٤أخرجھ مسلم رقم : (  ٣٣
  ) . ٤٠٥٩أخرجھ البخاري رقم : (  ٣٤
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t 

انكش>>ف المس>>لمون وأجھ>>ز  rف>>ى ی>>وم أح>>د لم>>ا عص>>ى الرم>>اة أم>>ر الرس>>ول     

لى رسول اهللا  إحتى خلص العدو  علیھم المشركون ، فأصابوا منھم ما أصابوا ،

r  . وأرادوا قتلھ والتمثیل بجثتھ  

  قال :  tعن أنس بن مالك   

یوم أحد ، وشج ف>ى وجھ>ھ ، فجع>ل ال>دم یس>یل عل>ى        rكسرت رباعیھ النبي    

كیف یفلح ق1وم خض1بوا وج1ھ نب1یھم ،     وجھھ ، وجعل یمسح الدم وھو یقول : " 

م1ن   ل1یس ل1ك  ف>أنزل اهللا ع>ز وج>ل ف>ى ذل>ك : {      ، ! " ل1ى ربھ1م   إیدعوھم وھو 

          .  } األمر شئ أو یتوب علیھم أو یعذبھم فإنھم ظالمون

وأبلى یوم أحد بالء حسنًا ، ونزع  rممن ثبتوا مع النبي  tوكان أبو عبیدة    

م>>ن ض>>ربة  rیومئ>>ذ الحلقت>>ین اللت>>ین دخلت>>ا م>>ن المغف>>ر ف>>ى وجن>>ة رس>>ول اهللا    

بھما ، حت>ى قی>ل : م>ا روى ھ>تُم ق>ط      اأصابتھ ، فانقلعت ثنیتاه ، فحسن ثغره بذھ

          ٣٥ . أحسن من ھتم أبى عبیدة

t 

اللواء یوم أحد ، فلما جال المسلمون ثبت مصعب   tبن عمیر  حمل مصعب    

وم1ا محم1د إال   ومص>عب یق>ول : {   ، فأقبل ابن قمئة فضرب یده الیمنى فقطعھ>ا  

  } .  رسول قد خلت من قبلھ الرسل
                                                 

  .  ٣/١/٢٩٨نظر : " الطبقات الكبري " البن سعد ا ٣٥
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وأخ>>ذ الل>>واء بی>>ده الیس>>رى وحن>>ا علی>>ھ فض>>ربھا فقطعھ>>ا ، فحن>>ا عل>>ى الل>>واء       

. . .  . } ، ث>م   وما محم1د إال رس1ول  لى صدره وھو یقول : { إھ بعضدیھ وضم

  حمل علیھ الثالثة بالرمح فأنفذه . 

  وقال ابن سعد :    

وق>>ال عب>>د اهللا ب>>ن الفض>>ل : قت>>ل مص>>عب ، وأخ>>ذ الل>>واء مل>>ك ف>>ى ص>>ورتھ ،     

فالتف>ت إلی>ھ المل>ك     ،یقول لھ ف>ى آخ>ر النھ>ار : تق>دم ی>ا مص>عب        rفجعل النبي 

  ٣٦ أنھ ملك أید بھ . rال : لست بمصعب ، فعرف النبي وق

  وقال ابن إسحاق :   

حتى قتل ، قتلھ ابن قمئة اللیثى ،  rوقاتل مصعب بن عمیر دون رسول اهللا    

ل>ى ق>ریش ، فق>ال : قتل>ت محم>دًا ، فلم>ا قت>ل        إفرج>ع   ، rوھو یظنھ رس>ول اهللا  

، ورج>>>اًال م>>>ن ب>>ى طال>>>ب  أالل>>واء عل>>>ى ب>>>ن   rمص>>عب ، أعط>>>ى رس>>>ول اهللا  

    ٣٧ المسلمین .

 

وفى یوم األحزاب لما تكالبت قوى الش>رك بكتائبھ>ا الھائج>ة ، وك>ادت تغ>رق         

أن یعق>د ص>لحًا منف>ردًا بین>ھ وب>ین غطف>ان ،        rة المؤمن>ة ، أردا رس>ول اهللا   لالق

حص>ار  وسیدیھا : عیینة بن حصن والحارث بن عوف ، على أن تفك غطفان ال

عن المدینة ، وتنسحب بجیوشھا وتخذل األحزاب ، على أن یعطیھم رس>ول اهللا    
                                                 

  .  ١/١٦٢نظر : " صفة الصفوة " البن الجوزي ا ٣٦
  .  ٢/٧٣نظر : " سیرة ابن ھشام " ا ٣٧
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r    س>>عد ب>>ن مع>>اذ ،   :ثل>>ث ثم>>ار نخ>>ل المدین>>ة ، واستش>>ار رس>>ول اهللا الس>>عدین

  .وسعد بن عبادة 

فقال سعد بن معاذ : یا رسول اهللا قد كنا نحن وھؤالء ـ غطفان ـ ال یطعم>ون       

 قرى ـ الضیافة ـ أو بیعًا ، وإن ك>انوا لی>أكلون العلھ>ز ـ       أن یأكلوا منا تمرة ، إال 

ح>م ـ ف>ى الجاھلی>ة ف>ى الجھ>د ، أفح>ین أكرمن>ا اهللا باإلس>الم           لوبر یخل>ط ب>دماء ال  

وھدانا لھ ، وأعزن>ا ب>ك وب>ھ نقطعھ>م أموالن>ا ؟ م>ا لن>ا بھ>ذا م>ن حاج>ة ، واهللا ال           

  نعطیھم إال السیف ، حتى یحكم اهللا بیننا وبینھم .

لى سیدى غطفان وقد رفع صوتھ فى تحد : أرجعا ، لیس بیننا إرج سعد ثم خ   

  ٣٨ وبینكم غیر السیف .

 

  قال ابن ھشام :    

فذكر سعید بن أبي زید ،  وقاتلت أم عمارة نسیبة بنت كعب المازنیة یوم أحد   

م عم>ارة  األنصاري : أن أم سعد بنت سعد بن الربیع كانت تقول : دخلت على أ

أول النھ>ار وأن>ا أنظ>ر م>ا      خرج>ت  : فقالت، فقلت لھا : یا خالة أخبریني خبرك 

وھو في أصحابھ  rإلى رسول اهللا فانتھیت ، یصنع الناس ومعي سقاء فیھ ماء 

. والدولة والریح للمسلمین 

                                                 
  . ٣/٣٧٢أنظر : " صالح األمة في علو الھمة " د . سید حسین العفاني  ٣٨
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فقمت أباشر القتال وأذب عنھ  rفلما انھزم المسلمون انحزت إلى رسول اهللا    

   ّي .  أرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلو، بالسیف 

  أجوف لھ غور فقلت : من أصابك بھذا ؟  قالت : فرأیت على عاتقھا جرحًا    

:  أقب>ل یق>>ول  rع>ن رس>>ول اهللا   لم>>ا ول>ى الن>>اس ، اب>ن قمئ>>ة أقم>أه اهللا    : قال>ت    

فاعترض>ت ل>ھ أن>ا ومص>عب ب>ن عمی>ر       ، نج>وت إن نج>ا    دلوني على محمد ف>ال 

ولك>ن فلق>د ض>ربتھ    ، فضربني ھذه الض>ربة   rمع رسول اهللا  توأناس ممن ثب

  ٣٩.  على ذلك ضربات ولكن عدو اهللا كان علیھ درعان

 

  :  tقال العباس    

فلزمت أنا وأب>و س>فیان ب>ن الح>ارث ب>ن      ، یوم حنین  rمع رسول اهللا  شھدت   

ى بغل>>ة ل>>ھ بیض>>اء عل>> rورس>>ول اهللا ، فل>>م نفارق>>ھ  rطل>>ب رس>>ول اهللا الم عب>>د

فلما التقى المسلمون والكفار ولى المس>لمون  ، أھداھا لھ فروة بن نفاثة الجذامى 

  . بل الكفاریركض على بغلتھ ِق rطفق رسول اهللا ف ، مدبرین

، أكفھ>>ا إرادة أن ال تس>>رع  rغل>>ة رس>ول اهللا  وأن>ا آخ>>ذ بلج>ام ب   : عب>>اسالق>ال     

 أي عب11اس ن11اد : " rرس>>ول اهللا  ق>>الف rذ برك>>اب رس>>ول اهللا وأب>>و س>>فیان آخ>>

فقلت بأعلى  ـ وكان رجال صیتًا ـفقال عباس  " .  ـ الشجرة  ـ  أصحاب السمرة

  أین أصحاب السمرة ؟ : صوتي 

                                                 
  .  ٢/٨١انظر : " سیرة ابن ھشام "   ٣٩
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، ف>واهللا لك>أن عطف>تھم ح>ین س>معوا ص>وتي عطف>ة البق>ر عل>ى أوالدھ>ا           : قال    

  . یا لبیك یا لبیك: فقالوا 

وة ف>ي األنص>ار یقول>ون ی>ا معش>ر األنص>ار ی>ا        والدع، فاقتتلوا والكفار : قال    

، ث>>م قص>>رت ال>>دعوة عل>>ى بن>>ي الح>>ارث ب>>ن الخ>>زرج  : ق>>ال، معش>ر األنص>>ار  

نظ>>ر ف، ی>>ا بن>>ي الح>>ارث ب>>ن الخ>>زرج  ، الح>>ارث ب>>ن الخ>>زرج  بن>>يی>>ا : فق>>الوا 

  rل رس>ول اهللا  وھو على بغلتھ كالمتط>اول علیھ>ا إل>ى قت>الھم فق>ا      rرسول اهللا 

ات فرمى بھن وجوه حصی r أخذ رسول اهللاثم  : قال،  یسحمي الوط ھذا حین

  " . انھزموا ورب محمد : "الكفار ثم قال 

ف>واهللا م>ا ھ>و إال     : قال، فإذا القتال على ھیئتھ فیما أرى ، فذھبت أنظر : قال    

  ٤٠.  بروأمرھم مد حدھم كلیًالأأن رماھم بحصیاتھ فما زلت أرى 

 

  :  tل عبد الرحمن بن عوف قا   

بینا أنا واقف في الص>ف ی>وم ب>در فنظ>رت ع>ن یمین>ي وع>ن ش>مالي ف>إذا أن>ا              

منھم>>ا  تمنی>>ت أن أك>>ون ب>>ین أض>>لع  ، بغالم>>ین م>>ن األنص>>ار حدیث>>ة أس>>نانھما    

  یا عم ھل تعرف أبا جھل ؟  : فغمزني أحدھما فقال

  ما حاجتك إلیھ یا ابن أخي ؟ ، نعم : قلت     

  والذي نفسي بیده لئن رأیتھ ال یفارق  rیسب رسول اهللا خبرت أنھ أ : قال    

                                                 
  ) .  ١٧٧٥أخرجھ مسلم رقم : (  ٤٠
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  .فتعجبت لذلك ، سوادي سواده حتى یموت األعجل منا 

فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جھ>ل یج>ول ف>ي    ، مثلھا  فغمزني األخر فقال لي   

فابت>دراه بس>یفھما فض>رباه    ، أال إن ھذا صاحبكما الذي س>ألتماني   : قلت، الناس 

  .  " ؟ أیكما قتلھ : "فقال ، فأخبراه  r إلى رسول اهللاثم انصرفا ، تاله حتى ق

  .  ؟ " ھل مسحتما سیفیكما : "فقال ، أنا قتلتھ : قال كل واحد منھما     

سلبھ لمعاذ بن عمرو بن ، كالكما قتلھ  : "فنظر في السیفین فقال ، ال : قاال    

  ٤١. مرو بن الجموح وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن ع ، "الجموح 

  وعن معاذ بن عمرو بن الجموح قال :    

وھم یقولون : أبو  ـ  الشجر الملتف -جھل في مثل الحرجة  سمعت القوم وأبو   

 . خلص إلیھالحكم ال ُی

فصمدت نحوه فلما أمكنن>ي حمل>ت علی>ھ    ، قال : فلما سمعتھا جعلتھ من شأني    

 م>ا ش>بھتھا ح>ین طاح>ت إال     ف>واهللا ، فضربتھ ضربة أطن>ت قدم>ھ بنص>ف س>اقھ     

 . بالنواة تطیح من تحت مرضخة النوى حین یضرب بھا

فتعلق>>ت بجل>>دة م>>ن ، ق>>ال : وض>>ربني ابن>>ھ عكرم>>ة عل>>ى ع>>اتقي فط>>رح ی>>دي    

فلق>د قاتل>ت عام>ة ی>ومي وإن>ي ألس>حبھا خلف>ي        ، وأجھضني القت>ال عن>ھ   ، جنبي 

 . حتھافلما آذتني وضعت علیھا قدمي ثم تمطیت بھا علیھا حتى طر

     
                                                 

) أض11لع : أق11وي ، س11وادي س11واده : شخص11ي شخص11ھ ،  ١٧٥٢أخرج11ھ مس11لم رق11م : (  ٤١
  أنشب : ألبث 



٧٥           األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                                                                                

  وقال ابن إسحاق :       

فتركھ و بھ ، ثم مر بأبي جھل وھو عقیر معوذ بن عفراء فضربھ حتى أثبتھ    

أم>ر   اهللا ب>ن مس>عود ب>أبي جھ>ل ح>ین      فم>ر عب>د  ، وقاتل معوذ حت>ى قت>ل    ،رمق 

 .أن یلتمس في القتلى  rرسول اهللا 

فوضعت رجل>ي عل>ى   فعرفتھ ، : فوجدتھ بآخر رمق  اهللا بن مسعود قال عبد   

ث>م قل>ت ل>ھ : ھ>ل      ـ   قال : وقد كان ضبث بي م>رة بمك>ة ف>آذاني ولكزن>ي     -عنقھ 

  أخزاك اهللا یا عدو اهللا ؟ 

أخبرن>ي لم>ن ال>دائرة الی>وم ؟      ، قال : وبماذا أخزاني أعم>د م>ن رج>ل قتلتم>وه       

 .  قال : قلت : هللا ولرسولھ

مس>عود ك>ان یق>ول :     : وزعم رجال من بن>ي مخ>زوم أن اب>ن    قال ابن إسحاق   

 ال : ث>م احت>ززت رأس>ھ    ق> ، قال لي : لقد ارتقیت مرتقى صعبا ی>ا رویع>ي الغ>نم    

 ، فقل>ت : ی>ا رس>ول اهللا ھ>ذا رأس ع>دو اهللا أب>ي جھ>ل        rبھ رس>ول اهللا   ثم جئت

م>>ین ق>>ال : وكان>>ت ی  -" آهللا ال11ذي ال إل11ھ غی11ره    ":  rق>>ال رس>>ول اهللا  ق>>ال : ف

ثم ألقیت رأس>ھ ب>ین   ، واهللا الذي ال إلھ غیره ، م قال : فقلت : نع - rرسول اهللا 

    ٤٢.  فحمد اهللا rیدي رسول اهللا 

 

  عن أبي رافع قال :   

                                                 
  . ضبث : قبض علیھ ،  ١٨٤ـ٣/١٨٣نظر : " سیرة ابن ھشام " أ ٤٢
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وفیھم رجل یقال لھ عب>د اهللا ب>ن   ، إلى الروم  جیشًا t وجھ عمر بن الخطاب   

إن ھ>ذا   : كھم فقالوافأسره الروم فذھبوا بھ إلى مل،  r حاب النبيحذافة من أص

ھ>ل ل>ك أن تنص>ر وأش>ركك ف>ي ملك>ي       : فقال ل>ھ الطاغی>ة   ، من أصحاب محمد 

  ؟ وسلطاني 

عل>ى أن  ك وجمیع ما ملكتھ الع>رب  لو أعطیتني جمیع ما تمل : قال لھ عبد اهللا   

  . طرفة عین ما فعلت rدین محمد  أرجع عن

 : ھ فص>>لب وق>>ال للرم>>اة ف>>أمر ب>>  : ق>>ال، أن>>ت وذاك  : ق>>ال، اقتل>>ك  إذًا : ق>>ال   

ث>م أم>ر   ، وھو یعرض علی>ھ وھ>و ی>أبى    ، من رجلیھ  من یدیھ قریبًا ارموه قریبًا

س>یرین م>ن   أث>م دع>ا ب  ، ثم دعا بقدر فص>ب فیھ>ا م>اء حت>ى احترق>ت      ، بھ فأنزل 

ث>م  ، المسلمین فأمر بأحدھما فألقى فیھا وھو یعرض علیھ النصرانیة وھو یأبى 

إنھ ق>د بك>ى فظ>ن أن>ھ ج>زع       : فقیل لھ، ا ذھب بھ بكى فلم، ر بھ أن یلقى فیھا أُم

  إذًا ؟ فما أبكاك: قال ، ردوه یعرض علیھ النصرانیة فأبى : فقال 

أبك>>اني إن قتل>>ت ھ>>ي نف>>س واح>>دة تلق>ى الس>>اعة ف>>ي ھ>>ذه الق>>در فت>>ذھب   : ق>ال    

  .فكنت أشتھى أن یكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى ھذا في اهللا 

  ؟ ھل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك : یة قال لھ الطاغ    

وع>ن جمی>ع أس>ارى     : ق>ال  ؟ وع>ن جمی>ع أس>ارى المس>لمین     : قال لھ عبد اهللا   

  .المسلمین 

عن>ي وع>ن    إعداء اهللا أقبل رأسھ یخلي فقلت في نفسي عدو من: قال عبد اهللا    

 ف>>دفع إلی>>>ھ : ق>>>ال ، ف>>دنا من>>>ھ فقب>>ل رأس>>ھ    : ق>>ال  ، أس>>ارى المس>>لمین ال أب>>>الي   
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حق على ك>ل مس>لم أن   : فقال ، األسارى فقدم بھم على عمر فأخبر عمر بخبره 

  ٤٣.  فقام عمر فقبل رأسھ ،  أوأنا أبد، یقبل رأس عبد اهللا بن حذافة 

 

  قال : tعن أبي سعید الخدري    

قد فرجت لي  یا أبا سعید رأیت اللیلة كأن السماء : سمعت عباد بن بشر یقول   

  .فھي إن شاء اهللا الشھادة ، ثم أطبقت علي 

ف>>أنظر إلی>>ھ ی>وم الیمام>>ة وإن>>ھ لیص>>یح   : ق>>ال، واهللا رأی>ت   خی>>رًا: قل>>ت  : ق>ال    

 : وجع>>>ل یق>>>ول، احطم>>>وا جف>>>ون الس>>>یوف وتمی>>>زوا م>>>ن الن>>>اس   : باألنص>>>ار

فأخلص>وا أربعمائ>ة رج>ل م>ن األنص>ار م>ا یخ>الطھم أح>د         ، أخلصونا أخلص>ونا  

مالك حتى انتھوا إل>ى ب>اب الحدیق>ة    مھم عباد بن بشر وأبو دجانة والبراء بن یقد

م>ا   كثیرًا اهللا فرأیت بوجھھ ضربًا وقتل عباد بن بشر رحمھ، فقاتلوا أشد القتال 

  ٤٤ . عرفتھ إال بعالمة كانت في جسده

 

  قال ابن كثیر ـ رحمه اهللا ـ :    

لولید لقتال مسیلمة وبني حنیفة وكانوا في قریب من مائة عث خالد بن این ُبح   

فلما التقوا جع>ل كثی>ر م>ن    ،  وكان المسلمون بضعة عشر ألفًا، ألف أو یزیدون 

                                                 
  .  ٢٧/٣٥٨نظر : " تاریخ دمشق " البن عساكر ا ٤٣
  . ٣/٤٤٠نظر : " الطبقات الكبري " البن سعد ا ٤٤
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خلص>نا ی>ا خال>د فمی>زھم ع>نھم      : فقال المھاجرون واألنصار ، األعراب یفرون 

 فص>>مموا الحمل>>ة ، م>>ن ألف>>ین وخمس>>مائة    وك>>ان المھ>>اجرون واألنص>>ار قریب>>اً  

لبق>>رة بط>>ل الس>>حر الی>>وم    ی>>ا أص>>حاب س>>ورة ا  : وجعل>>وا یت>>دابرون ویقول>>ون   

فتحص>نوا  ، تسمى حدیقة الموت ولجأوھم الى حدیقة ھناك ، ذن اهللا إفھزموھم ب

كب>ر م>ا   بن مالك أخو أنس بن مال>ك وك>ان األ  ففعل البراء ، بھا فحصروھم فیھا 

 ورھا ث>م ألق>ى  ذكر من رفعھ على األسنة فوق الرم>اح حت>ى تمك>ن م>ن أعل>ى س>      

إلیھم ولم یزل یق>اتلھم وح>ده ویقاتلون>ھ حت>ى تمك>ن       ونھض سریعًا، نفسھ علیھم 

وا إل>>ى قص>ر مس>>یلمة وھ>>و  ودخ>>ل المس>>لمون یكب>رون وانتھ>> ، م>ن ف>>تح الحدیق>ة   

فابتدره وحش>ي ب>ن    ـ أي من سمرتھـ عند جدار كأنھ جمل أزرق   ھواقف خارج

رش>>ة األنص>>اري  خاك ب>>ن حم>>زة بحربت>>ھ وأب>>و دجان>>ة س>>م ح>>رب األس>>ود قات>>ل  

  .فسبقھ وحشي فأرسل الحربة علیھ من بعد فأنفذھا منھ 

 لكن صرخت جاریة من فوق القصر  ، وجاء إلیھ أبو دجانة فعاله بسیفھ فقتلھ   

  .سود واأمیراه قتلھ العبد األ

   ٤٥ . ة یوم قتل مائة وأربعین سنةسیلمإن عمر م : ویقال    

 

  : قال tعن البراء بن عازب    

ف>أمر عل>یھم   ، من األنص>ار   إلى أبي رافع الیھودي رجاًال rبعث رسول اهللا    

وك>ان ف>ي   ، ویعین علیھ  rؤذي رسول اهللا وكان أبو رافع ی، عبد اهللا بن عتیك 
                                                 

  . ٦/٢٦٨نظر : " البدایة والنھایة " البن كثیر ا ٤٥
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فلم>>ا دن>>وا من>>ھ وق>>د غرب>>ت الش>>مس وراح الن>>اس   ، حص>>ن ل>>ھ ب>>أرض الحج>>از  

أجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلط>ف للب>واب    : بھبسرحھم فقال عبد اهللا ألصحا

فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوب>ھ كأن>ھ یقض>ي حاج>ة وق>د      ، لعلي أن أدخل 

یا عبد اهللا إن كنت تری>د أن ت>دخل فادخ>ل ف>إني      : فھتف بھ البواب، دخل الناس 

فلم>ا دخ>ل الن>اس أغل>ق الب>اب ث>م عل>ق        ، ف>دخلت فكمن>ت   ، أرید أن أغل>ق الب>اب   

  . ألغالیق على وتد ا

وك>ان أب>و راف>ع یس>مر عن>ده      ، فقمت إلى األقالید فأخذتھا ففتح>ت الب>اب   : قال    

فلما ذھب عنھ أھل سمره صعدت إلیھ فجعلت كلما فتح>ت  ، وكان في عاللي لھ 

إن الق>وم ن>ذروا ب>ي ل>م یخلص>وا إل>ي حت>ى         : قلت، باب أغلقت علي من الداخل 

ف>ي بی>ت مظل>م وس>ط عیال>ھ ال أدري أی>ن ھ>و م>ن         فانتھی>ت إلی>ھ ف>إذا ھ>و     ، أقتلھ 

  . یا أبا رافع : فقلت، البیت 

  من ھذا ؟ : قال     

 ، فما أغنیت ش>یئاً ، فأھویت نحو الصوت فأضربھ ضربة بالسیف وأنا دھش    

م>>ا ھ>>ذا  : وص>>اح فخرج>>ت م>>ن البی>>ت فأمك>>ث غی>>ر بعی>>د ث>>م دخل>>ت إلی>>ھ فقل>>ت    

  الصوت یا أبا رافع ؟ 

 : ق>>>ال، ف>>ي البی>>>ت ض>>ربني قب>>>ل بالس>>یف     إن رج>>>ًال، وی>>ل  ألم>>>ك ال: فق>>ال     

ف>ي بطن>ھ    ـ ط>رف ـ      ثم وضعت ظبة الس>یف ، فأضربھ ضربة أثخنتھ ولم أقتلھ 

حت>ى   باب>اً  فجعل>ت أف>تح األب>واب باب>اً    ، فعرف>ت أن>ي قتلت>ھ    ، حتى أخذ في ظھ>ره  

نتھی>>ت إل>>ى األرض ال>>ھ فوض>>عت رجل>>ي وأن>>ا أرى أن>>ي ق>>د   نتھی>>ت إل>>ى درج>>ةا
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ث>>م انطلق>>ت حت>>ى ، لیل>>ة مقم>>رة فانكس>>رت س>>اقي فعص>>بتھا بعمام>>ة   فوقع>>ت ف>>ي

  ال أخرج اللیلة حتى أعلم أقتلتھ ؟ : جلست على الباب فقلت 

، أنعى أب>ا راف>ع ت>اجر الحج>از      : السور فقالفلما صاح الدیك قام الناعي على   

 rالنب>ي  ھی>ت إل>ى   فانت، فقد قت>ل أب>ا راف>ع     النجاء : فانطلقت إلى أصحابي فقلت

    ٤٦ .ا فبسطت رجلي فمسحھا فكأنھا لم أشتكھ  " ابسط رجلك : "فحدثتھ فقال 

 

 قال :  tعن زيد بن ثابت    

عل>ى   rفخذ رس>ول اهللا  فغشیتھ السكینة فوقعت  rى جنب رسول اهللا كنت إل   

"  ث>م س>ري عن>ھ فق>ال     r فخذ رسول اهللافما وجدت ثقل شىء أثقل من ، فخذي 

ال یس1توي القاع1دون م1ن الم1ؤمنین والمجاھ1دون      { : " فكتبت في كت>ف   اكتب

أعم>ى لم>ا    فق>ام اب>ن أم مكت>وم وك>ان رج>الً     ، } إلى آخر اآلیة . .  في سبیل اهللا 

یارس>ول اهللا فكی>ف بم>ن ال یس>تطیع الجھ>اد م>ن        : سمع فض>یلة المجاھ>دین فق>ال   

  ! المؤمنین ؟

الس>>كینة فوقع>>ت فخ>>ذه عل>>ى فخ>>ذي   rش>>یت رس>>ول اهللا فلم>>ا قض>>ى كالم>>ھ غ   

ث>م س>ري ع>ن    ، ووجدت من ثقلھا في المرة الثانیة كما وجدت في المرة األولى 

 یستوي القاعدون من المؤمنین ال" فقرأت {  اقرأ یا زیدفقال "  rرسول اهللا 

  .} اآلیة كلھا  غیر أولي الضرر{  rقال رسول اهللا } ف

                                                 
  ) . ٣٨١٣أخرجھ البخاري رقم : (  ٤٦
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حقتھ>>ا وال>>ذي نفس>>ي بی>>ده لك>>أني أنظ>>ر إل>>ى   فأنزلھ>>ا اهللا وح>>دھا فأل : ق>>ال زی>>د   

  ٤٧  .ملحقھا عند صدع في كتف

 

  عن أسلم أبي عمران قال :    

غزونا من المدینة نرید القسطنطینیة وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن     

و فق>ال  فحمل رجل عل>ى الع>د  ، والروم ملصقو ظھورھم بحائط المدینة ، الولید 

  .ھلكة تإلھ إال اهللا یلقي بیدیھ إلى ال مھ مھ ال : الناس

نص>ر اهللا نبی>ھ   إنما نزلت ھذه اآلیة فین>ا معش>ر األنص>ار لم>ا      : فقال أبو أیوب   

r قلن>>ا ھل>>م نق>>یم ف>>ي أموالن>>ا ونص>>لحھا ف>>أنزل اهللا تع>>الى {     ، وأظھ>>ر اإلس>>الم

فاإللق>اء باألی>دي إل>ى    ، } ة وأنفقوا في س1بیل اهللا وال تلق1وا بأی1دیكم إل1ى التھلك1     

  .التھلكة أن نقیم في أموالنا ونصلحھا وندع الجھاد 

فل>>>م ی>>>زل أب>>>و أی>>>وب یجاھ>>>د ف>>>ي س>>>بیل اهللا حت>>>ى دف>>>ن   : ق>>>ال أب>>>و عم>>>ران    

  ٤٨  .بالقسطنطینیة

 

  قال :  tعن أنس    

                                                 
  وقال األلباني: حسن صحیح .  ) ٢٥٠٧أخرجھ أبي داود رقم : (  ٤٧
  ) وصححھ األلباني .  ٢٥١٢صحیح : أخرجھ أبي دواد رقم : (  ٤٨
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ی>ا   : فق>ال  فرآھ>ا أب>و طلح>ة   ، فكان معھ>ا   أن أم سلیم اتخذت یوم حنین خنجرًا   

 ما ھ1ذا الخنج1ر   : " rلھا رسول اهللا فقال ، رسول اهللا ھذه أم سلیم معھا خنجر 

  . " !؟

جع>ل رس>ول   ف، اتخذتھ إن دنا مني أحد من المشركین بقرت ب>ھ بطن>ھ   : قالت    

  . یضحك rاهللا 

 ق>ال رس>ول اهللا  ف، قتل من بعدنا من الطلقاء انھزموا بك أیا رسول اهللا  : قالت   

r " : ٤٩ " . یا أم سلیم إن اهللا قد كفى وأحسن    

 

 عن إبراھیم التیمي عن أبیه قال :  

  قاتلت معھ وأبلیت rركت رسول اهللا لو أد : فقال رجل،  tكنا عند حذیفة    

لیل>>ة  r م>>ع رس>>ول اهللا  لق>>د رأیتن>>ا ، أن>>ت كن>>ت تفع>>ل ذل>>ك ؟     : فق>>ال حذیف>>ة    

أال رج11ل : "  r ل رس>>ول اهللافق>>ا،  ـ ب>>رد ـ     ا ری>>ح ش>>دیدة وق>>راألح>زاب وأخ>>ذتن 

، فسكتنا فلم یجب>ھ من>ا أح>د    ،  "؟  یأتیني بخبر القوم جعلھ اهللا معي یوم القیامة

فس>كتنا   " ،؟  أال برجل یأتینا بخبر القوم جعلھ اهللا معي ی1وم القیام1ة   : "ثم قال 

ب1ر الق1وم جعل1ھ اهللا مع1ي ی1وم      أال برج1ل یأتین1ا بخ   : "ثم ق>ال  ، فلم یجبھ منا أحد 

  .فسكتنا فلم یجبھ منا أحد  " ،؟  القیامة

  . " قم یا حذیفة فأتنا بخبر القوم : "فقال     

                                                 
  ) .  ١٨٠٩أخرجھ مسلم رقم : (  ٤٩
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اذھ1ب ف1أتني بخب1ر الق1وم وال      : "ق>ال  ، إذ دعاني باسمي أن أقوم  فلم أجد بدًا   

فلما ولیت من عنده جعلت كأنما أمشي في حم>ام حت>ى أتی>تھم     " ، تذعرھم علي

في كبد القوس فأردت أن  فوضعت سھمًا، رأیت أبا سفیان یصلى ظھره بالنار ف

ولو رمیت>ھ ألص>بتھ   ،  " وال تذعرھم علي : " r أرمیھ فذكرت قول رسول اهللا

فلم>ا أتیت>ھ فأخبرت>ھ بخب>ر الق>وم وفرغ>ت       ، فرجعت وأنا أمش>ي ف>ي مث>ل الحم>ام     

فل>م  ، فیھ>ا   ليمن فض>ل عب>اءة كان>ت علی>ھ یص>      rسني رسول اهللا فألب، قررت 

  ٥٠" .  قم یا نومان : "فلما أصبحت قال ، حتى أصبحت  نائمًاأزل 

 

  :  t عن أنس بن مالك   

ورجل>ین م>ن ق>ریش     أفرد ی>وم أح>د ف>ي س>بعة م>ن األنص>ار       rأن رسول اهللا    

 " ؟  أو ھ1و رفیق1ي ف1ي الجن1ة    ، م1ن ی1ردھم عن1ا ول1ھ الجن1ة       : "فلما رھقوه قال 

م1ن ی1ردھم    : "فق>ال   ثم رھق>وه أیض>اً  ، تقدم رجل من األنصار فقاتل حتى قتل ف

فتق>دم رج>ل م>ن األنص>ار فقات>ل       " ،؟ أو ھو رفیقي في الجنة ، عنا ولھ الجنة 

ما  : "لصاحبیھ  r قال رسول اهللاف، فلم یزل كذلك حتى قتل السبعة ، حتى قتل 

   ٥١" .  أنصفنا أصحابنا

 

                                                 
) والق11ر : الب11رد ، وت11ذعرھم عل11ى : ال تف11زعھم عل11ى ،     ١٧٨٨أخرج11ھ مس11لم رق11م : (   ٥٠

  یصلى ظھره : یدفئھ .  
  منھ . ) . رھقوه : قربوا  ١٧٨٩أخرجھ مسلم رقم : (  ٥١
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  عن عائشة ـ رضى اهللا عنھا ـ :    

 " ، فإنھ أشد علیھم م1ن رش1ق بالنب1ل    اھجو قریشًا"  : قال rول اهللا أن رس   

فأرس>ل إل>ى   ، فھج>اھم فل>م ی>رض     " ، اھجھ1م  : " فأرسل إلى اب>ن رواح>ة فق>ال   

قد آن  : ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فلما دخل علیھ قال حسان، كعب بن مالك 

ثم أدلع لسانھ فجعل یحركھ فق>ال  ، كم أن ترسلوا إلى ھذا األسد الضارب بذنبھ ل

ال : "  rق>>ال رس>>ول اهللا ف، وال>>ذي بعث>>ك ب>>الحق ألف>>رینھم بلس>>اني ف>>ري األدی>>م  

 حتى یلخ1ص ل1ك   وإن لي فیھم نسبًا، فإن أبا بكر أعلم قریش بأنسابھا ،  تعجل

اهللا قد لخص لي نس>بك وال>ذي   یا رسول : فقال ، فأتاه حسان ثم رجع " ،  نسبي

 . بعثك بالحق ألسلنك منھم كما تسل الشعرة من العجین

إن روح الق11دس ال  : " یق>>ول لحس>>ان  rمعت رس>>ول اهللا فس>>: قال>>ت عائش>>ة     

 " .  یزال یؤیدك ما نافحت عن اهللا ورسولھ

 " . ھجاھم حسان فشفى واشتفى: " یقول  rمعت رسول اهللا س: وقالت     

 :  قال حسان    

 زاُءــــــــــــــــوعند اهللا في ذاك الج    ھ ـــــــــــفأجبت عن ھجوت محمدًا    

 اُءــــــــــــــــــرسول اهللا شیمتھ الوف     ًاــــــــــــــــتقی برًا ھجوت محمدًا    

 اُءـــــــــــــــــقلعرض محمد منكم ِو     يــــــــــــفإن أبي ووالده وعرض    

 داُءــــــــــــــــتثیر النقع من كنفي ك     ا ـــــــــــــثكلت بنیتي إن لم تروھ    

 اُءـــــــــــــعلى أكتافھا األسل الظم    دات ــــــــــــــیبارین األعنة مصع    
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 اُءــــــــــــــــتلطمھن بالخمر النس    رات ــــــــــــــــــتظل جیادنا متمط    

 اُءـــــــــوكان الفتح وانكشف الغط    ا ــــــــــن أعرضتمو عنا اعتمرنفإ    

 اُءـــــــــــــــــــیعز اهللا فیھ من یش    وم ــــــــــوإال فاصبروا لضراب ی    

 اُءــــــــــــــیقول الحق لیس بھ خف     دًاــــــــــــــوقال اهللا قد أرسلت عب    

 اُءـــــــــھم األنصار عرضتھا اللق     دًاـــــــــــــــرت جنوقال اهللا قد یس    

   اُءـــــــــــــــسباب أو قتال أو ھج     د ـــــــــــــــــلنا في كل یوم من مع    

  واُءـــــــــــــــویمدحھ وینصره س     ك ــــــــــــفمن یھجو رسول اهللا من    

  ٥٢ اُءـــــــــوروح القدس لیس لھ كف     ا ــــــــــــــــوجبریل رسول اهللا فین    

 

 :  tعن أبي برزة    

ھ1ل تفق1دون    : " كان في مغزى لھ فأفاء اهللا علیھ فقال ألص>حابھ  rأن النبي    

  " .؟ من أحد 

  . " ؟ ھل تفقدون من أحد: "ثم قال  ، وفالنًا وفالنًا فالنًا، نعم : قالوا     

  " .؟  ھل تفقدون من أحد : " ثم قال،  وفالنًا وفالنًا فالنًا، نعم  : قالوا    

فطلب في القتلى فوجدوه إل>ى  " ،  فاطلبوه لكني أفقد جلبیبًا : " قال، قالوا ال    

قتل س1بعة ث1م   : " فوقف علیھ فقال  r فأتى النبي، جنب سبعة قد قتلھم ثم قتلوه 
                                                 

  ) .  ٢٤٩٠أخرجھ مسلم رقم : ( ٥٢
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س>اعدیھ  فوض>عھ عل>ى    : ق>ال " ،   وأنا من1ھ  ھذا مني، ھذا مني وأنا منھ  قتلوه

  . rلیس لھ إال ساعدا النبي 

  ٥٣.  فحفر لھ ووضع في قبره ولم یذكر غسًال : قال    

 

 :  قالت ـ رضى اهللا عنھا ـ ائشةعن ع  

م11ن  ص11الحًا لی11ت رج11الً  : " فق>>ال، مقدم>>ھ المدین>>ة لیل>>ة    rس>>ھر رس>>ول اهللا     

، فبین>ا نح>ن ك>ذلك س>معنا خشخش>ة س>الح        : قال>ت  " ، لیلةأصحابي یحرسني ال

  " .؟  من ھذا: " فقال 

  " .؟  ما جاء بك: "  rول اهللا فقال لھ رس، سعد بن أبي وقاص  : قال    

ل>ھ رس>ول    فجئت أحرسھ ف>دعا  r على رسول اهللاوقع في نفسي خوف  : قال   

  ٥٤.   ثم نام rاهللا 

 

 : قال tعن أنس    

 rب>ین ی>دي النب>ي    وأب>و طلح>ة    rلن>اس ع>ن النب>ي    لما كان ی>وم أح>د انھ>زم ا      

مئذ وكسر ی، شدید القد  رامیًا وكان أبو طلحة رجًال، مجوب بھ علیھ بحجفة لھ 

                                                 
  ) .  ٢٤٧٢أخرجھ مسلم رقم : (  ٥٣
  ) خشخشة سالح : صوت سالح صدم بعضھ بعضا .  ٢٤١٠أخرجھ مسلم رقم : (  ٥٤
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انثرھ>ا ألب>ي    :یمر معھ الجعب>ة م>ن النب>ل فیق>ول      وكان الرجل،  قوسین أو ثالثًا

  .  طلحة

ی>>ا نب>>ي اهللا ب>>أبي أن>>ت  : فیق>>ول أب>>و طلح>>ة ینظ>>ر إل>>ى الق>>وم rفأش>>رف النب>>ي    

  وأمي ال تشرف یصبك سھم من سھام القوم نحري دون نحرك . 

