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  مقدمة المؤلف
  

مــده ونســتعينه ونســتغفره ، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفســنا ، ومــن إن احلمــد هللا حن
سيئات أعمالنا  ، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد 

ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه ، وأشــهد أن حممــداً عبــده ورســوله صــلوات ن أ
  ريب وسالمه عليه وعلى آله وصحبه أمجعني . 

  ْسِلُموَن }مُّ  لَِّذيَن آَمُنواْ اتـَُّقواْ الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتما أَيـَُّها ايَ { 
  ) . ١٠٢( آل عمران : 

َهـايَ {  ْوَجَهـا زَ  ا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقواْ رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحـَدٍة َوَخلَـَق ِمنـْ
ُهَمــا رَِجــاالً  ِه َواَألْرَحــاَم ِإنَّ الّلــَه  بِــ  َكِثــريًا َوِنَســاء َواتـَُّقــواْ الّلــَه الَّــِذي َتَســاءُلونَ َوبَــثَّ ِمنـْ

  ) . ١َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا } (النساء : 
ـــْوًال َســـِديًدا * ُيْصـــِلحيَـــ{  ُكـــْم َأْعَمـــاَلُكْم لَ  ا أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمُنـــوا اتـَُّقـــوا اللَّـــَه َوُقولُـــوا قـَ

َقْد فَاَز فـَـْوزًا َعِظيًمـا } ( األحـزاب : فَـ  ُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن ُيِطْع اللََّه َوَرُسوَلهْ َويـَْغِفْر لَ 
٧١،  ٧٠ . (  

  أمَّا بعُد:
فإنَّ أصَدق احلديث كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممٍد، وشر األمور ُحمدثا*ا، 

  وكل ُحمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.
  أخي القاريء أما بعد..
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مــن صــحابة النــيب صــلى اهللا  العشــرة املبشــرون باجلنــةومناقــب  فضــائلبــني يــديك 
عليه وسلم ، الذين تعلموا يف مدرسة النبوة ، وقد اجتهدت على قدر استطاعيت 

  يف مجعها وترتيبها وختريج احاديثها من مصادرها األصلية . 
لصـحيح الثابـت عـن هذا وقد ابتعدت عن األحاديث الضعيفة واقتصـرت علـى ا

ـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كمـــا عـــودت القـــارئ الكـــرمي دائمـــاً يف مؤلفـــايت وهللا  الن
  احلمد واملنة . 

وهناك الكثري من املناقب والقصص اليت تركتها إما لضعف الدليل رغم اشـتهارها 
مــــن جهــــة، أو لعــــدم التطويــــل مــــن جهــــة أخــــرى . هــــذا فضــــًال عــــن األستشــــهاد 

  ملوثوق Cا لزيادة ألقاء الضوء على الشخصيات باملصادر التارخيية ا
.هــذا وقــد أقتصــرت مــن جهــيت علــي كلمــات قليلــة لــربط املناقــب بعضــها بــبعض 

  وحيت الأثقل علي القارْي  الكرمي.
وبعد فهذا العمل كغريه ال خيلو من العيوب واملالحظات ولكن عزائي انين  

ة يف النقل وذكرت املراجع اجتهدت على قدر استطاعيت والتزمت باألمانة العلمي
 واملصادرلريجع إليها من يشاء . 

واسأل اهللا تعاىل أن يتقبـل مـين هـذا العمـل خالصـاً لوجهـه الكـرمي إنـه نعـم املـوىل 
  ونعم النصري . 

  واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل واحلمد هللا ب العاملني 



  ٤

  رضى اهللا تعالي عنھ -أبو بكر الصدیق - ١
 بن عثمـان بـن عـامر بـن كعـب بـن سـعد بـن متـيم بـن مـرة بـن كعـب امسه عبد اهللا

  .بن لؤيد
صـــلي اهللا –وهـــو اول الرجـــال إســـالًما وأعظـــم الصـــحابة وأحـــبهم إيل قلـــب النـــيب 

  واليك أخي القاريء بعض مناقبه واهللا املستعان -عليه وسلم
  **الصاحب والصدیق

صـــلي اهللا عليـــه –ىل قلـــب النـــيب إلقـــد كـــان أبـــو بكـــر أحـــب النـــاس مـــن الرجـــال 
، وكـان الصـاحب يف الـدعوة والصـاحب يف اهلجـرة واملصـدق لـه بـال ذرة  -وسلم

  شك واملؤمن بكل ماجاء به من عند ربه 
  :  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قالو -

 الـدنيا بـني عبـدا خـري اهللا إن وقـال النـاس وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خطب
 لبكائـه فعجبنـا بكـر أبـو فبكـى قـال اهللا عنـد ما عبدال ذلك فاختار عنده ما وبني
 اهللا صـلى اهللا رسول فكان خري عبد عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خيرب أن

 عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول فقـــال أعلمنـــا بكـــر أبـــو وكـــان املخـــري هـــو وســـلم عليـــه
 خلـيال متخـذا كنـت ولو بكر أبا وماله صحبته يف علي الناس أمن من إن وسلم
 بـاب املسـجد يف يبقـني ال ومودته اإلسالم أخوة ولكن بكر أبا الختذت ريب غري
  )١( بكر أيب باب إال سد إال

                                                 
  ٣٣٨١ جه البخاري ح/أخر - ١
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وعــن أيب الــدرداء رضــي اهللا عنــه قــال( كنــت جالســا عنــد النــيب صــلى اهللا عليــه  -
وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حىت أبـدى عـن ركبتـه فقـال النـيب صـلى 

صـــاحبكم فقـــد غـــامر فســـلم وقـــال إين كـــان بيـــين وبـــني ابـــن اهللا عليـــه وســـلم أمـــا 
اخلطــاب شــيء فأســرعت إليــه مث نــدمت فســألته أن يغفــر يل فــأىب علــي فأقبلــت 
إليــك فقــال يغفــر اهللا لــك يــا أبــا بكــر ثالثــا مث إن عمــر نــدم فــأتى منــزل أيب بكــر 
فســأل أمث أبــو بكــر فقــالوا ال فــأتى إىل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فســلم فجعــل 
ــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يتمعــر حــىت أشــفق أبــو بكــر فجثــا علــى ركبتيــه  وجــه الن
فقال يا رسول اهللا واهللا أنا كنت أظلم مرتني فقال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم إن 
اهللا بعثــين إلــيكم فقلــتم كــذبت وقــال أبــو بكــر صــدق وواســاين بنفســه ومالــه فهــل 

  )٢(أنتم تاركوا يل صاحيب مرتني فما أوذي بعدها) 
و عن ابن عباس رضـي اهللا عنهمـا عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال ( لـو    -

  ).٣كنت متخذا من أميت خليال الختذت أبا بكر ولكن أخي وصاحيب) (
صـلي –وهذه األحاديث الثالثة تبني بوضوح عظمة الصداقة والصحبة بني النـيب 

  وأبو بكر الصديق رضي اهللا عنه. -اهللا عليه وسلم
  كر أول الرجال أسالمًا**أبو ب

                                                 
  ٣٣٨٨ أخرجه الخاري ح/- ٢
  ٣٣٨٣ أخرجه البخاري ح/ - ٣
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ســالًما وأعظــم الصــحابة واقــرCم وأحــبهم إيل قلــب إقلنــا إن أيب بكــر أول الرجــال 
أيل  -صلي اهللا عليه وسـلم–، وعندما دعاه النيب  -صلي اهللا عليه وسلم–النيب 

  يل تصديقه و اإلميان بدعوته.إاإلسالم مل يتلعثم ومل يرتدد وأمنا بادر 
أبو بكر ألست أول من أسلم ألست صاحب كذا  وعن أيب سعيد قال قال - 
(()٤(   

** جاء يف( حتفة األحوزي ) يف معين قوله : ( ألست أول مـن أسـلم ) أي مـن 
الرجــال . قـــال احلـــافظ قــد اتفـــق اجلمهـــور علــى أن أبـــا بكـــر أول مــن أســـلم مـــن 
الرجال ، وذكر ابن إسحاق أنه كان حتقق أنه سيبعث ملا كان يسمعه ويرى مـن 

  لك فلما دعاه بادر إىل تصديقه من أول وهلة .انتهىأدلة ذ
رضـــي اهللا تعـــايل  -هـــذا وقـــد قيـــل أن أول مـــن أســـلم ( علـــي ) وقيـــل (خدجيـــة )

  عنهما!!
.وقــد ذكــر علمائنــا لرفــع هــذا االشــكال بــأن اول مــن اســلم مــن الرجــال أبــا بكــر 
الصــديق ، و(علــي ) أول مــن أســلم مــن الصــبيان و( خدجيــة ) أول مــن أســلمت 

  النساء واهللا أعلم .من 
  

  ** إیمانھ وصالبتھ

                                                 
باب -ل العشرة مناقب في النضرة لرياضاوأنظر  -) ١٦٧ - ٨( أخرجه الترمذي وصححه االلباني في صحيح الترمذي -  ٤

  هـ٦٩٤:  المتوفى( الطبري جعفر أبو اهللا، عبد بن أحمد الدين محبل -ذكر أقاويل العلماء
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عنـد الشـدائد وهـذا مـا أثبتـه أيب  الإال ريب أن حقيقة اإلميـان وصـالبته ال تظهـر 
صلي –بكر يف مواقف كثرية من ذلك ماذكرته عائشة رضي اهللا عنها وزوج النيب 

  قالت :  -اهللا عليه وسلم
بـو صـاحل حـدثين عبـد اهللا ( مل أعقـل أبـوي قـط إال ومهـا يـدينان الـدين وقـال أ  -

عـــن يـــونس عـــن الزهـــري قـــال أخـــربين عـــروة بـــن الـــزبري أن عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــا 
ــت مل أعقــل أبــوي قــط إال ومهــا يــدينان الــدين ومل ميــر علينــا يــوم إال يأتينــا فيــه  قال
رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــريف النهــار بكــرة وعشــية فلمــا ابتلــي املســلمون 

قبل احلبشة حىت إذا بلغ بـرك الغمـاد لقيـه ابـن الدغنـة وهـو  خرج أبو بكر مهاجرا
سيد القارة فقال أين تريـد يـا أبـا بكـر فقـال أبـو بكـر أخـرجين قـومي فأنـا أريـد أن 
أســيح يف األرض فأعبــد ريب قــال ابــن الدغنــة إن مثلــك ال خيــرج وال خيــرج فإنــك 