ولقد رأیت عائشة بنت أبي بكر وأم سلیم وإنھما لمشمرتان أرى خدم سوقھما    

ث>م ترجع>ان فتمآلنھ>ا ث>م     ، تنقزان القرب على متونھما تفرغان>ھ ف>ي أف>واه الق>وم     

ولقد وقع السیف من یدي أبي طلحة إما مرتین ، اه القوم تجیآن فتفرغانھ في أفو

  ٥٥ . وإما ثالثًا

 

 عن عبد اهللا بن الزبیر قال :   

فنظرت فإذا أن>ا  ، كنت یوم األحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء   

عت قلت ی>ا  فلما رج ، بالزبیر على فرسھ یختلف إلى بني قریظة مرتین أو ثالثًا

  أبت رأیتك تختلف ؟ 

  أو ھل رأیتني یا بني ؟  : قال    

  . نعم: قلت     

  . " من یأت بني قریظة فیأتیني بخبرھم : "قال  rكان رسول اهللا  : قال    

                                                 
) . مجوب : مترس علیھ ، بحجف1ة : ت1رس م1ن الجل1د ،     ٣٦٠٠أخرجھ البخاري رقم : (  ٥٥

  الجعبة : الكنانة ، شدید القد : وتر قوسھ شدید . 
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ف1داك أب1ي    : " r فق>ال أبوی>ھ   rل>ي رس>ول اهللا    فلما رجع>ت جم>ع  ، فانطلقت    

  ٥٦ " . وأمي

@   @   @   @   @  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ) . ٢٤١٦) ومسلم رقم : (  ٣٥١٥أخرجھ البخاري رقم : (  ٥٦
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  yـم وإنفقاهـــم جودهــ

                       t 

  عن ھشام بن عروة عن أبیه قال :   

أعتق س>بة كلھ>م یع>ذب    ألفًا ، فأنفقھا فى سبیل اهللا ، أسلم أبو بكر ولھ أربعون    

فى اهللا ، اعتق بالًال ، وعامر بن فھیرة ، وزنیرة ، والنھدی>ة وابنتھ>ا ، وجاری>ة    

  ١ ل ، وأم عبیس .بنى مؤم

 r: " أنف>ق أب>و بك>ر عل>ى رس>ول اهللا       تقال> ـ رضي اهللا عنھا ـ   وعن عائشة     

  . ربعین ألفًا "أ

م1ا ألح1د    : " rولقد وصل درجة اإلنفاق من أب>ى بك>ر ف>ى س>بیل اهللا أن ق>ال         

عندنا ید إال وقد كافأناه ، ما خال أبا بكر ، فإن لھ عندنا یدًا یكافئھ اهللا بھا ی1وم  

لقیامة ، وما نفعنى مال أحد ق1ط ، م1ا نفعن1ى م1ال أب1ى بك1ر ، ول1و كن1ت متخ1ذًا          ا

  ٢. " خلیًال ، التخذت أبا بكر خلیًال ، أال وإن صاحبكم خلیل اهللا 

 

  قال :  tعن عمر بن الخطاب    

                                                 
  . ٣/٣٢٥انظر : " أسد الغابة "   ١
  ) والخلیل ھو : الحبیب .  ٥٥١٧" صحیح الجامع رقم: (  صحیح : صححھ األلباني في  ٢
 .  
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ق أن نتصدق ، فوافق ذلك من>ى م>اًال ، فقل>ت : الی>وم أس>ب      r أمرنا رسول اهللا   

؟ " قل>ت   م1ا أبقی1ت ألھل1ك   أبا بكر ، فجئ>ت بنص>ف م>الى ، فق>ال رس>ول اهللا : "      

مثلھ . 
؟ "  ما أبقیت ألھلكقال : وأتى أبو بكر بكل ما عنده ، فقال لھ رسول اهللا : "    

  ١ لى شئ أبدًا .إم اهللا ورسولھ ، قلت : ال أسبقك قال : أبقیت لھ

t 

  یر قال : عن قسامة بن زھ   

  وقف أعرابى على عمر بن الخطاب فقال :     

  ھـــــــــیا عمر الخیر جزیت الجنة     جھز بنیاتى وأكسھن

  ھـــأقسم باهللا لتفعلن   

   قال : فإن لم أفعل یكون ماذا یا أعرابى ؟    

  قال : أقسم باهللا ألمضینھ .    

    ّ؟! قال : فإن مضیت یكون ماذا یا أعرابى    

  :  فقال    

  ھـــــــثم تكون المسأالت عن ھ    ـــــــواهللا عن حالى لتسألن

                                                 
  ) وحسنھ األلباني .  ١٦٧٨حسن : أخرجھ أبي داود رقم : (  ١
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  ھـــــلى جنإنار وإما  لىإإما  ھ   ــــوالواقف المسئول بینھن

قال : فبكى عم>ر حت>ى أخض>لت لحیت>ھ بدموع>ھ ، ث>م ق>ال : ی>ا غ>الم ، أعط>ھ              

  ١ .  ره ، واهللا ما أملك قمیصًا غیرهعقمیصى ھذا ، لذلك الیوم ال لِش

  :  وقال مجاھد    

أبى موسى أن یبتاع لھ جاریة من س>بى جل>والء ،    ىلإكتب عمر بن الخطاب    

ل1ن تن1الوا الب1ر حت1ى تنفق1وا      { .ی>ة  فأعتقھا ، ثم ت>ال ھ>ذه اآل   ففعل ، فدعاھا عمر

   . }مما تحبون 

  ويقول أسلم مولى عمر :    

  . سألنى ابن عمر عن بعض شأنھ ؟ یعنى عمر : فأخبرتھ    

من حین قبض ك>ان أج>د ، وأج>ود     rقط بعد رسول اهللا  فقال : ما رأیت أحدًا   

  ٢.  حتى انتھى : من عمر

 

  عن زيد بن أسلم ، عن أبیه قال :   

فلحقت>>ھ ام>>رأة ش>>ابة فقال>>ت : ی>>ا أمی>>ر      ، إل>>ى الس>>وق   tخرج>>ت م>>ع عم>>ر      

كراعًا ، و ال لھم  اهللا ما ینضجونوالمؤمنین ھلك زوجي و ترك صبیة صغارًا 

أنا بنت خفاف بن إیماء الغفاري و و، زرع و ال ضرع و خشیت علیھم الضبع 

                                                 
  .  ٤/١٥٥انظر : " أسد الغابة "  ١
  ) .  ٢٦٨٧أخرجھ البخاري رقم : (  ٢

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ٩٢

فوقف معھا عمر و لو یمضي و ق>ال : مرحب>ًا    rیة مع النبي قد شھد أبي الحدیب

ثم انصرف إلى بعیر ظھیر ك>ان مربوط>ًا ف>ي ال>دار فحم>ل علی>ھ       ، بنسب قریب 

نفق>>ة و ثیاب>>ًا ث>>م ناولھ>>ا خطام>>ھ فق>>ال :   غ>>رارتین مألھم>>ا طعام>>ًا و جع>>ل بینھم>>ا

  . اقتادیھ فلن یفنى حتى یأتیكم اهللا بخیر

  : یا أمیر المؤمنین أكثرت لھا ! فقال رجل     

ال عم>ر : ثكلت>ك أم>ك و اهللا إن>ي ألرى أب>ا ھ>ذه و أخاھ>ا ق>د حاص>را حص>نًا           ق   

   ١زمانًا فافتتحناه ثم أصبحنا نستفيء سھمانھما فیھ . 

 

  عن مالك الدارني :    

فق>>ال ، عن>ھ أخ>ذ أربعمائ>>ة دین>ار فجعلھ>ا ف>ي ص>رة        r أن عم>ر ب>ن الخط>اب      

ث>م تلب>ث س>اعة ف>ي البی>ت حت>ى       ، اذھب بھا إلى أبي عبیدة ب>ن الج>راح    : للغالم

اجع>ل ھ>ذه    : یقول ل>ك أمی>ر الم>ؤمنین    : فذھب بھا الغالم فقال، تنظر ما یصنع 

  . في بعض حاجتك

تعالي یا جاری>ة اذھب>ي بھ>ذه الس>بعة إل>ى      : ثم قال ، وصلھ اهللا ورحمھ  : فقال   

ج>ع  فر، وبھذه الخمسة إلى فالن حتى أنف>ذھا  ،  وبھذه الخمسة إلى فالن ، فالن 

اذھب  : عنھ وأخبره فوجده قد أعد مثلھا لمعاذ بن جبل فقال tالغالم إلى عمر 

                                                 
 ) . ٣٩٢٨أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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 : تنظر ما یصنع فذھب بھ>ا إلی>ھ فق>ال   وتلھ في البیت ساعة حتى ، بھا إلى معاذ 

  . اجعل ھذه في بعض حاجتك : یقول لك أمیر المؤمنین

، تع>>الي ی>>ا جاری>>ة اذھب>>ي إل>>ى بی>>ت ف>>الن بك>>ذا    ، رحم>>ھ اهللا ووص>>لھ  : فق>>ال   

ونح>ن واهللا مس>اكین   : فاطلع>ت ام>رأة مع>اذ فقال>ت     ، اذھبي إلى بی>ت ف>الن بك>ذا    

فدحا بھما إلیھا ورجع الغالم إلى عمر  ، نفأعطنا ولم یبق في الخرقة إال دینارا

  ١ .  خوة بعضھم من بعضإإنھم  : فأخبره فسر بذلك وقال

t 

  :روى عبد الرحمن بن سمرة   

ب>>ألف دین>>ار ف>>ى كم>>ھ ح>>ین جھ>>ز  rج>>اء ال>>ى النب>>ي  tأن عثم>>ان ب>>ن عف>>ان    

ى حج>رة ، ویق>ول :   یقلبھا ف rجیش العسرة ، فنثرھا فى حجرة ، فرأیت النبي 

   .  " ما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم ، ما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم" 

  :  وقال ابن شھاب الزھرى    

" قدم عثمان لجیش العسرة فى غزوة تبوك تسعمائة وأربعین بعیرًا ، وستین    

  . لف "بھا األ مفرسًا ، أت

بكل عتاده ال>ذى  ورجع الجیش  ،لمؤمنین القتال برجوع الروم ولما كفى اهللا ا   

ما استرجع عثمان من ذل>ك ش>یئًا ، وم>ا اس>ترد منھ>ا بعی>رًا وال        ،أمده بھ عثمان 

                                                 
 . ١/٤٩١"  الصفوة" ، و ١/٢٣٧"  الحلیةانظر : "   ١

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ٩٤

  . خطامًا

م فى أشد الحاجة إلیھ ، قام ولما كان المسلمون ال یجدون الماء العذب الذى ھ   

م1ن حف1ر روم1ة    یعرض على أصحابھ تلك الصفقة الرابحة ، فق>ال : "   rالنبى 

    ١ . "نة ولھ الج

اب ك>ل م>ن ش>رب ش>ربة     وباق الى كل خیر فحفرھ>ا ، فف>از بث>   فقام عثمان الس   

  .  أو توضأ من ھذا الماء، ماء 

 

  قال :  tعن ابن عباس   

قحط الناس ف>ى زم>ان أب>ى بك>ر الص>دیق ، فق>ال الخلیف>ة لھ>م : إن ش>اء اهللا ال             

  تمسون غدًا حتى یأتیكم فرج اهللا . . 

فلما كان صباح الغد ، قدمت قافلة لعثمان ، فغ>دا علی>ھ التج>ار ، فخ>رج إل>یھم         

  وعلیھ مالءة قد خالف بین طرفیھا على عاتقھ ، وسألوه أن یببیعھم قافلتھ .

  فسألھم : كم تربحوننى ؟     

  . قالوا : العشرة اثنى عشر     

  .قال : قد زادنى     

  .قالوا : فالعشرة خمسة عشر     

                                                 
  ) .  ٢٧٧٨أخرجھ البخاري رقم : (  ١
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  .ل : قد زادنى قا    

  ونحن تجار المدینة ؟  قالوا : من الذى زادك ،    

  قال : إنھ اهللا ، زادنى بكل درھم عشرًا ، فھل لدیكم أنت مزید ؟     

اء المدینة ب>ال ثم>ن    فانصرف التجار عنھ ، وھو ینادى : اللھم إنى وھبتھا فقر   

    ١. وبال حساب 

t 

  : tعن أبیه طلحة  عن موسى ،    

  أنھ أتاة مال من حضر موت سبع مئة ألف ، فبات لیلتھ یتململ .    

  فقالت زوجتھ : ما لك ؟     

   !قال : تفكرت منذ اللیلة ، فقلت : ما ظن رجل بربھ وھذا المال فى بیتھ ؟    

قالت : فأین أنت ع>ن بع>ض أخالئ>ك ، ف>إذا أص>بحت ، ف>ادع بجف>ان وقص>اع            

  . وقسمھ

ال لھا : رحم>ك اهللا ، إن>ك موفق>ة بن>ت موف>ق ، فلم>ا أص>بح ، دع>ا بجف>ان ،          فق   

 منھا بجفنة ، فقال>ت زوجت>ھ    ى علّىلإبین المھاجرین واألنصار ، فبعث  فقسمھا

  أبا محمد ! أما كان لنا فى ھذا المال نصیب ؟ 

  قال : فأین كنت منذ الیوم ؟ فشأنك بما بقى .     
                                                 

  ) .   ٢٤٦انظر : " خلفاء الرسول " لخالد محمد خالد ( ص :  ١
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  ١و ألف درھم . قالت : فكانت صرة فیھا نح    

  وعن الحسن البصرى :   

فب>ات أرق>ًا م>ن مخاف>ة      ،اهللا ب>اع أرض>ًا ل>ھ بس>بع مئ>ة أل>ف       أن طلحة بن عبید    

  ٢ ذلك المال ، حتى أصبح ففرقھ .

t 

  قال :  t عن طلحة   

كان أھل المدینة عی>اًال عل>ى عب>د ال>رحمن ب>ن ع>وف ، ثل>ث یقرض>ھم مال>ھ ،             

   ٣ لث یقضى دینھم ، ویصُل ثلثًا .وث

  قال :  tوعن أبى ھريرة    

فب>>اع عب>>د  : " ، ق>>ال خی11ركم خی11ركم ألھل11ى م11ن بع11دى: "  rق>>ال رس>>ول اهللا    

  ٤ .  rالرحمن بن عوف حدیقة بأربع مائة ألف قسمھا فى أزواج النبي 

بش>طر مال>ھ ،    rبل لقد تصدق عبد الرحمن بن عوف عل>ى عھ>د رس>ول اهللا       

م تصدق بعد بأربعین ألف دینار ، ثم حمل على خمسمائة فرس فى سبیل اهللا ، ث

وخمس>مائة راحل>>ة ، وك>>ان أكث>>ر مال>>ھ م>>ن التج>>ارة ، وقی>>ل : إن>>ھ أعت>>ق ف>>ى ی>>وم  

                                                 
  . ١/٣٠انظر : " سیر أعالم النبالء "  ١
  .  ١/٣٢سیر أعالم النبالء "  انظر : " ٢
  . ١/٨٨انظر : " سیر أعالم النبالء "  ٣
    صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه : وقال ٣/٣١١ " المستدركفي " الحاكم أخرجھ  ٤
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  ١ . واحد ثالثین عبدًا

t 

  عن أبي جعفر قال :    

م>ات ی>وم    ولق>د ،  حت>ى بلغ>ت غلت>ھ مائ>ة أل>ف      tمات علي بن أبي طالب ما    

  . دینًا مات وعلیھ سبعون ألفًا

   ؟ من أین كان علیھ ھذا الدین: فقلت     

ت>ھ م>ن أص>ھاره ومعارف>ھ مم>ن ال ی>رى لھ>م ف>ي الف>يء          یك>ان تأتی>ھ حام  : قال    

وأخ>>ذ م>ن حواش>>ي مال>>ھ حت>>ى   فلم>>ا ق>ام الحس>>ن ب>>ن عل>ي ب>>اع  ، فیعط>>یھم  نص>یباً 

   الحسین ثم كان، نسمة حتى ھلك ثم كان یعتق عنھ كل عام خمسین  قضى عنھ

 ٢ . ثم لم یفعلھ أحد بعدھما، یعتق عنھ خمسین نسمة حتى قتل 

 

  :  tعن أنس    

، فأمره أن  ، إن لفالن نخلة وأنا أقیم حائطي بھا : یا رسول اهللا أن رجًال قال   

  .  یعطیني حتى أقیم حائطي بھا

  .  فأبى " أعطھ ِإیاھا بنخلة في الجنة: "  rال لھ النبي فق    
                                                 

  . ٤/٩١انظر : " اإلصابة "  ١
  ) .  ١٢٧انظر : " مكارم األخالق " البن أبي الدنیا ( ص :  ٢

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ٩٨

  .  : بعني نخلتك بحائطي فقال t: فأتاه أبو الدحداح  قال    

: ی>>ا رس>>ول اهللا إبتع>>ت النخل>>ة لح>>ائطي      فق>>ال rف>>أتى النب>>ي   ، : ففع>>ل ق>>ال   

  .  فاجعلھا لھ فقد أعطیتكھا

  رارًا. قالھا م " كم من َعْذق َرَداح ألبي الدحداح في الجنة" :  فقال    

خرج>ي م>ن الح>ائط ف>إني ق>د بعت>ھ       أ،  : ی>ا أم الدح>داح   : فأتى إمرأتھ فق>ال  قال   

    ١.  : ربح البیع أو كلمة تشبھھا ، فقالت بنخلة في الجنة

 

  عن أبي حازم قال :    

هللا م>ن حك>یم ب>ن    ا ما ك>ان بالمدین>ة أح>د س>معنا ب>ھ ك>ان أكث>ر حم>ًال ف>ي س>بیل             

  .  tحزام 

ـ یری>>دان    : لق>>د ق>>دم أعرابی>>ان المدین>>ة یس>>أالن م>>ن یحم>>ل ف>>ي س>>بیل اهللا    ق>>ال   

؟  م>>ا یری>>دان ، ، فس>>لھما ف>>ُدال عل>>ى حك>>یم ب>>ن ِح>>زام فأتی>>اه ف>>ي أھل>>ھ ،  الجھ>>اد ـ  

  .  فأخبراه ما یریدان

ُیؤتى بھا من ، وكان حكیم یلبس ثیابًا  : ال تعجال حتى أخرج إلیكما فقال لھما   

، ویخ>رج مع>ھ    ، ویأخ>ذ عص>ا ف>ي ی>ده     مصر كأنھا الِشباك ثمنھ>ا أربع>ة دراھ>م   

                                                 
) وق11ال ش11عیب األرن11ؤوط : إس11ناده  ١٢٥٠٤ند ، رق11م ( أخرج11ھ اإلم11ام أحم11د ف11ي " المس11 ١

  صحیح على شرط مسلم .  
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مامة فرأى فیھا خرقة تصلح في َجَھاز اِإلب>ل  وكلما مر بكناسة أو ق ، غالمان لھ

  :  أخذھا بطرف عصاه فنفضھا ثم قال لغالمیھ،  التي ُیحمل علیھا في سبیل اهللا 

   . أمسكا بسلعتكما في َجھازكما

، ف>واهللا م>ا    : ویحك أنُج بنا فقال األعرابیان أحدھما لصاحبھ وھو یصنع ذلك   

  .  : ویحك ال تعجل حتى ننظر فقال لھ صاحبھ ، ط الِقَشععند ھذا إال لق

،  ، س>>>مینتین َخِلفت>>>ین فخ>>>رج بھم>>>ا إل>>>ى الس>>>وق فنظ>>>ر إل>>>ى ن>>>اقتین خلفت>>>ین     

ا بھ>>ذه الخ>رق م>>ا ینبغ>ي ل>>ھ   ّم> : ُر ، ث>>م ق>ال لغالمی>>ھ  فابتاعھم>ا وابت>>اع َجھازھم>ا  

، وأعطاھم>>ا نفق>>ة ث>>م  ًا وودك>>ًا، ث>>م أوقرھم>>ا طعام>>ًا وُب>>ر  المرمَّ>>ة م>>ن َجھازكم>>ا

  .  أعطاھما الناقتین

  ١ . : واهللا ما رأیت من القط ِقَشع خیرًا من الیوم : یقول أحدھما لصاحبھ قال    

 

 : tعن أبي ھريرة   

 rل>زم رس>ول اهللا   وإن>ي كن>ت أ  ، أكث>ر أب>و ھری>رة     : نوا یقول>ون أن الن>اس ك>ا     

وال یخ>>دمني ف>>الن وال ، وال أل>>بس الحبی>>ر ، بش>>بع بطن>>ي ح>>ین ال آك>>ل الخمی>>ر  

وإن كن>ت ألس>تقرئ الرج>ل    ، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الج>وع  ، فالنة 

وكان أخی>ر الن>اس للمس>كین جعف>ر ب>ن      ، اآلیة ھي معي كي ینقلب بي فیطعمني 

                                                 
  ) والقشع : الجلد الیابس . ٣٠٧٤أخرجھ الطبراني في " المعجم الكبیر " رقم (  ١
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كان ینقلب بنا فیطعمنا ما ك>ان ف>ي بیت>ھ حت>ى إن ك>ان لیخ>رج إلین>ا        ، أبي طالب 

  ١ . العكة التي لیس فیھا شيء فنشقھا فنعلق ما فیھا

 

  عن أبي نضرة قال :    

وك>>ان ل>>ھ بی>>ت ق>>د أخ>>اله  ف>>ي أی>>ام العش>>ر ـ   tعثم>>ان ب>>ن أب>>ي الع>>اص  أتی>>ت   

  ؟  : بكم أخذتھ ھعلیھ بكبش فقال لصاحب للحدیث ـ فُمر

  . : بإثني عشر درھمًا فقال    

: لو كان معي إثنا عش>ر درھم>ًا إش>تریت بھ>ا كبش>ًا فض>حیت وأطعم>ت         فقلت   

  .  عیالي

، فم>ا رأی>ت دراھ>م ق>ط كان>ت       ة فیھ>ا خمس>ون درھم>اً   فلما قدمت أتبعني بصر   

  ٢.  أعظم بركة منھا أعطاني وھو لھا محتسب وأنا إلیھا محتاج

 

  أخرج مالك في الموطأ :    

                                                 
 الخمی11ر : الخب11ز ، الحبی11ر : الجدی11د ، الحص11باء :     ) . ٣٥٠٥أخرج11ھ البخ11اري رق11م : (    ١

  األرض ، العكة : الوعاء . 
) وق1ال الھیثم1ي : رجال1ھ رج1ال      ٨٣٣٠الطبراني في " المعجم الكبیر " رق1م : (  أخرجھ  ٢

  الصحیح .  
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ورض>ي اهللا عنھ>ا أن مس>كینًا س>ألھا وھ>ي       rئشة زوج النب>ي  أنھ بلغھ عن عا   

  . صائمة ولیس في بیتھا إال رغیف

  . لك ما ُتفطرین علیھ : لیس ، فقالت : یعطیھ إیاه فقالت لموالة لھا    

  .  : ففعلت قالت ، : أعطیھ إیاه فقالت    

،  أمس>>ینا أھ>>دى لن>>ا أھ>>ل بی>>ت أو إنس>>ان م>>ا ك>>ان یھ>>دي لن>>ا ش>>اة وكفنھ>>ا    فلم>>ا    

  ١ . ھذا خیر من قرصك: كلي من ھذا، فقالتـ رضي اهللا عنھا ـ فدعتني عائشة 

t 

  عن نافع :   

فربم>ا س>مع    : كان یجمع أھ>ل بیت>ھ عل>ى جفنت>ھ ك>ل لیل>ة ق>ال        t بن عمراأن    

 لیھ بنصیبھ من اللحم والخبز فإلي أن یدفعھ إلی>ھ ویرج>ع ق>د   بنداء مسكین فیقوم إ

فق>>د أدرك فیھ>>ا ث>>م یص>>بح  ن كن>>ت أدرك>>ت فیھ>>ا ش>>یئَاإف>>، فرغ>>وا مم>>ا ف>>ي الجف>>ة 

  . صائمًا

  وعن حبیب بن أبي مرزوق :   

فطلب>>ت ل>>ھ ص>>فیة امرأت>>ھ فأص>>ابت ل>>ھ   : ق>>ال اش>>تھى س>>مكًا t ب>>ن عم>>راأن    

وس>مع ن>داء مس>كین     : ق>ال  ، م قربتھا إلی>ھ ث، فأطابت صنعتھا ، سمكة فصنعتھا 

  . لیھإادفعوھا  : على الباب فقال

                                                 
  ) .   ١٨١٠أخرجھ مالك في " الموطأ " رقم : (  ١

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ١٠٢

  .أنشدك اهللا لما رددت نفسك منھا بشيء  : فقالت صفیة    

  .نحن نرضیھ منھا  : فقالت ، ادفعوھا إلیھ : فقال    

  . إنھ قد اشتھى ھذه السمكة : فقالوا للسائل ، أنتم أعلم : قال    

  .اشتھیتھا وأنا واهللا  : قال    

ل>ذلك ق>د    : ق>ال ، إن>ا ق>د أرض>یناه     : قالت ، فماكسھم حتى أعطوه دینارًا : قال   

  ١.  قال نعم ؟ ، أرضوك ورضیت وأخذت الثمن

  وعن نافع قال  :   

خرجت مع عبد اهللا بن عم>ر ف>ى بع>ض ن>واحى المدین>ة ومع>ھ أص>حاب ل>ھ ،            

عب>>د اهللا : ھل>>م ی>>ا راع>>ى ، فم>>ر بھ>>م راع ، فق>>ال ل>>ھ ـ فوض>>عوا س>>فرة ـ طعام>>ًا     

  م .ئب من ھذه السفرة ، فقال : إنى صافأص

وأنت ف>ى ھ>ذه الش>عاب ف>ى      ، فقال لھ عبد اهللا : فى مثل ھذا الیوم الشدید حره   

  و أنت صائم .  آثار ھذه الغنم وبین الجبال ترعى ھذه الغنم

  فقال الراعى : أبادر أیامى الخالیة .     

ل لك أن تبیعنا شاة من غنمك تنحرھا ونطعمك من وقال : ھفعجب ابن عمر    

  لحمھا ما تفطر علیھ ونعطیك ثمنھا ؟ 

  قال : إنھا لیست لى ، إنھا لموالى .     

                                                 
  .   ٤/١٦٥انظر : " الطبقات الكبرى " البن سعد  ١
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قال : فما عسى أن یقول لك موالك إن قل>ت : أكلھ>ا ال>ذئب ، فمض>ى الراع>ى         

  وھو رافع إصبعھ الى السماء وھو یقول : فأین اهللا ؟

عم>>ر یق>>ول : ق>>ال الراع>>ى : ف>>أین اهللا ؟ فم>>ا ع>>دا أن ق>>دم    ق>>ال : فل>>م ی>>زل اب>>ن    

المدینة فبعث الى سیده فاشترى منھ الراع>ى والغ>نم ، ف>أعتق الراع>ى ، ووھ>ب      

  ١ لھ الغنم .

 

 :  tعن أبي ھريرة   

   . ما معنا إال الماء : فبعث إلى نسائھ فقلن rجال أتى النبي أن ر   

   ؟ " . من یضم أو یضیف ھذا: "  r فقال رسول اهللا    

ض>یف  أكرم>ي   : ف>انطلق ب>ھ إل>ى امرأت>ھ فق>ال     ، أنا : فقال رجل من األنصار    

  .  r رسول اهللا

  .ما عندنا إال قوت صبیاني  : فقالت    

   . ونومي صبیانك إذا أرادوا عشاء، وأصبحي سراجك  مكھیئي طعا : فقال    

ث>>م قام>>ت كأنھ>>ا  ، ونوم>>ت ص>>بیانھا  ، وأص>>بحت س>>راجھا  ، فھی>>أت طعامھ>>ا     

فلم>>ا  ، فبات>>ا ط>>اویین ، فجع>>ال یریان>>ھ أنھم>>ا ی>>أكالن  ، س>>راجھا فأطفأت>>ھ   تص>>لح

 " ضحك اهللا اللیلة أو عجب من فعالكم1ا  : "فقال  tإلى رسول اهللا أصبح غدا 

                                                 
  .  ١/٣٣٩انظر : " صفة الصفوة " البن الجوزى  ١
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ق ش1ح  وأنفسھم ول1و ك1ان بھ1م خصاص1ة وم1ن ی1       ویؤثرون على{  : فأنزل اهللا

  ١" . نفسھ فأولئك ھم المفلحون

  

  yم ـــــــعبادته

 

 : قال tعن جابر   

فأصاب رج>ل ام>رأة    ـ یعني في غزوة ذات الرقاعـ  rمع رسول اهللا  خرجنا   

ف>ي أص>حاب محم>>د    رج>ل م>ن المش>ركین فحل>>ف أن ال أنتھ>ي حت>ى أھری>ق دم>>اً      

  رجل یكلؤنا ؟ من : فقال منزًال rفنزل النبي ،  r تبع أثر النبيفخرج ی

  " كونا بفم الشعب" : فانتدب رجل من المھاجرین ورجل من األنصار فقال     

وق>>>ام ، فلم>>>ا خ>>>رج ال>>>رجالن إل>>>ى ف>>>م الش>>>عب اض>>>طجع المھ>>>اجري    : ق>>>ال   

 ـ طلیع>ة ـ      وأتى الرجل فلما رأى شخصھ عرف أن>ھ ربیئ>ة  ، األنصاري یصلي 

ث>>م رك>>ع ، ثالث>>ة أس>>ھم حت>>ى رم>>اه ب، فرم>>اه بس>>ھم فوض>>عھ فی>>ھ فنزع>>ھ  ، للق>>وم 

فلما رأى المھاجري ، وسجد ثم انتبھ صاحبھ فلما عرف أنھم قد نذروا بھ ھرب 

  ؟! أال أنبھتني أول ما رمى ، سبحان اهللا : ما باألنصاري من الدم قال
                                                 

  متفق علیھ . ١
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  ١.  كنت في سورة أقرؤھا فلم أحب أن أقطعھا : قال    

 

  عن أبى قتادة  :    

ـ ؟ " ق>ال : أوت>ر      متى ت1وتر ـ تص1لى    : "  tقال ألبى بكر  r أن رسول اهللا   

؟ " ق>ال : آخ>ر اللی>ل ، فق>ال ألب>ى       متى توتر: "  tمن أول اللیل ، وقال لعمر 

  ٢. "  أخذ ھذا بالحذر، وقال لعمر أخذ ھذا بالقوةبكر : " 

كان یصلى ما ش>اء اهللا حت>ى إذا ك>ان م>ن      t وعن أسلم أن عمر بن الخطاب   

وأم1ر  لی>ل یع>ظ أھل>ھ ویق>ول : الص>الة . . الص>الة ، ویتل>و ھ>ذه اآلی>ة : {          آخر ال

    ٣. }  أھلك بالصالة واصطبر علیھا

  وقال زياد بن حدير  :   

   ٤.  أكثر الناس صیامًا ، وأكثرھم سواكاًَ  t رأیت عمر بن الخطاب    

  وعن ابن عمر قال :   

   ٥ ما مات عمر حتى سرد الصوم .  

  عن لیل عمر :  حنبل أحمد بنوقال   
                                                 

  ) وحسنھ األلباني . ١٩٨رقم : (  حسن : أخرجھ أبي داود ١
  ) وصححھ األلباني . ١٢٧١صحیح : أخرجھ أبي داود رقم : (   ٢
  ) . ٢٥٩أخرجھ مالك في " الموطأ " رقم (  ٣
  . ٣/٢٢٠انظر : " الطبقات الكبرى " البن سعد  ٤
  . ١/٢٨٦انظر : " صفھ الصفوة "  ٥

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ١٠٦

وقال  ،لى الفجر إبیتھ ، فال یزال یصلى " كان یصلى بالناس العشاء ثم یدخل   

لی>ل  لئن نمت بالنھار ألضیعن الرعی>ة ، ول>ئن نم>ت بال    عمر لمعاویة بن خدیج :

    ١.  ھذین یا معاویة " عألضیعن نفسى ، فكیف بالنوم م

 

 

  ن بن عثمان التیمى : قال عبد الرحم  

ق>ائم أص>لى إذ وض>ع    أن>ا  فبین>ا   ،ألغلبن اللیلة عل>ى المق>ام ، فس>بقت إلی>ھ      قلت   

وھ>>و خلیف>>ة ،  tرج>>ل ی>>ده عل>>ى ظھ>>رى ، فنظ>>رت ف>>إذا ھ>>و عثم>>ان ب>>ن عف>>ان  

  فتنحین عنھ ، فقام فما برح حتى فرغ من القرآن كلھ فى ركعة لم یزد علیھا . 

   !المؤمنین ، إنما صلیت ركعة ؟ أمیر فلما انصرفت قلت : یا    

  ٢قال : أجل ھى وترى . أى ركعة الوتر .     

  وعن ابن سیرين قال :   

قالت امرأة عثمان حین قتل : لقد قتلتموه ، وإنھ لیحیى اللی>ل كل>ھ ب>القرآن ف>ى        

     ٣ ركعة .