وائــب تكســب املعــدوم وتصــل الــرحم وحتمــل الكــل وتقــري الضــيف وتعــني علــى ن
احلق وأنـا لـك جـار فـارجع فاعبـد ربـك بـبالدك فارحتـل ابـن الدغنـة فرجـع مـع أيب 
بكر فطاف يف أشراف كفار قـريش فقـال هلـم إن أبـا بكـر ال خيـرج مثلـه وال خيـرج 
أخترجون رجال يكسب املعدوم ويصل الرحم وحيمل الكل ويقـري الضـيف ويعـني 

منــوا أبــا بكــر وقــالوا البــن علــى نوائــب احلــق فأنفــذت قــريش جــوار ابــن الدغنــة وآ
الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه يف داره فليصل وليقرأ مـا شـاء وال يؤذينـا بـذلك وال 
يســتعلن بــه فإنــا قــد خشــينا أن يفــنت أبناءنــا ونســاءنا قــال ذلــك ابــن الدغنــة أليب 
بكــر فطفــق أبــو بكـــر يعبــد ربــه يف داره وال يســـتعلن بالصــالة وال القــراءة يف غـــري 
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ا أليب بكــــر فـــابتىن مســــجدا بفنـــاء داره وبــــرز فكـــان يصــــلي فيـــه ويقــــرأ داره مث بـــد
القــرآن فيتقصــف عليــه نســاء املشــركني وأبنــاؤهم يعجبــون وينظــرون إليــه وكــان أبــو 
بكــر رجــال بكــاء ال ميلــك دمعــه حــني يقــرأ القــرآن فــأفزع ذلــك أشــراف قــريش مــن 

نا أجرنا أبا بكر علـى املشركني فأرسلوا إىل ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا ك
أن يعبــد ربــه يف داره وإنــه جــاوز ذلــك فــابتىن مســجدا بفنــاء داره وأعلــن الصــالة 
والقراءة وقد خشينا أن يفـنت أبناءنـا ونسـاءنا فأتـه فـإن أحـب أن يقتصـر علـى أن 
يعبــد ربــه يف داره فعــل وإن أىب إال أن يعلــن ذلــك فســله أن يــرد إليــك ذمتــك فإنــا  

مقــــرين أليب بكــــر االســــتعالن قالــــت عائشــــة فــــأتى ابــــن  كرهنــــا أن خنفــــرك ولســــنا
الدغنــة أبــا بكــر فقــال قــد علمــت الــذي عقــدت لــك عليــه فإمــا أن تقتصــر علــى 
ذلك وإما أن ترد إيل ذميت فإين ال أحـب أن تسـمع العـرب أين أخفـرت يف رجـل 
عقدت له قال أبو بكر إين أرد إليك جوارك وأرضـى جبـوار اهللا ورسـول اهللا صـلى 

يـه وسـلم يومئــذ مبكـة فقــال رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم قـد أريــت دار اهللا عل
هجرتكم رأيت سـبخة ذات خنـل بـني البتـني ومهـا احلرتـان فهـاجر مـن هـاجر قبـل 
املدينــة حــني ذكــر ذلــك رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ورجــع إىل املدينــة بعــض 

ه رسول اهللا صلى من كان هاجر إىل أرض احلبشة وجتهز أبو بكر مهاجرا فقال ل
اهللا عليه وسلم على رسلك فإين أرجو أن يؤذن يل قال أبو بكر هـل ترجـو ذلـك 



  ٩

بأيب أنت قال نعم فحـبس أبـو بكـر نفسـه علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 
  )٥ليصحبه وعلف راحلتني كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر..) (

  
  **مكانة أبا بكرالصدیق

ــيب كــان أبــو بكــر كمــا ذكــرت  ــب الن صــلي اهللا عليــه –ســلفاً أحــب النــاس أيل قل
ودلت علي ذلك احاديث كثرية منها علي سـبيل املثـال مـا جـاء عـن أيب  -وسلم

  عثمان رضي اهللا عنه قال :
( أن رســول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بعـــث عمـــرو بـــن العـــاص علـــى جـــيش   -

ــت أي النــاس أحــب إليــك قــال عائشــة  قلــت مــن ذات السالســل قــال فأتيتــه فقل
الرجال قال أبوها قلـت مث مـن قـال عمـر فعـد رجـاال فسـكت خمافـة أن جيعلـين يف 

  )٦آخرهْم) (
وألن الصـــحابة حيبـــون ماحيبـــه اهللا ورســـوله ويبغضـــون مـــا يبغضـــه اهللا ورســـوله فقـــد 

  أحبوا أبا بكر وعرفوا قدره ومكانته وفضله عليهم  
يب صـلى اهللا عليـه وسـلم وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال( كنا يف زمـن النـ  -

ال نعدل بأيب بكر أحدا مث عمر مث عثمان مث نرتك أصحاب النيب صلى اهللا عليـه 
  ) ٧وسلم ال نفاضل بينهم) (
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.  

  **دفع أبي بكر اذي المشركین عن النبي
  --صلي اهللا عليه وسلم– 

ومبــا جــاء بــه مــن عنــد اهللا مل  -صــلي اهللا عليــه وســلم–بكــر بــالنيب  أن إميــان أيب
ن وليـد الصـدفة أو للصـداقة الـيت مجعـت بيـنهم قبـل البعثـة فحسـب .. بـل إن يك

إميــان الصــديق امنــا كــان ينبــع مــن فطرتــه الســوية وكرهــه للشــرك واهلــه ، وهلــذا كــان 
وال تأخـذه خملوقاً ال يهاب  -صلي اهللا عليه وسلم–من أشد املدافعني عن النيب 

  يف اهللا لومة الئم 
العاص قال ( بينا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  وعن عبد اهللا بن عمرو بن -

يصــلي بفنــاء الكعبــة إذ أقبــل عقبــة بــن أيب معــيط فأخــذ مبنكــب رســول اهللا صــلى 
اهللا عليه وسلم ولوى ثوبه يف عنقه فخنقه به خنقـا شـديدا فأقبـل أبـو بكـر فأخـذ 
 مبنكبــه ودفــع عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وقــال أتقتلــون رجــال أن يقــول

  )٨ريب اهللا وقد جاءكم بالبينات من ربكْم) (
نعم .. اننا أمام رجل جياهر بكلمة احلق ال يرتدد يف جندة صـديقه وحبيبـه ..ذاك 

  هو أبا بكر الصاحب والصديق رضي اهللا عنه .
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  الجنةیبشر ب **أبو بكر 
  

 أبا بكر باجلنة وبشر أيضاً سـتة كـان سـبباً يف -صلي اهللا عليه وسلم–بشر النيب 
إسالمهم وهم (عثمان بن عفان، وطلحة والزبري، وسعد وأيب عبيدة بن اجلراح ، 

صـلي –وعبد الرمحن بن عوف ) ..فهنيئـا أليب بكـر اجلنـة ..هنيئـا لـه جـوار النـيب 
يف الفردوس األعلي  يف مقعد صدق عند مليك مقتدر                          -اهللا عليه وسلم

قـــال كنـــت مـــع النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف  عـــن أيب موســـى رضـــي اهللا عنـــه-
حائط من حيطان املدينة فجـاء رجـل فاسـتفتح فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 
افــتح لــه وبشــره باجلنــة ففتحــت لــه فــإذا أبــو بكــر فبشــرته مبــا قــال النــيب صــلى اهللا 
عليــه وســلم فحمــد اهللا مث جــاء رجــل فاســتفتح فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 

لــه وبشــره باجلنــة ففتحــت لــه فــإذا هــو عمــر فأخربتــه مبــا قــال النــيب صــلى اهللا افــتح 
عليه وسلم فحمد اهللا مث استفتح رجل فقال يل افتح له وبشره باجلنـة علـى بلـوى 
تصيبه فإذا عثمان فأخربته مبا قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فحمـد اهللا مث 

  )٩قال اهللا املستعان)(
 
 

  أبواب الجنة الثمانیة **أبو بكر یدعي من
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أن يدخل املرء اجلنة من باباً من ابواCـا الثمانيـة فهـذه نعمـة ميـّن اهللا Cـا علـي مـن 
يشــاء مــن عبــاده ...ولكــن أن يــدعي  للــدخول مــن كــل أبــواب اجلنــة فهــذه هــي 
العظمــة ، وهــي ال تكــون إال إلنســان جتتمــع فيــه صــفات اخلــري كلهــا، وأبــو بكــر 

  إلنسان..جديراً بأن يكون هذا ا
وعن أيب هريرة رضـي اهللا عنـه: ( أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال مـن  -

أنفق زوجني يف سبيل اهللا نودي من أبواب اجلنـة يـا عبـد اهللا هـذا خـري فمـن كـان 
من أهل الصالة دعي من باب الصالة ومن كان من أهل اجلهاد دعي مـن بـاب 

الريـــان ومـــن كـــان مـــن أهـــل  اجلهـــاد ومـــن كـــان مـــن أهـــل الصـــيام دعـــي مـــن بـــاب
الصدقة دعي من باب الصـدقة فقـال أبـو بكـر رضـي اهللا عنـه بـأيب أنـت وأمـي يـا 
رسول اهللا ما على مـن دعـي مـن تلـك األبـواب مـن ضـرورة فهـل يـدعى أحـد مـن 

  )١٠تلك األبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم) (
  

  **تصدیق أبو بكرللنبي بكل ماجاء بھ
  

النيب يف كل ما يقوله وخيرب به حيت لو كان ما يقوله خمالف  كان أيب بكر يصدق
  للعقل واملنطق وقاموس احلياة ..ملاذا ؟ 
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صـلي –ألن إميانه باهللا ورسوله يوازي إميان األمة ،  وألنه يعلم يقينـاً صـدق النـيب 
وبغضـه للكـذب والتـدليس، ويعلـم مـن أمانتـه ونقـاء سـريرته  مـا  -اهللا عليه وسـلم
أنســـان اّخـــر فقـــد صـــاحبه قبـــل البعثـــة ورأي  وملـــس عـــن قـــرب كـــرمي  ال يعلمـــه أي

..هلـذا كـان ال يـرتدد ويبـادر يف تصـديقه بـال ذرة -صلي اهللا عليه وسلم–خصاله 
يعلـم هــذا  -صـلي اهللا عليـه وسـلم–شـك واحـدة فيمـا يقولـه أو خيـرب بــه ..والنـيب 

..  
 عليــه وســلم وعــن أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه قــال: ( صــلى رســول اهللا صــلى اهللا -

صــالة الصــبح مث أقبــل علــى النــاس فقــال بينــا رجــل يســوق بقــرة إذ ركبهــا فضــرCا 
فقالــت إنــا مل خنلــق هلــذا إمنــا خلقنــا للحــرث فقــال النــاس ســبحان اهللا بقــرة تكلــم 
فقال فإين أومن Cذا أنا وأبو بكر وعمر وما مها مث وبينما رجـل يف غنمـه إذ عـدا 

ىت كأنـه اسـتنقذها منـه فقـال لـه الـذئب هـذا الذئب فـذهب منهـا بشـاة فطلـب حـ
استنقذ*ا مين فمن هلا يوم السبع يوم ال راعي هلا غريي فقال النـاس سـبحان اهللا 

  )١١ذئب يتكلم قال فإين أومن Cذا أنا وأبو بكر وعمر وما مها مث ) (
  **أبو بكر في أعلي علییین
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بكـر وعمـر رضـي اهللا  الصـحابة بـأن أبـو -صلي اهللا عليـه وسـلم–وكما انبأ النيب 
عنهما يصـدقونه يف مـا يقولـه كـذلك انبـأ الصـحابة أyمـا يف الـدرجات العلـي مـن 

  اجلنة. 
عــن أيب ســعيداخلدري  قــال :( قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إن أهــل  -

الدرجات العلى لرياهم من حتتهم كما ترون النجم الطالع يف أفق السماء وإن أبا 
  )١٢عما) (بكر وعمر منهم وأن

  
  **أبو بكر سید كھول أھل الجنة

  
عــن أنــس قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أليب بكــر وعمــر هــذان  -

ســيدا كهــول أهــل اجلنــة مــن األولــني واآلخــرين إال النبيــني واملرســلني ال ختربمهــا يــا 
  )١٣علي)(

  * جاء يف (حتفة األحوزي بشرح جامع الرتمذي ) ماخمتصره:
سيدا كهول أهل اجلنة ) الكهول بضمتني مجع الكهل وهـو علـى قوله : ( هذان 

ومخسـني فـاعترب  -ما يف القـاموس مـن جـاوز الثالثـني أو أربعـا وثالثـني إىل إحـدى

                                                 
  ) ٩٦(  ماجة ابن) ،و ٨/١٥٨أنظر صحيح الترمذي لاللباني (  - ١٢
  

  )٦٠٥٠ ح/( المشكاة و ٨٢٤ لترمذي وأنظر الصحيحة لأللباني ح/أخرجه ابن ماجة وا- ١٣
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ما كانوا عليه يف الدنيا حال هذ احلديث وإال مل يكن يف اجلنة كهل كقوله تعاىل 
  { وآتوا اليتامى أمواهلم } وقيل سيدا من 

سـلمني فـدخل اجلنـة ألنـه لـيس فيهـا كهـل بـل مـن يـدخلها ابـن مات كهال مـن امل
ثــالث وثالثــني ، وإذا كانــا ســيدي الكهــول فمــن أوىل أن يكونــا ســيدي شــباب 

  أهلها ) انتهى . 
  النبي ألبي بكر في المنام *رؤیا

عن ابـن شـهاب أن سـعيد بـن املسـيب أخـربه أنـه مسـع أبـا هريـرة يقـوال (مسعـت  -
وسـلم يقـول بينـا أنـا نـائم رأيتـين علـى قليـب عليهـا دلـو  رسول اهللا صلى اهللا عليـه

فنزعت منهـا مـا شـاء اهللا مث أخـذها ابـن أيب قحافـة فنـزع Cـا ذنوبـا أو ذنـوبني ويف 
نزعــه واهللا يغفرلــه ضــعف مث اســتحالت غربــا فأخــذها ابــن اخلطــاب فلــم أر عبقريــا 

  ) ١٤من الناس ينزع نزع عمر بن اخلطاب حىت ضرب الناس بعطن)( 
قد يتبادر للمرء من احلديث أن عمر أفضل من أيب بكر وهذا غلط ، واليك * و 

  -رمحه اهللا –شرح النووي للحذيث لرفع اإلشكال واأللتباس.. قال 
( وأمـــا قولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف أيب بكـــر رضـــي اهللا عنـــه ويف نزعـــه ضـــعف 

  فليس فيه حط من فضيلة أيب بكر ، وال إثبات فضيلة لعمر عليه
ا هو إخبار عن مده واليتهما ، وكثرة انتفـاع النـاس يف واليـة عمـر لطوهلـا ، ، وإمن

  والتساع اإلسالم ، وبالده ، واألموال وغريها من الغنائم
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والفتوحات ، ومصر األمصار ، ودون الدواوين . وأما قوله صلى اهللا عليه وسـلم 
وإمنـا هـي كلمـة   : ( واهللا يغفر له ) فليس فيـه تنقـيص لـه ، وال إشـارة إىل ذنـب ،

كان املسلمون يدعمون Cا كالمهم ، ونعمـت الدعامـة ، وقـد سـبق يف احلـديث 
  يف صحيح مسلم أyا كلمة كان املسلمون يقولوyا

  -: افعل كذا ، واهللا يغفر لك . قال العلماء : ويف كل هذا إعالم خبالفة
 Cا . قوله بكر وعمر ، وصحة واليتهما ، وبيان صفتها ، وانتفاع املسلمني -أيب

صلى اهللا عليه وسلم : ( فجاءين أبو بكر فأخـذ الـدلو مـن يـدي لريوحـين ) قـال 
العلمــاء : فيــه إشــارة إىل نيابــة أيب بكــر عنــه ، وخالفتــه بعــده ، وراحتــه صــلى اهللا 
عليه وسلم بوفاته من نصب الـدنيا ومشـاقها ، كمـا قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم : 

ث ، و " الــدنيا ســجن املــؤمن " ، و " ال كــرب " مســرتيح ومســرتاح منــه " احلــدي
  على أبيك بعد اليوم " .) انتهي

  
  **رفیق الرسول في الھجرة

أن ليلة اهلجرة ليلة مشهوده أليب بكر فقـد هـاجر الصـحابة قبلـه وظـل هـو ينتظـر 
، وجـاء لـه النـيب يومـاً لـيال ليخـربه إن اهللا تعـايل  -صلي اهللا عليـه وسـلم–الرسول 

جرة ولنــدع عائشــة أم املــؤمنني رضــي اهللا عنهــا ختربنــا بالقصــة كلهــا قــد أذن لــه بــاهل
..  

                                                 
  
-   
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وعـــن عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــا قالـــت ( هـــاجر نـــاس إىل احلبشـــة مـــن املســـلمني  -
وجتهز أبو بكر مهاجرا فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى رسـلك فـإين أرجـو 

بـو بكـر نفسـه أن يؤذن يل فقـال أبـو بكـر أو ترجـوه بـأيب أنـت قـال نعـم فحـبس أ
على النيب صلى اهللا عليه وسلم لصحبته وعلف راحلتني كانتـا عنـده ورق السـمر 
أربعة أشهر قال عروة قالت عائشة فبينا حنن يوما جلوس يف بيتنا يف حنر الظهـرية 
فقال قائل أليب بكر هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقـبال متقنعـا يف سـاعة 

بكـــر فـــدا لـــك أيب وأمـــي واهللا إن جـــاء بـــه يف هـــذه  مل يكـــن يأتينـــا فيهـــا قـــال أبـــو
الساعة إال ألمر فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستأذن فأذن لـه فـدخل فقـال 
حني دخل أليب بكر أخرج من عندك قال إمنا هم أهلك بأيب أنت يا رسـول اهللا 
 قال فإين قد أذن يل يف اخلروج قـال فالصـحبة بـأيب أنـت وأمـي يـا رسـول اهللا قـال

نعم قال فخذ بأيب أنـت يـا رسـول اهللا إحـدى راحلـيت هـاتني قـال النـيب صـلى اهللا 
عليــه وســلم بــالثمن قالــت فجهزنامهــا أحــث اجلهــاز وضــعنا هلمــا ســفرة يف جــراب 
فقطعت أمساء بنت أيب بكر قطعة من نطاقها فأوكأت بـه اجلـراب ولـذلك كانـت 

بــو بكـر بغــار يف جبــل تسـمى ذات النطــاق مث حلـق النــيب صـلى اهللا عليــه وسـلم وأ
يقــال لــه ثــور فمكــث فيــه ثــالث ليــال يبيــت عنــدمها عبــد اهللا بــن أيب بكــر وهــو 
غالم شاب لقـن ثقـف فريحـل مـن عنـدمها سـحرا فيصـبح مـع قـريش مبكـة كبائـت 
فال يسـمع أمـرا يكـادان بـه إال وعـاه حـىت يأتيهمـا خبـرب ذلـك حـني خيـتلط الظـالم 

بكر منحة من غنم فريحيهـا عليهمـا حـني ويرعى عليهما عامر بن فهرية موىل أيب 
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تذهب ساعة من العشاء فيبيتان يف رسلهما حىت ينعق Cا عامر بن فهـرية بغلـس 
  )١٥يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليايل الثالث) (

  ويف رواية اخري عن أنس رضى اهللا عنه نتابع احداث هذه اهلجرة املباركة..  -
ال( قلـت للنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وعن أنس عن أيب بكـر رضـي اهللا عنـه قـ -

وأنا يف الغار لو أن أحدهم نظر حتـت قدميـه ألبصـرنا فقـال مـا ظنـك يـا أبـا بكـر 
                )   ١٦باثنني اهللا ثالثهما)  (

    
  **عرض حفصة بنت عمر

حيت لو كـان هـذا السـر  -صلي اهللا عليه وسلم–أبو بكر حيفظ سراً  لرسول اهللا 
                                   ّ       اهللا عنه ..فما هو هذا السر ؟  يؤدي إيل غضب الفاروق رضي

عن  سامل بن عبـد اهللا أنـه مسـع عبـد اهللا بـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا حيـدث أن  -
عمر بن اخلطاب حني تأميت حفصة بنت عمر مـن خنـيس بـن حذافـة السـهمي 

تـويف باملدينــة  وكـان مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم قـد شـهد بـدرا
قــــال عمــــر فلقيــــت عثمــــان بــــن عفــــان فعرضــــت عليــــه حفصــــة فقلــــت إن شــــئت 
أنكحتـك حفصـة بنــت عمـر قــال سـأنظر يف أمـري فلبثــت ليـايل فقــال قـد بــدا يل 
أن ال أتـــزوج يـــومي هـــذا قـــال عمـــر فلقيـــت أبـــا بكـــر فقلـــت إن شـــئت أنكحتـــك 