  وعن الحسن قال :   
                                                 

  ) .  ١٢٣انظر : " الزھد " ألحمد ( ص :  ١
  .٣/٧٥) و " الطبقات " البن سعد  ١٢٧٦" الزھد " البن المبارك (  انظر :  ٢
  ) .  ١٢٧انظر : " الزھد " ألحمد ( ص :   ٣
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، وإن>ى ألك>ره أن    قال عثمان : لو أن قلوبنا طھ>رت م>ا ش>بعنا م>ن ك>الم ربن>ا         

، وما مات عثمان حتى ًخرق مص>حفھ  " یأتى على یوم ال أنظر فى المصحف  

    ١ .  من كثرة ما یدیم النظر فیھ

  ال یوقظ أحدًا من أھلھ إذا قام من اللیل لیعینھ على وضوئھ ، إال أن  t وكان    

ض یج>>ده یقظان>>ًا ، وك>>ان یص>>وم ال>>دھر ، وك>>ان یعات>>ب ، فیق>>ال : ل>>و أیقظ>>ت بع>> 

  الخدم ؟ 

     ٢ فیقول : ال ! اللیل لھم لیسترحون فیھ .    

t 

  :  tقال أبو ھريرة   

  .من ابن أم سلیم ـ یعنى أنسًا ـ  rما رأیت أحدًا أشبھ بصالة رسول اهللا     

  وقال أنس بن سیرين :   

    ٣ . أحسن الناس صالة فى الحضر والسفر t كان أنس بن مالك    

  عن ثابت قال : و  

  ٤إذا ختم القرآن جمع ولده وأھل بیتھ فدعا لھم .  tكان أنس بن مالك     

                                                 
  . ٥/٣٠٧انظر : " البدایة والنھایة " البن كثیر   ١
  . ٥/٣٠٧انظر : " البدایة والنھایة " البن كثیر   ٢
  . ٣/٤٠٠سیر أعالم النبالء " انظر : "   ٣
  . ١/٣٠٤الصفوة "  صفھانظر : "   ٤
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 : قال tعن أبي ھريرة   

ی1ا ب1الل ح1دثني ب1أرجى عم1ل       : " ل>بالل عن>د ص>الة الغ>داة     rقال رس>ول اهللا     

  علیك بین یدي في فإني سمعت اللیلة خشف ن، عملتھ عندك في اإلسالم منفعة 

  " . الجنة

في اإلسالم أرجى عندي منفعة من إن>ي ال أتطھ>ر    ما عملت عمًال : قال بالل   

في ساعة من لیل وال نھار إال صلیت بذلك الطھور ما كتب اهللا ل>ي   تامًا طھورًا

  ١ . أن أصلي

 

  : قال tعن أبي ھريرة   

  " .؟  ًمن أصبح منكم الیوم صائما : " rقال رسول اهللا    

  . أنا : قال أبو بكر    

  " . ؟ فمن تبع منكم الیوم جنازة : " قال    

  . أنا  : قال أبو بكر    

  " . ؟  فمن أطعم منكم الیوم مسكینًا: " قال     

                                                 
  ) . ٢٤٥٨أخرجھ مسلم رقم : (  ١
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  . أنا : قال أبو بكر    

  " . ؟  فمن عاد منكم الیوم مریضًا: " قال     

  . أنا:  قال أبو بكر    

  ١" .  ما اجتمعن في امرئ إال دخل الجنة : " rفقال رسول اهللا     

 

  قال : tعن ابن عمر     

فتمنی>ت أن   rص>ھا عل>ى النب>ي    إذا رأى رؤی>ا ق  rفي حیاة النبي كان الرجل    

 وكن>>ت أن>>ام ف>>ي،  عزب>>ًا ش>>ابًا وكن>>ت غالم>>ًا،  rص>>ھا عل>>ى النب>>ي أرى رؤی>>ا أق

فرأیت في المن>ام ك>أن ملك>ین أخ>ذاني ف>ذھبا ب>ي إل>ى         rعلى عھد النبي المسجد 

وإذا فیھ>ا  ، وإذا لھ>ا قرن>ان كقرن>ي البئ>ر     ، ف>إذا ھ>ي مطوی>ة كط>ي البئ>ر      ، النار 

أع>>وذ ب>>اهللا م>>ن الن>>ار ، أع>>وذ ب>>اهللا م>>ن الن>>ار  : فجعل>>ت أق>>ول، ن>>اس ق>>د ع>>رفتھم 

  . لن تراع : فلقیھما ملك آخر فقال لي

نع1م الرج1ل    : "فق>ال   rفص>ة عل>ى النب>ي    صتھا على حفص>ة فقص>تھا ح  فقص   

  .  " عبد اهللا لو كان یصلي باللیل

  ٢ . فكان عبد اهللا ال ینام من اللیل إال قلیال : قال سالم    

@   @   @   @   @  

                                                 
  ) . ١٠٢٨أخرجھ مسلم رقم : (  ١
  ) . ٣٥٣٠أخرجھ البخاري رقم : (  ٢
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  yبكاؤهم وخشيتهم 

 

  عن زيد بن أسلم عن أبیه قال :   

لى ح>رة واق>م ، حت>ى إذا كن>ا بص>رار إذا ن>ار       إ  جت مع عمر بن الخطابخر   

، انطل>ق بن>ا ،   قص>ر بھ>م اللی>ل والب>رد      سلم : إن>ى أرى ركب>اً  أ، فقال : یا  تؤرث

رول حتى دنونا منھم ، فإذا امرأة لھ>ا ، وق>در منص>وبة عل>ى الن>ار ،      فخرجنا نھ

  .وصبیانھا یتضاغون 

ص>حاب الض>وء ، وك>ره أن یق>ول ی>ا أص>حاب       فقال عمر : الس>الم عل>یكم ی>ا أ      

  النار ، قالت : وعلیك السالم . 

  قال : أأدنو ؟     

  قالت : أدن بخیر أو دع ، فدنا فقال : ما بالكم ؟     
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  .قالت : قصر بنا اللیل والبرد     

     قال : فما بال ھؤالء الصبیة یتضاغون ؟     

  قالت : من الجوع .    

  القدر ؟ قال : وأى شئ فى ھذا     

قالت : ماء أسكتھم بھ حت>ى ین>اموا ، اهللا بینن>ا وب>ین عم>ر ! ق>ال : أى رحم>ك           

  اهللا ، ما یدرى عمر بكم ؟ 

  قالت : یتولى أمرنا ، ویغفل عنا ! . .    

فخرجنا نھرول حتى أتینا دار ال>دقیق ، ف>أخرج    ،فقال : انطلق بنا  فأقبل على   

  .! فقلت : أنا أحملھ عنك  ملھ علىعدًال فیھ كبھ شحم فقال : اح

قول : أنا أحملھ عنك ، فقال لى أ قال : احملھ على ، مرتین أو ثالثًا ، كل ذلك   

فى آخر ذلك : أنت تحمل عنى وزرى یوم القیامة ؟! ال أم ل>ك ، فحملت>ھ علی>ھ ،    

فانطلق ، وانطلقت معھ نھرول ، حتى انتھینا إلیھا ، فألقى ذلك عندھا ، وأخرج 

شیئًا ، فجعل یق>ول لھ>ا : ذرى عل>ى ، وأن>ا أح>رك ل>ك ، وجع>ل ی>نفخ          من الدقیق

ل>ى ال>دخان م>ن خل>ل لحیت>ھ      إر تحت القدر ـ وكان ذا لحیة عظیمة ـ فجعل>ت أنظ>    

حتى أنضج وأدم القدر ، ثم أنزلھا ، وقال : ابغن>ى ش>یئًا فأتت>ھ بص>حفة فأفرغھ>ا      

ت>ى ش>بعوا ، ث>م    ك ، فل>م ی>زل ح  فیھا ، ثم جعل یق>ول : أطعم>یھم ، وأن>ا أس>طح ل>     

  .خلى عندھا فضل ذلك ، وقام وقمت معھ 

  فجعلت تقول : جزاك اهللا خیرًا ، أنت أولى بھذا األمر من أمیر المؤمنین !     
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جئ>ت أمی>ر الم>ؤمنین ، وج>دتنى ھن>اك إن ش>اء        افیقول : قولى خیرًا ، إن>ك إذ    

  اهللا .

فجعل>ت أق>ول ل>ھ :    ثم تنحى ناحیة عنھا ، ثم استقبلھا وربض مربض السبع ،    

إن ل>>ك ش>>أنًا غی>>ر ھ>>ذا ، وھ>>و ال یكلمن>>ى ، حت>>ى رأی>>ت الص>>بیة یص>>طرعون        

  ویضحكون ، ثم ناموا ، وھدؤوا ، فقام ، وھو یحمد اهللا . 

وأبكاھم ، فأحببت أال انصرف ثم أقبل على فقال : یا أسلم إن الجوع أسھرھم    

  ١رى ما رأیت منھم . أحتى 

 

  قال :  yعن أنس   

لعمر : انطلق بنا إلى أم إیمن نزورھا   rبعد وفاة الرسول  yقال أبو بكر     

  .یزورھا  rكما كان رسول اهللا 

  rفلما انتھینا إلیھا بكت ، فقاال لھا : ما یبكیك ؟ ما عند اهللا خیر لرسول اهللا      

، ولكن أبكى  rسول اهللا فقالت : ما أبكى أن أكون أعلم أن ما عند اهللا خیر لر

  ٢ أن الوحى قد انقطع من السماء ، فھیجتھما على البكاء فجعال یبكیان معھا .

 

  عن عائشة رضي اهللا عنھا ـ قالت :   
                                                 

  بسند رجالھ رجال الصحیح . ٢/٦٥٨تاریخ الطبرى " للطبرىانظر : "   ١
  ) .  ٢٤٥٤أخرجھ مسلم رقم : (   ٢
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ول>م یم>ر علین>ا ی>وم إال یأتین>ا فی>ھ       ،  لم أعق>ل أب>وي ق>د إال وھم>ا ی>دینان ال>دین         

فلما ابتلي المس>لمون خ>رج أب>و بك>ر      ، النھار بكرة وعشیة طرفي rرسول اهللا 

حتى إذا بلغ برك الغماد لقیھ ابن الدغن>ة وھ>و س>ید الق>ارة     ،  قبل الحبشة مھاجرًا

  أین ترید یا أبا بكر ؟  : فقال

  أن أسیح في األرض فأعبد ربي .  فأنا أرید، أخرجني قومي  : فقال أبو بكر    

، فإن>>ك تكس>>ب المع>>دوم   ، خ>>رج خ>>رج وال ُیك ال َیإن مثل>> : ق>>ال اب>>ن الدغن>>ة     

وأنا ، وتعین على نوائب الحق ، وتقري الضیف ، وتحمل الكل ، وتصل الرحم 

  . لك جار فارجع فاعبد ربك ببالدك 

فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بك>ر فط>اف ف>ي أش>راف كف>ار ق>ریش فق>ال           

یكس>ب المع>دوم    ون رج>الً أتخرج> ، إن أب>ا بك>ر ال یخ>رج مثل>ھ وال یخ>رج       : لھم

  ویعین على نوائب الحق . ، ویقري الضیف ، ویحمل الكل ، ویصل الرحم 

م>ر أب>ا    : وقالوا البن الدغن>ة ، فأنفذت قریش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر    

وال یس>تعلن ب>ھ   ، بكر فلیعبد ربھ في داره فلیصل ولیقرأ ما شاء وال یؤذینا بذلك 

  تن أبناءنا ونساءنا . فإنا قد خشینا أن یف

فطفق أبو بكر یعبد ربھ ف>ي داره وال یس>تعلن   ، قال ذلك ابن الدغنة ألبي بكر    

بفن>اء داره   ث>م ب>دا ألب>ي بك>ر ف>ابتنى مس>جداً      ، بالصالة وال القراءة في غیر داره 

فیتقصف علیھ نساء المشركین وأبناؤھم ، فكان یصلي فیھ ویقرأ القرآن ، وبرز 

بك>>اء ال یمل>ك دمع>>ھ ح>ین یق>>رأ    وك>ان أب>>و بك>ر رج>الً   ، إلی>>ھ  یعجب>ون وینظ>رون  

فأرس>لوا إل>ى اب>ن الدغن>ة     ، ف>أفزع ذل>ك أش>راف ق>ریش م>ن المش>ركین       ،  القرآن
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إن>ا كن>ا أجرن>ا أب>ا بك>ر عل>ى أن یعب>د رب>ھ ف>ي داره وإن>ھ            : فقدم عل>یھم فق>الوا ل>ھ   

ق>د خش>ینا أن   و، بفناء داره وأعل>ن الص>الة والق>راءة     فابتنى مسجدًا، جاوز ذلك 

فأتھ فإن أحب أن یقتصر على أن یعبد رب>ھ ف>ي داره فع>ل    ، یفتن أبناءنا ونساءنا 

ن نخفرك ولس>نا  فإنا كرھنا أ، وإن أبى إال أن یعلن ذلك فسلھ أن یرد إلیك ذمتك 

  ستعالن . مقرین ألبي بكر اإل

لی>ھ  قد علمت ال>ذي عق>دت ل>ك ع    : فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال : قالت عائشة   

ف>>إني ال أح>>ب أن تس>>مع ، وإم>>ا أن ت>>رد إل>>ي ذمت>>ي ، فإم>>ا أن تقتص>>ر عل>>ى ذل>>ك 

  العرب أني أخفرت في رجل عقدت لھ . 

  ١ . . " . إني أرد لك جوارك وأرضى جوار اهللا: قال أبو بكر     

 

  عن زيد بن أرقم :   

ا أدنbاه مbن فیbھ بكbى ،     وعسل ، فلمb  ناء فیھ ماءإأن أبا بكر استسقى ، فأتى ب   

وأبكى من حولھ ، فسكت وما سbكتوا ، ثbم عbاد فبكbى حتbى ظنbو أن ال یقbدروا        

  على مساءلتھ ، ثم مسح وجھھ وأفاق ، فقالوا : ما ھاجك على ھذا البكاء ؟ 

لی#ك عن#ى ،   إ، ویقbول : "   وجعbل یbدفع عنbھ شbیئاً    ،  rقال : كنت مع النبي    
،  قلت : یا رسول اهللا ، أراك تbدفع عنbك شbیئاً   ، ف " ولم أر معھ أحدًالیك عنى إ

  ؟  رى معك أحدًاأوال 

                                                 
  ) . ٢١٧٥أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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فتنح#ت   ، ا : علی#ك عن#ى  ھذه الدنیا تمثلت ل#ى بم#ا فیھ#ا ، فقل#ت لھ#     قال : "    
فخشbbیت أن ، "  وقال##ت : أم##ا واهللا ل##ئن انفل##ت من##ى ال ینفل##ت من##ى م##ن بع##دك   

  ١ .ن قد لحقتنى ، فذاك الذى أبكانى تكو

t 

  لھاد قال : أعن عبد اهللا بن شداد بن   

فسbمعت نشbیجھ وإنbى    ، سمعت عمر یقرأ فbى صbالة الصbبح سbورة یوسbف         

  . } لى اهللاإإنما أشكو بثى وحزنى { : لفى آخر الصفوف وھو یقرأ 

  وعن عبد اهللا بن عیسى قال :    

خطbان مثbل   : كان فى وجbھ عمbر خطbان أسbودان مbن البكbاء ، وفbى روایbة            

  الشراك البالى .

  وعن ابن عمر قال :    

، فسbمعت   غلب على عمر علیھ البكاء ، وھو یصbلى بالنbاس صbالة الصbبح       

  حنینھ من وراء ثالثة صفوف . 

  وعن الحسن قال :    

كان عمر یمbر باآلیbة مbن ورده باللیbل فیبكbى حتbى یسbقط ویبقbى فbى البیbت              

                                                 
  والبزار ، وقال العراقي : إسناده جید .  أخرجھ الحاكم  ١
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  ١حتى یعاد للمرض . 

 

  قال قتادة :    

رزة اذا امbرأة بb  إمن المسbجد ومعbھ الجbارود ، فt     bخرج عمر بن الخطاب    

  .لیھ ، أو سلمت علیھ ، فرد علیھا ، فسلم علیھا ، فردت ععلى الطریق 

فى سوق عكاظ ، تصارع  وأنت تسمى عمیرًا فقالت : ھیھ یا عمر ، عھدتك    

لم تذھب األیbام حتbى سbمیت     الصبیان ، فلم تذھب األیام حتى سمیت عمر ، ثم

 علم أنھ من خاف الموت خشى الفوت أمیر المؤمنین ، فاتق اهللا فى الرعیة ، وا

  .فبكى عمر 

  فقال الجارود : ھیھ ، لقد تجرأت على أمیر المؤمنین ، وأبكیتیھ .   

   !فقال عمر : دعھا ، أما تعرف من ھذه ؟   

فوق سبع سموات ، فعمر واهللا  سمع اهللا قولھا من ھى خولھ بنت حكیم التى   

  ٢أحرى أن یسمع كالمھا . 

 

  قال :  tعن أبى ھريرة    

                                                 
  ) .   ١٢٤انظر : " مناقب عمر " البن الجوزي ( ص :   ١
  . ٢/٣٥٨انظر : " العقد الفرید "   ٢
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ذا امرأة تتوضأ إلى إبینا أنا نائم رأیتنى فى الجنة ، ف: "  r قال رسول اهللا   
  جانب قصر ، فقلت : لمن ھذا القصر ؟ 

  " . : لعمر ، فذكرت غیرتھ ، فولیت مدبرًا اقالو   

  ١ .ل : أعلیك أغار یا رسول اهللا ؟! فبكى عمر وقا   

 

  يقول أبو سعید مولى أبى أسید : و   

لى أخرج الناس من المسجد فأخذ إلینا ، فلما رأى أصbحابھ  كان عمر إذا ص   

  ألقى الدرة وجلس ، فقال : ادعوا ، فدعوا .

ا مملbوك ،  نتھbت الbدعوة إلbى ، فbدعوت وأنb     قال : فجعل یدعو ویدعو حتى ا   

ال تبكیھ الثكلى ، فقلت فى نفسى : ھذا الذى تقولون إنbھ  فرأیتھ دعا وبكى بكاء 

  ٢. غلیظ !! 

 

  عن زيد بن أسلم قال :    

 فى بیت ، فدنا منھ  لیلة یحرس ، فرأى مصباحًا t خرج عمر بن الخطاب   

  لھا تغربلھ بقدح وھى تقول : یرًافإذا عجوز تطرق شع

                                                 
  ) .  ٢٣٩٥) ومسلم رقم : (  ٣٦٨٠أخرجھ البخاري رقم : (   ١
  . ٨/٢٩٦أخرجھ ابن أي شیبھ في " مصنفھ "   ٢

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ١١٨

  ارــــرار      صلى علیك المصطفون األخیـــــــــعلى محمد صالة األب

  وارــــــــیا لیت شعرى والمنایا أط     ار ـــــقد كنت قواما بكى األسح

  دارـــھل تجمعنى وحبیبى ال                            

  .ھو حبیب الدار  rى تعنى النب   

  فقالت : من ھذا ؟  حتى قرع الباب علیھا فجلس عمر یبكى ، فما زال یبكى   

  قال : عمر بن الخطاب .   

  قالت : مالى ولعمر ؟ ! وما یأتى بعمر ھذه الساعة ؟!   

افتحى رحمك اهللا ، وال بأس علیك ، ففتحت لھ ، فدخل ، فقال : ردى  : قال   

  . ، فردتھ علیھ على الكلمات التى قلت آنفًا

  فلما بلغت آخره ، قال : أسألك أن تدخلینى معكما .   

  وعمر فاغفر لھ یا غفار .قالت :    

  ١فرجع عمر ، وقد رضى .    

t 

  عن نوفل إياس الھذلى قال :    

حتى  نھ انقلب بنا یومًاوكان نعم الجلیس ، وإ لنا جلیسًا t كان عبد الرحمن    

                                                 
) و " تاریخ دمشق " الب1ن عس1اكر    ١٠٢٤" رقم : (  أخرجھ ابن المبارك في " الزھد  ١

٥٣/٢٦٧   .  
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نbا ، وأتینbا بصbحفة فیھbا خبbز      عرج فجلbس م ودخbل فاغتسbل ثbم خb    دخلنا بیتھ ، 

ولحم ، فلما وضعت بكى عبد الرحمن بن عوف ، فقلنا لھ : یbا أبbا محمbد ! مbا     

خبbز الشbعیر،    ولم یشbبع ھbو وأھbل بیتbھ مbن      rیبكیك ؟ قال : ھلك رسول اهللا 

  لما ھو خیر لنا .  وال أرانا أخرنا

  وعن سعد بن إبراھیم عن أبیه :    

، فقbbال : قتbbل   أتbbى بطعbbام ، وكbbان صbbائماً   t أن عبbbد الbbرحمن بbbن عbbوف     

 ى بردة ، إن غطى رأسھ بدت رجاله مصعب بن عمیر وھو خیر منى ، كفن ف

   bزة       وإن غطى رجاله بدا ـ أى ظھbل حمbال : وقتbھ ـ وأراه قbر   ر رأسbو خیbوھ

أعطینbا ،  أعطینbا مbن الbدنیا مbا      منى ، ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط ، أو قال :

  ١ . وقد خشینا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا ، ثم جعل یبكى حتى ترك الطعام

t 

  يروى ھانئ مولى عثمان فیقول :    

یبكbى حتbى یبbل لحیتbھ ، فقیbل لbھ : تbذكر         إذا وقف على قبbر  t كان عثمان   

  الجنة والنار فال تبكى ، وتبكى من ھذا ؟!

إن القبر أول منزل من من#ازل اآلخ#رة ، ف#إن    "  :قال  r رسولفقال : إن ال   
  . "نجا منھ فما بعده أیسر منھ ، وإن لم ینج منھ فما بعده أشد منھ 

  وھو من المبشرین بالجنة ؟لمرء : عن سبب بكاء ذى النورین وقد یتساءل ا    

                                                 
  ) . ١٢٧٥أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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مbا  : إنما كان عثمان یبكbى وإن كbان مbن جملbة المشbھود لھbم بالجنbة ، إ        قیل   

القبر ، بل وال عbدم عbذاب    االحتمال أنھ ال یلزم من التبشیر بالجنة عدم عذاب

بقیbد معلbوم أو مbبھم ، ویمكbن      ، مع احتمال أن یكون التبشیر مقیدًا مطلقًا النار

مbbن ضbbغطة  أن ینسbbى البشbbارة حینئbbذ لشbbدة الفظاعbbة ، ویمكbbن أن یكbbون خوفbbاً 

  ١ . القبر

t 

  أبو بكر المزنى ـ رحمه اهللا ـ : قال   

} ، ذھbbب عبbbد اهللا بbbن    وإن م##نكم إال وارردھ##ا حینمbbا نزلbbت ھbbذه اآلیbbة : {      

رواحة إلى بیتھ فبكى ، فجbاءت امرأتbھ فبكbت ، فجbاءت الخbادم فبكbى ، وجbاء        

  .أھل البیت فجعلوا یبكون 

  فلما انقطعت عبرتھ قال : یا أھاله ، ما الذى أبكاكم ؟    

  : ال ندرى ، ولكن رأیناك بكیت فبكینا . قالوا   

آیة ینبئنى فیھا ربى عز وجbل أنbى وارد    tقال : إنھ أنزل على رسول اهللا    

  ٢ النار ، ولم ینبئنى أنى صادر عنھا ، فذلك الذى أبكانى .

 

 قال : tعن أبي سعید الخدري   

                                                 
  . ٦/٥٩٥انظر : " تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي " للمباركفوري   ١
  . ١/٢١٨) و " حلیة األولیاء " ألبي نعیم  ٠٩انظر : " الزھد " البن المبارك (   ٢
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ب1ین ال1دنیا وب1ین م1ا      خی1ر عب1داً  إن اهللا  : "الن>اس وق>ال    rخطب رس>ول اهللا     

  .  "عنده فاختار ذلك العبد ما عند اهللا 

ع>>ن عب>>د خی>>ر  rخب>>ر رس>>ول اهللا لبكائ>>ھ أن ی فعجبن>>ًا، فبك>>ى أب>>و بك>>ر : ق>>ال    

إن  : " rس>ول اهللا  ق>ال ر ھو المخیر وكان أبو بكر أعلمن>ا ف  rكان رسول اهللا ف

غی1ر   ن1ت متخ1ذا خل1یالً   ول1و ك ، من أمن الناس علي في صحبتھ ومال1ھ أب1ا بك1ر    

  ال یبقین في المسجد باب ، ولكن أخوة اإلسالم ومودتھ ، ربي التخذت أبا بكر 

    ١ " . إال سد إال باب أبي بكر

t 

   عن سمیر الراحى عن أبیه قال :   

مbا   : فبكbى ، واشbتد بكbاؤه ، فقیbل لbھ      ماء مبbرداً  tشرب عبد اهللا بن عمر    

  یبكیك ؟

  }  وحیل بینھم وبین ما یشتھون{  آیھ فى كتاب اهللا عز وجل فقال : ذكرت   

، شھوتھم الماء ، وقد قال اهللا تعالى :  فعرفت أن أھل النار ال یشتھون شیئًا   

  ٢ .  }أفیضوا علینا من الماء أو مما رزقكم اهللا { 

t 

                                                 
  ) . ٣٤٥٤ أخرجھ البخاري رقم : (  ١
  . ١/٥٧٨انظر : " صفة الصفوة "   ٢
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م یصلى ، وقد شفا القمر لیغیب ، مbر بbھ   بینما عبد اهللا بن عمرو وراء المقا   

  عبد اهللا بن طارق فوقف ، فقال : 

  مالك یا ابن أخى ؟! أتعجب من أن أبكى ؟!   

فواهللا إن ھذا القمر لیبكى من خشیة اهللا ، أما واهللا لو تعلمون حق العلم لبكى     

  أحدھم ، حتى ینقطع صوتھ ، ولسجد حتى ینكسر صلبھ .

ن ھbذا القمbر   اهللا ؟! فbإن لbم تبكbوا فتبbاكوا ،إ     مbن خشbیة   أتعجب من أن أبكbى    

  ١.  لیبكى من خشیة اهللا

y 

  قال :  tعن أبي سعید الخدري   

ما أعطي من تلك العطایا في ق>ریش وقبائ>ل الع>رب     r عطي رسول اهللالما أ   

وجد ھذا الحي من األنصار في أنفسھم حت>ى  ، ولم یكن في األنصار منھا شيء 

  . قومھ rلقي رسول اهللا  : حتى قال قائلھم، كثرت فیھم القالة 

ن ھذا الح>ي ق>د وج>دوا علی>ك     إیا رسول اهللا  : فدخل علیھ سعد بن عبادة فقال   

قسمت ف>ي قوم>ك وأعطی>ت    ، في أنفسھم لما صنعت في ھذا الفيء الذي أصبت 

  . شيءولم یكن في ھذا الحي من األنصار  ، في قبائل العرب عطایا عظامًا

   ؟ " . فأین أنت من ذلك یا سعد: " قال     

  . وما أنا ، ال امرؤ من قوميإیا رسول اهللا ما أنا  : قال    
                                                 

  ) .  ٥٢٩انظر : " الزھد " البن المبارك (   ١
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  " . فاجمع لي قومك في ھذه الحظیرة : " قال    

فج>>اء رج>>ال م>>ن  : ق>>ال ، فخ>>رج س>>عد فجم>>ع الن>>اس ف>>ي تل>>ك الحظی>>رة  : ق>>ال   

 : فلما اجتمعوا أتاه س>عد فق>ال   ،المھاجرین فتركھم فدخلوا وجاء آخرون فردھم 

  . قد اجتمع لك ھذا الحي من األنصار

   : " فحمد اهللا وأثنى علیھ بالذي ھو لھ أھل ثم قال rاھم رسول اهللا فأت: قال     

أل1م   ، وج1دة وج1دتموھا ف1ي أنفس1كم    ، قال1ة بلغتن1ي ع1نكم    م، یا معشر األنص1ار  

  " . وأعداء فألف اهللا بین قلوبكم، وعالة فأغناكم اهللا ، فھداكم اهللا  آتكم ضالًال

  . اهللا ورسولھ أمن وأفضل بل : قالوا    

  ؟ " . أال تجیبونني یا معشر األنصار : " قال    

  . وهللا ولرسولھ المن والفضل، وبماذا نجیبك یا رسول اهللا : قالوا     

ك فص1دقنا  ، أتیتن1ا مك1ذباً  : أما واهللا لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم  : " قال   

أوجدتم ف1ي أنفس1كم    ، فأغنیناك وعائًال، فآویناك  وطریدًا، فنصرناك  ومخذوًال

ووكل1تكم إل1ى   ، لیس1لموا   یا معشر األنصار في لعاعة من الدنیا تألفت بھا قومًا

ن ی11ذھب الن11اس بالش11اة والبعی11ر  أأف11ال ترض11ون ی11ا معش11ر األنص11ار  ، إس11المكم 

س محم1د بی1ده ل1وال الھج1رة     فوالذي نف1 ، في رحالكم  r وترجعون برسول اهللا

لس1لكت   وسلكت األنصار ش1عباً  ولو سلك الناس شعبًا، لكنت امرأ من األنصار 

   "وأبناء أبناء األنصار، وأبناء األنصار ، اللھم ارحم األنصار  ، شعب األنصار

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ١٢٤

 رض>ینا برس>ول اهللا قس>>ماً   : وق>الوا ، فبك>ى الق>وم حت>ى أخض>لوا لح>اھم      : ق>ال     

   ١.  وتفرقنا rرسول اهللا صرف ثم ان،  وحظًا

%   %   %    %   %  

  

  

  y تقواهم وورعهم

 

  األوزاعي  : عن   

ف>ذھب عم>ر   ، طلح>ة   ف>رآه ، خ>رج ف>ي س>واد اللی>ل      t أن عم>ر ب>ن الخط>اب      

  فدخل بیتًا ثم دخل بیتًا آخر . 

ق>ال لھ>ا :   فلما أصبح طلحة ذھب إلى ذلك البیت فإذا بعجوز عمی>اء مقع>دة ، ف     

   ما بال ھذا الرجل یأتیك ؟

قال>>ت : إن>>ھ یتعاھ>>دني من>>ذ ك>>ذا و ك>>ذا ، ی>>أتیني بم>>ا یص>>لحني ویخ>>رج عن>>ي         

  األذى . 

 ١. قال طلحة : ثكلتك أمك طلحة أعثرات عمر تتبع ؟     
                                                 

  ) وقال شعیب األرنؤوط : إسناده حسن . ١١٧٤٨أخرجھ أحمد رقم : (   ١
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  : عن عطاء بن أبي رباح قال  

  لجنة ؟ أال أریك امرأة من أھل ا : قال لي ابن عباس   

إني أصرع وإن>ي   : قالت rداء أتت النبي ھذه المرأة السو: قال  ، بلى: قلت    

  . فادع اهللا لي، أتكشف 

  " . وإن شئت دعوت اهللا أن یعافیك، إن شئت صبرت ولك الجنة "  : قال    

  ٢ . فدعا لھا، فإني أتكشف فادع اهللا أن ال أتكشف  : قالت ، أصبر : قالت    

 

 قال :  tعن أبي سعید الخدري     

، بینا أن1ا ن1ائم رأی1ت الن1اس یعرض1ون وعل1یھم قم1ص         : " r قال رسول اهللا   

ومر عم1ر ب1ن الخط1اب وعلی1ھ     ، ومنھا ما یبلغ دون ذلك ، منھا ما یبلغ الثدي 

  " . قمیص یجره

  ؟  یا رسول اهللا ماذا أولت ذلك : قالوا    

   ٣ " . الدین : " قال    

                                                                                                                 
  . ١/٢٨١انظر : " صفة الصفوة "   ١
  متفق علیھ .  ٢
  ) .  ٢٣٩٠أخرجھ مسلم رقم : (   ٣

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ١٢٦

 

  وعن زيد بن أرقم قال :   

فأتاه لیلة بطعام فتن>اول من>ھ لقم>ة ، فق>ال ل>ھ      ، كان ألبي بكر مملوك یغل علیھ   

  لني اللیلة ؟ أمالك كنت تسألني كل لیلة و لم تسالمملوك : 

  قال : حملني على ذلك الجوع من أین جئت بھذا ؟     

فلم>>ا أن ك>>ان الی>>وم ، ي الجاھلی>>ة فرقی>>ت لھ>>م فوع>>دوني م>>ررت بق>>وم ف>>: ق>>ال    

  .مررت بھم فإذا عرس لھم فأعطوني 

فأدخ>ل ی>ده ف>ي حلق>ھ فجع>ل یتقی>أ ، و جعل>ت ال        ، فقال : أف لك كدت تھلكني    

فقیل لھ : إن ھذه ال تخرج إال بالماء ، فدعا بعس من ماء فجعل یشرب ، تخرج 

حم>ك اهللا ، ك>ل ھ>ذا م>ن أج>ل ھ>ذه اللقم>ة ؟        یر : فقیل ل>ھ ، و یتقیأ حتى رمى بھا 

ك1ل  " یقول :  rعت رسول اهللا لو لم تخرج إال مع نفسي ألخرجتھا ، سم : فقال

ینبت شيء من جس>دي م>ن   فخشیت أن  " ، جسد نبت من سحت فالنار أولى بھ

  ١.  ھذه اللقمة

 

بالعالیة فى یوم صائف ـ ش>دید الح>ر ـ إذ       فى مال لھ  t بینا عثمان بن عفان   

رأى رجًال یسوق بكرین ـ من اإلبل ـ وعل>ى األرض مث>ل الف>راش م>ن الح>ر ،         

   ثم یروح . فقال : ما على ھذا لو أقام بالمدینة حتى یبرد ،
                                                 

  . ١/٣١"  انظر : " حلیة األولیاء  ١
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  ثم دنا الرجل فقال لمواله : انظر من ھذا ؟     

  ن . فنظر فقال : أرى رجًال معتمًا بردائھ ، یسوق بكری    

  ثم دنا الرجل فقال : انظر . أنظر ، فإذا عمر بن الخطاب !!     

  فقال : ھذا أمیر المؤمنین .    

 السموم ، فأعاد رأسھ حتى حاذاه  فقام عثمان فأخرج رأسھ من الباب فإذا نفح   

  فقال : ما أخرجك ھذه الساعة ؟!! 

الص>دقة ، ف>أردت   بكران من إبل الصدقة تخلفا ، وقد مضى بإبل : عمر  فقال   

  أن ألحقھما بالحمى وخشیت أن یضیعا ، فیسألنى اهللا عنھما .

  لى الماء والظل ، ونكفیك . إعثمان : یا أمیر المؤمنین ، ھلم فقال     

   .لى ظلك یا عثمان إفقال : عد     

 ل>ى ھ>ذا ، فع>اد   إلى القوى األم>ین ، فلینظ>ر   إفقال عثمان : من أحب أن ینظر    

  ١فسھ . إلینا فألقى ن

 

  عن قتادة قال :    

بیت الم>ال یوم>ًا فوج>د فی>ھ     ـ كنس ـ فكسح  ، كان معیقیب على بیت مال عمر    

  .لى ابن عمر إ، فدفعھ  درھمًا

                                                 
  .  ٤٤/٢٧٤انظر : " تاریخ دمشق "   ١

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ١٢٨

ل>ى بیت>ى ، ف>إذا رس>ول عم>ر ق>د ج>اء ی>دعونى ،         إقال معیقیب : ث>م انص>رفت      

ی>ب ! أوج>دت عل>ى ف>ى نفس>ك      فجئت فإذا الدرھم فى یده فقال : " ویحك ی>ا معیق 

  " .سببًا ؟ أو مالى ومالك ؟ 

   !فقلت : وما ذاك ؟    

  ١قال : أردت أن تخاصمنى أمة فى ھذا الدرھم یوم القیامة .     

  وعن مجاھد قال :    

ل>ى مك>ة    إمن المدینة  فى حجة حجھا ثمانین درھمًا tأنفق عمر بن الخطاب    

خ>رى ،  یتأس>ف ، ویض>رب بی>ده عل>ى األ     م جع>ل لى المدینة ، قال : ثإومن مكة 

  ٢سرفنا فى مال اهللا تعالى . أأن نكون  ما أخلقنا ویقول :

 

  .ند یھودى ، التقطھا فعرفھا على درعًا لھ ع tأبى طالب  نب ىوجد عل    

  .فقال : درعى سقطت عن جمل لى أروق     

  وفى یدى .  يفقال الیھودى : درع    

 قاض>ى الكوف>ة    ریحًاش> نك قاضى المسلمین ، ف>أتوا  الیھودى : بینى وبی قال ثم   

  وافتتحت الجلسة .

  قال شریح : ما تشاء یا أمیر المؤمنین ؟     
                                                 

  ) . ٣٠٧انظر : " مناقب عمر " البن الجوزي ( ص :   ١
  . ٤/١٦١انظر : " أسد الغابة "   ٢



١٢٩           األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                                                                                

  قال : درعى سقطت عن جمل لى أورق فالتقطھا ھذا الیھودى .     

، إنھ>>ا ل>>درعك ، ولك>>ن ال ب>>د م>>ن     ق>>ال ش>>ریح : ص>>دقت ی>>ا أمی>>ر الم>>ؤمینین      

ب>>ن عل>>ى ول>>ده ، وش>>ھدا أنھ>>ا م>>واله ، والحس>>ن " فنب>>رأ " ن ، ف>>دعا عل>>ى ش>>اھدی

  .درعھ 

  بنك فال نجیزھا .اموالك فقد أجزتھا ، وأما شھادة  فقال شریح : أما شھادة    

فقال على : ثكلتك أمك ، أما سمعت عمر بن الخطاب یقول : ق>ال رس>ول اهللا      

  : نعم . ، قال " الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة" 

  قال على : أفال تجیز شھادة سید شباب أھل الجنة ؟     

  !قال : بلى ، ولكنھ ولدك ؟    

ل>ى قاض>ى المس>لمین    إأمیر المؤمنین جاء معى  ،ثم قال الیھودى : خذ الدرع    

فقضى لى ورض>ى ، ص>دقت واهللا ی>ا أمی>ر الم>ؤمنین إنھ>ا ل>درعك س>قطت ع>ن          

إال اهللا وأن محم>دًا رس>ول اهللا ، فوھبھ>ا ل>ھ     إلھ  جمل لك والتقطھا ، وأشھد أن ال

  ١على وزاد تسعمائة عطاء . 