مـين  حفصة بنـت عمـر فصـمت أبـو بكـر فلـم يرجـع إيل شـيئا فكنـت عليـه أوجـد
                                                 

  ٥٣٦٠أخرجه البخاري ح/ - ١٥
  ٣٣٨٠أخرجھ البخاري ح/-  ١٦
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علــى عثمــان فلبثــت ليــايل مث خطبهــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فأنكحتهــا 
إيــاه فلقيــين أبــو بكــر فقــال لعلــك وجــدت علــي حــني عرضــت علــي حفصــة فلــم 
أرجع إليك قلت نعم قال فإنه مل مينعـين أن أرجـع إليـك فيمـا عرضـت إال أين قـد 

أكـــن ألفشـــي ســـر علمـــت أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــد ذكرهـــا فلـــم 
  )١٧رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولو تركها لقبلتها)(

  ** وعلي ذلك فلیتنافس المتنافسون
أن أبــو بكــر كــان مــن الــذين يســارعون يف اخلــريات وممــا يــذكر مــن ســريته العطــرة 

  املنافسة بينه وبني عمر فيما يرضي اهللا تعايل ورسوله.
ن اخلطاب يقول أمرنـا رسـول اهللا عن زيد بن أسلم عن أبيه قال مسعت عمر ب -

صلى اهللا عليه وسـلم أن نتصـدق فوافـق ذلـك عنـدي مـاال فقلـت اليـوم أسـبق أبـا 
بكــر إن ســبقته يومــا قــال فجئــت بنصــف مــايل فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
وسلم ما أبقيت ألهلك قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقـال يـا أبـا بكـر 

ـــت ألهلـــك قـــال أبق ـــت هلـــم اهللا ورســـوله قلـــت واهللا ال أســـبقه إىل شـــيء مـــا أبقي ي
  )١٨أبدا)(

*وهناك عشرات املواقف اليت يثبت فيها أبا بكر حبه للخري ومبادرته بال كلل أو 
  ملل إيل ابتغاء مرضاة اهللا تعايل وإليك موقفاً واحداً وفيه الكفاية..

                                                 
  ٣٧٠٤أخرجھ البخاري ح/- ١٧
  )٦٠٢١أنظر صحیح سنن الترمذي لأللباني والمشكاة (- ١٨
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عـــن أيب هريـــرة قـــال ( قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــن أصـــبح  -
مــنكم اليــوم صــائما قــال أبــو بكــر رضــي اهللا عنــه أنــا قــال فمــن تبــع مــنكم 
اليــوم جنــازة قــال أبــو بكــر رضــي اهللا عنــه أنــا قــال فمــن أطعــم مــنكم اليــوم 
مسكينا قال أبو بكر رضي اهللا عنه أنا قـال فمـن عـاد مـنكم اليـوم مريضـا 

مـا قال أبو بكـر رضـي اهللا عنـه أنـا فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 
  )١٩اجتمعن يف امرئ إال دخل اجلنة)(

  **ماكنت ألجلس مع الشیطان
كان أبا بكر حكيما.ً. حليما.ً. صبورًا.. يدرك إن الشيطان لإلنسان عدواً مبني 

وهاهو رجل يؤذيه بكلمات جارحه وهو صابراً حمتسباً ، ولكن الشيطان حيثه 
أذاه  فلما رد وانتصر علي اإلنتصار لنفسه فلم يدع له الرجل خيارأً عندما زاد 

  صلي اهللا عليه وسلم–لنفسه انصرف النيب 
)  بكر أىب يف وقع الذي يعين(  يكذبه السماء من ملك نزل" ويف احلديث  -
 الشيطان وقع إذ ألجلس أكن فلم ، الشيطان وقع فلما انتصرت ، لك قال مبا
")٢٠( .  

                                                 
  ١٧٠٧أخرجھ مسلم ح/ - ١٩
ضعيفه ننبه إليها وهي عن سعيد بن قلت وهناك رواية مشهورة  - ٢٣٧٦ ح/  لبانيلأل"  الصحيحة السلسلة"   أنظر - ٢٠

المسيب أنه قال ( بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فآذاه فصمت عنه أبو بكر 
انتصر منه أبو بكر فقام رسول اهللا حين انتصر أبو بكر فقال أبو بكر ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثالثة ف

أوجدت علي يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك فلما انتصرت وقع 
يعرف   ال هذا بشيرا ألن ، ضعيف إرساله مع هذا وقال األلباني في الصحيحة الشيطان فلم أكن ألجلس إذ وقع الشيطان ) 

 ، بكر أبا يسب كان رجال أن: "  أبي هريرة عن سعيد أبي بن سعيد عن:  فقال عجالن ابن خالفه قد و.  الذهبي قال كما
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  رضي اهللا تعالي عنھ -**تواضع أبي بكر
  

ع وال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة مـن كـرب، وكـان الكرب نقيض التواض
أبا بكرخيشي أن يكون فيه صفة من صفات املتكربين سواء يف ملبسـه أو حديثـه 

 e-صـــلي اهللا عليـــه وســـلم–أو غــري ذلـــك  فيهلـــك ، وقـــد افزعـــه حــديث النـــيب 
ينفـــي عنـــه هـــذه الصـــفة ليطمـــئن قلبـــه  eعمـــن جيـــر ثوبـــه خـــيالء ، ولكـــن النـــيب 

  ن جوارحه رضى اهللا عنه وارضاه..  وتسك
وعـــن ســـامل بـــن عبـــد اهللا عـــن أبيـــه رضـــي اهللا عنـــه ( عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه  -

وســـلم قـــال مـــن جـــر ثوبـــه خـــيالء مل ينظـــر اهللا إليـــه يـــوم القيامـــة قـــال أبـــو بكـــر يـــا 
ـــيب  رســـول اهللا إن أحـــد شـــقي إزاري يســـرتخي إال أن أتعاهـــد ذلـــك منـــه فقـــال الن

  )٢١لم لست ممن يصنعه خيالَء)(صلى اهللا عليه وس
  رضي اهللا تعالي عنھ -**علم أبا بكر

رأي أيب بكرإن الناس تركوا تغيري املنكر مع األستطاعة حبجة أyم ال شأن هلم به 
بعـــدما هـــداهم اهللا تعـــايل ، وأدرك أبـــا بكـــر خطـــورة هـــذا الفهـــم وخطئـــه فخطـــب 

                                                                                                                                      
"  في ما على ، البخاري قال كما األصح هو و ، هريرة أبي بذكر هكذا موصوال أيضا داود أبو أخرجه" .  نحوه ساق و

باب  –العشرة  مناقب في النضرة الرياضقلت والحديث  ذكره صاحب -) . ١٥٦/  ٣(  العراقي افظللح"  تخريج اإلحياء
  ماجاء عن عمر وتفضيله فلينتبه

  
  ٥٣٣٨أخرجه البخاري ح/- ٢١



  ٢٢

ية من القران اختذوyا فيهم يبني ما ألتبس عليهم ويردهم إيل التفسري الصحيح أل
  حجة..

وعـــن قـــيس بـــن أيب حـــازم عـــن أيب بكـــر الصـــديق أنـــه قـــال( أيهـــا النـــاس إنكـــم  -
تقــرءون هــذه اآليــة يــا أيهــا الــذين آمنــوا علــيكم أنفســكم ال يضــركم مــن ضــل إذا 
اهتـــديتم وإين مسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول إن النـــاس إذا رأوا 

ديــــــــــه أوشــــــــــك أن يعمهــــــــــم اهللا بعقــــــــــاب منــــــــــه                                                                               الظــــــــــامل فلــــــــــم يأخــــــــــذوا علــــــــــى ي
)(٢٢(  
  

  **أبو بكر من الذین استجابوا هللا وللرسول
  من بعد ما أصابھم القرح

كـان أبــو بكــر مــن الــذين اســتجابوا هللا ورسـوله مــن بعــد مــا أصــاCم القــرح وذلــك 
 -صــــلي اهللا عليــــه وســــلم–عنــــدما انصــــرف املشــــركني عــــن رســــول اهللا  يـــوم أحــــد

فخــاف أن يرجعــوا فأختــار ســبعون رجــًال ليــذهبون خلفهــم وكــان مــنهم أبــا بكــر 
  والزبري رضي اهللا عنهما.

وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنهـا الـذين اسـتجابوا هللا والرسـول  - 
واتقـوا أجـر عظـيم قالـت لعـروة يـا  من بعد ما أصاCم القرح للـذين أحسـنوا مـنهم

ابن أخيت كـان أبـواك مـنهم الـزبري وأبـو بكـر ملـا أصـاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 
وســلم مــا أصــاب يــوم أحــد وانصــرف عنــه املشــركون خــاف أن يرجعــوا قــال مــن 
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يـــــذهب يف إثـــــرهم فانتـــــدب مـــــنهم ســـــبعون رجـــــال قـــــال كـــــان فـــــيهم أبـــــو بكـــــر 
  )٢٣والزبري)(

  
  بكر للصالةأبو  **تقدیم النبي 

ـــيب  ـــار الصـــديق ليخلفـــه ويصـــلي  -صـــلي اهللا عليـــه وســـلم–عنـــدما مـــرض الن أخت
  بالناس ، وأبو بكر جديراً Cذا الشرف 

البعثــة واملصــدق لــه حــني كذبــه النــاس، والرفيــق يف اهلجــرة ، فهــو الصــاحب قبــل 
وثــــــاين أثنــــــني إذ مهــــــا يف الغــــــار،وهو أحــــــب الصــــــحابة أيل قلبــــــه واقــــــرCم إيل اهللا 

واعمقهم إميانـــاً ويقينـــاً ..فـــال عجـــب أن يكـــون أوىل النـــاس Cـــذا الشـــرف وســـيلة،
  العظيم ..