 

  عن زيد بن أسلم عن أبیه قال :   

                                                 
  . ٤/١٣٩انظر : " حلیة األولیاء "   ١

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ١٣٠

إذا أمسى أتى بخبز قد ثرد  و كان زمان الرمادة، یصوم الدھر  t كان عمر   

غرف>وا ل>ھ   س واألی>ام ج>زورًا فأطعمھ>ا الن>ا    م>ن  إلى أن نحروا یومًا  ، في الزیت

  در من سنام و من كبد فقال : أنى ھذا ؟ فأتي بھ فإذا ِق، طیبھا 

  .قالوا : یا أمیر المؤمنین من الجزور التي نحرنا الیوم     

أطیبھ>ا و أطعم>>ت   ، ب>ئس ال>والي أن>ا إن أكل>ت     ـ كلم>ة تعج>ب ـ       ق>ال : ب>خ ب>خ      

  .  رفع ھذه الجفنة ، ھات لنا غیر ھذا الطعامأ ،الناس كرادیسھا 

فأتى بخبز و زیت فجعل یكسر بیده و یثرد ذلك الخبز ثم قال : ویحك یا یرفأ    

ف>إني ل>م آتھ>م من>ذ ثالث>ة أی>ام و       ، ھذه الجفنة حتى تأتي بھا أھل بی>ت بثم>غ   ارفع 

  ١ أحسبھم مقفرین فضعھا بین أیدیھم .

 

  عن الحسن :   

و  ،و علی>ھ إزار فی>ھ ثنت>ا عش>رة رقع>ة      و خلیفة قال : خطب عمر الناس و ھ    

 عن أنس قال : كان بین كتفي عمر ثالث رقاع .

  وعن مصعب بن سعد قال :   

ھو ألین من ثوبك ، و  اكتسیت ثوبًاھل قالت حفصة لعمر : یا أمیر المؤمنین    

أكل>>ت طعام>>ًا ھ>>و أطی>>ب م>>ن طعام>>ك ، فق>>د وس>>ع اهللا م>>ن ال>>رزق و أكث>>ر م>>ن       

  الخیر . 
                                                 

  . ٣/٣١٢انظر : " الطبقات الكبرى " البن سعد  ١
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یلقي من  rان رسول اهللا فقال : إني سأخاصمك إلى نفسك ، أما تذكرین ما ك    

  شدة العیش ، و كذلك أبو بكر ؟ فما زال یذكرھا حتى أبكاھا . 

اهللا ألشاركنھما في مث>ل عیش>ھما الش>دید لعل>ي أدرك عیش>ھما      فقال لھا : أما و   

  الرخي .

 

  قال ابن الجوزى :   

فلم>>ا ، لعزی>>ز ب>>ن جمیل>>ھ : أبط>>أ عم>>ر ب>>ن الخط>>اب جمع>>ة بالص>>الة   ق>>ال عب>>د   

ل>ى الن>اس فق>ال : " إنم>ا حبس>نى قمیص>ى ھ>ذا ل>م         إخرج صعد المنبر ، واعت>ذر  

  ١ . أبیض ، ال یجاوز كمھ رسغ كفیھوكان  " ،یكن لى قمیص غیره كان یخاط 

 

  عبد اهللا قال :  عن جابر بن  

  اب فى یدى لحمًا معلقُا ، فقال : ما ھذا یا جابر ؟! رأى عمر بن الخط    

   . تھریقلت : اشتھیت لحمًا فاشت    

أذھب1تم طیب1اتكم   فقال عمر : كلما اشتھیت أشتریت ! أما تخاف ھذه اآلیة : {    

  ٢.  }فى حیاتكم الدنیا 

                                                 
  .  ٣/٢٥١أنظر : " الطبقات الكبرى " البن سعد  ١
  ) .  ١٥٣نظر : " الزھد " ألحمد ( ص : ا ٢
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  قال :  tوعن أنس   

حرم عل>ى نفس>ھ    تقرقر بطن عمر عام الرماده ، فكان یأكل الزیت ، وكان قد   

  .السمن 

قال : فنقر عمر بطن>ھ بأص>بعھ ، وق>ال : تقرق>ر، إن>ھ ل>یس عن>دنا غی>ره حت>ى             

  ١.  یحیى المسلمین

 

  قال :  tعن ابن عمر   

فقال عمر لعبد الرحمن : ھل ل>ك أن  ، قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى    

  سرق ؟ تحرسھم اللیلة من ال

ج>ھ  فباتا یحرسانھم و یصلیان ما كتب اهللا لھم>ا ، فس>مع عم>ر بك>اء ص>بي فتو        

  أحسني إلى صبیك . نحوه فقال ألمھ : اتقي اهللا و

 ثم عاد إلى مكانھ فسمع بكاءه فعاد إلى أم>ھ فق>ال لھ>ا مث>ل ذل>ك ، ث>م ع>اد إل>ى           

یح>ك إن>ي ألراك   مكانھ فلما كان من آخر اللیل سمع بكاءه فأتي أمھ فقال لھ>ا : و 

  أم سوء ، ما لي أرى ابنك ال یقر منذ لیلة ؟ 

  .لیلة إني أریغھ عن الفطام فیأبى قالت : یا عبد اهللا قد أبرمتني منذ ال    

  قال : و لم ؟     

                                                 
  ) .  ١٥٠نظر : " الزھد " ألحمد ( ص : ا ١
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  ألن عمر ال یفرض إال للفطم .  : قالت    

  قال : و كم لھ ؟     

  قالت : كذا و كذا شھرًا .     

یھ ، فصلى الفجر و م>ا یس>تبین الن>اس قراءت>ھ م>ن غلب>ة       قال : و یحك ال تعجل   

  البكاء فلما سلم قال : یا بؤسًا لعمر ، كم قتل من أوالد المسلمین . 

فإن>>ا نف>>رض لك>>ل  ث>>م أم>>ر منادی>>ًا فن>>ادى أن ال تعجل>>وا ص>>بیانكم عل>>ى الفط>>ام       

و كت>>>ب ب>>>ذلك إل>>>ى اآلف>>>اق أن یف>>>رض لك>>>ل مول>>>ود ف>>>ي  ،مول>>>ود ف>>>ي اإلس>>>الم 

  ١ اإلسالم .

 

  قال :  tعن عبد اهللا بن عمر   

سمنت قدمت بھا ، فدخل عم>ر الس>وق    لى الحمى ، فلما إاشتریت إبًال وسقتھا    

  سمانًا ، فقال : لمن ھذه اإلبل ؟ فرأى إبًال 

فقی>>ل : لعب>>د اهللا ب>>ن عم>>ر ، فجع>>ل یق>>ول : ی>>ا عب>>د اهللا : ب>>خ ب>>خ . . اب>>ن أمی>>ر      

  مالك یا أمیر المؤمنین ؟ : أسعى ، فقلت  المؤمنین ! فجئتھ

   !ما ھذه اإلبل ؟ : قال    

                                                 
  . ١/٢٨٢انظر : " صفة الصفوة "   ١
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ل>ى الحم>ى ابتغ>ى م>ا یبتغ>ى      إء ـ ھزیلة ـ اشتریتھا وبعثت بھا   قلت : إبل أنضا   

  المسلمون .

  فقال عمر : ارعوا إبل أمیر المؤمنین ! اسقوا إبل أمیر المؤمنین !     

  ١فى بیت مال المسلمین . حعل الربعمر خذ رأس مالك ، واج یا عبد اهللا بن    

r 

  عن زيد بن أسلم قال :   

أن عم>>ر ب>>ن الخط>>اب فض>>ل المھ>>اجرین األول>>ین وأعط>>ى أبن>>اءھم دون ذل>>ك     

  .امة بن زید على عبد اهللا بن عمر وفضل أس

ن ل>یس  فقال عبد اهللا بن عمر : فقال لى رجل : فضل علیك أمی>ر الم>ؤمنین م>      

  وال أفضل منك ھجرة ، وال شھد من المشاھد ما لم تشھد . ، بأقدم منك سنًا 

ر الم>ؤمنین فض>لت عل>ى م>ن ھ>و ل>یس       فقال عبد اهللا : وكلمتھ ، فقلت : یا أمی>    

  شھد ؟أى ھجرة ، وال شھد المشاھد ما لم سنًا وال أفضل من قدم منىأب

  قال : ومن ھو ؟     

  قلت : أسامة بن زید .     

                                                 
  ) .  ٢٩٢انظر : " مناقب عمر " البن الجوزي ( ص :   ١
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ل>ى رس>ول   إت ذلك ألن زید بن حارثة كان أحب قال : صدقت لعمر اهللا ! فعل   

م>ن عب>د اهللا ب>ن      rلى رسول اهللا إمن عمر ، وأسامة بن زید كان أحب  rاهللا 

  ١عمر لذلك فعلت . 

 

  عن عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ أنھا قالت :  

حت>ى إذا كن>ا بالبی>داء أو ب>ذات     ، اره ف>ي بع>ض أس>ف    rم>ع رس>ول اهللا    خرجنا   

وأق>ام الن>اس مع>>ھ   ، عل>ى التماس>>ھ   rق>ام رس>ول اهللا   فأ، الج>یش انقط>ع عق>د ل>>ي    

أال ت>رى م>ا    : ف>أتى الن>اس أب>ا بك>ر فق>الوا     ، ولیس معھم م>اء  ، ولیسوا على ماء 

ھ ولیس>وا عل>ى م>اء ول>یس     وبالناس مع>  rمت برسول اهللا أقا ؟ ، صنعت عائشة

   .معھم ماء 

بس>ت  ح : فقال ، واضع رأسھ على فخذي قد نام rكر ورسول اهللا فجاء أبو ب   

  . ولیس معھم ماء، والناس ولیسوا على ماء  rرسول اهللا 

وجعل یطعنني بیده في خاص>رتي  ، فعاتبني وقال ما شاء اهللا أن یقول  : قالت   

 r نام رس>ول اهللا ف، على فخذي  r كان رسول اهللافال یمنعني من التحرك إال م

  . فأنزل اهللا آیة التیمم فتیمموا، حتى أصبح على غیر ماء 

  . ما ھي بأول بركتكم یا آل أبي بكر : فقال أسید بن الحضیر    

  ٢.  فبعثنا البعیر الذي كنت علیھ فوجدنا العقد تحتھ : فقالت عائشة    

                                                 
  . ٤/٥٢انظر : " الطبقات الكبرى " البن سعد   ١
  ) . ٣٤٦٩أخرجھ البخاري رقم : (    ٢
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  قال حنین بن المنذر :   

قد صلى الصبح ركعت>ین ، ث>م    ـ أخیھ ـ بالولیدشھدت عثمان بن عفان ، وأتى    

  قال : أزیدكم ؟ 

خم>رًا ، وش>ھد آخ>ر أن>ھ رآه     أحدھما " حمران " أنھ شرب  نفشھد علیھ رجًال  

  .یتقیأ 

فقال عثمان : إنھ لم یتقیأ حتى شربھا ، فقال : قم یا على فاجلده ، فقال على :    

أى ولى العقوب>ة   تولى قارھا ـ قم یا حسن فاجلده ، فقال الحسن : ول حارھا من

فكأنھ وجد علی>ھ ، فق>ال : ی>ا عب>د اهللا ب>ن جعف>ر ، ق>م فاجل>ده ،          ـمن تولیھ العمل  

فجل>>ده ـ وعل>>ى یع>>د ـ حت>>ى بل>>غ أربع>>ین ، فق>>ال : أمس>>ك ، ث>>م ق>>ال : جل>>د النب>>ي         

  ١ أربعین ، وجلد أبو بكر اربعین ، وعمر ثمانین ، وھذا أحب الى .

أن>ھ أق>ام الح>دود     وتق>واه  tلق>د وص>ل ع>دل ذى الن>ورین     قلت ـ المصنف ـ :       

  ، لم تأخذه شفقة علیھ وال رحمھ .على أخیھ من أمھ الولید بن عقبھ 

 

وف>ى  ، وفد من العراق فیھم األحن>ف ب>ن ق>یس     tقدم على عمر بن الخطاب    

ة یھن>>أ بعی>>رًا م>>ن إب>>ل ءی>>وم ص>>ائف ش>>دید الح>>ر ، وعم>>ر معتج>>ر ـ مع>>تم ـ بعب>>ا     

ؤمنین یطلبھ ـ فقال : یا أحنف ، ضع ثیابك وھل>م ، ف>أعن أمی>ر الم>     ىأالصدقة ـ  
                                                 

  ) . ١٧٠٧رقم : (  أخرجھ مسلم  ١
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رمل>ة والمس>كین ،   بل الصدقة ، فیھ ح>ق الیت>یم ، واأل  إعلى ھذا البعیر ، فإنھ من 

ا أمی>ر الم>ؤمنین فھ>ال ت>أمر عب>دًا م>ن عبی>د        ی> ال رجل من القوم : یغفر اهللا لك فق

   الصدقة فیكفیك ؟

فق>>ال عم>>ر : وأى عب>>د ھ>>و أعب>>د من>>ى وم>>ن األحن>>ف ؟ إن>>ھ م>>ن ول>>ى أم>>ر              

وأداء ،  ج>ب عل>>ى العب>>د لس>>یده ف>>ى النص>>یحة م>>ا ی، ب علی>>ھ لھ>>م یج>>، المس>لمین  

   ١.  األمانة

 

  عن نعیم بن أبي ھند :   

للمس>لمین كان>>ت تبیع>>ھ   ك>>ان ی>>دفع إل>ى امرأت>>ھ طیب>>اً  t أن عم>ر ب>>ن الخط>اب     

صبعھا من>ھ  إفعلق ب، فتكسر بأسنانھا فتقوم لھم الوزن ، فترجح وتنقص ، زن فت

م>ا   : وأن عمر ج>اء فق>ال  ، فقالت بأصبعھا في فیھا فمسحت بھ خمارھا ، شيء 

  . فأخبرتھ خبرھا، ھذه الریح 

ف>انتزع خمارھ>ا فجع>ل یق>ول بخمارھ>ا ف>ي       ، تطیبین بطی>ب المس>لمین    : فقال   

ثم یقول بھ ف>ي الت>راب حت>ى ظ>ن أن     ، صب علیھ الماء ثم ی ، ثم یشمھ، التراب 

  . ریحھ قد ذھبت

ص>بعھا منھ>ا   إعل>ق ب ثم جاءتھا العطارة مرة أخرى فباعت منھ>ا فوزن>ت لھ>ا ف      

  . ثم قالت بأصبعھا في التراب ، شيء فقالت فأصبعھا في فیھا 

                                                 
  ) .  ٣٤٣انظر : " مناقب عمر " (   ١
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    ؟! ما ھكذا صنعت أول مرة: فقالت العطارة     

  ١ . لقیت منھ كذا وكذا، ا لقیت منھ أو ما علمت م : فقالت    

 

بینما عمر ب>ن الخط>اب یمش>ي ذات ی>وم ف>ي نف>ر م>ن أص>حابھ إذا ص>بیة ف>ي              

  .السوق یطرحھا الریح لوجھھا من ضعفھا 

  ؟ یا بؤس ھذا من یعرف ھذه  : فقال عمر    

  . تك ھذه إحدى بنا؟ أوما تعرفھا  : قال لھ عبد اهللا    

  . بنت عبد اهللا بن عمر: قال  ؟ وأي بناتي : قال    

  ؟ فما بلغ بھا ما أرى من الضیعة : قال     

إمس>اكي م>ا عن>دي عنھ>ا یمنع>ك أن تطل>>ب       : ق>ال  ، إمس>اكك م>ا عن>دك    : ق>ال     

أما واهللا ما لك عندي إال س>ھمك م>ع المس>لمین وس>عك      ، لبناتك ما تطلب األقوام

  ٢.  نكم كتاب اهللابیني وبی، أو عجز عنك 

 

 قال : tعن عبد اهللا بن عمر   

  .  " من جر ثوبھ خیالء لم ینظر اهللا إلیھ یوم القیامة : " rل رسول اهللا قا   

                                                 
  ) .  ٧٤انظر : " الورع " البن أبي الدنیا ( ص :   ١
  انظر : " مناقب عمر " البن الجوزي .  ٢
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ل فق>>ا ،من>>ھ إن أح>>د ش>>قي ث>وبي یس>>ترخي إال أن أتعاھ>>د ذل>ك    : فق>ال أب>>و بك>ر     

   ١ " . إنك لن تصنع ذلك خیالء: "  rرسول اهللا 

 

 قال : tن أنس ع  

ال تح>دثوا أب>ا طلح>ة بابن>ھ      : فقال>ت ألھلھ>ا   ، مات ابن ألبي طلحة من أم سلیم   

  .  حتى أكون أنا أحدثھ

ثم تص>نعت ل>ھ أحس>ن م>ا      : فقال، فجاء فقربت إلیھ عشاء فأكل وشرب  : قال   

  . نھافلما رأت أنھ قد شبع وأصاب م ، فوقع بھا، كانت تصنع قبل ذلك 

فطلب>وا  ، أع>اروا ع>اریتھم أھ>ل بی>ت      یا أب>ا طلح>ة أرأی>ت ل>و أن قوم>اً      : قالت   

  عاریتھم ألھم أن یمنعوھم ؟ 

  . ال : قال    

  . فاحتسب ابنك : قالت    

ف>انطلق حت>ى    ، بنيإتركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني ب : فغضب وقال: قال    

  . فأخبره بما كان rأتى رسول اهللا 

  " . بارك اهللا لكما في غابر لیلتكما: "   rاهللا  قال رسولف    

  كان رسول و، في سفر وھي معھ  rكان رسول اهللا ف : قال، فحملت  : قال    

                                                 
  ) . ٣٤٦٥أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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ف>دنوا م>ن المدین>ة فض>ربھا      ، إذا أتى المدینة من س>فر ال یطرقھ>ا طروق>اُ    rاهللا 

  . rطلق رسول اهللا وان ، المخاض فاحتبس علیھا أبو طلحة

إنك لتعلم ی>ا رب إن>ھ لیعجبن>ي أن أخ>رج م>ع رس>ولك        : بو طلحةیقول أ: قال    

 : تق>ول أم س>لیم   : قال ، وقد احتبست بما ترى، وأدخل معھ إذا دخل ، إذا خرج 

  . فانطلقنا ، انطلق، یا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد 

ی>ا أن>س    : فقالت لي أمي،  فولدت غالمًا ، وضربھا المخاض حین قدما : قال   

فلما أصبح احتملت>ھ فانطلق>ت   ،  rعلى رسول اهللا ضعھ أحد حتى تغدو بھ ال یر

لعل أم س1لیم   : " فلما رآني قال، قال فصادفتھ ومعھ میسم  rإلى رسول اهللا بھ 

عتھ ف>ي حج>>ره  وجئ>ت ب>>ھ فوض>   : ق>ال ،  نع>م فوض>>ع المیس>م   : قل>ت " ، ؟  ول1دت 

ى ذابت ثم ق>ذفھا  بعجوة من عجوة المدینة فالكھا في فیھ حت rودعا رسول اهللا 

  .في في الصبي فجعل الصبي یتلمظھا 

قال فمس>ح   " ، انظروا إلى حب األنصار للتمر: "  rرسول اهللا  : قالف : قال   

  ١ . اهللا وجھھ وسماه عبد

 

 عن عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ قالت :     

فق>ام   -یعني بالعالیة  : قال إسماعیل -مات وأبو بكر بالسنح  r أن رسول اهللا   

  . r واهللا ما مات رسول اهللا : عمر یقول
                                                 

  أي یتتبع بلسانھ بقیتھا ویمسح بھ شفتیھ :تلمظھا ی)  ٢١٤٤أخرجھ مسلم رقم : (   ١
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ولیبعثنھ اهللا فلیقطعن ، واهللا ما كان یقع في نفسي إال ذاك  : وقال عمر: قالت     

  أیدي رجال وأرجلھم . 

طب>ت  ، ب>أبي أن>ت وأم>ي     : فقبل>ھ ق>ال   rعن رسول اهللا  فجاء أبو بكر فكشف   

أیھا  : ثم خرج فقال،  أبدًا ، ال یذیقنك اهللا الموتتین والذي نفسي بیده،  میتًاو حیًا

وأثن>ى  ، فحمد اهللا أبو بك>ر  ، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر ، الحالف على رسلك 

ومن ك>ان یعب>د اهللا   ، قد مات  فإن محمدًا rان یعبد محمدا أال من ك : علیھ وقال

  فإن اهللا حي ال یموت . 

وما محمد إال رسول قد خلت من وقال {  } . أنك میت وإنھم میتونوقال {    

ن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ینقلب على عقبی1ھ فل1ن   إقبلھ الرسل أف

  } .  یضر اهللا شیئا وسیجزي اهللا الشاكرین

واجتمع>ت األنص>ار إل>ى س>عد ب>ن عب>ادة ف>ي س>قیفة          : فنشج الناس یبكون قال   

ف>>ذھب إل>>یھم أب>>و بك>>ر وعم>>ر ب>>ن  ، من>>ا أمی>>ر وم>>نكم أمی>>ر  : بن>>ي س>>اعدة فق>>الوا 

وك>ان عم>ر   ، الخطاب وأبو عبیدة بن الجراح فذھب عمر یتكلم فأسكتھ أبو بكر 

ق>>د أعجبن>>ي خش>>یت أن ال  واهللا م>>ا أردت ب>>ذلك إال أن>>ي ق>>د ھی>>أت كالم>>اً  : یق>>ول

نح>ن األم>راء    : ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كالمھ، یبلغھ أبو بكر 

  .  وأنتم الوزراء

فق>ال أب>و بك>ر    ، ال واهللا ال نفعل منا أمیر ومنكم أمی>ر   : فقال حباب بن المنذر   

 وأع>>ربھم أحس>>اباً ،  ھ>>م أوس>>ط الع>>رب داراً ، ال ولكن>>ا األم>>راء وأن>>تم ال>>وزارء  

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ١٤٢

فأنت سیدنا ، بل نبایعك أنت  : فقال عمر ، فبایعوا عمر أو أبا عبیدة بن الجراح

  ١ . فأخذ عمر بیده فبایعھ وبایعھ الناس rإلى رسول اهللا وخیرنا وأحبنا 

r 

  عن عروة قال :   

أف>اء اهللا عل>ى    مم>ا  r اثھا من النب>ي أرسلت إلى أبي بكر تسألھ میر أن فاطمة   

التي بالمدینة وفدك وم>ا بق>ي م>ن خم>س خیب>ر       r لب صدقة النبيتط rرسولھ 

ال نورث ما تركنا فھو صدقة إنما یأكل  : "قال  r إن رسول اهللا : فقال أبو بكر

  . " لیس لھم أن یزیدوا على المأكل -یعني مال اهللا  -آل محمد من ھذا المال 

   علیھا في عھد النبيالتي كانت  rن صدقات النبي وإني واهللا ال أغیر شیئا م 

عرفن>ا ی>ا    إنا ق>د  : فتشھد علي ثم قال rیھا رسول اهللا وألعملن فیھا بما عمل ف 

 : وحقھ>>م ف>>تكلم أب>>و بك>>ر فق>>ال  r م>>ن رس>>ول اهللا أبك>>ر فض>>یلتك وذك>>ر ق>>رابتھم

  ٢ . أحب إلي أن أصل من قرابتي rابة رسول اهللا والذي نفسي بیده لقر

 

 قال : tعن المسور بن مخرمة   

                                                 
  ) . ٣٤٦٧خرجھ البخاري رقم : ( أ  ١
  ) .  ٣٥٠٨أخرجھ البخاري رقم : (  ٢
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ی>>ا أمی>>ر  : فق>>ال ل>>ھ اب>>ن عب>>اس وكأن>>ھ یجزع>>ھ     ، لم>>ا طع>>ن عم>>ر جع>>ل ی>>ألم     

ثم فارقت>ھ  ،  فأحسنت صحبتھ rصحبت رسول اهللا  المؤمنین ولئن كان ذاك لقد

ث>م فارقت>ھ وھ>و عن>ك     ، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت ص>حبتھ   ، وھو عنك راض

ث>>م ص>>حبتھم فأحس>>نت ص>>حبتھم ول>>ئن ف>>ارقتھم لتف>>ارقنھم وھ>>م عن>>ك        ، راض 

  . راضون

ن اهللا ِم>  نٌَّم>  ورض>اه فإنم>ا ذاك   rبة رس>ول اهللا  أما ما ذكرت م>ن ص>ح   : قال   

وأما ما ذكرت من صحبة أب>ي بك>ر ورض>اه فإنم>ا ذاك م>ن      ، ن بھ علي تعالى َم

وأما ما ت>رى م>ن جزع>ي فھ>و م>ن أجل>ك وأج>ل        ، من اهللا جل ذكره من بھ علي 

الفت>دیت ب>ھ م>ن ع>ذاب اهللا ع>ز       واهللا ل>و أن ل>ي ط>الع األرض ذھب>اً    ، أصحابك 

    ١ . وجل قبل أن أراه

%   %   %   %   %  

  yم  ــــــــــأخالقه

 

  قال :  tعن عبد اهللا بن عباس    

تصریف المیاة ـ عل>ى طری>ق    س بن عبد المطلب میزاب ـ ماسورة ل كان للعبا   

فلم>ا واف>ى    معة ، وكان قد ذبح للعباس فرخان ،عمر ، فلبس عمر ثیابھ یوم الج

                                                 
  ) . ٣٤٨٩أخرجھ البخاري رقم : (  ١
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عم>>ر بقلع>ھ ، ث>>م رج>>ع  ، ف>>أمر  المی>زاب ص>>ب م>>اء ب>دم الف>>رخین فأص>>اب عم>ر   

غیر ثیابھ ، ثم جاء فصلى بالناس ، فأتاه العباس فق>ال :   بس ثیاباًَفطرح ثیابھ ول

  . rواهللا إنھ للموضع الذى وضعھ رسول اهللا 

فق>>ال عم>>ر للعب>>اس : وأن>>ا أقس>>م علی>>ك أن تص>>عد عل>>ى ظھ>>رى وتض>>عھ ف>>ى        

   ١ ، ففعل العباس ذلك . rالموضع الذى وضعھ رسول اهللا 

 

ورأس أھ>ل المدین>ة ف>ى القض>اء والفق>ھ      ، كاتب ال>وحى   t كان زید بن ثابت   

والقراءات والفرائض یھم بركوب دابتھ ، فیق>ف عب>د اهللا ب>ن عب>اس ب>ین یدی>ھ ،       

  .لھ ركابھ ، ویأخذ بذمام دابتھ ویمسك 

  .د : دع عنك یا ابن عم رسول اهللا فقال لھ زی    

  قال ابن عباس : ھكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا . ف    

فقال لھ زید : أرنى ی>دك ، ف>أخرج ل>ھ اب>ن عب>اس ی>ده ، فم>ال علیھ>ا وقبلھ>ا ،             

  . r وقال : ھكذا أمرنا أن نفعل بأھل بیت نبینا

 

  عن أبى صالح الغفارى قال :   

                                                 
  ) وقال شعیب : حسن .  ١٧٩٠أخرجھ أحمد في " المسند " رقم : (   ١
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عمی>>اء ص>>ماء ف>>ى بع>>ض  أن عم>>ر ب>>ن الخط>>اب ك>>ان یتعاھ>>د عج>>وزًا كبی>>رة      

حواش>>ى المدین>>ة م>>ن اللی>>ل ، فیس>>تقى لھ>>ا ، ویق>>وم بأمرھ>>ا ، فك>>ان إذا ج>>اء وج>>د  

غی>>ره ق>>د س>>بقھ إلیھ>>ا فأص>>لح م>>ا أرادت ، فجاءھ>>ا غی>>ر م>>رة ك>>ال یس>>بق إلیھ>>ا ،   

  ھو أبى بكر الصدیق الذى یأتیھا ، وھو یومئذ خلیفة .  ذافرصده عمر فإ

  عمر : أنت ھو لعمرى ! فقال  

  فلما بویع لھ بالخالفة قالت جاریة م>ن الح>ي  ، یحلب للحي أغنامھم  t نوكا   

  اآلن ال یحلب لنا منائحنا . 

وإني ألرجو أن ال یغیرن>ي  ، فسمعھا أبو بكر فقال : بلى لعمري ألحلبنھا لكم    

  ما دخلت فیھ عن خلق كنت علیھ . 

  أو أن أص>رح  ، فربما قال للجاری>ة : أتحب>ین أن أرغ>ي ل>ك    ، فكان یحلب لھم    

   . فربما قالت : أرغ

  . وربما قالت صرح    

  ١.  فأي ذلك قالت فعل    

 

 عن محمد ابن الحنفیة قال :  

  ؟  rبعد رسول اهللا أي الناس خیر  ـ على بن أبي طالب ـ قلت ألبي   

                                                 
  . ٣/٣٢٦انظر : " أسد الغابة "   ١
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  ثم من ؟  : قلت ، أبو بكر : قال    

  ثم أنت ؟  : قلت ، ن یقول عثمانوخشیت أ، ثم عمر  : قال    

   ١ . ما أنا إال رجل من المسلمین : قال    

 

  وعن سعید بن المسیب :    

لما بعث الجنود نحو الشام أمر یزید ب>ن أب>ى س>فیان ، وعم>رو      tأن أبا بكر    

وده بن العاص ، وشرحبیل بن حسنة ، ولما ركبوا مشى أبو بك>ر م>ع أم>راء جن>    

  ودعھم حتى بلغ ثنیة الوداع .ی

  فقالوا : یا خلیفة رسول اهللا ، تمشى ونحن ركبان ؟!     

  ٢.  فقال : إنى أحتسب خطاى ھذه فى سبیل اهللا    

 

  عن الحسن قال :     

س>ھ ، فم>ر ب>ھ    فى یوم حار واضعًا رداءه عل>ى رأ  tخرج عمر بن الخطاب    

  یا غالم ، احملنى معك . غالم على حمار ، فقال : 

  ركب یا أمیر المؤمنین . وثب الغالم على الحمار ، وقال : أف    

                                                 
  ) . ٣٤٦٨أخرجھ البخاري رقم : (   ١
  . ٩/٨٥أخرجھ البیھقي   ٢
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ق>>ال : ال ، ارك>>ب وأن>>ا أرك>>ب خلف>>ك . تری>>د تحملن>>ى عل>>ى المك>>ان ال>>وطئ ،        

وتركب أنت على الموضع الخشن !! فركب خلف الغالم ، فدخل المدینة ، وھو 

  ١ خلفھ والناس ینظرون إلیھ .

 

  قال عروة بن الزبیر :    

على عاتقھ قربھ ماء ، فقلت : یا أمیر المؤمنین ،  tرأیت عمر بن الخطاب    

  ال ینبغى لك ھذا . 

فقال : لم>ا أت>انى الوف>ود س>امعین مطیع>ین ، دخل>ت نفس>ى نخ>وة ، ف>أردت أن             

   ٢ أكسرھا .

 

  عمر المخزومى عن أبیه قال : عن محمد بن    

جتم>ع الن>اس وكث>روا ص>عد     ى عمر بن الخط>اب : الص>الة جامع>ة ، فلم>ا ا    ناد   

، ثم قال : أیھا  rالمنبر ، فحمد اهللا وأثنى علیھ بما ھو أھلھ ، وصلى على نبیھ 

الن>>اس ، لق>>د رأیتن>>ى أرع>>ى عل>>ى خ>>االت ل>>ى م>>ن بن>>ى مخ>>زوم ، فیقبض>>ن ل>>ى      

  فأظل یومى وأى یوم . . ، ثم نزل . والزبیب القبضة من التمر

                                                 
  . ٢/٥٥ر : " حیاة الصحابة " للكاندھلوي انظ  ١
  . ٢/٣٣٠انظر : " مدارج السالكین " البن القیم   ٢
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فق>>ال عب>>د ال>>رحمن ب>>ن ع>>وف : ی>>ا أمی>>ر الم>>ؤمنین ، م>>ا زل>>ت عل>>ى أن قمئ>>ت     

  نفسك ـ عبت ـ ؟!

أمی>ر   فقال : ویحك یا ابن عوف !! إنى خلوت فحدثتنى نفسى ، فقال>ت : أن>ت     

  ١ ! فأردت أن أعرفھا نفسھا .المؤمنین ، فمن ذا أفضل منكك ؟

 

  :  عن أم المؤمنین عائشة قالت    

بى ، وأق>ول :  وأبى واضعة ث>و   rكنت أدخل البیت الذى دفن فیھ رسول اهللا    

  أنما ھو زوجى وأبى .

  ٢ فلما دفن عمر فواهللا ما دخلتھ إال مشدودة على ثیابى حیاء من عمر  .    

 

  عن أسلم قال :     

مع عمر بن الخطاب ، وھو یعس بالمدینة إذ عیى فاتك>أ عل>ى جان>ب    ا بینما أن   

ل>ى ذك الل>بن   إبنتھ>ا : ی>ا بنت>اه ق>ومى     ة تق>ول إل جدار فى جوف اللی>ل ، وإذا ام>رأ  

  فامذقیھ بالماء .

  قالت لھا : یا أمتاه أو ما علمت بما كان من عزمة أمیر الؤمنین ؟    

                                                 
  . ٣/٢٩٣انظر : " الطبقات الكبرى " البن سعد   ١
  ) وقال شعیب : إسناده صحیح على شرط الشیخین .٢٥٧٠١أخرجھ أحمد رقم : (  ٢
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  قالت : وما كان من عزمتة ؟     

  نھ أمر منادیھ فنادى ال یشاب اللبن بالماء .قالت : إ    

ل>ى الل>بن فامذقی>ھ بالم>اء ، فإنن>ا بموض>ع ال ی>راك        إفقالت لھ>ا : ی>ا بین>ھ ق>ومى        

  عمر ، وال منادى عمر .

فقالت الصبیة ألمھا :  یا أمتاه ، واهللا ما كنت ألطیعھ فى المأل ، وأعصیھ فى     

الموض>ع   ع>رف أس>لم عل>م الب>اب ، وا   فقال : یا الخالء ، وعمر یسمع ذلك كلھ ، 

ل>ى الموق>ع ، ف>انظر م>ن     إم>ض  أ، فلما أصبح قال : یا أسلم  ثم مضى فى عسسھ

  القائلة ، ومن المقول لھا ، وھل لھما من بعلل ؟ ـ زوج ـ .

فأتیت الموضع فنظرت ف>إذا جاری>ة أی>م ال بع>ل لھ>ا ، وإذ تی>ك أمھ>ا ل>یس لھ>ا             

فجمعھ>>م فق>>ال : ھ>ل من>>ك م>>ن   م>>ر ول>ده ، م>>ر فأخبرت>ھ ، ف>>دعا ع عبع>ل ، فأتی>>ت  

  امرأة فأزوجھ ؟  لىإیحتاج 

ل>ى ھ>ذه الجاری>ة ، فق>ال     إلى النس>اء م>ا س>بقھ م>نكم أح>د      إكة لو كان بأبیكم حر   

بت>اه ال  أرحمن لى زوجة ،  وق>ال عاص>م : ی>ا    عبد اهللا : لى زوجة ، وقال عبد ال

، فولدت لھ بنت>ًا ،  لى الجاریة فزوجھا من عاصم إزوجة لى ، فزوجنى ، فبعث 

   ١ فولدت البنت عمر بن عبد العزیز .

 

  عنھما :  tعن عبد اهللا بن عمر    

                                                 
  ن .  ) بسند حس ٥٤أخرجھ ابن حبان في : " العقالء " ( ص :   ١
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یح>>دث أن عم>>ر ب>>ن الخط>>اب ح>>ین تأیم>>ت حفص>>ة بن>>ت عم>>ر م>>ن خن>>یس ب>>ن     

  . فتوفي بالمدینة rحاب رسول اهللا وكان من أص، حذافة السھمي 

ب>ن عف>ان فعرض>ت علی>ھ حفص>ة فق>ال        أتیت عثم>ان  : بن الخطابفقال عمر    

ق>د ب>دا ل>ي أن ال أت>زوج ی>ومي       : فلبثت لیالي ث>م لقین>ي فق>ال   ، سأنظر في أمري 

  ھذا .  

زوجتك حفصة بنت عم>ر  إن شئت  : فلقیت أبا بكر الصدیق فقلت : قال عمر   

 ، من>ي عل>ى عثم>ان    وكن>ت أوج>د علی>ھ    ، فص>مت أب>و بك>ر فل>م یرج>ع إل>ي ش>یئاً       

  .فأنكحتھا إیاه  rبھا رسول اهللا خط ثم، فلبثت لیالي 

عل>>ي ح>>ین عرض>>ت عل>>ي  ـ غض>>بت ـ     لعل>>ك وج>>دت : فلقین>>ي أب>>و بك>>ر فق>>ال   

  حفصة فلم أرجع إلیك شیئا ؟ 

  . نعم : قلت : قال عمر    

فإنھ لم یمنعني أن أرجع إلیك فیما عرض>ت عل>ي إال أن>ي كن>ت      : قال أبو بكر   

   تركھا ولو rسر رسول اهللا  ألفشيفلم أكن  قد ذكرھا rأن رسول اهللا  علمت

  ١.  قبلتھا rرسول اهللا 

 

  قال : tعن أبي قتادة   

                                                 
  ) . ٥١٢٢أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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إنكم تسیرون عش1یتكم ولیل1تكم وت1أتون الم1اء      " : فقال rخطبنا رسول اهللا    

  . فانطلق الناس ال یلوي أحد على أحد " ، إن شاء اهللا غدًا

یسیر حتى إبھار اللیل وأنا إل>ى جنب>ھ ق>ال     rا رسول اهللا نمفبی : قال أبو قتادة   

م>ن غی>ر أن    ـ أس>ندتھ ـ      فأتیت>ھ فدعمت>ھ  ، فمال عن راحلت>ھ   rنعس رسول اهللا ف

  . أوقظھ حتى اعتدل على راحلتھ

فدعمت>ھ م>ن غی>ر أن     : ق>ال  ، ثم سار حتى تھور اللیل مال ع>ن راحلت>ھ   : قال   

ث>م س>ار حت>ى إذا ك>ان م>ن آخ>ر الس>حر         : قال ، أوقظھ حتى اعتدل على راحلتھ

فأتیت>ھ فدعمت>ھ    ـ یسقط ـ   مال میلة ھي أشد من المیلتین األولیین حتى كاد ینجفل

  . أبو قتادة : قلت ؟ " ، من ھذا : " رأسھ فقال فرفع

ما زال ھذا مسیري منذ اللیلة : قلت " ، ؟  متى كان ھذا مسیرك منى : " قال   

    ١ " . بھ نبیھحفظك اهللا بما حفظت : " قال 

 

  قال : tعن أبي الدرداء    

بط>رف ثوب>ھ حت>ى أب>دى ع>ن       إذ أقبل أبو بك>ر آخ>ذاً   rعند النبي  كنت جالسًا   

  .  " أما صاحبكم فقد غامر : " rفقال النبي  ، ركبتھ

ت فأسرعت إلیھ ث>م ن>دم   ، إني كان بیني وبین ابن الخطاب شيء : فسلم وقال   

  . فأقبلت إلیك . فسألتھ أن یغفر لي فأبى علي

                                                 
  ) . ٦٨١أخرجھ مسلم رقم : (   ١
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ثم إن عمر ندم فأتى منزل أب>ي بك>ر   ،  ثالثًا " یغفر اهللا لك یا أبا بكر : "فقال    

   ؟ أثم أبو بكر : فسأل

 ـ یتغی>ر ـ      یتمع>ر  rجع>ل وج>ھ النب>ي    فس>لم ف  rأتى إل>ى النب>ي   ف> ، ال  : فقالوا   

ی>ا رس>ول اهللا واهللا أن>ا كن>ت أظل>م       : أشفق أبو بكر فجث>ا عل>ى ركبتی>ھ فق>ال     ىحت

 : وق1ال أب1و بك1ر   ، ك1ذبت   : إن اهللا بعثني إلیكم فقلتم : " rفقال النبي  ، مرتین

فم>ا   ، م>رتین  " وواساني بنفس1ھ ومال1ھ فھ1ل أن1تم ت1اركوا ل1ي ص1احبي        ،صدق 

  ١.  أوذي بعدھا

 

 عن عائذ بن عمرو :    

واهللا ما أخ>ذت   : سلمان و صھیب وبالل في نفر فقالوا أن أبا سفیان أتى على   

  .سیوف اهللا من عنق عدو اهللا مأخذھا 

  أتقولون ھذا لشیخ قریش وسیدھم ؟  : فقال أبو بكر : قال    

ی111ا أب111ا بك111ر لعل111ك أغض111بتھم ل111ئن كن111ت  : " فق>>>ال، ف>>>أخبره  rف>>>أتى النب>>>ي    

 " .  أغضبتھم لقد أغضبت ربك

  یا إخوتاه أغضبتكم ؟  : فأتاھم أبو بكر فقال    

   ٢ . یغفر اهللا لك یا أخي، ال  : قالوا    

                                                 
  ) .  ٣٤٦١أخرجھ البخاري رقم : (   ١
  ) .٢٥٠٤أخرجھ مسلم رقم : (  ٢
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r 

  موسى األشعري :  يأبعن   

وألك>>ونن مع>>ھ  rزمن رس>>ول اهللا ألل>> : لافق>>، أن>>ھ توض>>أ ف>>ي بیت>>ھ ث>>م خ>>رج     

خرج ووج>ھ ھ>ا ھن>ا     : فقالوا rفسأل عن النبي فجاء المسجد  : قال، یومي ھذا 

فجلس>>ت عن>>د الب>>اب ، حت>>ى دخ>>ل بئ>>ر أری>>س  ، عل>>ى إث>>ره أس>>أل عن>>ھ   فخرج>>ت

فقمت إلیھ فإذا ھ>و  ، حاجتھ فتوضأ  rقضى رسول اهللا حتى ، وبابھا من جرید 

ودالھم>ا ف>ي البئ>ر    ، وتوس>ط قفھ>ا وكش>ف ع>ن س>اقیھ      ، جالس على بئ>ر أری>س   

 واب رس>ول اهللا ألكونن ب>  : فجلست عند الباب فقلت، فسلمت علیھ ثم انصرفت 

r  فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من ھذا ؟ ، الیوم  

یا رس>ول اهللا ھ>ذا أب>و     : ثم ذھبت فقلت، على رسلك  : فقلت ، أبو بكر : فقال   

  بكر یستأذن ؟ 

ادخ>>ل  : فأقبل>>ت حت>>ى قل>>ت ألب>>ي بك>>ر " ،  ائ11ذن ل11ھ وبش11ره بالجن11ة  ل : "فق>>ا   

 rم>ین رس>ول اهللا   فدخل أب>و بك>ر فجل>س ع>ن ی    ، یبشرك بالجنة  rورسول اهللا 

وكش>ف ع>ن س>اقیھ ث>م      rكما صنع النبي ودلى رجلیھ في البئر ، معھ في القف 

إن ی>رد اهللا بف>الن    : فقل>ت ، فجلست وقد تركت أخي یتوض>أ ویلحقن>ي   ، رجعت 

  فإذا إنسان یحرك الباب فقلت من ھذا ؟ ، یأت بھ  -یرید أخاه  -خیرا 

 rإل>ى رس>ول اهللا   ث>م جئ>ت   ،  عل>ى رس>لك   : فقل>ت ، عمر بن الخطاب  : فقال   

  بن الخطاب یستأذن ؟ ھذا عمر  : فسلمت علیھ فقلت
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ش>رك رس>ول   وب، دخ>ل  أ : فجئ>ت فقل>ت   ، " ائذن ل1ھ وبش1ره بالجن1ة    : "فقال    

ودل>>ى ، ف>>ي الق>>ف ع>>ن یس>>اره   rف>>دخل فجل>>س م>>ع رس>>ول اهللا  ، بالجن>>ة  rاهللا 

،  ی>أت ب>ھ   الن خی>راً إن ی>رد اهللا بف>   : ثم رجعت فجلس>ت فقل>ت  ، رجلیھ في البئر 

  فقلت من ھذا ؟  ، فجاء إنسان یحرك الباب

 rإل>>ى رس>>ول اهللا  فجئ>>ت ، عل>>ى رس>>لك  : فقل>>ت، عثم>>ان ب>>ن عف>>ان   : فق>>ال   

فجئت>ھ فقل>ت ل>ھ     ، " على بلوى تصیبھ ائذن لھ وبشره بالجنة : "فأخبرتھ فقال 

ق>د  ف>دخل فوج>د الق>ف    ، بالجنة على بل>وى تص>یبك    rشرك رسول اهللا دخل وبأ

  ١ . ملئ فجلس وجاھھ

 

 عن إبراھیم بن سعد عن أبیه عن جده قال :   

ب>ن ع>وف وس>عد ب>ن     ب>ین عب>د ال>رحمن     rما قدموا المدینة آخ>ى رس>ول اهللا   ل   

  . الربیع

ولي امرأتان ، فأقسم مالي نصفین  إني أكثر األنصار ماًال : قال لعبد الرحمن    

  فإذا انقضت عدتھا فتزوجتھا . ، إلیك فسمھا لي أطلقھا  فانظر أعجبھما

  بارك اهللا لك في أھلك ومالك أین سوقكم ؟  : قال    

فلما انقل>ب إال ومع>ھ فض>ل م>ن أق>ط وس>من ث>م        ، فدلوه على سوق بني قینقاع    

  .  " مھیم: "   rفقال النبي  تابع الغدو ثم جاء یوما وبھ أثر صفرة

                                                 
  ) .  ٢٤٠٣) ومسلم رقم : (  ٣٤٧١أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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  . تزوجت : قال    

  .  "كم سقت إلیھا  : "ال ق    

  ١. نواة من ذھب أو وزن نواة من ذھب . شك إبراھیم  : قال    

 

  قال :  tعن أنس بن مالك   

 بعی>راً  بعی>راً ـ یض>رب ـ    فجعل عم>ر ی>نخس     ، جاء بإبل لھ یبیعھا  إن أعرابیًا   

  . یضربھ برجلھ لیبعث البعیر لینظر كیف قواده

فجع>>ل عم>>ر ال ینھ>>اه ق>>ول    ، : خ>>ل إبل>>ي ال أب>>ا ل>>ك     ي یق>>ولعراب>>فجع>>ل األ   

  . عرابي أن یفعل ذلك ببعیر بعیراأل

  . ظنك رجل سوء: إني أل عرابي لعمرال األفق    

  . : سقھا وخذ أثمانھا فلما فرغ منھا اشتراھا فقال    

  .ـ ما تحملھ ـ  ، وأقتابھا : حتى أضع عنھا أحالسھا عرابيفقال األ    

  . : اشتریتھا وھي علیھا فھي لي كما اشتریتھا رفقال عم    

  . : إنك رجل سوء عرابيفقال األ    

  . فبینما ھما یتنازعان إذ أقبل علي    

   . : ترضي بھذا الرجل بیني وبینك فقال عمر    
                                                 

  ) مھیم : ما حالك .   ٣٥٦٩أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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  . : نعم عرابيفقال األ    

  . فقصا على علي قصتھما    

، وأقتابھ>ا فھ>ي    ھ أحالسھا: یا أمیر المؤمین إن كنت اشترطت علی فقال علي   

  . ، وإال فالرجل یزین سلعتھ بأكثر من ثمنھا لك كما اشترطت

  . ، وأقتابھا فوضع عنھا أحالسھا    

  ١ .عرابي فدفع إلیھ عمر الثمن فساقھا األ    

@   @   @   @   @  

  

  

  yكراماتهــــــــم 

 

  : tعن ابن عمر    

  . " ةیسار: " لیھ رجال یقال لھ ورأس ع أن عمر وجھ جیشًا    

                                                 
  . ٢/٢٢١العمال " للمتقي الھندي  انظر : " كنز  ١
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قال : فبینما عمر یخطب فى الناس فجعل ینادى : یا ساریة الجبل ، یا ساریة    

ألھ عم>ر ، فق>ال : ی>ا أمی>ر الم>ؤمنین      س> ، ثم قدم رس>ول الج>یش ، ف   الجبل ، ثالثًا

ندنا ، فأس>> ھزمن>>ا ، فبینم>>ا نح>>ن ك>>ذلك إذ س>>معنا منادی>>ا : ی>>ا س>>اریة الجب>>ل ثالث>>اً  

  .ا بالجبل فھزمھم اهللا ظھورن

  ١قال : فقیل لعمر : إنك كنت تصیح بذلك .     

  قال الشیخ األلبانى :     

بھا عم>ر ، حی>ث أنق>ذ ب>ھ ج>یش      القصة صحیحة ثابتة ، وھى كرامة أكرم اهللا    

ل>>یس فیھ>>ا م>>ا زعم>>ھ المتص>>وفة م>>ن    ین م>>ن األس>>ر والفت>>ك ب>>ھ ، ولك>>ن   مالمس>>ل

 "أو  " ف>ى ع>رف الش>رع    "ب>اب اإللھ>ام   لغی>ب ، وإنم>ا ھ>و م>ن     طالع عل>ى ا اإل

، فقد یصیب كم>ا ف>ى    فى عرف العصرالحاضر الذى لیس معصومًا " التخاطر

   ٢ ھذه الحادثة ، وقد یخطئ كما ھو الغالب على البشر .

 

  عن قیس بن الحجاج عمن حدثه قال :   

ح>ین دخ>ل بؤن>ة م>ن أش>ھر      لما افتتح>ت مص>ر أت>ى أھلھ>ا عم>رو ب>ن الع>اص           

  نة ال یجرى إال بھا . ، لنیلنا ھذا ُس العجم ـ فقالوا : أیھا األمیر

  وما ذاك ؟ : قال     

                                                 
  .   ٧/١٣٤نظر : " البدایة والنھایة " البن كثیر ا ١
  ) .  ١١١٠نظر : " السلسلة الصحیحة " لأللباني رقم ( ا ٢
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قالوا : إذا كانت اثنتى عشرة لیلة خلت من ھذا الشھر عمدنا إل>ى جاری>ة بك>ر       

أبویھا ، فأرضینا أبویھا وجعلنا علیھا من الحلى والثیاب أفض>ل م>ا یك>ون ،     من

  لقیناھا فى ھذا النیل . ثم أ

الم ،  إن اإلسالم یھدم م>ا قبل>ھ   فقال لھم عمرو : إن ھذا مما ال یكون فى اإلس   

، حتى ھم>وا   وال كثیرًا قال : فأقاموا بؤنة وأبیب ومسرى والنیل ال یجرى قلیًال

 بالجالء ، فكتب عمرو ب>ن الع>اص إل>ى عم>ر ب>ن الخط>اب ب>ذلك ، فكت>ب إلی>ھ :         

ة داخل كتابى ، فألقھ>ا ف>ى   ذى فعلت ، وإنى قد بعثت إلیك بطاقك قد أصبت بالنإ

  فلما قدم كتابھ أخذ عمرو البطاقة فإذا فیھا :  ،النیل 

فإن كنت تج>رى   :أما بعد  ،عمر أمیر المؤمنین إلى نیل مصر  " من عبد اهللا   

هللا من قبلك ومن أمرك فال تجر فال حاجة لنا فیك ، وإن كنت إنما تجرى ب>أمر ا 

  .یك فنسأل اهللا تعالى أن یجریك " رواحد القھار ، وھو الذى یجال

قال : فألقى البطاقة فى النیل ، فأصبحوا یوم السبت وقد أجرى اهللا النیل س>تة     

  ١ وقطع اهللا السنة السیئة عن أھل مصر إلى الیوم . فى لیلة واحدة عشر ذراعًا

 

  :  tعن أسید بن حضیر    

رأت لیل>>ھ س>>ورة البق>>رة  ب>القرآن ، ق>>ال : فق>>  م>>ن أحس>>ن الن>>اس ص>>وتًا أن>ھ ك>>ان    

ابنى مض>طجع قری>ب من>ھ ، فجال>ت جول>ة ، فقم>ت        مربوط ، ویحیى وفرس لى

                                                 
  . ٧/١٠٣نظر : " البدایة والنھایة " البن كثیر ا ١
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فقمت ل>یس  ، مالى ھم إال ابنى یحیى ، فسكنت الفرس ، ثم قرأت فجالت الفرس 

لظل>ة  لى ھم إال ابنى ، ثم قرأت فجالت الفرس فرفعت رأس>ى ف>إذا بش>ئ كھیئ>ة ا    

  فیھا المصابیح تقبل من السماء فھالنى فسكت .

"  أق1رأ أب1ا یحی1ى   فأخبرت>ھ ، فق>ال : "    r فلما أصبحت غ>دوت عل>ى الرس>ول      

  قلت : قد قرأت فجالت الفرس ، فقمت لیس لى ھم إال ابنى یحیى .

  ."  اقرأ أبا یحیىفقال : "     

ى یحی>ى ، فق>ال : "   فقلت : قد قرأت فجالت الفرس فقمت ل>یس ل>ى ھ>م إال ابن>       

فقلت : قد قرأت یا رس>ول اهللا فرفع>ت رأس>ى ف>إذا كھیئ>ة      ، "  اقرأ یا ابن حضیر

  الظلة فیھا مصابیح فھالنى . 

تلك المالئكة دنوا لص1وتك ، ول1و ق1رأت حت1ى تص1بح ألص1بح الن1اس        قال : "    

   ١ . " ینظرون إلیھم

 

  قال :  tعن أنس    

،  ف>ى لیل>ة ظلم>اء    rكان>ا عن>د رس>ول اهللا    وعباد بن بش>ر  حضیر  أن أسد بن    

بضوئھا ، فلما تفرقا أضاءت فلما خرجا أضائت عصا أحدھما ، فجعال یمشیان 

   ٢ آلخر .عصا ا

                                                 
  ) . ٧٩٦) ، ومسلم رقم : (   ٣٠٤٥أخرجھ البخاري رقم : (  ١
  ) .  ٣٨٠٥رقم : ( أخرجھ البخاري  ٢
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  قال :  tعن حذيفة بن الیمان   

ع>رض ل>>ھ ،   ف>إذا ع>>ارض ق>د   العش>اء ، ث>>م خ>رج فتبعت>ھ ،    rص>لى الرس>ول      

 قل>ت : نع>م ، ق>ال    "  حذیفة ھل رأیت العارض الذى عرض ل1ى ؟  یا" فقال لى : 

ستاذن ربھ یسلم على ویبشرنى بالحس1ن والحس1ین   ، اذاك ملك من المالئكة " 

  ١.  " أنھما سیدا شباب أھل الجنة ، وأن فاطمة سیده نساء أھل الجنة

 

  قال :  tعن ابن عباس   

ومع>ھ رج>ل یناجی>ھ ، فك>ان ك>المعرض عن>ى        rهللا كنت مع أبى عند رسول ا   

فلما خرجنا قال : یا بنى ألم تر أن ابن عمك كان ك>المعرض عن>ى ، ع>ن أبی>ھ ،     

ق>ال : ی>ا   ف rل>ى رس>ول اهللا   إیا أباه ، أنھ كان عنده رجل یناجیھ ، فرجع  : تفقل

لعب>>د اهللا : ك>>ذا وك>>ذا ، فق>>ال : أن>>ھ ك>>ان عن>>دك رج>>ل تناحی>>ھ      رس>>ول اهللا ، قل>>ت 

  یناجیك ، فھل كان عندك أحد ؟ و

  .!  قال : نعم "  وھل رأیتھ یا عبد اهللا ؟فقال رسول اهللا : "     

  ٢.  " ذاك جبریل ھو الذى كان یشغلنى عنكقال : "     

                                                 
  وقال الذھبي : صحیح . ٣/٣٨١أخرجھ الحاكم في " المستدرك "  ١
، وذكره الھیثم1ي ف1ي المجم1ع وق1ال : رواة أحم1د       ٧٥/٧أخرجھ البیھقي في " الدالئل "  ٢

  والطبراني بأسانید ورجالھما رجال الصحیح .



١٦١           األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                                                                                

 

  قال :  tعن حارثة بن النعمان   

، ج>الس ف>ى المقاع>د ، فس>لمت علی>ھ      ، ومع>ھ جبری>ل     rمررت برس>ول اهللا     

ھل رأی1ت ال1ذى ك1ان    قال لى : " ف rومررت ، فلما رجعنا انصرف رسول اهللا 

  " ، قلت : نعم !  معى ؟

  ١. " فإنھ جبریل ، وقد رد عیك السالم قال : "     

 

  قال :  tعن أنس بن مالك   

كم من ضعیف متضعف ذو طمرین ل1و أقس1م عل1ى اهللا    : "  r قال رسول اهللا   

   ."  وجل ألبره منھم البراء بن مالك عز

المش>ركون ف>ى المس>لمین ،     م>ن المش>ركین وق>د أوج>ف     وإن البراء لقى زحفًا   

: یا براء ، إن رسول اهللا قال : ل>و أقس>مت عل>ى اهللا ألب>رك ، فأقس>م عل>ى        فقالوا

  اهللا ، فقال : أقسمت علیك یا رب لما منحتنا أكتافھم ، فمنحوا أكتافھم .

فق>الوا : أقس>م ی>ا ب>راء      قوا على قنطرة السوس ، فأوجفوا فى المسلمین ،لتاثم    

  ؟.على ربك 

فمنح>>وا  rلحقتن>>ى بنبی>>ي لی>>ك ی>>ا رب لم>>ا منحتن>>ا أكت>>افھم وأفق>>ال : أقس>>مت ع   

                                                 
  .  ٧/٧٤أخرجھ أحمد والبیھقي في " الدالئل "  ١

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ١٦٢

  ١ . t وقتل البراء شھیدًاأكتافھم ، 

 

  قال :  tعن محمد بن مسلمة   

خده عل>ى خ>د رج>ل ، ق>ال :      على الصفا ، واضعًا rهللا مررت فإذا برسول ا   

ی1ا محم1د م1ا    ، فق>ال : "   ق>ال : فقم>ت   rھبت فل>م ألب>ث أن ن>ادانى رس>ول اهللا     فذ

  ."  منعك أن تسلم ؟

 ما فعلتھ بأحد م>ن الن>اس    مسلمة : رأیتك فعلت بھذا الرجل شیئًا بنقال محمد    

  هللا یكلمك ؟ فكرھت أن أقطع علیك حدیثك ، فمن كان یا رسول ا

دن1ا  دوإن1ھ ل1و س1لم لر   محمد بن مسلمة لم یسلم ، أم1ا   ل :قا ، جبریلقال : "    

  " . علیھ السالم

   وما قال لك یا رسول اهللا ؟ :قال     

حت11ى كن11ت أنتظ11ر مت11ى ی11أمرنى   ، م11ا زال جبری11ل یوص11ینى بالج11ار   ق>>ال : "    

     ٢.  " فأورثھ

 

  عن مغیرة :    

                                                 
  وقال : صحیح اإلسناد . ٣/٢٩٢في " المستدرك " أخرجھ الحاكم  ١
  . ٧/٧٧أخرجھ البیھقي في " الدالئل "  ٢



١٦٣           األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                                                                                

الجم>ل ، فقال>ت الس>یدة عائش>ة  : اللھ>م       یمن بن صعص>عة ھ>و ال>ذى عق>ر    أن أ   

  . " اھتك ستره

ابن قدامة السعدى علیھا  فاستعملھ على بن أبى طالب ، فقدم البصرة وجاریة    

  .أن فرغ دار اإلمارة  : لى جاریةإفأرسل 

فنزلھ>>ا ، فق>>ام ف>>ى بع>>ض اللی>>ل یب>>ول فوق>>ع م>>ن  ق>>ال : حت>>ى أص>>بح ف>>أتى دارًا   

  ١ . األحار فمات ، فأدركوه میتا عریانًا

 

  قال :  tعن أبي ھريرة    

حتى إذا كانوا ، فأمر علیھم عاصم بن ثابت ، عشرة عینًا  rبعث رسول اهللا    

لھ>م بن>و لحی>ان ، فنف>روا      بالھدة بین عسفان و مكة ذكروا لحي من ھذیل ، یق>ال 

مر في فاقتصوا آثارھم حتى و جدوا مأكلھم الت، رام  ریب من مائة رجلقإلیھم ب

  فاتبعوا آثارھم . ، نزلوه فقالوا : تمر یثرب 

فلما أحس بھم عاصم و أصحابھ لجأوا إلى موضع ، فأح>اط بھ>م الق>وم فق>الوا        

  لھم : انزلوا فأعطوا بأیدیكم و لكم العھد و المیثاق أن ال نقتل منكم أحدًا . 

  أنا فال أنزل في ذمة كافر ، اللھم أخبر عنا نبیك .  فقال عاصم : أما    

و ن>>زل إل>>یھم نف>>ر عل>>ى العھ>>د و   ، فرم>>وھم بالنب>>ل فقتل>>وا عاص>>مًا ف>>ي س>>بعة      

  المیثاق : منھم خبیب ، و زید بن الدثنة ، و رجل آخر . 
                                                 

  . ٧/٢٤٥نظر : " البدایة والنھایة " البن كثیر ا ١

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ١٦٤

فق>ال الرج>ل الثال>ث     ،أطلق>وا أوت>ار قس>یھم فربط>وھم بھ>ا      فلما استمكنوا منھم    

فج>رروه   ،ن لي بھؤالء أس>وة ، یری>د القتل>ى    غدر فو اهللا ال أصحبكم إھذا أول ال

و ع>>الجوه ف>>أبى أن یص>>حبھم فقتل>>وه و انطلق>>وا بخبی>>ب و زی>>د ب>>ن الدثن>>ة حت>>ى     

  باعوھما بمكة بعد وقعة بدر . 

قت>ل   ال>ذي  فابتاع بن>و الح>ارث ب>ن ع>امر ب>ن نوف>ل خبیب>ًا ، و ك>ان خبی>ب ھ>و             

ث خبی>>ب عن>>دھم أس>>یرًا حت>>ى أجمع>>وا قتل>>ھ ،  فلب>>، الح>>ارث ب>>ن ع>>امر ی>>وم ب>>در 

ف>درج بن>ي لھ>ا و     ،الحارث موسى یستحد بھا فأعارتھ  فاستعار من بعض بنات

  .تھ مجلسھ على فخذه و الموس بیده ھي غافلة حتى أتاه فوجد

  . قالت : ففزعت فزعة عرفھا خبیب    

  أتخشین أن أقتلھ ؟ ما كنت ألفعل ذلك .  : فقال    

 ما رأیت أسیرًا قط خیرًا من خبیب ، و اهللا لقد وجدتھ یومًا یأكل و اهللا : قالت   

  ما بمكة من ثمرة . نب في یده و إنھ لموثق بالحدید وقطفًا من ع

فلما خرجوا بھ من الح>رم لیقتل>وه    ،نھ لرزق رزقھ اهللا خبیبًا و كانت تقول : إ   

عتین و ق>ال :  في الحل قال لھم خبیب : دعوني أصلي ركعتین فتركوه فركع رك

و اقتلھم ب>ددًا  ، اللھم أحصھم عدًا  ،ال أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت و اهللا لو

  و ال تبق منھم أحدًا . 

 و قال : 

 ًا      على أي جنب كان في اهللا مصرعيــو لست أبالي حین أقتل مسلم      

 زعــــــیبارك على أوصال شلو مم   أ    ــو ذلك في ذات اإللھ و إن یش      
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خبی>ب ھ>و س>ن لك>ل      و ك>ان  ،أبو سروعة عقبة ب>ن الح>ارث فقتل>ھ    ثم قام إلیھ    

  ١ الصالة . مسلم قتل صبرًا

  وقال سعید بن عامر بن حذيم :   

ش>>ھدت مص>>رع خبی>>ب وق>>د بض>>عت ق>>ریش لحم>>ھ ، ث>>م حمل>>وه عل>>ى جذع>>ھ         

  فقالوا : أتحب أن محمدًا مكانك ؟ 

ث>م   ،ي و ول>دي و أن محم>دًا ش>یك بش>وكة     أھل>  فقال : و اهللا م>ا أح>ب أن>ي ف>ي       

 نادى : یا محمد . 

  عن إبراھیم بن إسماعیل قال : و  

بعثھ و ح>ده عین>ًا    rأن رسول اهللا أخبرني جعفر بن عمرو بن أمیة عن أبیھ    

  إلى قریش . 

  فرقیت فیھا فحللت خبیبًا ، قال : فجئت إلى خشبة خبیب و أنا أتخوف العیون     

و لكأنم>>ا ، ًا ب>>فانتب>>ذت عن>>ھ غی>>ر بعی>>د ث>>م التف>>ت فل>>م أر خبی، األرض فوق>>ع إل>>ى 

 ابتلعتھ األرض فلم یر لخبیب أثر حتى الساعة . 

و قد روي عن معاویة بن أبي سفیان أنھ قال : كنت ف>یمن حض>ر قت>ل خبی>ب        

فلقد رأیت أبا سفیان ، حین دعا خبیب فق>ال : اللھ>م أحص>ھم ع>ددًا ، یلقین>ي إل>ى       

  عًا من دعوة خبیب . األرض فز

  ١ و كانوا یقولون : إن الرجل إذا دعي علیھ فاضطجع زالت عنھ الدعوة .    
                                                 

 ) . ٣٠٤٥أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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  عن عروة بن الزبیر :   

، أن سعید بن زید بن عم>رو ب>ن نفی>ل  خاص>متھ أروى بن>ت أوس ب>ن الحك>م          

  .وادعت أنھ أخذ شیئًا من أرضھا 

  خذ من أرضھا شیئًا بعد الذى سمعت من رسول اهللا ؟!سعید : أنا كنت آال فق    

  ؟ !  rقال : ماذا سمعت من رسول اهللا     

م1ن األرض ظلم1ًا طوق1ھ     من أخ1ذ ش1براً  یقول : "  rقال : سمعت رسول اهللا    

  ."  لى سبع أرضینإاهللا 

   .م بصرھا ، واقتلھا فى أرضھا انت كاذبة ، فاعفقال سعید : اللھم أن ك    

  فما ماتت حتى ذھب بصرھا ، وبینما ھى تمشى فى أرضھا إذ وقعت  قال :    

    ٢ فى حفرة فماتت .

 

ل>ى  إلى تمیم ال>دارى فق>ال : ق>م    إب خرجت نار بالحرة ، فجاء عمر بن الخطا   

  .ھذه النار 

  قال : یا أمیر المؤمنین ومن أنا ؟ وما أنا ؟     

                                                                                                                 
  . ١/٦٢٢انظر : " صفة الصفوة " البن الجوزي   ١
  ) . ٦١٠١) ومسلم رقم : (  ٣١٩٨أخرجھ البخاري رقم : (   ٢
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  .ھ قال : فلم یزل بھ حتى قام مع    

حت>ى  ل>ى الن>ار ، فجع>ل تم>یم یحش>وھا بیدی>ھ       إلق>ا  نطقال الراوى : وتبعتھا ، فا   

  .دخلت الشعب ودخل تمیم خلفھا 

  ١قال : فجعل عمر یقول : لیس من رأى كمن لم یر ـ قالھا ثالث ـ .     

 

  عن سھم بن منجاب قال :    

فدعا بثالث دعوات فاستجیبت لھ  " دارین" غزونا مع العالء بن الحضرمي     

ركعت>ین و ق>ال :    ىفلم یجده فقام فص>ل ، فیھن : نزلنا منزًال فطلب الماء لیتوضأ 

و ف>ي س>بیلك نقات>ل ع>دوك ، اللھ>م اس>قنا غیث>ًا نتوض>أ من>ھ و          ، اللھم إن>ا عبی>دك   

  نشرب فإذا توضأنا لم یكن ألحد فیھ نصیب غیرنا . 

فتوضأنا منھ و تزودنا و ، أقلعت عنھ السماء  فسرنا قلیًال فإذا نحن بماء حین   

و تركتھا مكانھا حتى أنظر ھل استجیب ل>ھ أم ال ؟ فس>رنا قل>یًال    ، مألت إداوتي 

  ثم قلت ألصحابي : نسیت إداوتي . 

  فجئت إلى ذلك المكان فكأنھ لم یصبھ ماء قط .   

عل>یم ی>ا حل>یم ی>ا     و البحر بیننا و بینھم فق>ال : ی>ا    " دارین" ثم سرنا حتى أتینا   

عل>>ي ی>>ا عظ>>یم إن>>ا عبی>>دك و ف>>ي س>>بیلك نقات>>ل ع>>دوك ، اللھ>>م فاجع>>ل لن>>ا إل>>یھم    

  سبیًال . 
                                                 

 . ٦/١٧٥انظر : " دالئل النبوة " للبیھقي   ١
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رج>ع أخ>ذه وج>ع    ، فخرجن>ا إل>یھم فلم>ا     ،قحم البحر فخض>نا م>ا یبل>غ لبودن>ا     فت   

 فطلبنا ماء نغسلھ فلم نجده فلففناه في ثیابھ ودفناه .، البطن فمات 

فق>>ال بعض>>نا ل>>بعض : ل>>و رجعن>>ا   ، بم>>اء كثی>>ر   فس>>رنا غی>>ر بعی>>د ف>>إذا نح>>ن     

  فاستخرجناه فغسلناه فرجعنا فطلبناه فلم نجده . 

إني سمعتھ یقول : یا علي یا عظیم یا حل>یم أخ>ف عل>ي     :فقال رجل من القوم    

  ١ فرجعنا وتركناه . ،حوھا و ال تطلع على عورتي أحدًا أو كلمة ن، موتي 

 

  قال :  tالصامت  عن عبادة بن   

وزودھ>م   علیھم أبو عبیدة بن الجراح ،سریة سیف البحر  rبعث رسول اهللا    

  .لى أن یعده علیھم عددُا إفجعل یقوتھم إیاه ، حتى صار  جرابًا من تمر ،

  قال : ثم نفذ التمر ، حتى كان یعطى كل رجل منھم كل یوم تمرة .     

ص>ت تم>رة ع>ن رج>ل ، فوج>دنا فق>دھا ذل>ك        ق>ال : فنق  ،قال : فقسم یومُا بینن>ا     

الیوم ، قال : فلما جھدنا الجوع أخرج اهللا لنا دابة من البحر ، فأصبنا من لحمھا 

عُا لوودكھا ، وأقمنا علیھا عشرین لیل>ة ، حت>ى س>منا وابتللن>ا ، وأخ>ذ أمیرن>ا ض>       

من أضالعھا ، فوضعھا على طریفھ ، ثم أمر بأجس>م بعی>ر معن>ا ، فحم>ل علی>ھ      

  رجل منا . أجسم 

  قال : فخرج من تحتھا وما مست رأسھ .  ،قال : فجلس علیھ     

                                                 
  ١/٣٥٢انظر : " صفة الصفوة " البن الجوزي   ١
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أخبرناه خبرھا ، وسألناه عم>ا ص>نعنا ف>ى     rقال : فلما قدمنا على رسول اهللا    

  ١ . "رزق رزقكموه اهللا ذلك من أكلنا إیاه ، فقال : " 

 

  عن ثابت البنانى قال :    

ل>ى  إن>س ، ث>م خ>رج    فقال : عطشت أرضوك ، فتردى أجاء قیم أرض أنس ،    

ھ ومط>رت ، حت>ى   ض> ، ودع>ا ، فث>ارت س>حابة ، وغش>یت أر    البریة ، ثم ص>لى  

ظ>>ر أی>>ن وذل>>ك ف>>ى الص>>یف ، فأرس>>ل بع>>ض أھل>>ھ ، فق>>ال : ان م>>ألت ص>>ھریجھ 

  یسیرًا .  إلىھ ضبلغت ؟ فإذا ھى لم تعد أر

  قال الذھبى :     

  ٢ ھذه كرامة بینة ثبتت بإسنادین .  