وعـــن األســـود قـــال ( كنـــا عنـــد عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــا فـــذكرنا املواظبـــة علـــى   -
الصالة والتعظيم هلا قالت ملا مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرضـه الـذي 

ر فليصـل بالنـاس فقيـل لـه إن مات فيه فحضـرت الصـالة فـأذن فقـال مـروا أبـا بكـ
أبـــا بكـــر رجـــل أســـيف إذا قـــام يف مقامـــك مل يســـتطع أن يصـــلي بالنـــاس وأعـــاد 
فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس 
فخــرج أبــو بكــر فصــلى فوجــد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــن نفســه خفــة فخــرج 

يـه ختطـان مـن الوجـع فـأراد أبـو بكـر أن يتـأخر يهادى بـني رجلـني كـأين أنظـر رجل
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فأومأ إليه النيب صلى اهللا عليه وسـلم أن مكانـك مث أيت بـه حـىت جلـس إىل جنبـه 
قيل لألعمـش وكـان النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يصـلي وأبـو بكـر يصـلي بصـالته 

  )٢٤والناس يصلون بصالة أيب بكر فقال برأسه نعم)(
لســـاعدي أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه ويف روايـــة اخـــري عـــن ســـهل بـــن ســـعد ا

وسلم ذهب إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصالة فجـاء املـؤذن 
إىل أيب بكر فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبـو بكـر فجـاء رسـول اهللا 
صــلى اهللا عليــه وســلم والنــاس يف الصــالة فــتخلص حــىت وقــف يف الصــف فصــفق 

يلتفت يف صالته فلما أكثر الناس التصفيق التفـت فـرأى الناس وكان أبو بكر ال 
رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فأشــار إليــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أن 
امكــث مكانــك فرفــع أبــو بكــر رضــي اهللا عنــه يديــه فحمــد اهللا علــى مــا أمــره بــه 
رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن ذلــك مث اســتأخر أبــو بكــر حــىت اســتوى يف 
الصــف وتقــدم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فصــلى فلمــا انصــرف قــال يــا أبــا 
بكــر مــا منعــك أن تثبــت إذ أمرتــك فقــال أبــو بكــر مــا كــان البــن أيب قحافــة أن 
يصلي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 

ته فليســبح فإنــه إذا وســلم مــا يل رأيــتكم أكثــرمت التصــفيق مــن رابــه شــيء يف صــال
  )٢٥سبح التفت إليه وإمنا التصفيق للنساء)(

   * تقبیل أبو بكر وھو سجي
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وانتقــل إيل الرفيــق األعلــي  وكــان موتــه امــرا  -صــلي اهللا عليــه وســلم–مــات النــيب 
طبيعياً.. فلن خيلد إنسان يف الدنيا ويعلم الصحابة ذلك فكل نفٍس ذائقة املوت 

yصـلي –ار الكثري مـنهم غـري مصـدق إن الرسـول ، ولكن علي الرغم من ذلك إ
قــد مــات ، وكــان عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه مــن هــؤالء  -اهللا عليــه وســلم

صــــلي اهللا عليــــه –الــــذين اصــــاCم الــــذهول والصــــدمة غــــري مصــــدقني إن الرســــول 
قد مات.. ولكننا أمام رجـل لـن جيـود الزمـان مبثلـه ..نعـم إن أبـا بكـر يف  -وسلم

صيب يضرب لنا اروع األمثلة يف الصرب واليقني والرضا بقضاء اهللا هذا املوقف الع
تعــــــايل ..فمــــــاذا قــــــال ؟وكيــــــف كــــــان تصــــــرفه إذاء أنفــــــالت اعصــــــاب الصــــــحابة 

  .. -صلي اهللا عليه وسلم–وتكذيبهم مبوته 
عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قالـت ( أن رسـول  -

وأبو بكر بالسنح قال إمساعيـل يعـين بالعاليـة فقـام  اهللا صلى اهللا عليه وسلم مات
عمر يقـول واهللا مـا مـات رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قالـت وقـال عمـر واهللا 
ما كان يقع يف نفسي إال ذاك وليبعثنه اهللا فليقطعن أيـدي رجـال وأرجلهـم فجـاء 

أمـي أبو بكر فكشف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقبله قـال بـأيب أنـت و 
ــت حيــا وميتــا والــذي نفســي بيــده ال يــذيقك اهللا املــوتتني أبــدا مث خــرج فقــال  طب
أيهــا احلــالف علــى رســلك فلمــا تكلــم أبــو بكــر جلــس عمــر فحمــد اهللا أبــو بكــر 
وأثــىن عليــه وقــال أال مــن كــان يعبــد حممــدا صــلى اهللا عليــه وســلم فــإن حممــدا قــد 

إنــك ميــت وإyــم ميتــون مــات ومــن كــان يعبــد اهللا فــإن اهللا حــي ال ميــوت وقــال 
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وقــال ومــا حممــد إال رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل أفــإن مــات أو قتــل انقلبــتم 
علـــــى أعقـــــابكم ومـــــن ينقلـــــب علـــــى عقبيـــــه فلـــــن يضـــــر اهللا شـــــيئا وســـــيجزي اهللا 
الشاكرين قـال فنشـج النـاس يبكـون قـال واجتمعـت األنصـار إىل سـعد بـن عبـادة 

م أمـري فـذهب إلـيهم أبـو بكـر وعمـر يف سقيفة بـين سـاعدة فقـالوا منـا أمـري ومـنك
بــن اخلطــاب وأبــو عبيــدة بــن اجلــراح فــذهب عمــر يــتكلم فأســكته أبــو بكــر وكــان 
عمر يقول واهللا ما أردت بذلك إال أين قد هيأت كالما قـد أعجبـين خشـيت أن 
ال يبلغه أبو بكر مث تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال يف كالمه حنـن األمـراء 

قـال حبـاب بـن املنـذر ال واهللا ال نفعـل منـا أمـري ومـنكم أمـري فقـال وأنتم الـوزراء ف
أبــو بكــر ال ولكنــا األمــراء وأنــتم الــوزراء هــم أوســط العــرب دارا وأعــرCم أحســابا 
فبــايعوا عمــر أو أبــا عبيــدة بــن اجلــراح فقــال عمــر بــل نبايعــك أنــت فأنــت ســيدنا 

مـر بيـده فبايعـه وبايعـه وخرينا وأحبنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذ ع
النــاس فقــال قائــل قتلــتم ســعد بــن عبــادة فقــال عمــر قتلــه اهللا وقــال عبــد اهللا بــن 
ســامل عــن الزبيــدي قــال عبــد الــرمحن بــن القاســم أخــربين القاســم أن عائشــة رضــي 
اهللا عنها قالت شخص بصر النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال يف الرفيق األعلـى 

مــا كانــت مــن خطبتهمــا مــن خطبــة إال نفــع اهللا Cــا ثالثــا وقــص احلــديث قالــت ف
لقد خـوف عمـر النـاس وإن فـيهم لنفاقـا فـردهم اهللا بـذلك مث لقـد بصـر أبـو بكـر 
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الناس اهلدى وعرفهم احلق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما حممد إال رسول قد 
  )٢٦خلت من قبله الرسل إىل الشاكرين)(

  
  مبایعة أبو بكر بالخالفة

كــادت أن حتــدث فتنــة عمــن خيلــف   -صــلي اهللا عليــه وســلم–لنــيب بعــدما مــات ا
... وكــل مــن املهــاجرين واألنصــار مــن يــري -صــلي اهللا عليــه وســلم–رســول اهللا 

اyـم األحـق بـأن يكـون اخلليفـة مـنهم.. وانتهـي األمـر بأختيـار أبـا بكـر فلـم يكــن 
يـــه صـــلي اهللا عل–أحـــد مـــن امهـــاجرين أو األنصـــار ينكـــر فضـــائله وتفضـــيل النـــيب 

  له عنهم رضي اهللا تعايل عنه.  -وسلم
عـن أنــس بــن مالــك رضــي اهللا عنــه ..( أنـه مســع خطبــة عمــر اآلخــرة حــني جلــس 
على املنرب وذلك الغد من يوم تويف النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فتشـهد وأبـو بكـر 
صامت ال يتكلم قال كنت أرجو أن يعيش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت 

ذلك أن يكـــون آخـــرهم فـــإن يــك حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــد يــدبرنا يريـــد بـــ
مات فإن اهللا تعاىل قد جعل بني أظهـركم نـورا *تـدون بـه هـدى اهللا حممـدا صـلى 
اهللا عليه وسلم وإن أبا بكر صـاحب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ثـاين اثنـني 

ــت طائفــة مــنهم قــد بــايعوه قبــل  فإنــه أوىل املســلمني بــأموركم فقومــوا فبــايعوه وكان
ذلك يف سقيفة بين ساعدة وكانـت بيعـة العامـة علـى املنـرب قـال الزهـري عـن أنـس 
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بن مالك مسعت عمر يقول أليب بكر يومئذ اصـعد املنـرب فلـم يـزل بـه حـىت صـعد 
  )٢٧املنرب فبايعه الناس عامًة)(

  
  

 **أبو بكروحروب الردة
رتدت عن الـدين ، ورفضـوا بعد مبايعة أبا بكرباخلالفة وجد أن كثرياً من القبائل ا

 -صــلي اهللا عليــه وســلم–اعطــاء الزكــاة الــيت هــي حــق اهللا تعــايل بعــد مــوت النــيب 
فراي أن يأخذهم بالقوة إن مل يعودوا إيل احلق وخيرجون زكاة امواهلم صاغرين .. 
وكـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب يـــري إن حمـــاربتهم وهـــم علـــي التوحيـــد أمرخيـــالف الســـنة 

مـــر مـــاخفي عنـــه ويتـــدارك عمـــر املوقـــف ويعـــني خليفـــة ..فـــإذا بـــأيب بكـــر يبـــني لع
علــــى حمــــاربتهم فكــــانواعربة لغــــريهم وعــــاد  -صــــلي اهللا عليــــه وســــلم–رســــول اهللا 

  اجلميع لدفع الزكاة وهم صاغرين ..
وعــن أيب هريــرة قــال ملــا تــويف النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم واســتخلف أبــو بكــر  -

ف تقاتل الناس وقد قـال رسـول وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كي
اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أمــرت أن أقاتــل النــاس حــىت يقولــوا ال إلــه إال اهللا فمــن 
قال ال إله إال اهللا فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على اهللا قـال أبـو 
 بكر واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال واهللا لو منعوين

                                                 
  ٦٦٧٩ أخرجھ البخاري ح/- ٢٧



  ٢٩

عناقا كانوا يؤدوyا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم لقـاتلتهم علـى منعهـا قـال 
عمر فواهللا ما هو إال أن رأيت أن قد شرح اهللا صدر أيب بكر للقتـال فعرفـت أنـه 

  )٢٨احلق)(
  جمع أبو بكر القرآن

لوكان أليب بكر هذه املنقبة فقط لكان ذلك كافياً ليـرتحم ويثـين عليـه كـل مسـلم 
القران يف املصـحف بكـل خـري بعـد أن كـاد أن يضـيع مبـوت الصـحابة الـذين   يقرأ

  كانوا حيفظونه يف صدورهم يف احلروب ضد املشركني..
* وعن زيد بن ثابت األنصاري رضي اهللا عنه وكان ممن يكتـب الـوحي قـال : ( 
أرسل إيل أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بـن اخلطـاب عنـده قـال أبـو بكـر 

 عنه إن عمر أتاين فقال إن القتل قـد اسـتحر يـوم اليمامـة بقـراء القـرآن رضي اهللا
وإين أخشى أن يستحر القتل بالقراء باملواطن فيذهب كثري من القـرآن وإين أرى 
أن تأمر جبمع القرآن قلت لعمر كيـف تفعـل شـيئا مل يفعلـه رسـول اهللا صـلى اهللا 

راجعين حـــىت شـــرح اهللا عليـــه وســـلم قـــال عمـــر هـــذا واهللا خـــري فلـــم يـــزل عمـــر يـــ
صدري لذلك ورأيت يف ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكـر إنـك رجـل 
ـــت تكتـــب الـــوحي لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه  شـــاب عاقـــل ال نتهمـــك وقـــد كن
وسـلم فتتبـع القــرآن فامجعـه فــواهللا لـو كلفــوين نقـل جبـل مــن اجلبـال مــا كـان أثقــل 

تفعلــون شــيئا مل يفعلــه رســول اهللا  علــي ممــا أمــرين بــه مــن مجــع القــرآن قلــت كيــف
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صلى اهللا عليه وسلم قال هو واهللا خري فلم يزل أبو بكر يراجعين حىت شـرح اهللا 
صــدري للــذي شــرح لــه صــدر أيب بكــر وعمــر رضــي اهللا عنهمــا فتتبعــت القــرآن 
أمجعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حىت وجدت آخر سورة التوبةآيتني 

مل أجــــدمها مــــع أحــــد غــــريه لقــــد جــــاءكم رســــول مــــن مــــع أيب خزميــــة األنصــــاري 
أنفســكم عزيــز عليــه مــا عنــتم حــىت خامتــة بــراءة فكانــت الصــحف عنــد أيب بكــر 

  )٢٩حىت توفاه اهللا مث عند عمر حياته مث عند حفصة بنت عمر رضي اهللا عنه)(
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  * مرض أبو بكر ووفاتھ
  مات أبا بكر بعد أن اشتد به املرض..

  مات الصاحب والصديق ..
أرحــــم النــــاس Cــــذه األمــــة..ولكن ســــتظل فضــــائله ومناقبــــه ورحلــــة كفاحــــه  مــــات

وتضــحيته وإيثــاره وحمبتــه واميانــه الــذي ال يتزعــزع بــاهللا ورســوله نــوراً يضــىء الطريــق 
لكــل مــن يريــد أن يستشــعر حقيقــة اإلميــان الصــادق يف داخلــه جتــاه ربــه ودينــه .. 

نــا عــن حلظاتــه األخريلــه يف وهــاهى أم املــؤمنني وأبنتــه عائشــة رضــي اهللا عنهــا خترب 
يف دار اخللـــــود  يف   -صـــــلي اهللا عليـــــه وســـــلم–دار الغرورقبـــــل أن يلحـــــق بـــــالنيب 

  الفردوس األعلي يف مقعد صدق عند مليك مفتدر..
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت ( دخلت على أيب بكر رضي اهللا عنه فقال  -

ة أثواب بيض سحولية يف كم كفنتم النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت يف ثالث
ليس فيها قميص وال عمامة وقال هلا يف أي يوم تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم قالت يوم االثنني قال فأي يوم هذا قالت يوم االثنني قال أرجو فيما بيين 
وبني الليل فنظر إىل ثوب عليه كان ميرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا 

ثوبني فكفنوين فيها قلت إن هذا خلق قال إن احلي أحق  ثويب هذا وزيدوا عليه
باجلديد من امليت إمنا هو للمهلة فلم يتوف حىت أمسى من ليلة الثالثاء ودفن 

 )٣٠(قبل أن يصبح
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  رضي اهللا تعالي عنھ -عمر بن الخطاب - ٢

هــو عمــر بـــن اخلطــاب بـــن نفيــل بـــن عبــد العـــزي بــن ريـــاح ولقــب بالفـــاروق ألن 
اهللا تعايل األسالم وفرق بـه بـني احلـق والباطـل، وكنيتـه هـى ( أبـو بإسالمه أعز به 

يـوم  -صـلي اهللا عليـه وسـلم–حفص ) واحلفص هو شبل األسد ، كناه بـه النـيب 
بـــدر ، وكـــان يـــوم أســـلم عـــدد املســـلمني تســـعة وثالثـــون، وهـــو أبـــا أم املمـــؤمنني 

  حفصة رضي اهللا عنها .
  رضي اهللا تعالي عنھ -*قصة إسالم عمر

  له.. -صلي اهللا عليه وسلم–إسالمه بربكة دعاء النيب كان 
*وعــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنــه قــال ( أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال 
اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني إليك بـأيب جهـل أو بعمـر بـن اخلطـاب 

  ) ٣١قال وكان أحبهما إليه عمر) (
  *فضل عمر في األمة

اخيه بشي .. فما الذي كان مييز عمر ابن اخلطـاب  كان كل صحايب يتميز عن
  رضي اهللا تعايل عنه..

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال( إنـه قـد كـان  -
فيما مضى قبلكم مـن األمـم حمـدثون وإنـه إن كـان يف أمـيت هـذه مـنهم فإنـه عمـر 
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بعمـــر وعلمـــه بقـــوة  -صـــلي اهللا عليـــه وســـلم–) .. ولثقـــة النـــيب ٣٢بـــن اخلطـــاب)(
إميانه ويقينه باهللا تعايل وشدته يف احلـق كـان يـراه جـديرا بألسـتخالف ، وهـذا مـا 

  احملت إليه أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها 
ْعــتُ (فعــن ابــن أيب مليكــة قــال  -  َصــلَّى اللَّــهِ  َرُســولُ  َكــانَ  َمــنْ  َعاِئَشــَة َوُســِئَلتْ  مسَِ

 َأِيب  بـَْعــدَ  َمــنْ  ُمثَّ  َهلـَـا َفِقيــلَ  َبْكــرٍ  أَبُــو قَالَــتْ  لَــْو اْســَتْخَلَفهُ  َتْخِلًفاُمْســ َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اللَّــهُ 
 انـْتَـَهـتْ  ُمثَّ  اْجلَـرَّاحِ  بْـنُ  ُعبَـْيـَدةَ  أَبُـو قَالَـتْ  ُعَمـرَ  بـَْعـدَ  َمـنْ  َهلَـا ُمثَّ ِقيـلَ  ُعَمرُ  قَاَلتْ  َبْكرٍ 
  )٣٣) (َهَذا ِإَىل 

  *عمر سید كھول أھل الجنة
 ســـيدا وعمـــر بكـــر أبــو وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســول قـــال" قـــال علـــي عــن -

 مـا علـي يـا ختربمهـا ال واملرسلني النبيني إال واآلخرين األولني من اجلنة أهل كهول
  )٣٤)(" حيني داما

  *مالزمة عمر للنبي
هــو والصــديق رضــي اهللا  تعــايل  -صــلي اهللا عليــه وســلم–كــان عمــر يــالزم النــيب 
  احبه اليرتكونه إال للسعي للرزق واالكتساب ...عنهما مالزمة الظل لص

*وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ( إين لواقف يف قـوم فـدعوا اهللا لعمـر بـن 
اخلطاب وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قـد وضـع مرفقـه علـى منكـيب 
ـــت ألرجـــو أن جيعلـــك اهللا مـــع صـــاحبيك ألين كثـــريا مـــا   يقـــول رمحـــك اهللا إن كن
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سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلـت كنت أمسع ر 
وأبـــو بكـــر وعمـــر وانطلقـــت وأبـــو بكـــر وعمـــر فـــإن كنـــت ألرجـــو أن جيعلـــك اهللا 

  )٣٥معهما فالتفت فإذا هو علي بن أيب طالب)(
  

  *موقف عمر من صلح الحدیبیة
ُموا النَّاسُ  أَيـَُّها فـََقالَ  ِصفِّنيَ  يـَْومَ  ُحنَـْيفٍ  ْبنُ  َسْهلُ  قَاَل قَامَ  َواِئلٍ  َأِيب  َعنْ  -  ا*َِّ

 نـََرى َوَلوْ  احلَُْديِْبَيةِ  يـَْومَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  ُكنَّا َلَقدْ  أَنـُْفَسُكمْ 
 َوَسلَّمَ  َلْيهِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  بـَْنيَ  َكانَ  الَِّذي الصُّْلحِ  ِيف  َوَذِلكَ  َلَقاتـَْلَنا ِقَتاًال 
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  فَأََتى اخلَْطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َفَجاءَ  اْلُمْشرِِكنيَ  َوبـَْنيَ 
  :قَالَ  بَاِطلٍ  َعَلى َوُهمْ  َحقٍّ  َعَلى أََلْسَنا اللَّهِ  َرُسولَ  يَا فـََقالَ 
نِيَّـةَ  نـُْعِطـي َفِفيمَ  قَالَ  بـََلى قَالَ  النَّارِ  ِيف  َوقـَْتَالُهمْ  اْجلَنَّةِ  ِيف  قـَْتَالنَا أَلَْيسَ  قَالَ  بـََلى  الدَّ
ــا َونـَْرِجــعُ  ِديِنَنــا ِيف  نَـَنــا اللَّــهُ  َحيُْكــمِ  َوَلمَّ ــنَـُهمْ  بـَيـْ  َرُســولُ  ِإينِّ  اخلَْطَّــابِ  اْبــنَ  يَــا فـََقــالَ  َوبـَيـْ