 

  قال : tعن أنس بن مالك   

حت>ى ك>اد یك>ون    ، تنافس>ت األنص>ار ف>ي غس>لھ      tلما مات زی>د ب>ن خارج>ة       

ثم استقام رأیھم على أن یغسلھ الغسلة الغس>لتین األولیت>ین ث>م ی>دخل     ، بینھم شر 

ا فیمن وأدخلت أن، من كل فخذ سیدھا فیصب علیھ الماء صبة في الغسلة الثالثة 

فأك>>ل ، مض>>ت اثنت>>ان وغب>>ر أرب>>ع : فلم>>ا ذھبن>>ا نص>>ب علی>>ھ تكل>>م فق>>ال  ، دخ>>ل 

                                                 
 ) . ١٥٣٥أخرجھ مسلم رقم : (   ١
 . ٣/٤٠١انظر : " سیر أعالم النبالء " للذھبي   ٢
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أبو بكر لین رحیم شدید عل>ى الكف>ار ال    ، فانفضوا فال نظام لھم، غنیھم فقیرھم 

وأن>>تم عل>>ى منھ>>اج ، وعثم>>ان ل>>ین رح>>یم ب>>المؤمنین ، یخ>>اف ف>>ي اهللا لوم>>ة الئ>>م 

  ١.  وإذا الجسد میت، لسان یتحرك فإذا ال، ثم خفت ، عثمان فاسمعوا وأطیعوا 

 

 عن مصعب قال :    

  ؟ یا أھل الكوفة أي أمیر كنت لكم : ثم قال، خطبھم بالكوفة  أن سعدًا  

وال تقس>>م ، اللھ>>م إن كن>>ت م>>ا علمت>>ك ال تع>>دل ف>>ي الرعی>>ة   : فق>>ام رج>>ل فق>>ال   

 . وال تغزو في السریة، بالسویة 

وأط>>ل عم>>ره ، وعج>>ل فق>>ره ، ف>>أعم بص>>ره  إن ك>>ان كاذب>>ًااللھ>>م : فق>>ال س>>عد    

 . وعرضھ للفتن

 . فما مات حتى عمي: قال     

وأدرك فتن>ة المخت>ار   ، وافتقر حتى سأل الن>اس  ، فكان یلتمس الجدران  : قال   

أعم>>ى فقی>>ر أدركتن>>ي  : ق>>ال ؟ وك>>ان إذا قی>>ل ل>>ھ كی>>ف أن>>ت،  الك>>ذاب فقت>>ل فیھ>>ا

  ٢.  دعوة سعد

 

                                                 
  ) . ١٥انظر : " من عاش بعد الموت " البن أبي الدنیا ( ص :   ١
 ) . ١٢٩یاء " ( ص : انظر : " كرامات األول  ٢
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 قال : tعن أنس    

  . إذا أقحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب tأن عمر بن الخطاب     

وإن>ا نتوس>ل   ، اللھم إنا كنا إذا أقحطنا توسلنا إلی>ك بنبین>ا فتس>قینا    :  ویقول : قال 

  . إلیك بعم نبینا فاسقنا

  ١.  فیسقون : قال    

جماع>ة م>ن المخ>الفین فق>الوا : أن>ھ       تج ب>ھ ھذا الح>دیث اح>   ة ) :ـــ( مسأل

بتوسلھ بالعباس في طل>ب   t یجوز التوسل باألحیاء كما فعل عمر بن الخطاب

  !! . tاالستسقاء ، وعلى جواز التوسل باألموات كما قال عمر بن الخطاب 

  قال اإلمام األلباني ـ رحمھ اهللا ـ ::  الجواب  

أن النصوص الش>رعیة یفس>ر    : سالمیةالقواعد المھمة في الشریعة اإل من إن   

، وال یفھم شيء منھا في موضوع ما بمعزل عن بقیة النص>وص   بعضھا بعضًا

وبناء على ذلك فحدیث توسل عمر الس>ابق إنم>ا یفھ>م عل>ى ض>وء       ، الواردة فیھ

،  م>ا ثب>>ت م>>ن الروای>>ات واألحادی>>ث ال>>واردة ف>>ي التوس>>ل بع>>د جمعھ>>ا وتحقیقھ>>ا 

 ، كن>ا نتوس>ل إلی>ك بنبین>ا    " :  على أن ف>ي ك>الم عم>ر    ونحن والمخالفون متفقون

، وھ>ذا التق>دیر    ، ال بد ل>ھ م>ن تق>دیر    شیئًا محذوفًا " ، وإنا نتوسل إلیك بعم نبینا

) ع>م   ج1اه  ، وإن>ا نتوس>ل إلی>ك بـ>ـ (     ) نبین>ا  ج1اه  : كنا نتوس>ل بـ>ـ (   إما أن یكون

  . نبینا على رأیھم ھم

                                                 
 ) .  ٩٦٤أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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)  دع1اء  ، وإنا نتوسل إلی>ك بـ>ـ (   ) نبینا دعاء كنا نتوسل إلیك بــ ( : أو یكون   

  . على رأینا نحن ، عم نبینا

 وال ب>>د م>>ن األخ>>ذ بواح>>د م>>ن ھ>>ذین التق>>دیرین ل>>یفھم الك>>الم بوض>>وح وج>>الء    

، لتب>ین لن>ا طریق>ة     ولنعرف أي التق>دیرین ص>واب ال ب>د م>ن اللج>وء إل>ى الس>نة       

  . r توسل الصحابة الكرام بالنبي

، أو  ، أو مكان آخراره إذا أجدبوا وقَحطوا قبع كل منھم في دترى ھل كانوا    

اللھ>>م " :  ، ث>>م دع>>وا ربھ>>م ق>>ائلین  r اجتمع>>وا دون أن یك>>ون معھ>>م رس>>ول اهللا 

  . مثًال " ، ومكانتھ لدیك اسقنا الغیث ، وحرمتھ عندك بنبیك محمد

،  لى لھ>م ، ویطلب>ون من>ھ أن ی>دعو اهللا تع>ا     ذات>ھ فع>الً   rأم كانوا یأتون النبي    

  ؟ ، ویتضرع إلیھ حتى یسقوا ، ویدعو ربھ سبحانھ بتھملط rفیحقق 

، وف>ي عم>ل    أما األمر األول فال وجود لھ إطالق>ًا ف>ي الس>نة النبوی>ة الش>ریفة        

ی>أتي ب>دلیل یثب>ت     أنلفین أو الطرقیین اخم، وال یستطیع أحد من ال y الصحابة

، ویطلبوا من اهللا  r اسم النبي أن طریقة توسلھم كانت بأن یذكروا في أدعیتھم

  .  بحقھ وقدره عنده ما یریدون

، إذ تب>ین أن   ، وتطف>ح ب>ھ كت>ب الس>نة ھ>و األم>ر الث>اني        بل الذي نجده بكث>رة    

  إنما كانت إذا رغبوا في قض>اء حاج>ة   rطریقة توسل األصحاب الكرام بالنبي 

، أي  دعو لھ>م رب>ھ  ، ویطلبوا منھ مباشرة أن ی r أو كشف نازلة أن یذھبوا إلیھ

  . لیس غیر rأنھم كانوا یتوسلون إلى اهللا تعالى بدعاء الرسول الكریم 
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 ج1اءوك ولو أنھ1م إذ ظلم1وا أنفس1ھم     {:  ویرشد إلى ذلك قولھ تبارك وتعالى   

  . ٦٤ : النساء } فاستغفروا اهللا واستغفر لھم الرسول لوجدوا اهللا توابًا رحیمًا

الذي ذكر فیھ مجيء األعرابي  ، ١ t حدیث أنسفي  جاءومن أمثلة ذلك ما    

، وعرض>ھ ل>ھ ض>نك     یخط>ب  rإلى المسجد یوم الجمعة حیث ك>ان رس>ول اهللا   

، وطلب>ھ من>ھ أن ی>دعو اهللا س>>بحانھ     ، وھ>الك ماش>>یتھم  ، وج>دب أرض>ھم   ح>الھم 

لق1د   {:  ، وھ>و ال>ذي وص>فھ رب>ھ بقول>ھ       r، فاس>تجاب ل>ھ   لینق>ذھم مم>ا ھ>م فی>ھ    

س11كم عزی11ز علی11ھ م11ا َعن11تم ح11ریص عل11یكم ب11المؤمنین    ج11اءكم رس11ول م11ن أنف 

  ، واستجاب سبحانھ دعاء نبی>ھ  لھم ربھ r، فدعا ١٢٨ : التوبة } رؤوف رحیم

  . ، وأحیا بلدھم المیت ورحم عباده ونشر رحمتھ

: ش>كا الن>اس    حیث قال>ت  ـ  رضي اهللا عنھاـ ومن ذلك ما روتھ السیدة عائشة     

، ووع>د   ف>أمر بمنب>ر فوض>ع ل>ھ ف>ي المص>لى       ، قحوط المطرr  إلى رسول اهللا

  حین بدا حاجب الش>مس  r: فخرج رسول اهللا  قالت ، الناس یومًا یخرجون فیھ

،  إنك11م ش11كوتم ج11دب دی11اركم ":  ، ث>>م ق>>ال ، فكب>>ر وحم>>د اهللا فقع>>د عل>>ى المنب>>ر

، ووع1دكم أن   ، وق1د أم1ركم اهللا أن ت1دعوه    واستئخار المطر إب1ان زمان1ھ ع1نكم   

،  ، وصلى بالن>اس  دعا اهللا سبحانھ rنھ أ، وفیھ  ٢"  الحدیث . . . یستجیب لكم

، فضحك  ، وانطلقوا إلى بیوتھم مسرعین فأغاثھم اهللا تعالى حتى سالت السیول

أش1ھد أن اهللا عل1ى ك1ل ش1يء ق1دیر،       ":  ، وق>ال  حت>ى ب>دت نواج>ذه    rالرسول 

  . " وأني عبد اهللا ورسولھ

                                                 
  ) وغیرھم . ٨٩٧) ومسلم رقم : (  ٨٩١رواة البخاري رقم : (   ١
 ) وحسنة األلباني . ١١٧٣حسن : رواة أبو داود رقم : (   ٢
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 yوزم>>ن أص>حابھ الك>>رام   rزم>ن النب>ي    فھ>ذه األحادی>ث وأمثالھ>>ا مم>ا وق>>ع      

أو بالص>الحین ال>ذي    rة أن التوس>ل ب>النبي   اتبین بم>ا ال یقب>ل الج>دال أو المم>ار    

، وعرض>ھ حال>ھ    كان علیھ السلف الصالح ھو مجيء المتوسل إلى المتوسل ب>ھ 

،  ، فیس>>تجیب ھ>>ذا ل>>ھ ، لیحق>>ق طلب>>ھ ، وطلب>>ھ من>>ھ أن ی>>دعو ل>>ھ اهللا س>>بحانھ  ل>>ھ

   . ثم اهللا سبحانھ وتعالىمن  ، ویستجیب

،  وھذا الذي بیناه من معنى الوسیلة ھو المعھود ف>ي حی>اة الن>اس واس>تعمالھم       

، فإن>>ھ  موظ>>ف م>>ثًال وأ ، فإن>>ھ إذا كان>>ت إلنس>>ان حاج>>ة م>>ا عن>>د م>>دیر أو رئ>>یس

، وینق>ل   ، ویع>رض ل>ھ حاجت>ھ فیفع>ل     یبحث عمن یعرفھ ث>م ی>ذھب إلی>ھ ویكلم>ھ    

فھذا ھو التوس>ل   ، ، فیقضیھا لھ غالبًاالمسئول شخص ھذا الوسیط رغبتھ إلى ال

: إني توسلت إلى  ، فإذا قال أحدھم ، وما یزال المعروف عند العرب منذ القدیم

،  ، لیح>دث بھ>ا األول   ، فإنما یعني أنھ ذھب إلى الث>اني وكلم>ھ ف>ي حاجت>ھ     فالن

: بحق  لھ، وال یفھم أحد من ذلك أنھ ذھب إلى األول وقال  ویطلب منھ قضاءھا

  . ، ومنزلتھ لدیك اقض لي حاجتي ) عندك الوسیط فالن (

وھكذا فالتوسل إلى اهللا ع>ز وج>ل بالرج>ل الص>الح ل>یس معن>اه التوس>ل بذات>ھ            

  ، بل ھو التوسل بدعائھ وتضرعھ واستغاثتھ بھ س>بحانھ وتع>الى   وبجاھھ وبحقھ

  " ك بنبینا فتسقینااللھم إنا منا نتوسل إلی"  t وھذا ھو بالتالي معنى قول عمر

ی>دعو لن>ا اهللا    أن، ونطلب منھ  r: كنا إذ قل المطر مثًال نذھب إلى النبي  أي   

  . جل شأنھ
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 "  وإنا نتوسل إلیك بعم نبینا فاسقنا"  tویؤكد ھذا ویوضحھ تمام قول عمر     

 ، وطلبنا منھ أن یدعو لنا ربنا r إننا بعد وفاة نبینا جئنا بالعباس عم النبي : أي

  . سبحانھ لیغیثنا

، مع   t إلى التوسل بالعباس rعن التوسل بالنبي  rترى لماذا عدل عمر     

  ؟ھومقام rشأن النبي  أمامالعباس مھما كان شأنھ ومقامھ فإنھ ال یذكر  أنالعلم 

، ف>أنى   غی>ر ممك>ن بع>د وفات>ھ     r: ألن التوسل بالنبي  أما الجواب برأینا فھو   

، ویؤمنوا  ، ویطلبوا منھ أن یدعو لھم ویشرحوا لھ حالھم rلھم أن یذھبوا إلیھ 

، وأضحى في ح>ال یختل>ف ع>ن     ، وھو قد انتقل إلى الرفیق األعلى على دعائھ

، ف>أنى لھ>م أن یحظ>وا     حال الدنیا وظروفھا مما ال یعلمھ إال اهللا سبحانھ وتع>الى 

وم1ن ورائھ1م    {:  ، وبینھم وبینھ كما قال اهللا عز شأنھ وشفاعتھ فیھم rبدعائھ 

  .١٠٠ : المؤمنون }برزخ إلى یوم یبعثون

والزمھ في  r، وھو العربي األصیل الذي صحب النبي  tولذلك لجأ عمر    

، ووافق>ھ الق>رآن ف>ي     ، وفھم دین>ھ ح>ق الفھ>م    ، وعرفھ حق المعرفة أكثر أحوالھ

 r، لقرابت>ھ م>ن النب>ي     r ، لجأ إلى توس>ل ممك>ن فاخت>ار العب>اس     مواضع عدة

، وطلب منھ أن یدعو لھ>م   ، ولصالحھ ودینھ وتقواه من ناحیة آخرى ناحیةمن 

  .  بالغیث والسقیا

، ویلج>أ إل>ى التوس>ل     rوما كان لعمر وال لغیر عمر أن یدع التوس>ل ب>النبي      

یقر  أن، وما كان من المعقول  ممكنًا rبالعباس أو غیره لو كان التوسل بالنبي 

إل>ى   rنص>راف ع>ن التوس>ل ب>النبي     ، ألن اإل عمر على ذل>ك أب>داً   yالصحابة 
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ف>ي الص>الة إل>ى     rب>النبي   اإلقت>داء نص>راف ع>ن   التوسل بغی>ره م>ا ھ>و إال كاإل   

عل>یھم ك>انوا یعرف>ون ق>در      y، ذل>ك أن الص>حابة    ، سواء بسواء بغیره اإلقتداء

  . ومكانتھ وفضلھ معرفة ال یدانیھم فیھا أحد rنبیھم 

 ق>ال   t یث الذي رواه سھل بن سعد الس>اعدي كما نرى ذلك واضحًا في الحد   

، فحان>>ت  ذھ>>ب إل>>ى بن>>ي عم>>رو ب>>ن ع>>وف لیص>>لح بی>>نھم     rأن رس>>ول اهللا " 

:  ؟ ق>>ال ، ف>>أقیم : أتص>>لي بالن>>اس ، فق>>ال ، فج>>اء الم>>ؤذن إل>>ى أب>>ي بك>>ر الص>>الة

، ف>تخلص حت>ى وق>ف     والناس في الص>الة  r، فجاء رسول اهللا  فصلى أبو بكر

، فلم>ا أكث>ر    ، وك>ان أب>و بك>ر ال یلتف>ت ف>ي الص>الة       ، فص>فق الن>اس   في الص>ف 

أن  r، فأش>>ار إلی>>ھ رس>>ول اهللا    r، ف>>رأى رس>>ول اهللا   الن>>اس التص>>فیق التف>>ت  

، فحمد اهللا عز وجل على ما أمره ب>ھ رس>ول    ، فرفع أبو بكر یدیھ أمكث مكانك

 r، وتق>دم النب>ي    ، ثم استأخر أبو بكر حتى اس>توى ف>ي الص>ف    من ذلك rاهللا 

ق>ال   " ،؟  یا أبا بكر ما منع1ك أن تثب1ت إذ أمرت1ك   " :  ، فقال ثم انصرف فصلى

  . rأبي قحافة أن یصلي بین یدي رسول اهللا  بن: ما كان ال أبو بكر

ب>أبي بك>ر    اإلقت>داء ل>م یستس>یغوا االس>تمرار عل>ى      yفأنت ترى أن الصحابة    

t  في صالتھ عندما حضر الرسولr  كما أن أبا بكر ،t   <ھ نفس>ھ  لم تطاوع

  ؟  ، لماذا لھ بذلك rعلى الثبات في مكانھ مع أمر النبي 

، ف>إذا   ، ومع>رفتھم حق>ھ وفض>لھ    ، وت>أدبھم مع>ھ   rك>ل ذل>ك لتعظ>یمھم نب>یھم        

، م>ع أنھ>م    عندما أمكن ذلك rبغیر النبي  اإلقتداءلم یرتضوا  y كان الصحابة

أیض>ًا بع>د    rبھ  ، فكیف یتركون التوسل عنھم rكانوا بدأوا الصالة في غیابھ 

بكر  ؟ وكما لم یقبل أبو ، ویلجئون إلى التوسل بغیره ، لو كان ذلك ممكنًا وفاتھ



١٧٧           األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                                                                                

،  فمن البدیھي أن ال یقبل العباس أیضًا أن یتوس>ل الن>اس ب>ھ    ، أن یؤم المسلمین

  ١ . لو كان ذلك ممكنًا rویدعوا التوسل بالنبي 

 

  الشعبي قال :  عن   

كنا بفناء الكعبة أنا و عبد اهللا بن عمر و عبد اهللا ب>ن الزبی>ر    ، لقد رأیت عجبًا   

فق>ال الق>وم بع>د أن فرغ>وا م>ن       ، و مصعب بن الزبیر و عب>د المل>ك ب>ن م>روان    

ل>>یقم ك>>ل رج>>ل م>>نكم فلیأخ>>ذ ب>>الركن الیم>>اني ویس>>أل اهللا حاجت>>ھ فإن>>ھ    :  ح>>دیثھم

 . الھجرةد اهللا بن الزبیر فإنك أول مولود ولد في قم یا عب ، یعطى من ساعتھ

  أسألك بحرمة  ، اللھم إنك عظیم ترجى لكل عظیم فقام فأخذ بالركن ثم قال :    

ولیني الحج>از ویس>لم عل>ي    أال تمیتني من الدنیا حتى ت>  شكوحرمة عر، وجھك 

 . جلسو ءالخالفة وجا

اللھ>م   ن الیم>اني فق>ال :  ب>الرك فقام حتى أخذ ، فقالوا : قم یا مصعب بن الزبیر    

أس>ألك بق>درتك عل>ى ك>ل ش>يء أال      ، إنك رب كل شيء وإلیك مصیر ك>ل ش>يء   

وج>اء  ، لع>راق وتزوجن>ي س>كینة بن>ت الحس>ین      تمیتني من ال>دنیا حت>ى ت>ولیني ا   

 . حتى جلس

                                                 
)  ، طبع111ة (  ٦٥،  ٦٣اع111ھ " لإلم111ام األلب111اني ( ص : نظ111ر : " التوس111ل أحاكم111ھ وأنوا ١

 ) . المي  ـ بیروتالمكتب اإلس
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 حت>ى أخ>ذ ب>الركن الیم>اني فق>ال :       فق>ام ، فقالوا : قم یا عب>د المل>ك ب>ن م>روان        

أس>ألك بم>ا   ، ذات النب>ت بع>د القف>ر    ، ات السبع ورب األرض>ین  اللھم رب السمو

وأس>ألك بحق>ك عل>ى    ، وأسألك بحرم>ة وجھ>ك   ، سألك عبادك المطیعون ألمرك 

وال أال تمیتن>>ي م>>ن ال>>دنیا حت>>ى ت>>ولیني ش>>رق ال>>دنیا وغربھ>>>ا         ، جمی>>ع خلق>>ك  

 . ثم جاء حتى جلس ، ینازعني أحد إال أتیت برأسھ

اللھ>م   حتى أخ>ذ ال>ركن الیم>اني ث>م ق>ال :     فقام ،  بن عمر فقالوا : قم یا عبد اهللا   

وأس>ألك بق>درتك عل>ى    ، إنك رحمن رحیم أس>ألك برحمت>ك الت>ي س>بقت غض>بك      

   . جمیع خلقك أال تمیتني من الدنیا حتى توجب لي الجنة

  قال الشعبي :    

فم>ا ذھب>ت عین>اي م>>ن ال>دنیا حت>ى رأی>>ت ك>ل رج>ل م>نھم ق>>د أعط>ى م>ا س>>أل              

  ١.  وزینت لھ، د اهللا بن عمر بالجنة وبشر عب

 

  قال ابن اسحاق :    

عاص>م ب>ن ثاب>ت ب>ن     وقات>ل  ، قتل أبا سعد بن أبي طلحة سعد بن أب>ي وق>اص      

 ، كالھم>>ا یش>>عره س>>ھمًا، قل>>ح فقت>>ل ن>>افع ب>>ن أب>>ي طلح>>ة وأخ>>اه الح>>الس أب>>ي األ

  ؟ یا بني من أصابك : ولفیأتي أمھ سالفة فیضع رأسھ في حجرھا فتق

                                                 
 ) .  ١٢٠انظر : " مجابو الدعوة " البن أبي الدینا (ص :   ١
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فن>ذرت   ، خذھا وأنا ابن أبى األقل>ح  : حین رماني یقول سمعت رجًال : فیقول   

وكان عاصم قد عاھ>د اهللا  ، أن أمكنھا اهللا من رأس عاصم أن تشرب فیھ الخمر 

  . وال یمسھ أبدًا ال یمس مشركًا

د بن سھیل فلما قتل عاصم أرادت ھذیل أخذ رأسھ لیبیعوه من سالفة بنت سع   

وكان>>ت ق>>د ن>>ذرت ح>>ین أص>>اب ابنیھ>>ا ی>>وم أح>>د ل>>ئن ق>>درت عل>>ى رأس عاص>>م    

فلم>ا حال>ت بی>نھم     ـ الزن>ابیر ـ      فمنعت>ھ ال>دبر  ، الخمر  ـ رأسھ ـ   لتشربن في قحفھ

فبعث اهللا الوادي فاحتم>ل  ، فیذھب عنھ فنأخذه ، دعوه حتى یمسي  : وبینھ قالوا

أن ال یمس>ھ مش>رك وال    هللا عھ>داً وقد كان عاصم قد أعط>ى ا ، فذھب بھ  عاصمًا

  . تنجسًا یمس مشركا أبدًا

یحف>ظ اهللا العب>د    : یقول ح>ین بلغ>ھ أن ال>دبر منعت>ھ     tفكان عمر بن الخطاب    

ف>ي حیات>ھ    أب>داً  وال یمس مشركًا، كان عاصم نذر أن ال یمسھ مشرك  ، المؤمن

  ١.  حیاتھيف  كما امتنع منھ، فمنعھ اهللا بعد وفاتھ 

 

 :  tجابر بن عبد اهللا  عن   

ف>أردت أن أرف>ع    : ق>ال  ، ث>ل ب>ھ  وق>د مُ ، جيء بأبي مسجى ، لما كان یوم أحد    

فع>ھ رس>ول   فر، ث>م أردت أن أرف>ع الث>وب فنھ>اني ق>ومي      ، الثوب فنھاني قومي 

   " . ؟ من ھذه: " فسمع صوت باكیة أو صائحة فقال ، أو أمر بھ فرفع  rاهللا 

                                                 
  .  ٤/٦٤انظر : " البدایة والنھایة " البن كثیر  ١
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ول1م تبك1ي ؟ فم1ا زال1ت المالئك1ة      : " فقالوا بن>ت عم>رو أو أخ>ت عم>رو فق>ال         

   ١" .  تظلھ بأجنحتھا حتى رفع

 

  أيضًا قال :  tوعن جابر بن عبد اهللا    

  " . ؟  یا جابر ما لي أراك منكسرًا : " فقال لي rلقیني رسول اهللا     

  . ودینًا قتل یوم أحد وترك عیاًال، یا رسول اهللا استشھد أبي  : قلت    

  " . ؟  أفال أبشرك بما لقي اهللا بھ أباك : " قال    

  . بلى یا رسول اهللا : قلت : قال    

 وأحی1ا أب1اك فكلم1ھ كفاح1اً    ، ما كلم اهللا أحدا قط إال م1ن وراء حج1اب   : " قال     

ق1ال  ، ا رب تحییني فأقتل فی1ك ثانی1ة   ی : قال ، یا عبدي تمن علي أعطك : فقال

وأنزلت ھذه  : قال ،أنھم إلیھا ال یرجعون  ،إنھ قد سبق مني  : الرب عز وجل

  ٢" .  } { وال تحسبن الذین قتلوا في سبیل اهللا أمواتا : اآلیة

 

  عن عطاء الخراساني قال :    

                                                 
  ) .  ٢٤١٧أخرجھ مسلم رقم : (  ١
 ووافقھ الذھبي . ٣/٢٠٤) وصححھ الحاكم  ٣٠١٣أخرجھ الترمذي رقم : (  ٢
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ف>ذكرت قص>ة أبیھ>ا     tن ش>ماس  فأتیت ابنة ثابت ب>ن ق>یس ب>   ، قدمت المدینة    

}  ال ترفعوا أصواتكم فوق ص1وت النب1ي  {  r على رسولھ قالت : لما أنزل اهللا

ده ففق ، } جلس أبي في بیتھ یبكي و اهللا ال یحب كل مختال فخورآیة { و، اآلیة 

و أخ>اف أن  ، فس>ألھ ع>ن أم>ره فق>ال : إن>ي ام>رؤ جھی>ر الص>وت          rرسول اهللا 

  . یكون قد حبط عملي

  " . و یدخلك اهللا الجنة بسالم ، و تموت شھیدًا ، بل تعیش حمیدًا"  قال :ف    

فرآه رجل من المسلمین في ، فلما كان یوم الیمامة مع خالد بن الولید استشھد    

و خبأه في أقصى ، منامھ فقال : إني لما قتلت انتزع درعي رجل من المسلمین 

 و جع>ل عل>ى البرم>ة رح>الً    ،  و قد أكب عل>ى ال>درع برم>ة   ،  وھو عنده العسكر

أت و إذا أتیت المدین>ة ف>  ، فآئت األمیر فأخبره و إیاك أن تقول ھذا حلم فتضیعھ 

و غالم>ي ف>الن م>ن    ، : إن عل>ي م>ن ال>دین ك>ذا و ك>ذا       rفة رسول اهللا لخلیفقل 

 . و إیاك أن تقول ھذا حلم فتضیعھ، رقیقي عتیق 

و أت>>ى أب>>ا بك>>ر ، عل>>ى م>>ا أخب>>ره  فوج>>د األم>>ر، ف>>أخبره الخب>>ر ، ق>>ال : فأت>>اه    

بعدما مات أنفذ وصیتھ غیر ثابت ب>ن ق>یس    فال نعلم أحدًا، فأخبره فأنفذ وصیتھ 

  ١ . بن شماس

 

  : قال  tعن أنس    

                                                 
 . ٩/٣٢٢، والھیثمي  ٣/٢٣٥أخرجھ الحاكم  ١

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ١٨٢

}  انفروا خفاف1ا وثق1اال  أن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى على ھذه اآلیة : {    

فقال لھ بنوه : قد غزوت ، جھزوني  وشیخًا شابًا ربي یستنفرنيفقال : أال أرى 

وغ>زوت م>ع   ، وغزوت مع أبي بكر حتى م>ات  ، حتى قبض  rمع رسول اهللا 

  عمر فنحن نغزوا عنك . 

فلم یجدوا لھ جزی>رة یدفنون>ھ فیھ>ا إال    ، فركب البحر فمات ، فقال : جھزوني    

  ١.  بعد سبعة أیام فلم یتغیر

@   @   @   @   @  

  

  

  

  yوفياتهم 

t 

  عن أبى السفر قال :   

  مرض أبو بكر ، فعاده الناس ، فقالوا : أال ندعو لك الطبیب ؟ " 

                                                 
  وقال : رواة أبو یعلى ورجالھ رجال الصحیح . ٩/٣١٣أخرجھ الھیثمي   ١
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  .   رآنيقال : قد 

  شئ قال لك ؟ فأيقالوا :  

    ١" .  فعال لما أرید إنيقال :  

  وعن عائشة قالت :   

أح>ب   ف>إن ل : " أم>ا بع>د ی>ا بنی>ة ،     لما حضر أبا بكر الوفاة جلس فتشھد ثم ق>ا 

ن>ت  ك وإن>ي بع>دى أن>ت ،    بعدى أنت ، وإن أعز الناس عل>ى فق>راً   إلى الناس غنًا

، فوددت واهللا أنك حزتھ ، وإنما ھو أخواك  ينحلتك جداد عشرین وسقا من مال

  فمن أختاى ؟  ي ،قالت : ھذان أخوا ؟ وأختاك

  ریة . أظنھا جا فإنيقال : ذو بطن ابنھ خارجة ،     

   ٢" .  أنھا جاریھ فولدت أم كلثوم يروع يف وفى روایة : قد ألقى    

  وعنھا قالت :   

  لما ثقل أبو بكر قال : أى یوم ھذا ؟   

  . ثنیناإلقلنا : یوم   

  . وبین اللیل  يأرجو ما بین فإنيقال :   

ذا ھ>  ي، فقال : إذا أنا مت فاغسلوا ث>وب قالت : وكان علیھ ثوب ردع من مشق   

  . . ثالثة أثواب  يف ينوضموا إلیھ ثوبین جدیدین ، وكفنو

                                                 
 . ١/١٠٥" صفة الصفوة " البن الجوزى انظر :   ١
 . ١/١٠٥" صفة الصفوة " البن الجوزى انظر :   ٢
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  كلھا ؟  فقلنا : أفال نجعلھا جددًا  

   ١ ، فمات لیلة الثالثاء .قال : ال ، إنما ھو للمھلة   

  قال أھل السیر :   

  rجن>ب رس>ول اهللا    إل>ى وأوصى أن تغسلھ أسماء زوجتھ فغسلتھ ، وأن یدفن   

حفرتھ ابنھ عبد الرحمن وعمر  ير والمنبر ، ونزل فعمر بین القب وصلى علیھ

   ٢ عبید اهللا ، رحمھ اهللا تعالى . وعثمان وطلحة بن

r 

  عن عمر بن میمون قال :   

إال عب>د اهللا ب>ن عب>اس غ>داة أص>یب ، وك>ان إذا       وبین عم>ر   يلقائم ما بین إني   

تق>دم فكب>ر ، وربم>ا ق>رأ      یھن خلًالمر بین الصفین قال : استووا حتى إذا لم یر ف

كعة األولى حتى یجتم>ع الن>اس ،   الر يیوسف ، أو النحل ، أو نحو ذلك ف سورة

كل>ب ، ح>ین طعن>ھ وط>ار     ال ي، أو أكلن>  يو إال أن كبر فسمعتھ یقول : قتلن> ھ افم

، إال طعن>ھ ، حت>ى    وش>ماالً  ن>اً یالعلج بسكین ذات ط>رفین ، ال یم>ر عل>ى أح>د یم    

رجال ، مات منھم سبعة ، فلم>ا رأى ذل>ك رج>ل م>ن المس>لمین       طعن ثالثة عشر

ب>د  ، فلما ظن العلج أنھ مأخوذ نحر نفسھ ، وتناول عمر بید ع طرح علیھ برنسًا

 يرأى ، وأم>>ا ن>>واح يعم>>ر فق>د رأى ال>>ذ  يال>رحمن ب>>ن ع>>وف فقدم>ھ ، فم>>ن یل>>  

 غیر أنھم فقدوا صوت عمر ، وھ>م یقول>ون : س>بحان    ، المسجد فإنھم ال یدرون
                                                 

  ) .١٣٨٧( رقم : رواة البخاري  ١
 . ١/١٠٥" صفة الصفوة " البن الجوزى انظر :   ٢
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  سبحان اهللا ، فصلى بھما عبد الرحمن بن عوف صالة خفیفة .، اهللا 

بیتھ فانطلقا معھ ، وكأن الناس لم تص>بھم مص>یبة قب>ل یومئ>ذ ،      إلىحتمل اثم    

علی>ھ ، ف>أتى بنبی>ذ فش>ربھ ، فخ>رج      ل : ال بأس ، وقائل یق>ول : أخ>اف   فقائل یقو

  ا أنھ میت .من جوفھ ، ثم أتى بلبن فشربھ ، فخرج من جرحھ ، فعرفو

یا عبد اهللا بن عمر أنظر ما عل>ى م>ن ال>دین فحس>بوه ، فوج>دوه س>بعة        : فقال

  وثمانین ألفا أو نحوه . 

بن>ى ع>دى ب>ن كع>ب ،      يوإال فس>ل ف>   ، ل عمر ف>أده م>نھم  آقال : إن وفاة مال 

المؤمنین ، فق>ل لھ>ا : یق>رأ عم>ر علی>ك الس>الم ، وال تق>ل         عائشة أم إلىوانطلق 

  لست الیوم أمیرا .  فإني، أمیر المؤمنین 

ق>>ل : یس>>تأذن عم>>ر ب>>ن الخط>>اب ، أن ی>>دفن م>>ع ص>>احبیھ ، فمض>>ى فس>>لم            

 عدة تبكى ، فقال : یقرأ علیك عمر الس>الم  واستأذن ، ثم دخل علیھا ، فوجدھا قا

وألوثرنھ  يصاحبیھ ، فقالت : كنت أریده لنفسویقول لك : یستأذن أن یدفن مع 

  . يالیوم على نفس

ه رج>ل  فأس>ند  ، ارفع>وني قیل : ھذا عبد اهللا بن عمر قد جاء . ق>ال :   فلما أقبل

  یھ ، فقال : ما لدیك ؟ إل

  .تحب یا أمیر المؤمنین أذنت  يقال : الذ

، ث>م   يمن ذلك ، فإذا أنا قبضت فاحملون إلىقال : الحمد هللا ما  كان شئ أھم 

 يإن ردتن> ، و يف>أدخلون  يتأذن عم>ر ب>ن الخط>اب ، ف>إن أذن>ت ل>      سلم وقل : یس> 
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  ١ إلى مقابر المسلمین . يفردون

  قال :   tوعن عثمان بن عفان   

ابنھ عب>د اهللا ، فق>ال ل>ھ :    حجر  يبعمر ، دخلت علیھ ورأسھ ف أنا آخركم عھدًا  

  واألرض إال سواء ؟  يفھل فخذ : قال، باألرض  يضع خد

  قول : وسمعتھ ی ،الثانیة والثالثة  يباألرض ال أم لك ، ف يقال : ضع خد  

   ٢ ، حتى فاضت نفسھ . يل إن لم تغفر يوویل أم يویل

t 

  عن مسلم أبى سعید مولى عثمان :  

راویل فش>دھا علی>ھ ـ ول>م      بس لھ ، ودعا أعتق عشرین مملوكًا tعثمان  نأ "  

 يالبارح>>ة ف>> rرأی>>ت رس>>ول اهللا  يس>>الم ـ وق>>ال : إن>>   إجاھلی>>ة وال  يیلبس>>ھا ف>>

أبا بكر وعمر ، وإنھم قالوا : اصبر ، فإنك تفط>ر عن>دنا القابل>ة ،     یتأورالمنان 

   ٣" . فنشره بین یدیھ فقتل وھو بین یدیھ ثم دعا بمصحف 

t 

م>>ا آل إلی>>ھ ، خرج>>ت    إل>>ىم>>ا أن انتھ>>ت موقع>>ة ص>>فین ، وآل أم>>ر التحك>>یم     

  .موقعة النھروان  فيالخوارج ، فقاتلھا على 
                                                 

  ) . ٣٤٩٧قم : ( أخرجھ البخاري ر  ١
 . ٣/٣٦٠أنظر : " طبقات ابن سعد " البن سعد   ٢
 وقال : رجالھ ثقات .  ٧/٢٣٢ذكره الھیثمي في " المجمع "   ٣
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تنغصت األم>ور عل>ى أمی>ر الم>ؤمنین ، واض>طرب علی>ھ جیش>ھ ،        وبعد ذلك  

وخ>>ذلوه وتخل>>و عن>>ھ ، حت>>ى ك>>ره الحی>>اة ، وتمن>>ى المم>>ات ، وذل>>ك لكث>>رة الف>>تن  

  .وظھور المحن 

  : يقول زيد بن وھب 

 :قوم من البصرة من الخوارج ، فقال منھم الجعد بن نعجة  ىعل يقدم عل "  

   .اتق اهللا یا على ، فإنك میت  

ب>>ل مقت>>ول ، ض>>ربھ عل>>ى ھ>>ذه تخض>>ب ھ>>ذه ، عھ>>د معھ>>ود ،      ي : فق>>ال عل>>    

  .  "وقضاء مقضي ، وقد خاب من افترى 

لقت>ل عل>ى    " عب1د ال1رحمن ب1ن ملج1م الم1رادى     " ویدبر أحد الخوارج ، وھ>و   

غدرًا وخیانة ، وقد كان ابن ملجم من شیعة على بالكوفة ، وشھد مع>ھ ص>فین ،   

الكت>اب فعم>ل بعم>ل أھ>ل الن>ار ، نع>وذ ب>اهللا م>ن         ، ولكن س>بق علی>ھ    وكان عابدًا

 .الخذالن 

خ>>تالف عل>ى عل>ى ، أقب>>ل عب>د ال>رحمن ب>>ن ملج>م مش>تمًال عل>>ى       فلم>ا كث>ر اإل   

ح>ي عل>ى     :السیف ، وكان على یت>ولى الت>أذین بنفس>ھ ، فك>ان إذا أراد أن یق>ول     

 الصالة ، أخرج رأسھ من طاق باب المسجد إلى السوق ، فأقب>ل اب>ن ملج>م فق>ام    

عند الطاق من خارج ، فلما أخ>رج عل>ى رأس>ھ ض>ربھ الخ>ارجي ض>ربھ أط>ار        

  .بھا طائفة من قحفھ 

وأقبلوا نحوه ، وھو یحم>ل عل>یھم حت>ى     ،قتل أمیر المؤمنین   :وتنادى الناس 

أخذوه ، وانتزعوا منھ السیف من یده وعاش على  یومھ ذل>ك  وم>ات ف>ي اللیل>ة     
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ملجم ، ورجاله ، وسملت عین>ھ ، ث>م أدرج   القابلة ، فقطعت یدا عبد الرحمن بن 

  . حرقأبردین ف في

ض>ربھ عب>د ال>رحمن ب>ن ملج>م بالكوف>ة ی>وم الجمع>ة ل>ثالث            :فیق>ول العلم>اء   

عشر بقیت من رمضان ، فبق>ى الجمع>ة والس>بت ، وم>ات لیل>ة األح>د ، وغس>لھ        

 ١  .السحر  فيابناه وعبد اهللا بن جعفر ، وصلى علیھ الحسن ، ودفن 

t 

  عن سعد بن إبراھیم عن أبیه قال :   

 يازة عبد الرحمن بن عوف عن>د ق>ائمت  جن يلقد رأیت سعد بن أبى وقاص ف"   

   ٢" . السریر ، فجعل قول : واجباله 

  عن جده أنه قال :  أبیهوعن إبراھیم بن سعد عن   

ب اب>ن ع>وف   ذھ> أطالب یقول یوم مات عبد الرحمن : سمعت على بن أبى "    

    ٣" . وسبقت رنقھا  ، فقد أدركت صفوھا

 يودفن ف>  سنة اثنتین وثالثین سنة ، وسبعین سنة ، وتوفى خمسًا  tعاش و   

  البقیع ، وصلى علیھ عثمان .

t 

                                                 
  ، والقصة موجودة في كتب التاریخ والسیرة . ٣/٣٦نظر : " طبقات ابن سعد " ا  ١ 
  . ٣/١٣٥" طبقات ابن سعد " انظر :   ٢
 ) .٢٦٣یر "  رقم (رواة الطبراني في " الكب  ٣
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  عن مصعب بن سعد أنه قال :

 ، فقال : إلىفبكیت ، فرفع رأسھ  ،، وھو یقضى  يحجري كان رأس أبى ف 

  أى بنى ما یبكیك ؟ 

  قلت : لمكانك وما أرى بك . 

   ١ من أھل الجنة . يوإن ،أبدا  يقال : ال تبك فإن اهللا ال یعذبن

  وعن الزھري :  

 يدعا بخلق جبة ص>وف ، فق>ال : كفن>ون   أن سعد بن أبى وقاص لما احتضر ،   

    ٢ لقیت المشركین فیھا یوم بدر ، وإنما خبأتھا لھذا الیوم . يفیھا ، فإن

  وعن أم سلمة أنھا قالت :  

فأدخ>>ل علیھ>>ا ، جعل>>ت تبك>>ى وتق>>ول : بقی>>ة    لم>>ا م>>ات س>>عد وج>>ئ بس>>ریره ،     

   ٣.  rأصحاب رسول اهللا 

قصره بالعقیق على عشرة أمیال م>ن المدین>ة ، فحم>ل عل>ى رق>اب       يومات ف

لمدین>ة ،  المدینة وصلى علیھ مروان بن الحكم ، وھ>و یومئ>ذ وال>ى ا    إلىالرجال 

   ٤حجرھن ، ودفن بالبقیع .  يف  r يصلى علیھ أزواج النبثم 

t 
                                                 

 . ٣/١٠٤" الطبقات " البن سعد   ١
 ) .٣١٦، والطبراني في الكبیر ( ٣/٤٩٦أخرجھ الحاكم   ٢
  . ١/١٢٣" سیر أعالم النبالء " للذھبي   ٣
 . ١/١٤٧" صفة الصفوة " البن الجوزى   ٤
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  عن طارق بن شھاب قال : 

فق>الوا : أبش>ر ی>ا أب>ا عب>د اهللا ، إخوان>ك        rنفر من أص>حاب النب>ي    جاء خبابًا

أقواما  يكرتمونجزع ، ولكن ذ يفبكى ، وقال : أما إنھ لیس ب ، تقدم علیھم غدًا

أخ>>اف أن ي ، وإن>> ي، وإن  أولئ>>ك مض>>وا ب>>أجورھم كم>>ا ھ>> ن>>ًاإخوا يوس>>میتم ل>>

  . یكون ثواب ما تذكرون من تلك األعمال ما أوتینا بعدھم .

  بن سلمه قال : اوعن أبى وائل شقیق 

ھ>ذا الت>ابوت ثم>انین     يمرض>ھ فق>ال : إن ف>    يدخلنا عل>ى خب>اب ب>ن األرت ف>    

م>ا   ثم بك>ى فقی>ل :   ،ئل ا خیط ، وال منعتھا من ساألف درھم ، واهللا ما شددت لھ

  ؟یبكیك 

مض>وا ول>م تنقص>ھم ال>دنیا ش>ئ ، وإن>ا بقین>ا بع>دھم          يفقال : أبك>ى أن أص>حاب     

  . . إال التراب . حتى ما نجد موضعًا

وت>>وفى خب>>اب بالكوف>>ة س>>نة س>>بع وثالث>>ین ، وھ>>و اب>>ن ث>>الث وس>>بعین س>>نة ،  

قب>ر  وصلى علیھ على بن أبى طالب حین منصرفھ م>ن ص>فین ، وھ>و أول م>ن     

   ١ بظھر الكوفة .

t 

  عن محمود بن لبید قال : 

 " ، رفی11دة"  :لم>>ا أص>>یب أكح>>ل س>>عد فثق>>ل ، حول>>وه عن>>د ام>>رأة یق>>ال لھ>>ا      
                                                 

 . ١/١٧٦" صفة الصفوة " البن الجوزى   ١



١٩١           األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                                                                                

كی>>ف أص>>بحت ، وكی>>ف   :إذا م>>ر ب>>ھ یق>>ول   rالنب>>ي  انفك>> ،ت>>داوى الجرح>>ى  

  أمسیت ؟

ملوه  بن>ى عب>د   نقل>ھ قوم>ھ فیھ>ا وثق>ل ، ف>احت      الت>ي حتى كانت اللیلة  ، فیخبره 

انطلق>>>وا ب>>>ھ ،  فخ>>>رج  :، فقی>>>ل  r من>>>ازلھم ، وج>>>اء رس>>>ول اهللا إل>>>ىاألش>>>ھل 

وخرجنا معھ ، وأرع حتى تقطعت شسوُع نعالنا ، وسقطت أردیتنا ، فشكا ذل>ك  

فتغس1لھ كم1ا غس1لت     ، أخ1اف أن تس1بقھ المالئك1ة   ي إن1 إلیھ أص>حابھ ، فق>ال : "   

  مھ تبكیھ وتقول :البیت ، وھو یغسل ، وأ إلى" فانتھى حنظلة 

  داــــــــــویل أم سعد سعدا          حزامة وِج

  " ثم خرج بھ .  كل باكیة تكذب إال أم سعد: "  r فقال

ما قال : "  ،أخف علینا منھ  قال : یقول لھ القوم : ما حملنا یا رسول اهللا میتًا

، وقد  یمنعھ أن یخف وقد ھبط من المالئكة كذا وكذا لم یھبطوا قط قبل یومھم

   ١ " . حملوه معكم

  وعن جابر قال :  

قال : فلما ص>لى   ،سعد بن معاذ حین ُتوفى  إلىیوما  r خرجنا مع رسول اهللا  

 قبره ، وسوى علی>ھ ، س>بح رس>ول اهللا تس>بیحاً     ي، ووضع ف r علیھ رسول اهللا

  .ثم كبر فكبرنا  ، طویال

لق1د تض1ایق عل1ى ھ1ذا     فقیل : یا رس>ول اهللا ، ل>م س>بحت ث>م كب>رت ؟ ق>ال : "          

                                                 
 . ٢/٢٨٧ھ األرنؤوط في " السیر " ، وحسن ٣/٨" طبقات ابن سعد " انظر :   ١
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   ١.  " العبد الصالح قبره حتى فرجھ اهللا عز وجل عنھ

t 

  عن أبى ظبیة قال :  

  ى ؟ ، فعاده عثمان ، وقال : ما تشتك مرض عبد اهللا  

  . . . يقال : ذنوب  

  قال : فما تشتھى ؟   

  . . رحمھ ربى  قال :  

  قال : أال آمر لك بطبیب ؟     

   ي . . قال : الطبیب قد أمرضن    

  قال : أال آمر لك بعطاء ؟     

  فیھ . يقال : ال حاجة ل    

  ٢ .بالمدینة ودفن بالبقیع   tومات     

t 

  ذكر أبي نعیم في " الحلیة " :   

                                                 
 وصححھ .  ٣/٢٠٦، والحاكم  ٣/٣٦٠رواة أحمد   ١
 . ١/٤٩٨" سیر أعالم النبالء " للذھبي   ٢
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ف>أتي   ، انظ>روا أص>بحنا   : أن>ھ لم>ا حض>ره الم>وت ق>ال       tمعاذ بن جب>ل  أن 

  .  لم تصبح: فقیل 

حتى أتي في بعض ذل>ك   ، لم تصبح : فأتي فقیل لھ ، انظروا أصبحنا : فقال 

 مرحب>>ًا ، رإل>>ى الن>>اأع>>وذ ب>>اهللا م>>ن لیل>>ة ص>>باحھا    : ق>>ال ، ق>>د أص>>بحت  : فقی>>ل

اللھم إني ق>د كن>ت أخاف>ك     ، حبیب جاء على فاقة ، بیزائر مغ مرحبًا ، بالموت

ال>دنیا وط>ول البق>اء فیھ>ا      اللھ>م إن>ك تعل>م أن>ي ل>م أك>ن أح>ب        ، فأنا الیوم أرج>وك 

ومكابدة الس>اعات   ، ولكن لظمأ الھواجر، وال لغرس األشجار  ، لجري األنھار

   ١.  ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر

 

t 

  يرويھا لنا وحشي بن حرب فیقول : 

ی>وم   لجبیر بن مطعم ، وك>ان عم>ھ طعیم>ھ ب>ن ع>دى ق>د أص>یب        كنت غالمًا"   

إن قتل>ت حم>زة ع>م      :جبی>ر  يأح>د ، ق>ال ل>    إل>ى بدر ـ قتل ـ فلم>ا س>ارت ق>ریش      

  .  النبي بعمى فأنت عتیق 

فخرجت مع الناس ، وكنت رجًال حبشیًا أقذف بالحربة ق>ذف الحبش>ة ،     :قال   

، فلم>ا التقی>ا الن>اس خرج>ت أنظ>ر حم>زة واتبص>ره ، حت>ى          قلما أخطئ بھا شیئًا

ثل الجمل األورق ، یھد الناس بسیفھ ھدا ، ما یقوم ل>ھ  رأیتھ في عرض الناس م
                                                 

 . ١/٢٣٩" حلیة األولیاء " ألبي نعیم   ١
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إذا  ، لھ ، أریده وأستتر منھ بش>جره أو حج>ر لی>دنو من>ى     ألتھیأشئ ، فواهللا إني 

ھل>>م ی>>ا اب>>ن مقطع>>ة  : ، فلم>>ا رآه حم>>زة ق>>ال ىتق>>دمني إلی>>ھ س>>باع ب>>ن عب>>د الع>>ز

     .البظور

، حت>>ى إذا فض>>ربھ ض>>ربھ ك>>أن م>>ا أخط>>أ رأس>>ھ ، فھ>>ززت حربت>>ي       :ق>>ال   

رضیت منھا ، دفعتھا علیھ ، فوقعت في ثنتھ ، حت>ى خرج>ت م>ن ب>ین رجلی>ھ ،      

وذھ>>ب لین>>وء نح>>وى ، فغل>>ب ، وتركت>>ھ وإیاھ>>ا حت>>ى م>>ات ، ث>>م أتیت>>ھ فأخ>>ذت      

المعس>كر ، فقع>دت فی>ھ ، ول>م یك>ن ل>ي بغی>ره حاج>ھ ،          إل>ى حربتي ، ثم رجع>ت  

   .وإنما قتلتھ ألعتق 

مك>ة ھرب>ت     rحت>ى إذا أفت>تح رس>ول اهللا    فلما قدمت مكة أعتق>ت ، ث>م أقم>ت   

لیس>لموا     rرس>ول اهللا  إل>ى الطائف ، فمكثت بھا ، فلما خرج وف>د الط>ائف    إلى

 :رج>ل   يإذ قال ل>  يذلك من ھم يلف يبالیمن ، فواهللا إن ألحق بالشام أو  :فقلت

  .نھ واهللا ما یقتل أحدا من الناس دخل دینھ ، وتشھد شھادتھ إویحك 

المدینة ، فلم یرعھ   rك ، خرجت حتى قدمت على رسول اهللافلما قال لي ذل

  .  قائمًا على رأسھ أتشھد بشھادة الحق  بيإال 

  .  "! وحشى " :قال  يفلما رآن 

  .  نعم یا رسول اهللا  :قلت  
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فحدثت>ھ ، فلم>ا فرغ>ت م>ن       :، ق>ال   " كی1ف قتل1ت حم1زة    يأقعد حدثن " قال  

، فكنت أتنكب رس>ول    "فال أرینك ویحك غیب عنى وجھك ،"    rحدیثي قال

 ١  .ـ لئال یراني ، حتى قبضھ اهللا ـ آي توفاه ، حیث كان r  اهللا

t 

   قالت عائشة بنت سعد :   

جاءن>>ا رس>>ول عثم>>ان ، ونح>>ن بقص>>رنا عل>>ى عش>>رة أمی>>ال م>>ن المدین>>ة ، أن       

و ھری>رة م>ن الس>>مرة ،   العب>اس ق>د ت>وفى ، فن>>زل أب>ى وس>عید ب>>ن زی>د ون>زل أب>>       

كث>رة الن>اس ، غلبن>ا    من  ما قدرنا آن ندنو من سریره  :فجاءنا أبى بعد یوم فقال

  ٢ .  "علیھ ، وكنت أحب حملھ

t 

  قال ابن كثیر : 

ویق>ال : إن>ھ    ،ل>ى الش>ام للغ>زو    إبالل فیمن خرج  كان r لما توفى رسول اهللا

  ٣ ، واألول أصح وأشھر .قام یؤذن ألبى بكر أیام خالفتھ 

یلح>ق فی>ھ بالحبی>ب       يینتظ>ر الی>وم ال>ذ    ، ، زاھ>داً  ب>الد الش>ام عاب>داً    يوظل ف> 

    . وأصحابھ

                                                 
  . ٥١٦ /٢تاریخھ  يف ي) ، والطبر٤٠٧٢( رقم : رواة البخارى  ١ 
 . ٤/٣٢ " الطبقات ي "ابن سعد ف  ٢ 
 . ٥/٢٨٩" البدایة والنھایة " : انظر   ٣

                     األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                ١٩٦

  قال سعید بن عبد العزیز : 

  .   وصحبھ  ة محمدًابنلقى األح لما احتضر بالل قال : غدًا

  ویاله !  قال : تقول امرأتھ : وا    

   ١.  ! فقال : وافرحاه    

t 

    :عن میمون بن مھران قال

ش>>ھدت جن>>ازة عب>>د اهللا ب>>ن عب>>اس بالط>>ائف ، فلم>>ا وض>>ع لیص>>لى علی>>ھ ج>>اء  

فالتمس فل>م یوج>د ، فلم>ا س>وى علی>ھ س>معنا        ، طائر أبیض حتى دخل في أكفانھ

  . } یا أیتھا النفس المطمئنةوال نرى شخصھ یقول : {  ، نسمع صوتھ صوتًا

   ، بن عبد اهللا وفاة ابن عباس صفق بإحدى یدیھ على األخرى ولما بلغ جابر   

م>ات أعل>م الن>اس ، وأحل>م الن>اس ، ولق>د أص>یبت ھ>ذه األم>ة مص>یبة ال             :وق>ال 

  ٢  .فرضي اهللا عنھ ، ترتق 

  .توفى بالطائف سنة ثمان وستین ، وھو ابن إحدى وسبعین سنة و

 t  

                                                 
 .١/٣٥٩"  أعالم النبالء سیرانظر : "   ١
  ٣/٣٥٧" صفة الصفوة " ابن الجوزى ، السیر  ٢ 
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لم>ا حل>ق الح>الق رأس>ھ قط>ع ثؤل>وًال ك>ان ف>ي         حج أبو سفیان ب>ن الح>ارث ، ف  

رأسھ ، فلم یزل مریضًا منھ حت>ى م>ات بع>د مقدم>ة م>ن الح>ج ، س>نة عش>رین ،         

 ١  .دار عقیل بن أبى طالب ، وصلى علیھ عمر بن الخطاب  يودفن ف

t 

أخرجوني إلى الصحراء لعل>ى أنظ>ر ف>ي      :لما احتضر الحسن بن على ، قال   

اللھ>م إن>ي احتس>بت نفس>ي       :ـ یعنى اآلیات ـ فلما أخرج بھ ، ق>ال  ت السماءملكو

 ٢ .عندك فإنھا أعز األنفس على ، فكان ما صنع هللا عز وجل أنھ احتسب نفسھ

    :وعن أبى حازم قال

إال أن   rدفن>ي عن>د أب>ى ، یعن>ى النب>ي      إ  :حتض>ر الحس>ن  ق>ال للحس>ین    الما 

المسلمین ، فلما قبض ، تسلح الحسین ، وجمع تخافوا الدماء ، فادفني في مقابر 

  . موالیھ 

أنشدك اهللا ووصیھ أخیك ، فإن القوم لن یدعوك حتى یكون   :فقال أبو ھریرة   

  . بینكم دماء ، فدفنھ بالبقیع 

أرأیتم لو جئ بابن موسى لیدفن مع أبیھ ، فمنع ، أكانوا ق>د    :فقال أبو ھریرة

  ظلموه ؟

   .نعم  : فقالوا

                                                 
  . ٦/١٤٤ " أسد الغابة" ،  ٤/١/٣٤ " طبقات ابن سعدانظر : "  ١ 
 ٢/٣٨" حلیة األولیاء انظر : "   ٢ 
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 .قد جئ لیدفن مع أبیھ   rفھذا ابن نبي اهللا   :قال

واهللا م>ا كن>ت     :قات>ل اهللا م>روان ، ق>ال     :قال أبو ھریرة مرة یوم دفن الحس>ن    

 .، وقد دفن عثمان بالبقیع   rألدع ابن أبى تراب یدفن مع رسول اهللا 

    :وعن ابن عمر قال

، وال تس>فك  أت>ق اهللا ، وال تث>ر فتن>ة      :حضرت موت الحسن ، فقل>ت للحس>ین  

  . أخاك إلى جنب أمھ ، فإنھ قد عھد بذلك إلیك ادفنالدماء ، 

یا   :وروینا من وجوه أن الحسن لما احتضر، قال للحسین  :قال ابن عبد البر   

، أستشرف لھذا األمر ، فصرفھ اهللا عنھ    rإن أباك لما قبض رسول اهللا  :آخى

عن>>ھ إل>>ى عم>>ر ، فلم>>ا    فلم>>ا احتض>>ر أب>>و بك>>ر ، تش>>رف أیض>>ا لھ>>ا ، فص>>رفت    

احتضر عمر ، جعلھا شورى ، أبى أحدھم ، فلم یشك أنھا ال تع>دوه ، فص>رفت   

عنھ إلى عثمان ، فلما قبل عثمان ، بویع ، ثم نوزع حتى جرد السیف وطلبھا ، 

فم>>ا ص>>فا ل>>ھ منھ>>ا ش>>ئ ، وأن اهللا م>>ا أرى أن یجم>>ع اهللا فین>>ا آھ>>ل البی>>ت النب>>وة     

خفك س>>فھاء أھ>>ل الكوف>>ة ف>>أخرجوك ، وق>>د كن>>ت والخالف>ة ، ف>>ال أع>>رف م>>ا اس>>ت 

نعم ، وأن>ى ال أدري لع>ل ذل>ك      :طلبت إلى عائشة أن أدفن في حجرتھا ، فقالت

كان منھا حیاء ، فإذا ما مت فاطلب ذلك إلیھا ، وما أظن الق>وم إال س>یمنعونك ،   

 .فان فعلوا ، فادفني في البقیع 

    .نعم وكرامة  :فلما مات قالت عائشة    

، منع>>وا  واهللا ال ی>>دفن ھن>>اك أب>>دًا ،ك>>ذب وك>>ذبت :  فبل>>غ ذل>>ك م>>روان ، فق>>ال    

عثم>>ان م>>ن دفن>>ة ف>>ي المقب>>رة ، ویری>>دون دف>>ن الحس>>ن ف>>ي بی>>ت عائش>>ة ، فل>>بس  
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الحسین ومن معھ السالح ، واستألم مروان أیضا في الحدید ، ثم قام ف>ي إطف>اء   

 ١ .الفتنة أبو ھریرة 

    :قال جويرية بن أسماء

تحم>ل    :رج>وا جن>ازة الحس>ن ، حم>ل م>روان س>ریره ، فق>ال الحس>ین        لم>ا أخ 

  .أما واهللا لقد كنت تجرعھ الغیظ    !سریره

  ٢  .كنت أفعل ذلك بمن یوازن حلمھ الجبال  :قال 

t 

  : عن النزال بن سبرة قال 
  : ماذا قال حذیفة عند موتھ ؟  األنصاريقلت ألبى مسعود     

  .  النار . ثالثًا إلىباهللا من صباح  وذعال : لما كان عند السحر ، قال : أق    

حتى أبدل بھم>ا   ن أبیضین ، فإنھما لن یتركا إال قلیًالیثوب يثم قال : اشتروا ل   

   ٣ قبیحا . خیر منھما ، أو أسلبھما سلبًا

مرض>ھ   يمن دخل عل>ى حذیف>ة ف>    يزیاد مولى ابن عیاش ، قال : حدثنوعن 

وأول ی>وم م>ن اآلخ>رة     ، مات فیھ فقال : لوال أنى أرى ھذا الیوم آخ>ر ی>وم   يالذ

لم أتكلم بھ ، اللھم إنك تعلم أنى كنت أحب الفقر على الغنى ، وأح>ب الذل>ة عل>ى    

                                                 
 .١/٣٧٧ستیعاب " البن عبد البر " اإلانظر :  ١
 .٣/٢٧٥،٢٧٦ر : " سیر أعالم النبالء " نظا ٢
 . ٣/٣٨١انظر : " المستدرك " للحاكم   ٣
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  ١ ال أفلح من ندم . على الحیاة ، حبیب جاء على فاقة العز ، وأحب الموت

  ٢ بأربعین یوما . ة ست وثالثین من الھجرة بعد عثمانسنوكانت وفاتھ 

t 

  قال محمد بن سیرين :   

ث>م یقل>ب وجھ>ھ ویض>ع      ، جعل معاوی>ة لم>ا احتض>ر یض>ع خ>ده عل>ى األرض        

ر أن ف11إن اهللا ال یغكتاب>>ك : {  ير ویبك>>ى ویق>>ول : اللھ>>م إن>>ك قل>>ت ف>> الخ>>د اآلخ>>

  .  } یشرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء

   ٣ ن شئت أن تغفر لھ .فیم ياللھم اجعلن 

  قال :  tوعن ابن عباس   

 يعل>ى الص>فا ، وإن>    rن>ت م>ع رس>ول اهللا    ك يلما احتضر معاوی>ة ، ق>ال : إن>     

ذا موض>ع ك>ذا وك>ذا ، ف>إ     ي، فأخذت من شعره وھو ف ـ مقص ـ   دعوت بمشقص

   ٤ . يومنخر يفخذوا ذلك الشعر ، فاحشوا بھ فم أنا مت ،

  ن مھران عن أبیه :وعن عبد األعلى بن میمون ب  

فنزع قمیصھ وكس>انیھ ،    rأن معاویة أوصى فقال : كنت أوضئ رسول اهللا   

                                                 
 . ١/٢٥٦" صفة الصفوة " البن الجوزى انظر :   ١
 . ٦/٢٦٢" مختصر تاریخ دمشق " انظر :   ٢
 . ٥/٦٤٧" البدایة والنھایة " انظر :   ٣
، ومس11لم  ٣/٤٨٤ش11عره بمش11قص ثاب11ت عن11د البخ11ارى      rوتقص11یره ع11ن رس11ول اهللا    ٤
)١٢٤٦. ( 
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،  يالقمیص عل>ى جل>د   يفإذا أنا مت ، فألبسون فرفعتھ ، وخبأت قََََََََالمة أظفاره ،

  ١ ببركتھا . ني، فعسى اهللا أن یرحم يعین يالقالمة مسحوقة ف واجعلوا

  وقال أبو ابن العالء :  

  قیل لھ : أال توصى ؟  ما احتضر معاویةل  

فقال : اللھم أقل العثرة ، وأعف عن الزلة ، وتج>اوز بحلم>ك ع>ن جھ>ل م>ن ل>م        

  یرج غیرك ، فما ورائك مذھب . 

   وقال :

  ٢. تحاذر بعد الموت أدھى وأفظع يوالذ    وتـــــــالم الموت ال منجى من ھو

t  

  عن سلم  بن بشیر :   

  .مرضھ  ين أبا ھریرة بكى فأ  

  قیل : مایبكیك ؟     

، وأن>ى   ي، وقل>ة زاد  يى دنیاكم ھذه ، ولكن على بع>د س>فر  قال : ما أبكى عل   

  ٣ .يیؤخذ ب صعود ، ومھبطھ على جنة أو نار ، وفال أدرى أیھما يأمسیت ف

  وعن المقبرى قال :     
                                                 

 . ٢/٣٢٣" تاریخ اإلسالم " للذھبي انظر :   ١
 . ٣/١٦٩" السیر " للذھبي انظر :   ٢
 . ٤/٣٣٤" الطبقات " البن سعد انظر :   ٣
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  اهللا یا أبا ھریرة . شكواه ، فقال : شفاك  يدخل مروان على أبى ھریرة ف    

  أحب لقائك ، فأحب لقائى . يفقال : اللھم إن    

   ١قال : فما بلغ مروان أصحاب القطا ، حتى مات . 

t 

  قال :  tعن أنس   

  .الموت ، فبكى دخل سعد وابن مسعود على سلمان عند     

          ك ؟ یفقیل لھ : ما یبك    

لیكن بالغ أحدكم م1ن  : " قال  ، لم نحفظھ r ینا رسول اهللاعھده إلقال : عھد    

  ."  الدنیا كزاد الراكب

حكم>ك إذا حكم>ت ، وف>ى قس>مك إذا قس>مت ،       يوأما أنت ی>ا س>عد ف>اتق اهللا ف>    

  وعند ھمك إذا ھممت .

  قال ثابت : 

  ٢ . عة وعشرین درھما نفیقة كانت عندهأنھ ما ترك إال بض يفبلغن

  ان أنھا قالت : وعن بقیرة امرأة سلم    

 يھ لھ>ا أربع>ة أب>واب ، فق>ال : افتح>     علیة ل يوھو ف يلما حضره الموت دعان   

                                                 
  . ١٩/١٣٢٨" تاریخ دمشق " البن عساكر انظر :   ١
 وصححھ ووافقھ الذھبي .  ٤/٣١٧) ، والحاكم ٤١٠٤رواة ابن ماجھ (  ٢
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،   ال أدرى من أى ھذه األبواب یدخلون على الیوم زوارًا يھذه األبواب ، فإن ل

، فاطلع>ت علی>ھ    يانضحیھ ح>ول فراش>   ثم ، تور يثم دعا بمسك فقال : أدیفیھ ف

   ١ فكأنھ نائم على فراشھ . فإذا ھو قد أخذ روحھ ـ مات ـ

t 

  عن موسى الطلحي قال :   

فقی>>ل ل>>ھ : ل>>و أمس>>كت ورفق>>ت  ،  ش>>دیدًا قب>>ل موت>>ھ اجتھ>>اداً  ياجتھ>>د األش>>عر   

    ؟ بنفسك

  ،س مجراھا ، أخرجت جمیع ما عن>دھا  قال : إن الخیل إذا أرسلت فقاربت رأ  

   ٢ بقى من أجلى أقل من ذلك . يوالذ

t 

  عن خارجة بن زيد بن ثابت :   

رت>>ھ أن عثم>>ان ب>>ن  ـ أخب   rـ>> ام>>رأة م>>ن نس>>ائھم بایع>>ت النب>>ي     ءالأن أم الع>>   

  حیث اقترعت األنصار على سكنى المھاحرین . ، السكنى يمظعون طار لھم ف

 يفاش>>تكى عثم>>ان عن>>دنا فمرض>>تھ حت>>ى ت>>وفى ، وجعلن>>اه ف>> قال>ت أم الع>>الء :    

ـ عثم>ان ب>ن   فقلت : رحم>ھ اهللا علی>ك أب>ا الس>ائب         rي نبابھ ، فدخل علینا الأثو

                                                 
 .  ٩/٣٤٤و الھیثمي في " المجمع "  ، ١/٢٠٨" الحلیة " ألبي نعیم :  نظرا  ١
ص  ٦٠ - ٤١وت1اریخ اإلس1الم ( ح1وادث س1نة      ، ٣٩٣/  ٢ " سیر األع1الم  " الخبر في  ٢
)١٤٥ ( . 
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  علیك لقد أكرمك اهللا . يمظعون ـ شھادت

  .؟ "  وما یدریك أن اهللا أكرمھ: "  rي نبفقال ال  

  یا رسول اهللا فمن ؟  يأنت وأم يقالت : قلت : ال أدرى بأب  

ألرج11و ل11ھ الخی11ر ، وم11ا   يواهللا إن11 أم11ا ھ11و فق11د ج11اءه واهللا الیق11ین ، ق>>ال : "   

   . " يأدرى واهللا وأنا رسول اهللا ما یفعل ب

فنمت فرأیت لعثم>ان   ،ذلك  يبعده ، قالت : فأحزنن قالت : فواهللا ال أزكى أحدًا  

   ١.  " ذلك عملھفقال : "  تجرى ، فجئت رسول اهللا وأخبرتھ عینًا

ن وھ>و می>ت ، ودموع>ھ    قبل عثمان ب>ن مظع>و    rوعن عائشة أن رسول اهللا   

   ٢ تسیل على خد عثمان بن مظعون .

  وعن أبى النضر قال :   

ذھب1ت ول1م تل1بس    : "  rلما مر بجن>ازة عثم>ان ب>ن مظع>ون ق>ال رس>ول اهللا          

   ٣.  ـ أى من الدنیا ـ " منھا بشئ

  وعن المطلب بن عبد اهللا قال :   

م تل11ك الص11خرة ، ھل11"  عثم>>ان ب>>ن مظع>>ون ، ق>>ال لرج>>ل : rلم>>ا دف>>ن النب>>ي    

فق>ام   " ، يأعرف1ھ بھ1ا ، أدف1ن إلی1ھ م1ن دفن1ت م1ن أھل1         ی1ك فاجعلھا عن1د قب1ر أخ  

 يبی>اض س>اعد   إل>ى نظ>ر  ا يحدث>ھ ـ فلك>أن     ي، فقال ـ یعنى ال>ذ  الرجل فلم یطقھا 

                                                 
 ) . ٣٩٢٩رواة البخاري رقم : (   ١
 ) ، وقال : صحیح . ٩٨٩رواة الترمذي رقم : (  ٢
 ) مرسًال .١٦٦رواة مالك (  ٣



٢٠٥           األنباء المستطابة من حیاة الصحابة                                                                                                                                

   ١ حین احتملھا ، حتى وضعھا عند قبره .  rرسول اهللا 

t 

  :  قال عن معاوية بن قرة 

  الدرداء اشتكى فدخل علیھ أصحابھ فقالوا : ما تشتكى ؟ أن أبا   

  .  يقال : أشتكى ذنوب  

  قالوا : فما تشتھى ؟   

  قال : أشتھى الجنة .   

  قالوا : أفال ندعو لك طبیبا ؟   

  . يأضجعن يقال : ھو الذ  

خالف>ة عثم>ان ب>ن     يى أرض دمشق س>نھ اثنت>ین وثالث>ین ف>    وفاضت روحھ عل  

  ٢ عفان .

t 

أن  إال يل>  مظان>ھ فل>م یق>در    يالوفاة قال : لقد طلب>ت القت>ل ف>   لما حضرت خالد   

بتھ>ا   بعد التوحید من لیل>ھ  يشئ أرجى عند يوما من عمل ، يأموت على فراش

  ننتظر الصبح حتى نغیر على الكفار . يوأنا متترس ، والسماء تھلن

                                                 
  الذھبيوسنده حسن ، لكنھ مرسل كما قال  ٣/٤١٢ والبیھقي،  )٣٢٠٦(بو داود واة أر  ١
 " صفوة الصفوة " البن الجوزي . انظر :   ٢
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  .سبیل اهللا ي، فاجعلوه عده ف يوفرس يسالح إلىثم قال : إذا مت ، فانظروا 

جنازت>>ھ ، ف>>ذكر قول>>ھ : م>>ا عل>>ى آل الولی>>د أن    يفلم>>ا ت>>وفى ، خ>>رج عم>>ر ف>>  

   ١ أو لقلقة . نقعًا یكن یسفحن على خالد من دموعھن ما لم

  وعن نافع قال :  

لما مات خالد لم یدع إال فرس>ھ وس>الحھ وغالم>ھ ، فق>ال عم>ر : رح>م اهللا أب>ا           

   ٢ ا ظننا بھ .سلیمان ، كان على م

t 

  عن عوانة بن الحكم قال :   

كی>ف ال یص>فھ ؟    جبا لمن نزل بھ الموت وعقلھ معھقال عمر بن العاص : ع   

  فلما نزل بھ الموت ، ذكره ابنھ بقولھ ، وقال : صفھ . 

كأن  يسأصف لك ، أجدن يى ! الموت أجل من أن یوصف ، ولكنقال : یا بن   

یخرج  يكأن نفس يالشوك ، وأجدن يجوف ي، وكأن ف يعلى عنق ىوجبال رض

     ٣ من إبرة .

  وعن ثابت البناني قال :   

أدخل وج>وه أص>حابك    : فقال لصاحب شرطتھ، كان عمرو على مصر فثقل    

                                                 
 . ٣/٧٣" اإلصابة " انظر :   ١
 . ٧/١٢١" الطبقات " البن سعد انظر :   ٢
 . ٤/٢٦٠" الطبقات " البن سعد انظر :   ٣
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مثل>ك   : فقالوا ، ھا قد بلغت ھذه الحال ردوھا عني : فلما دخلوا نظر إلیھم وقال

  .   ھذا أمر اهللا الذي ال مرد لھ ، أیھا األمیر یقول ھذا

فلم یزل یقولھا حتى ، ال إلھ إال اهللا  ، قد عرفت ولكن أحببت أن تتعظوا : قال   

       . مات

  وعن الحسن قال :   

امنعوني م>ن الم>وت    : بلغني أن عمرو بن العاص دعا حرسھ ثم الموت فقال   

  .  ما كنا نحسبك تكلم بھذا : قالوا

ق>ط یمنعن>ي    وألن أكون ل>م أتخ>ذ م>نكم رج>الً     ، لتھا وإني ألعلم ذلكقد ق : قال   

فی>ا وی>ح اب>ن أب>ي طال>ب إذ یق>ول ح>>رس        ، م>ن الم>وت أح>ب إل>ي م>ن ك>ذا وك>>ذا      

وإن ال  ، وال عزی>>ز فأنتص>>ر ، اللھ>>م ال ب>>ريء فأعت>>ذر  : ث>>م ق>>ال ، ام>>رءا أجل>>ھ

    . تدركني منك رحمة أكن من الھالكین

  عن عبد اهللا بن عمرو : و  

ثم جففني في ث>وب ث>م اغس>لني     ، إذا مت فاغسلني غسلة بالماء أوصاهأن أباه   

ث>م اغس>>لني الثالث>ة بم>اء فی>ھ ك>افور ث>م جففن>>ي        ، ث>م جففن>ي   ، الثانی>ة بم>اء ق>راح   

ث>م إذا أن>ت حملتن>ي عل>ى الس>ریر       ، وزر عل>ي ف>إني مخاص>م    ، وألبسني الثیاب

إن مق>دمھا للمالئك>ة وخلفھ>ا    فوكن خلف الجنازة  ، فامش بي مشیا بین المشیتین

  . فإذا أنت وضعتني في القبر فسن علي التراب سنًا ، دمآلبني 

 ف>ال ب>ريء فأعت>ذر وال    ، ونھیتن>ا فركبن>ا   ، فأض>عنا  مرتن>ا أاللھم إن>ك   : ثم قال   
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   ١.  وما زال یقولھا حتى مات ، ولكن ال إلھ إال أنت ، عزیز فأنتصر

t 

الحجاج وھو یخطب فقال : یا ع>دو اهللا !! اس>تحل    إلىأنھ قام  : عمر عن ابن   

  حرم اهللا ، وخرب بیت اهللا .