َــًدا اللَّــهُ  ُيَضــيـَِّعِين  َوَلــنْ  اللَّــهِ  ــاْنطََلقَ  َقــالَ  أَب ــأََتى ُمتَـَغيًِّظــا َيْصــِربْ  فـََلــمْ  َمــرُ عُ  َف َــا َف  َبْكــرٍ  أَب
 ِيف  قـَْتَالنَـا أَلَـْيسَ  قَـالَ  بـَلَـى قَـالَ  بَاِطـلٍ  َعلَـى َوُهـمْ  َحـقٍّ  َعلَـى أََلْسـَنا َبْكرٍ  أَبَا يَا فـََقالَ 
ــْتَالُهمْ  اْجلَنَّــةِ  نِيَّــةَ  نـُْعِطــي فـََعــَالمَ  قَــالَ  بـََلــى قَــالَ  النَّــارِ  ِيف  َوقـَ ــا َونـَْرِجــعُ  ِديِنَنــا ِيف  الدَّ  َوَلمَّ
نَـَنا اللَّهُ  َحيُْكمِ  نَـُهمْ  بـَيـْ  أََبًدا اللَّهُ  ُيَضيـَِّعهُ  َوَلنْ  اللَّهِ  َرُسولُ  ِإنَّهُ  اخلَْطَّابِ  اْبنَ  يَا فـََقالَ  َوبـَيـْ

                                                 
  ٣٤٠١ أخرجھ البخاري ح/- ٣٥



  ٣٥

 ُعَمـرَ  ِإَىل  ْرَسـلَ فَأَ  بِـاْلَفْتحِ  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اللَّـهُ  َصـلَّى اللَّـهِ  َرُسـولِ  َعَلى اْلُقْرآنُ  فـَنَـَزلَ  قَالَ 
  )٣٦)(َوَرَجعَ  نـَْفُسهُ  َفطَاَبتْ  نـََعمْ  قَالَ  ُهوَ  فـَْتحٌ  َأوْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا فـََقالَ  ِإيَّاهُ  فَأَقْـَرأَهُ 

  *عمر یحب النبي أكثر من نفسھ
مل يكن الفاروق رضي اهللا تعـايل عنـه يظـن إن هنـاك إنسـان حيـب غـريه أكثـر مـن 

جيـب أن تكـون أكثـر مـن  -صلي اهللا عليه وسـلم–يب نفسه، وملا علم ان حمبة الن
  ولده ووالده والناس امجعني مل يرتدد وبادر إيل العودة عما قال..

*وعن أبو عقيل زهرة بن معبد أنه مسع جده عبد اهللا بن هشام قال كنا مع النيب 
صلى اهللا عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب فقال له عمر يا رسـول اهللا 

ب إيل من كل شيء إال من نفسي فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم ال ألنت أح
والذي نفسي بيـده حـىت أكـون أحـب إليـك مـن نفسـك فقـال لـه عمـر فإنـه اآلن 
ــــه وســــلم اآلن يــــا  ــــيب صــــلى اهللا علي ــــت أحــــب إيل مــــن نفســــي فقــــال الن واهللا ألن

  )٣٧عمر)(
رضـي اهللا  -*ويقع الكثري من الناس يف خطأ يف فهـم احلـديث ومعـين مقالـة عمـر

رمحــه اهللا تعــايل  –تعــايل عنــه... وهــاهو  شــرح احلــديت ألبــن حجــر العســقالين 
  البعض خطأ واهللا املستعان .ه حيت ال يفسر 

رمحه اهللا تعايل: ( قولـه فقـال لـه عمـر يـا رسـول اهللا ألنـت أحـب إيل مـن   -قال  
إخل .  كل شـيء إال نفسـي ) الـالم لتأكيـد القسـم املقـدر كأنـه قـال : واهللا ألنـت

                                                 
  ٣٣٣٨ أخرجھ مسلم ح/- ٣٦
  ٦١٤٢ أخرجھ البخاري ح/- ٣٧



  ٣٦

قوله ( ال والذي نفسي بيده حىت أكون أحب إليك من نفسـك ) أي ال يكفـي 
ذلــك لبلــوغ الرتبــة العليــا حــىت يضــاف إليــه مــا ذكــر . وعــن بعــض الزهــاد : تقــدير 
الكــالم ال تصــدق يف حــيب حــىت تــؤثر رضــاي علــى هــواك وإن كــان فيــه اهلــالك . 

( فقال له عمر فإنـه اآلن يـا وقد قدمت تقرير هذا يف أوائل كتاب األميان . قوله 
رسول اهللا ألنت أحب إيل من نفسي ، فقال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : اآلن 
يا عمر ) قال الداودي : وقوف عمر أول مرة واسـتثناؤه نفسـه إمنـا اتفـق حـىت ال 
يبلغ ذلك منه فيحلف باهللا كاذبا ، فلما قال له ما قال تقرر يف نفسه أنـه أحـب 

حلف ، كذا قـال . وقـال اخلطـايب : حـب اإلنسـان نفسـه طبـع ، إليه من نفسه ف
وحـــب غـــريه اختيـــار بتوســـط األســـباب ، وإمنـــا أراد عليـــه الصـــالة والســـالم حـــب 
االختيار إذ ال سبيل إىل قلب الطبـاع وتغيريهـا عمـا جبلـت عليـه . قلـت : فعلـى 
يب هذا فجواب عمر أوال كان حبسب الطبع ، مث تأمـل فعـرف باالسـتدالل أن النـ

صلى اهللا عليه وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب يف جنا*ا مـن املهلكـات 
يف الــدنيا واألخــرى فــأخرب مبــا اقتضــاه االختيــار ، ولــذلك حصــل اجلــواب بقولــه " 
اآلن يا عمر " أي اآلن عرفت فنطقت مبا جيب . وأمـا تقريـر بعـض الشـراح اآلن 

انـه حـىت يقتضـي عقلـه تـرجيح جانـب صار إميانك معتدا به ، إذ املرء ال يعتد بإمي
الرسول . ففيه سوء أدب يف العبارة ، وما أكثر ما يقع مثل هذا يف كـالم الكبـار 
عنــــد عــــدم التأمــــل والتحــــرز الســــتغراق الفكــــر يف املعــــىن األصــــلي ، فــــال ينبغــــي 



  ٣٧

ــــرد  التشــــديد يف اإلنكــــار علــــى مــــن وقــــع ذلــــك منــــه بــــل يكتفــــي باإلشــــارة إىل ال
  ر به لئال يقع املنكر يف حنو مما أنكره ).أنتهي والتحذير من االغرتا

  
  *الحق علي لسان عمر وقلبھ

 اً ننـا أمـام إنسـانإذلك عن عمر فال ريب   -صلي اهللا عليه وسلم–أن يقول النيب
صادقاً مع اهللا تعايل فيما يقـول ويفعـل، وصـادقاً مـع نفسـه ومـع النـاس فـال خيـدع 

ــز وال يغــش ..يقــول احلــق ولــو كــان مــراً، والخي شــي يف اهللا تعــايل لومــة الئــم .. ميي
  بينه وبني الباطل فال يقل إأل حقاً.. .

وعن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال إن اهللا جعـل احلـق  -
على لسان عمر وقلبه و قال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال 

ل فيـه القـرآن علـى حنـو فيه عمر أو قـال ابـن اخلطـاب فيـه شـك خارجـة إال نـز 
  ) ٣٨ما قال عمر)(

  *الشیطان یھاب ویخشى الفاروق
.. الشـيطان بكـل كيـده وتلبيسـه وتربصـه ألبـن معـاً  إنه امر يثري الدهشة والعجـب

أدم ألضـالله عــاجزاً،  بــل وخيشـي أيضــاً  مواجهــة الفــاروق حـيت إنــه يســلك فجــاً 
عظيمـني  ه اميانـاً  ويقينـاً .. ال ريـب اننـا أمـام إنسـان حيمـل بـني جوانبـ ! غري فجه

  باهللا ورسوله، ومهابٍة وقوٍة شديدين ألعداء اهللا ورسوله..

                                                 
  ) ١٠٨( أنظر صحيح ابن ماجة لاللباني  - ٣٨



  ٣٨

وَعْن ُحمَمَِّد ْبِن َسـْعٍد َعـْن أَبِيـِه قَـاَل: ( اسـتأذن عمـر علـى رسـول اهللا صـلى اهللا  -
عليـــه وســـلم وعنـــده نســـاء مـــن قــــريش يكلمنـــه ويســـتكثرنه عاليـــة أصـــوا*ن فلمــــا 

حلجـــاب فـــأذن لـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم اســـتأذن عمـــر قمـــن يبتـــدرن ا
ورســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يضـــحك فقـــال عمـــر أضـــحك اهللا ســـنك يـــا 
رســول اهللا قــال عجبــت مــن هــؤالء الــاليت كــن عنــدي فلمــا مسعــن صــوتك ابتــدرن 
احلجـاب قـال عمـر فأنـت يـا رســول اهللا كنـت أحـق أن يهـنب مث قـال أي عــدوات 

 رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قلـــن نعـــم أنـــت أفـــظ أنفســـهن أ*بنـــين وال *ـــنب
وأغلظ من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 
والـــذي نفســـي بيـــده مـــا لقيـــك الشـــيطان قـــط ســـالكا فجـــا إال ســـلك فجـــا غـــري 

  )٣٩فجك)(
  
  

  رضي اهللا تعالي عنھ - *سعة علم عمر
فيهـــا خـــري فقـــد تتحقـــق وقـــد ال تتحقـــق ، ان يـــري اإلنســـان رؤيـــة ألخيـــه يف اهللا 

رؤيــة عــن  -صــلي اهللا عليــه وســلم–ولكــن أن يــري ســيد اخللــق الصــادق املعصــوم 
وحـــي مـــن اهللا  -صـــلي اهللا عليـــه وســـلم–عمـــر ، فـــال ريـــب إyـــا حقـــاً ألن رؤيتـــه 

  تعايل..  

                                                 
  ٣٠٥١ ، ومسلم ح/٣٠٥١ أخرجھ البخاري ح/ - ٣٩



  ٣٩

وعـن عبـد اهللا بـن عمررضـي اهللا عنهماقـال : ( مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه 
ــنب فشــربت حــىت إين ألرى الــري خيــرج يف وســلم قــال  بينــا أنــا نــائم أتيــت بقــدح ل

أظفــاري مث أعطيــت فضــلي عمــر بــن اخلطــاب قــالوا فمــا أولتــه يــا رســول اهللا قــال 
  )٤٠العلم)(

  
  * شدة غیرةعمر علي أھلھ

ابلغه  -صلي اهللا عليه وسلم–كان عمر شديد الغرية علي أهله للدرجة أن النيب 
العــني يف اجلنــة وويل مــدبراً عنــدما تــذكر شــدة غريتـــه  عــن رؤيــة زوجتــه مــن احلــور

  رضي اهللا تعايل عنه..  
وعـــن ايب هريـــرة رضـــي اهللا عنـــه قـــال بينـــا حنـــن عنـــد رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه  -

وســـلم إذ قـــال بينـــا أنـــا نـــائم رأيتـــين يف اجلنـــة فـــإذا امـــرأة تتوضـــأ إىل جانـــب قصـــر 
ذكرت غريته فوليت مدبرا فبكـى فقلت ملن هذا القصر فقالوا لعمر بن اخلطاب ف

  )٤١عمر وقال أعليك أغار يا رسول اهللا)(
  

  *موافقات عمر للقرآن
كان عمر رضي اهللا تعايل عنه ملهم هذه األمة ويف كثري من املواقف وافق القراّن 

  قبل نزوله..