  قد خرف .  فقال الحجاج : یا شیخًا

فلما صدر الناس ، أمر الحجاج بعض مسودتھ فأخذ حربھ مسمومة وض>رب  

  ومات بمكة ودفن بھا .  بھا رجل ابن عمر ، فمرض منھا أیامًا

  ٢. فلم یجبھ ھیھ السالم ، وكلمعل فسلم ، فلم یرد حجاج عائدًاودخل علیھ ال    

  وعن سعید بن جبیر قال : 

لما احتضر ابن عمر ، ق>ال : م>ا آس>ى عل>ى ش>ئ م>ن ال>دنیا إال عل>ى ث>الث ،          

وأنى لم أقاتل الفئ>ة الباغی>ة   ، ومكابدة اللیل ،  ـ األیام شدیدة الحر ـ ظمأ الھواجر

   ٣ .نزلت بنا ، یعنى الحجاج  يالت

t 

  :  t قال ابن مسعود  

ب>وك ، ق>ال : فرأی>ت    غ>زوة ت  يرسول اهللا  ف> " قمت من جوف اللیل ، وأنا مع   
                                                 

 . ٣/٧٦ أعالم النبالء " سیرانظر : "   ١
 . ٣/٢٣٠" للذھبي  أعالم النبالء سیرانظر : "   ٢
 .  ٤/١٨٥" الطبقات " البن سعد انظر :   ٣
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أنظ>ر إلیھ>ا ، ف>إذا رس>ول اهللا      عس>كر ، ق>ال : فاتبعتھ>ا   مناحیة ال يشعلة من نار ف

إذا ھم قد حفروا قد مات ، و يوإذا عبد اهللا ذو البجادین المزنوأبو بكر وعمر ، 

" عم>>ر یدلیان>>ھ إلی>>ھ ، وھ>>و یق>>ول : حفرت>>ھ ، وأب>>و بك>>ر و يل اهللا  ف>>ل>>ھ ، ورس>>و

أمس11یت  إن11ياللھ11م " ، ف>>دلیاه إلی>>ھ ، فلم>>ا ھی>>أه لش>>قھ ق>>ال : "   أخاكم11ا إل11ىأدنی11ا 

  . " عنھ ، فارض عنھ راضیًا

  ١.  كنت صاحب الحفرة " ي: " یا لیتن اهللا بن مسعود قال عبد

t 

  :  tقال ابن كثیر واصفًا موت أبى ذر 

الش>ام فك>ان فی>ھ حت>ى وق>ع       إل>ى بك>ر خ>رج    أب>و ومات  r لما مات رسول اهللا

بھ>ا حت>ى    فأق>ام ثم نزل الربذه  ، المدینة إلىفاستقدمھ عثمان  ، بینھ وبین معاویة

م>ا ھ>م   بینولیس عنده سوى امرأتھ وأوالده ف ، مات في ذي الحجة من ھذه السنة

من العراق في جماعة م>ن   قدم عبد اهللا بن مسعود إذیقدرون على دفنھ  ذلك الك

وقی>ل ق>دموا بع>د وفات>ھ      ، فحضروا موتھ وأوصاھم كی>ف یفعل>ون ب>ھ    ، أصحابھ

یطبخوا لھم شاة من غنمھ لیأكلوه بعد  أنأھلھ  أمروكان قد  ، فولوا غسلھ ودفنھ

  ٢.  أھلھمع فضمھم  أھلھ إلىعثمان بن عفان  أرسلوقد  ، الموت

@   @   @   @   @  

                                                 
 . ٤/٩٩، و " اإلصابة "  ٥/٢٨نظر : " البدایة والنھایة " البن كثیر ا  ١
  .  ٧/١٦٥" البدایة والنھایة " البن كثیر انظر :   ٢
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  ١ yم ــــــــكالمه

t 

   " . لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن : "  tقال     

. " یا لیتني شجرة تعضد ثم تؤكل : "  tوقال      
                                                 

أراد أن یستزید : " حلی1ة األولی1اء " ألب1ي    ھذا الفصل مأخوذ من ھذه الكتب التالیة لمن   ١
  نعیم ، و " صفة الصفوة " البن الجوزي ، و " سیر أعالم النبالء " للذھبي . 
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ھ>>ذا ال>>ذي " ع>>ن ق>>یس ق>>ال : رأی>>ت أب>>ا بك>>ر آخ>>ذًا بط>>رف لس>>انھ و یق>>ول :   و   

  . " دأوردني الموار

  وعن عن ھشام بن عروة عن أبیه قال :    

"  لما ولي أبو بكر خطب الناس فحمد اهللا و أثنى علیھ بم>ا ھ>و أھ>ل ث>م ق>ال :        

ن و أما بعد أیھا الناس ، قد ولیت علیكم و لست بخی>ركم ، و لك>ن ق>د ن>زل الق>رآ     

الس>>نن فعلمن>>ا ، اعلم>>وا أن أك>>یس الك>>یس التق>>وى ، و أن أحم>>ق      rس>>ن النب>>ي  

لحمق الفجور ، إن أقواكم عندي الضعیف حت>ى آخ>ذ ل>ھ بحق>ھ ، و إن أض>عفكم      ا

عندي القوي حتى آخذ منھ الح>ق ، أیھ>ا الن>اس إنم>ا أن>ا متب>ع و لس>ت  بمبت>دع ،         

 . " فإن أحسنت فأعینوني و إن زغت فقوموني 

  وعن عبد اهللا بن عكیم قال :    

  و أن تثنوا علیھ ، بتقوى اهللا  فإني أوصیكم ،أما بعد "  : خطبنا أبو بكر فقال    

إن  ،رھب>ة و تجمع>وا اإللح>اف بالمس>ألة     بما ھو أھلھ ، و أن تخلط>وا الرغب>ة بال  

إنھم كانوا یس1ارعون ف1ي الخی1رات و     {نى على زكریا و أھل بیتھ فقال : اهللا أث

اعلم>وا عب>اد اهللا أن اهللا ق>د ارتھ>ن      } یدعوننا رغبًا و رھبًا و كانوا لنا خاشعین

م>نكم القلی>ل الف>اني ب>الكثیر      و اشترى، قكم أنفسكم ، و أخذ على ذلك مواثی بحقھ

الباقي ، و ھذا كتاب اهللا فیكم ال تفنى عجائبھ ، و ال یطفأ ن>وره ، فص>دقوا قول>ھ    

و ، و استض>>یئوا من>>ھ لی>>وم القیام>>ة ، و إنم>>ا خلقك>>م لعبادت>>ھ  ، و انتص>>حوا كتاب>>ھ 

لون ، ثم اعلموا عب>اد اهللا أنك>م تغ>دون و    وكل بكم الكرام الكاتبین یعلمون ما تفع

تروحون في أجل قد غیب عنكم علمھ ، فإن استطعتم أن تنقضي اآلج>ال و أن>تم   
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ولن تستطیعوا ذلك إال باهللا ، فسابقوا في مھل آجالكم قب>ل  ، في عمل اهللا فافعلوا 

 أن تنقضي آجالكم فتردكم إلى سوء أعمالكم ، فإن أقوامًا جعل>وا آج>الھم لغی>رھم   

لوح>>>ا النج>>>اء النج>>>اء إن الوح>>>ا او نس>>وا أنفس>>>ھم فأنھ>>>اكم أن تكون>>>وا أمث>>الھم ،   

  " . وراءكم طالبًا حثیثًا مره سریع 

t 

، وزنوا أنفسكم ن تحاسبوا حاسبوا أنفسكم قبل أ" :  tقال عمر بن الخطاب    

 نفوس>>كم الی>>وم  ن تحاس>>بوا أ ن توزن>>وا ، أھ>>ون عل>>یكم ف>>ى الحس>>اب غ>>داً    قب>>ل أ

  . ، { یومئذ تعرضون ال تخفى منكم خافیھ }"كبر وتزینوا للعرض األ

  حنف بن قیس قال : وعن األ    

  حنف من كثر ضحكھ قلت ھیبتھ ، ومن مزح استخف یا أ: "  tقال عمر    

بھ ، ومن كثر من شي عرف بھ ، ومن كثر كالمھ كثر سقطھ ، ومن كثر 

  . ه قل ورعھ ، ومن قل ورعھ مات قلبھ "سقطھ قل حیاؤه ، ومن قل حیاؤ

  نصارى قال : وعن ربیعه األ   

 ال ت>تكلم فیم>ا ال یعنی>ك   "  : سمعت عمر بن الخطاب وھ>و یع>ظ رج>ل ویق>ول       

ال م>ن یخش>ى اهللا ع>ز    واعتزل عدوك واحذر ص>دیقك ، إال األم>ین ، وال أم>ین إ   

 تش>اور ف>ى    تطلع>ھ عل>ى س>رك ، وال   وجل ، وال تمش مع الف>اجر فیعلم>ك ، وال  

  .ال الذین یخشون اهللا عز وجل " أمرك إ

  وعن مجاھد قال :     
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ی>اكم والبطن>ة م>ن الطع>ام ، فانھ>ا مكس>لة ع>ن        " أیھا الناس ، إ :  tقال عمر    

اهللا عز وجل یبغض الحبر السمین   ن ، مفسدة للجسد ، مورثة للسقم ، وأالصالة 

إلص>الح وأبع>د م>ن الس>رف     ولكن علیكم والقص>د ف>ى ق>وتكم ، فإن>ھ أدع>ى م>ن ا      

   قوى على طاعة اهللا عز وجل ، ولن یھلك عبد حتى یؤثر شھوتھ على دینھ " وأ

  وعن عبد اهللا الشیبانى قال :    

واش>كره ی>زدك     قرض اهللا یجزك ،یا بنى اتق اهللا یقك ، وأ ":  قال عمر إلبنھ   

  . جدید لمن ال خلق لھ ، وال عمل لمن ال نیة لھ " واعلم أنھ ال

  عن يزيد قال :   

ساء بھ الظن ، وم>ن  ومن من أ" من عرض نفسھ للتھمة فال یل:  tقال عمر    

تی>ك من>ھ   ضع أمر أخی>ك عل>ى أحس>نھ حت>ى یأ     و، كتم سره كانت الخیرة فى یده 

ن>ت تج>د لھ>ا ف>ى     وأ خی>ك المس>لم ش>راً   یعلی>ك ، وال تظ>ن بكلم>ة خرج>ت م>ن أ      ما

بمثل آن تطع اهللا فی>ھ ، وعلی>ك    كهللا فی، وما كافأت بھ من عصى ا الخیر محمًال

، وع>ده عن>د عظ>یم    نھم زی>ن ف>ى الرخ>اء    ، فإ خوان الصدق فكثر فى اكتسابھمبإ

  . وال تھاون فى الحلف فیھتك اهللا سترك " البالء ،

  . خرة "" التؤدة فى كل شي خیر ، إال ما كان من أمر اآل:  t وقال   

حرم  التورع عماترض اهللا تعالى ، ومال أداء ما افعأفضل األ: "   tوقال    

   . اهللا تعالى ، وصدق النیة فیما عند اهللا تعالى "

" من اتقى اهللا لم یشف غیظھ ، ومن خاف اهللا لم یفعل ما یرید :   tوقال    

  . ولوال یوم القیامة لكان غیر ماترون "
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عطى : " إنى ألعلم أجود الناس وأحلم الناس ، أجود الناس من أ  tوقال    

  . حلم الناس من عفى عمن ظلمھ "من حرمھ ، وأ

   . نھ داء "ھ شفاء وإیاكم وذكر الناس فإن، فإ: " علیكم بذكر اهللا   t وقال    

ش>د  ن الصالة فھو لغیرھا من ح>ق اهللا أ یتم الرجل یضیع م" إذا رأ:  tوقال    

  . " عُایتضی

ن كان عن>ده من>ھ ش>ي    فم سریعًا ن یقبض ھذا العلم قبضًا: " أوشك أ tوقال    

   . فلینسھ غیر الغالى فیھ وال الجافى عنھ "

، ولكن>ھ عط>اء اهللا یعطی>ھ م>ن     ن الحكمة لیست م>ن كب>ر الس>ن    " إ:   tوقال   

   . مور "یشاء فإیاك ودناءه األ

   . " ن شقائق الكالم من شقائق الشیطان" إ:  t وقال    

، ولك>ن انظ>روا   ص>التھ   ل>ى " ال تنظ>روا إل>ى ص>یام إم>رئ وال إ    :   tوق1ال     

   . ؤتمن "إلى صدق حدیثھ وإلى ورعھ إذا أشفى ، وإلى أمانتھ إذا أ

: " ال یتعلم العلم لثالث وال یت>رك ل>ثالث ، ال ی>تعلم لیم>ار ب>ھ ، وال       tوقال    

یب>>اھى ب>>ھ ، وال ی>>راءى ب>>ھ ، وال یت>>رك حی>>اء م>>ن طلب>>ھ ، وال زھ>>اده فی>>ھ ، وال  

  . رضى بالجھل منھ "

ن ال یخط>ئ  " إن أخوف ما أخاف علیكم ثالثة : من>افق یق>رأ الق>رآ   :  tوقال    

ئم>ة  لیضلھم عن الھدى ، وزلھ ع>الم ، وأ علم منھم ، یجادل الناس أنھ أ منھ واوًا

  . مضلون "
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  .ئمتھم وھداتھم " س لن یزالوا مستقیمین ما استقام أن النا:" إ  tوقال     

  .مسلم فتشبث بھا ما استطعت " ذا رزقك اهللا مودة امرئ إ: "   tوقال     

: " ال یرحم من ال یرحم ، وال یغفر لمن ال یغف>ر ، وال یت>اب عل>ى      tوقال    

   . من ال یتوب ، وال یوقى من ال یتوقھ "

" علیك بالصبر ، واعلم أن الصبر صبران ، أحدھما أفض>ل م>ن   :   tوقال    

ا ح>رم اهللا تع>الى ،   ر عل>ى م>  فضل من>ھ الص>ب  األخر : الصبر فى المصیبات ، وأ

، والتق>>وى  فض>>ل الب>>ر واعل>>م أن الص>>بر م>>الك اإلیم>>ان ، وذل>>ك ب>>إن التق>>وى أ    

   . بالصبر "

 قال : ال ،  سافرت معھ ؟ "" أرجال یثنى على رجل فقال :   tوسمع عمر    

  . ال ھو ما تعرفھ ": " واهللا الذى ال إلھ إ قال : ال ، قالخالطتھ ؟ " " أ:  قال

  . " صحابھ : " تمنوا قال أل أنھ t وعنھ    

نفق>ھ ف>ى س>بیل اهللا ع>ز     أ ن لى ھ>ذه ال>دار ممل>وءة ذھب>اً    فقال رجل : أتمنى لو أ   

  . " تمنوا " وجل ، ثم قال : 

فقال رجل : أتمنى لو أنھا مملوءة لؤلؤًا وزبرج>دًا أو ج>وھرًا أنفق>ھ ف>ى س>بیل         

  اهللا عز وجل وأتصدق بھ . 

الوا : ما ندرى ما أمیر المؤمنین ، فق>ال : " أتمن>ى ل>و    ثم قال : " تمنوا " ، فق   

  بى عبیدة بن الجراح " . أن ھذه الدار مملوءة رجاًال مثل أ

  وعن عبد اهللا بن عمر قال :   
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ل>و م>ات ج>دي بط>ف الف>رات لخش>یت أن        " : یقول t كان عمر بن الخطاب   

  ." یحاسب اهللا بھ عمر 

  وعن عبد اهللا بن عامر قال :     

لیتن>ي كن>ت ھ>ذه     : " ة م>ن األرض فق>ال  بن> أخ>ذ ت  t رأیت عمر ب>ن الخط>اب     

، لیت أم لم تلدني ، لیتني لم أكن ش>یئًا ، لیتن>ي كن>ت نس>یًا      التنبة ، لیتني لم أخلق

  " .منسیًا 

t 

  عن عبد خیر قال :    

خی>ر أن یكث>ر   ل>یس الخی>ر أن یكث>ر مال>ك وول>دك ، و لك>ن ال      "  : tقال على    

عملك و یعظم حلمك ، و ال خیر في الدنیا إال ألح>د رجل>ین : رج>ل أذن>ب ذنوب>ًا      

و ال یق>>ل عم>>ل ف>>ي  ،فھ>>و یت>>دارك ذل>>ك بتوب>>ة ، أو رج>>ل یس>>ارع ف>>ي الخی>>رات  

  ". تقوى و كیف یقل ما یتقبل 

    وعن مھاجر بن عمر قال :   

لھ>وى ، وط>ول   خ>اف اتب>اع ا  أخ>وف م>ا   أن إ: "   t قال على بن اب1ى طال1ب     

 ال، إخ>رة  م>ل فی>نس اآل  م>ا ط>ول األ  أو ،، فاتباع الھوى فیص>د ع>ن الح>ق     ملاأل

واح>دة   خ>رة ق>د ترحل>ت مقبل>ة ، ولك>ل     ن األإو الإن الدنیا قد ترحل>ت م>دبرة ،   إو

لیوم عم>ل  بن>اء ال>دنیا ، ف>ا   أخرة وال تكونوا من األ بناءأمنھما بنون ، فكونوا من 

  . ل "حساب وال عم وال حساب ، وغدًا
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  وعن الشعبى  :    

فل>و ركب>تم    الكلم>ات ،  یھا الن>اس ، خ>ذوا عن>ى ھ>ؤالء    أ: " یا  قال tن على أ   

ال إال رب>ھ ، وال یخ>افن   إ: ال یرج>ون عب>د    صبتم مثلھاأالمطى حتى تنضوھا ما 

ن أم ل>>ذا س>>ئل عم>>ا ال یعإی>>تعلم ، وال یس>>تحى  نأذا ل>>م یعل>>م إ، وال یس>>تحى  ذبی>>ھ

م>ن الجس>د ، وال    سأیمان بمنزلة ال>ر ن الصبرمن اإلأاعلموا علم ، وأیقول : ال 

  . س لھ "أخیر فى جسد ال ر

ن لیدرك>ھ ، ویس>ره   ل>م یك>   ن الم>رء یس>وءه ف>وت م>ا    إف>  : ما بع>د أ: "  t وقال   

س>فك  أخرت>ك ، ول>یكن   آم>ر  أسرورك بما نلت من  یفوتھ ، فلیكندرك ما لم یكن 

، وما فاتك منھ>ا ف>ال    تكثرن بھ فرحًا، وما نلت من دنیاك فال  على ما فاتك منھا

  . ، ولیكن ھمك فیما بعد الموت " س علیھ حزنًاأتت

  وعن عاصم بن ضمرة  :  

وال ، ن الفقی>ھ ال>ذى ال یق>نط الن>اس م>ن رحم>ھ اهللا       إال أ: "  ق1ال  tعن عل1ى     

ن آھ>>م ف>>ى معاص>>ى اهللا ، وال ی>>دع الق>>ر  ی>>ؤمنھم م>>ن ع>>ذاب اهللا ، وال ی>>رخص ل  

فى عبادة ال علم فیھا ، وال خیر فى عل>م ال فھ>م    یره ، وال خیرلى غإرغبھ عنھ 

   . فیھ ، وال خیر فى قراءه ال تدبر فیھا "

ح>رس الم>ال ،   تن>ت  أخیر لك م>ن الم>ال ، العل>م یحرس>ك و    : " العلم  tوقال    

 ، العلم حاكم والمال محك>وم علی>ھ   العلم یزكو على العمل ، والمال تنقصھ النفقة 

كسبھ الطاع>ة  تزول بزوالھ ، ومحبھ العالم دین یدان بھا ، العلم یوصنیعھ المال 
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 حی>>اء ،أبع>>د ممات>>ھ ، م>>ات خ>>زان الم>>ال وھ>>م     حدوث>>ة ف>>ى حیات>>ھ ، وجمی>>ل األ  

  . "وب موجودة مثالھم فى القلأعیانھم مفقودة، وأوالعلماء باقون ما بقى الدھر، 

ال إمن الطی>ر ش>ي   فى طیرانھا ، ولیس  : " كونوا فى الناس كالنملة tوقال    

ك بھا ، جوافھا من البركة ، لم یفعلوا ذلأستضعفھا ، ولو یعلم الطیر ما فى ھو ی

 ن للمرء م>ا إعمالكم وقلوبكم ، فأجسادكم ، وزایلوھم بألسنتكم وأخالطوا الناس ب

  . حب "أاكتسب ، وھو یوم القیامة مع من 

، أل>>م تس>>معوا اهللا  العم>>ل كون>>وا لقب>>ول العم>>ل أش>>د ھم>>ًا م>>نكم ب    " : tق11ال و   

  } " . إنما یتقبل اهللا من المتقین {یقول : 

القیامة ، ومن  ماھره أرجح من باطنھ خف میزانھ یومن كان ظ: "  tوقال    

  " . كان باطنھ أرجح من ظاھره ثقل میزانھ یوم القیامة

t 

  عن قیس بن جبیر قال :    

ال إن ھ>و  أی>م اهللا  أالمكروھان : الم>وت ، والفق>ر ، و   بذا: " ح tقال عبد اهللا    

اهللا فى كل واحد منھم>ا واج>ب ،    ن حقإیھما بلیت ، أبالى بأفقر ، وما الغنى وال

  . ن فیھ للصبر "إن كان الفقر إن فیھ للعطف ، وإن كان الغنى إو

  وعن عبد اهللا بن الولید قال :   

ن>ھ ك>ان   أی>ھ ، ع>ن اب>ن مس>عود     بأمعت عبد ال>رحمن ب>ن حج>رة یح>دث ع>ن      س   

ج>>ال منقوص>>ة ، آلی>>ل والنھ>>ار ف>>ى نك>>م ف>>ى مم>>ر م>>ن الإذا قع>>د ی>>ذكر : " إیق>>ول 
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ن یحص>>د أفیوش>>ك  تى بغت>>ة ، فم>>ن زرع خی>>رًاأعم>>ال محفوظ>>ة ، والم>>وت ی>> أو

ن یحصد ندامة ، ولكل زارع مثل ما زرع ، أ، فیوشك  رغبھ ، ومن زرع شرًا

عطى خی>را  أن إال لم یقدر علیھ ، ف ما ال یسبق بطئ بحظھ ، وال یدرك حریص

ف>>>اهللا وق>>اه ، المتق>>>ون س>>ادة ، والفقھ>>>اء ق>>>ادة ،    ، وم>>ن وق>>>ى ش>>راً   هعط>>>اأف>>اهللا  

  . ومجالسھم زیادة "

  وعن الحسن قال :   

  یھ حال أھلى على ألى إذا رجعت إبالى أ: " ما  tقال عبد اهللا بن مسعود     

ن>ى عل>ى   أعل>ى حال>ھ فتمنی>ت     ص>بحت أم بض>ر ، وم>ا   أ ، و بش>ر أراھم ، بخیر أ

  . سواھا "

  ياس البجلى قال : إبى أوعن   

خفضھ اهللا ، ومن  : " من تطاول تعظمًا یقول tسمعت عبد اهللا بن مسعود    

یع>اد  إفلم>ة المل>ك   ، لم>ة   ن للمل>ك لم>ة ، وللش>یطان   إرفع>ھ اهللا ، و  تواضع تخشعًا

 ع>>ز وج>>ل ، ولم>>ة   دوا اهللای>>تم ذل>>ك ، فاحم>>  أذا رإب>>الخیر وتص>>دیق ب>>الحق ، ف>>   

   " .  یتم ذلك فتعوذوا باهللاأذا رإیعاد بالشر وتكذیب بالحق ، فإالشیطان 

، فم>ن واف>ق قول>ھ فعل>ھ ف>ذاك ال>ذى       حس>نوا الق>ول   أن الن>اس ق>د   إ: "  tوقال    

  .  صاب حظھ ، ومن ال یوافق قولھ فعلھ فذاك الذى یوبخ نفسھ "أ

  بى عیسى المزنى قال : أوعن موسى بن   
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ض>ى الن>اس بس>خط اهللا ،    ن ال یرأ: " م>ن الیق>ین    tال عبد اهللا بن مس1عود  ق   

ن إعل>>ى م>>ا ل>>م یؤت>>ك اهللا ، ف>> ح>>دًاأ تل>>ومن عل>>ى رزق اهللا ، وال ح>>دًاأوال تحم>>دن 

ن اهللا بقس>طھ   إلح>ریص ، وال ی>رده ك>ره الك>اره ، و    رزق اهللا ال یسوقة ح>رص ا 

ھ>م والح>زن   وجع>ل ال لف>رح ف>ى الیق>ین والرض>ا ،     جعل الروح وا وحكمھ وعدلھ

  .فى الشك والسخط " 

ن>ت تق>رع ب>اب المل>ك ، وم>ن یق>رع ب>اب        أدمت ف>ى الص>الة ف   : " ما tوقال    

  . الملك یفتح لھ "

    "الذى كان یعلمھ بالخطیئة یعملھا حسب الرجل ینسى العلمنى ألإ"  tوقال     

 الفق>ر  یمان حت>ى یح>ل بذروت>ھ حت>ى یك>ون     " ال یبلغ عبد حقیقة اإل : tوقال    

لی>ھ م>ن الش>رف ، وحت>ى یك>ون حام>ده       إح>ب  ألیھ من الغن>ى ، والتواض>ع   إحب أ

  . وذامھ عنده سواء "

لی>ھ م>ن   إح>ب  ألوا : حتى یكون الفقر ف>ى الح>الل   صحاب عبد اهللا فقاأ ففسرھا   

لی>ھ م>ن الش>رف ف>ى معص>یھ      إحب أالحرام ، والتواضع فى طاعة اهللا الغنى فى 

  مھ عنده فى الحق سواء .اهللا ، وحتى یكون حامده وذا

فالض>یف مرتح>ل ، والعاری>ة     ال ضیف ومالھ عاری>ة ، إ: " ما منكم  tوقال    

  . ھلھا "ألى إمؤداة 

  وروى عن خیثمة قال :   

" الح>ق ثقی>ل م>رئ ، والباط>ل خفی>ف وب>ئ ، ورب ش>ھوة         : t قال عب1د اهللا    

  . " طویًال تورث حزنًا
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  وعن عنبسة بن عقبة قال :   

رض ال ھ>و م>ا عل>ى وج>ھ األ    إل>ھ  إ" واهللا ال>ذى ال   :  عبد اهللا بن مس1عود قال    

  . لى طول سجن من لسان "إحوج أشئ 

  " . معة إ: " ال تكونن   tوقال     

  معة ؟إلاقال : وما     

 الإن ض>لوا ض>للت ،   إو، ن اھت>دوا اھت>دیت   إم>ع الن>اس ،    ان> " أقال : یقول :    

  . ن ال یكفر "أر الناس ن كفإنھ أحدكم نفسھ على ألیوطنن 

الناس ، واجتنب المحارم تك>ن   غنىأرض بما قسم اهللا تكن من أ"  : tوقال    

  . عبد الناس "أد ما افترض علیك تكن من أورع الناس ، وأمن 

t 

  عن أبى األحوص قال :   

 ة ، ث>م ، فق>ال : " لكن>ى خلق>ت م>ن نطف>ة ق>ذر       tافتخرت قریش عن>د س>لمان      

ن أن>>ا ك>>ریم ، وأن ثقل>>ت ، فإف>>، ل>>ى المی>>زان إع>>ود جیف>>ة منتن>>ة ، ث>>م ی>>ؤدى ب>>ى  أ

  . نا لئیم "أف ، خففت

  عن أبى سعید الوھبى :   

طبیب>ھ  نما مثل المؤمن فى ال>دنیا كمث>ل م>ریض مع>ھ     إ: "  قال tعن سلمان    

ن إن>ك  إفال تقرب>ھ ،   : الق> ذا انتھى م>ا یض>ره منع>ھ و   إالذى یعلم داءه ودواءه ، ف
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م>ن وجع>>ھ ، وك>ذلك الم>ؤمن یش>>تھى     أ، ف>>ال ی>زال یمنع>ھ حت>>ى یب>ر   ھلك>ك  أھ ت> تیأ

ی>>اه ، إم>>ن الع>>یش ، فیمنع>>ھ اهللا ع>>ز وج>>ل  ش>>یاء كثی>>رة مم>>ا ق>>د فض>>ل ب>>ھ غی>>رةأ

  . ویحجزه حتى یتوفاه ، فیدخلھ الجنة "

  وعن أبى البخترى  :    

ق>ال المقع>د :    ، عم>ى ومقع>د  أ: " مثل القلب والجسد مث>ل   قال tعن سلمان    

  . طعمھ "أكل وألیھا ، فاحملنى فحملھ ، فإقوم أن أستطیع أ رى تمرة والأنى إ

  وعن قتادة قال :   

حس>ن حس>نة ف>ى س>ریرة ،     أسات سیئة ف>ى س>ریرة ، ف  أذا إ: "  tقال سلمان    

  . حسن حسنة فى عالنیة لكى تكون ھذه بھذه "أسات سیئة فى عالنیة ، فأذا إو

  ان النھدى : وعن أبى عثم  

ضحكتنى : مؤمل دنیا والم>وت  أحتى عجبتنى أ: " ثالث  قال t عن سلمان   

ال ی>>درى أس>>اخط رب فی>>ھ  ءوغاف>>ل ل>>یس بغف>>ول عن>>ھ ، وض>>احك م>>ل   یطلب>>ھ ،

  م راض . أالعالمین علیھ 

حزنتن>>ى حت>>ى  أبكیتن>>ى ، ف>>راق محم>>د وحزب>>ھ ، وھ>>ول المطل>>ع ،       أوث>>الث    

  .  لى نار "إلى جنھ أو إوال أدرى  بین یدى ربى عز وجل ، والوقوف

t 

  " . تفكر ساعة خیر من قیام لیلة: "  قال tن أبي الدرداء ع    
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فقال  ، یا أبا الدرداء أوصني : أتى أبا الدرداء وھو یرید الغزو فقال ن رجًالوع

نیا وإذا أش>رفت عل>ى ش>يء م>ن ال>د     ، ذكر اهللا في السراء یذكرك في الضراء " أ

  " . فانظر إلى ما یصیر

ما یسرني أن أقوم على الدرج من ب>اب المس>جد ف>أبیع وأش>تري      : " tقال و   

فأصیب كل یوم ثالثمائة دین>ار أش>ھد الص>الة كلھ>ا ف>ي المس>جد م>ا أق>ول إن اهللا         

ولكن أح>ب أن أك>ون م>ن ال>ذین ال تلھ>یھم      ، عز وجل لم یحل البیع ویحرم الربا 

  " .اهللا تجارة وال بیع عن ذكر 

  " . كم من نعمة هللا تعالى في عرق ساكن : " قال t عن أبي الدرداءو    

  " . من فقھ الرجل رفقھ في معیشتھ : " قال نھعو    

وع>دوا أنفس>كم م>ن الم>وتى واعلم>وا      ، اعبدوا اهللا كأنكم ترونھ  : " قالوعنھ    

وأن اإلث>م ال  ، ى واعلم>وا أن الب>ر ال یبل>   ، یغنیكم خیر من كثی>ر یلھ>یكم    أن قلیًال

  " . ینسى

ولكن الخیر أن یعظم حلمك ، لیس الخیر أن یكثر مالك وولدك  : " قالوعنھ    

ف>إن أحس>نت حم>دت    ، وأن تباري الناس في عبادة اهللا عز وج>ل  ، ویكثر علمك 

  " . وإن أسأت استغفرت اهللا عز وجل، اهللا تعالى 

ى الحس>اب أن یق>ال ل>ي    إن أخوف ما أخ>اف إذا وقف>ت عل>    : " یقول t كانو   

  " .  قد علمت فما عملت فیما علمت

  " . ومن لك بأخیك كلھ، معاتبة األخ خیر لك من فقده  : " قال tوعنھ     
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اغ>>دوا فإن>>ا رائح>>ون أو   : " أن أب>>ا ال>>درداء ك>>ان إذا رأى جن>>ازة ق>>ال   وروى    

ب ی>ذھ  كفى بالموت واعظ>اُ ، موعظة بلیغة وغفلة سریعة ، روحوا فإنا غادون 

  " . األول فاألول ویبقى اآلخر ال حلم لھ

" ق>ال  ، قال ألبي الدرداء علمني كلم>ة ینفعن>ي اهللا ع>ز وج>ل بھ>ا       رجًال وعن   

م>>ن عم>>ل بھ>>ن ك>>ان ثواب>>ھ عل>>ى اهللا ع>>ز وج>>ل     وخمس>>ًا وأربع>>ًا وثنت>>ین وثالث>>ًا

ال وال تدخل بیتك إ،  وال تكسب إال طیبًا،  ال تأكل إال طیبًا : الدرجات العال قال

وإذا أص>بحت فاع>دد نفس>ك م>ن     ، بی>وم   وسل اهللا عز وج>ل یرزق>ك یوم>اً   ،  طیبًا

وھب عرضك اهللا عز وجل فمن س>بك أو ش>تمك   ، األموات فكأنك قد لحقت بھم 

  " . وإذا أسأت فاستغفر اهللا عز وجل، أو قاتلك فدعھ هللا عز وجل 

t 

إذا صلیت صالة فصل صالة م>ودع ال   یا بني: "  بنھإل t قال معاذ بن جبل   

واعل>م ی>ا بن>ي أن الم>ؤمن یم>وت ب>ین حس>نتین حس>نة         ،  تظن أنك تعود إلیھا أبدًا

  " . قدمھا وحسنة أخرھا

ف>إذا رأی>تھم   ، ال محالة یخوضون ف>ي الح>دیث    إنك تجالس قومًا : " tقال و   

  " . غفلوا فارغب إلى ربك عز وجل عند ذلك رغبات

، وطلب>>ھ عب>>ادة  ، ن تعلم>>ھ هللا تع>>الى خش>>یة   إف>>، لم>>وا العل>>م  تع : " t ق11الو   

وبذل>>ھ ، وتعلمی>>ھ لم>>ن ال یعل>>م ص>>دقة ، والبح>>ث عن>>ھ جھ>>اد ، ومذاكرت>>ھ تس>>بیح 

ومنار أھل الجنة واألنس في الوحشة ، ألنھ معالم الحالل والحرام ، ألھلھ قربة 

الض>راء  وال>دلیل عل>ى الس>راء و   ، والمحدث ف>ي الخل>وة   ، والصاحب في الغربة 
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یرف>ع اهللا  ، والزین عن>د األخ>الء    ، والدین عند األجالء، والسالح على األعداء 

ویجعلھ>م ف>ي الخی>ر ق>ادة وأئم>ة تقت>بس آث>ارھم ویقت>دى بفع>الھم           تعالى بھ أقوامًا

یس>تغفر  ، وبأجنحتھ>ا تمس>حھم   ، ترغب المالئكة في خلتھم ، وینتھى إلى رأیھم 

وھوام>ھ وس>باع الطی>ر وأنعام>ھ     ، البحر لھم كل رطب ویابس حتى الحیتان في 

یبل>غ ب>العلم   ، ومص>باح األبص>ار م>ن الظل>م     ، القلوب م>ن الجھ>ل    ألن العلم حیاة

  " .  منازل األخیار والدرجة العلیا في الدنیا واآلخرة

%   %   %   %   %  
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  اخلامتــــــــــــــــــــــــة

ــانع املــاتع مــ       ــا يف هــذا البســتان الي ع خــري النــاس وأفضــلهم وأزكــاهم   وبعــد أن طوفن
أرجو أن يكون هذا الكتاب قد فتح أذاناً صما   ،وأحسنهم بعد األنبياء واملرسلني 

وقلوباً غلفا لكثري من املسلمني حتى يعرفوا متام املعرفة ، ويتيفوا متام التيقن ما كان 
و غـال  عليه أسالفهم السابقني الذين جاهدوا يف ا حـق جهـاده ، وبـذلوا كـل مـا هـ      

  ى هذا النحو . لحتى يصل إلينا ع ،ونفيس يف سبيل هذا الدين 
فرضي ا عنهم وأرضاهم ، وجعل اجلنة دار مقرهم ومثواهم ، وجزاهم ا عنا    

  . خري  وعن اإلسالم 
وآخر دعوانا أن احلمد  رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسـلني      

  صحبه وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم الدين . سيدنا حممد وعلى آله و
  اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت استغفرك وأتوب إليك .  كسبحان   
 