                                                 
  ٨٠ أخرجھ البخاري ح/- ٤٠
  ٣٠٠٣ أخرجھ البخاري ح/- ٤١



  ٤٠

وَعْن أََنِس ْبِن َماِلك رضي اهللا تعايل عنه قال : ( قال عمر بن اخلطاب رضي  -
ه وافقــت ريب يف ثــالث فقلــت يــا رســول اهللا لــو اختــذنا مــن مقــام إبــراهيم اهللا عنــ

مصلى فنزلت واختذوا من مقـام إبـراهيم مصـلى وآيـة احلجـاب قلـت يـا رسـول اهللا 
لـــو أمـــرت نســـاءك أن حيتجـــنب فإنـــه يكلمهـــن الـــرب والفـــاجر فنزلـــت آيـــة احلجـــاب 

هلـن عسـى ربـه إن واجتمع نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الغرية عليه فقلـت 
  )٤٢طلقكن أن يبدله أزواجا خريا منكن فنزلت هذه اآلية)(

ويف روايــة ثانيــة عــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا قــال ( أن عبــد اهللا بــن أيب ملــا  -
تويف جاء ابنه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسـول اهللا أعطـين قميصـك 

صــلى اهللا عليــه وســلم قميصــه أكفنــه فيــه وصــل عليــه واســتغفر لــه فأعطــاه النــيب 
فقال آذين أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمـر رضـي اهللا عنـه 
فقال أليس اهللا yـاك أن تصـلي علـى املنـافقني فقـال أنـا بـني خريتـني قـال اسـتغفر 
هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلـم سـبعني مـرة فلـن يغفـر اهللا هلـم فصـلى عليـه 

  )٤٣على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه)(فنزلت وال تصل 
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: ( قال عمـر وافقـت ريب يف  ثالثة* ويف رواية 

  ) ٤٤ثالث يف مقام إبراهيم ويف احلجاب ويف أسارى بدر)(
  صلي اهللا علیھ وسلم–*إنكار عمر لموت النبي 

                                                 
  ٣٨٧ أخرجھ البخاري ح/- ٤٢
  ١١٩٠ أخرجھ البخاري ح/- ٤٣
  ٤٤١٢ أخرجھ مسلم ح/- ٤٤



  ٤١

ــزل كيــان عمــر مــن قــد  -صــلي اهللا عليــه وســلم–ال ريــب أن خــرب مــوت النــيب  زل
هــول الصــدمة وهــو الرجــل املــؤمن القــوي الشــديد، ولكــن ال ريــب أيضــاً إنــه يعــود 
ــة يف كتــاب اهللا  إيل رشــده وحكمتــه ســريعاً وهــذا ماحــدث عنــدما قــرأ أبــا بكــر أّي
تعايل .. ادرك عمر أنه قد ترك العنان لعواطفه فتجاوز احزانه سريعاً وعمل علـي 

صــلي اهللا – املهــاجرين واألنصــار بعــد وفــاة النــيب امخــاد فتنــة كــادت أن تنشــأ بــني
  بسرعة بديهته وشدته يف مناصرة احلق كما سوف نري..  -عليه وسلم

ـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قالـــت :( أن  - وعـــن عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــا زوج الن
رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــات وأبـــو بكـــر بالســـنح قـــال إمساعيـــل يعـــين 

يقـــول واهللا مـــا مـــات رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قالـــت بالعاليــة فقـــام عمـــر 
وقال عمر واهللا ما كان يقع يف نفسي إال ذاك وليبعثنه اهللا فليقطعن أيدي رجـال 
وأرجلهم فجاء أبو بكر فكشف عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقبلـه قـال 

تتني أبـدا بأيب أنت وأمـي طبـت حيـا وميتـا والـذي نفسـي بيـده ال يـذيقك اهللا املـو 
مث خرج فقال أيها احلـالف علـى رسـلك فلمـا تكلـم أبـو بكـر جلـس عمـر فحمـد 
اهللا أبو بكر وأثىن عليه وقال أال من كـان يعبـد حممـدا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـإن 
حممدا قد مات ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حـي ال ميـوت وقـال إنـك ميـت وإyـم 

قبلــه الرســل أفــإن مــات أو قتــل  ميتــون وقــال ومــا حممــد إال رســول قــد خلــت مــن
انقلبتم على أعقـابكم ومـن ينقلـب علـى عقبيـه فلـن يضـر اهللا شـيئا وسـيجزي اهللا 
الشاكرين قال فنشـج النـاس يبكـون قـال واجتمعـت األنصـار إىل سـعد بـن عبـادة 



  ٤٢

يف سقيفة بين سـاعدة فقـالوا منـا أمـري ومـنكم أمـري فـذهب إلـيهم أبـو بكـر وعمـر 
بــن اجلــراح فــذهب عمــر يــتكلم فأســكته أبــو بكــر وكــان بــن اخلطــاب وأبــو عبيــدة 

عمر يقول واهللا ما أردت بذلك إال أين قد هيأت كالما قد أعجبـين خشـيت أن 
ال يبلغه أبو بكر مث تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال يف كالمه حنن األمـراء 

مـري فقـال وأنتم الوزراء فقـال حبـاب بـن املنـذر ال واهللا ال نفعـل منـا أمـري ومـنكم أ
أبــو بكــر ال ولكنــا األمــراء وأنــتم الــوزراء هــم أوســط العــرب دارا وأعــرCم أحســابا 
فبــايعوا عمــر أو أبــا عبيــدة بــن اجلــراح فقــال عمــر بــل نبايعــك أنــت فأنــت ســيدنا 
وخرينا وأحبنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذ عمـر بيـده فبايعـه وبايعـه 

بــادة فقــال عمــر قتلــه اهللا وقــال عبــد اهللا بــن النــاس فقــال قائــل قتلــتم ســعد بــن ع
ســامل عــن الزبيــدي قــال عبــد الــرمحن بــن القاســم أخــربين القاســم أن عائشــة رضــي 
اهللا عنها قالت شخص بصر النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال يف الرفيق األعلى 
ثالثــا وقــص احلــديث قالــت فمــا كانــت مــن خطبتهمــا مــن خطبــة إال نفــع اهللا Cــا 

عمـر النـاس وإن فـيهم لنفاقـا فـردهم اهللا بـذلك مث لقـد بصـر أبـو بكـر لقد خوف 
النــاس اهلــدى وعــرفهم احلــق الــذي علــيهم وخرجــوا بــه يتلــون ومــا حممــد إال رســول 

  )٤٥قد خلت من قبله الرسل إىل الشاكرين)(
  

  *أمن عمر من الفتنة

                                                 
 ٣٣٩٤ أخرجھ البخاري ح/- ٤٥



  ٤٣

*عــن حذيفــة رضــى اهللا عنــه  قــال( كنــا جلوســا عنــد عمــر رضــي اهللا عنــه فقــال 
م حيفظ قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الفتنة قلت أنا كما قاله قال أيك

إنك عليه أو عليها جلريء قلـت فتنـة الرجـل يف أهلـه ومالـه وولـده وجـاره تكفرهـا 
الصالة والصوم والصدقة واألمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة اليت متوج  

ا أمـري املـؤمنني إن بينـك وبينهـا بابـا كما ميوج البحر قال ليس عليك منها بأس ي
مغلقا قال أيكسر أم يفتح قال يكسر قال إذا ال يغلق أبدا قلنا أكان عمر يعلـم 
الباب قال نعم كما أن دون الغد الليلة إين حدثته حبديث لـيس باألغـاليط فهبنـا 

  )٤٦(أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر)
  

  التراویح *جمع الصحابة في صالة
يف رمضان وصلي خلفه بعض الناس وتكرر  -صلي اهللا عليه وسلم–صلي النيب 

ذلك يف اليوم الثاين والثالـث حـيت عجـز املسـجد عـن أهلـه فلـم خيـرج إلـيهم النـيب 
يف اليوم الرابع مث إنـه أخـربهم بعـد ذلـك إنـه خشـي أن   -صلي اهللا عليه وسلم–

ومن بعده   -صلي اهللا عليه وسلم– تفرض عليهم فيعجزوا عنها .. وميوت النيب
أبا بكر رضي اهللا ثعايل عنه والناس تصلي الرتاويح منفـردين .. مث جـاء ت واليـة 
عمر رضي اهللا تعايل عنه فجمع الناس علي أمام واحد كما كانوا يصـلون خلـف 

  يف اإليام الثالثة األوىل..  -صلي اهللا عليه وسلم–النيب 

                                                 
 ٤٩٤ أخرجھ البخاري ح/- ٤٦



  ٤٤

قــاري أنــه قــال ( خرجــت مــع عمــر بــن اخلطــاب وعــن عبــد الــرمحن بــن عبــد ال -
رضي اهللا عنه ليلة يف رمضان إىل املسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل 
لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط فقال عمر إين أرى لو مجعت هؤالء 
على قارئ واحد لكان أمثل مث عزم فجمعهم على أيب بن كعب مث خرجت معـه 

لناس يصلون بصالة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه واليت ينـامون ليلة أخرى وا
  )٤٧عنها أفضل من اليت يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولُه )(

  
  * تبشیر عمر بالشھادة

مبــوت عمرشــهيًدا رضــي اهللا تعــايل عنــه   -صــلي اهللا عليــه وســلم–تنبــأ النــيب 
  ويف احلديث الصحيح 
اهللا تعـــاىل عنـــه قـــال ( أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه  * وعـــن أيب هريـــرة رضـــى

وســـلم كـــان علـــى حـــراء هـــو وأبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي وطلحـــة والـــزبري 
فتحركت الصخرة فقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم اهـدأ فمـا عليـك إال 

  )٤٨نيب أو صديق أو شهيد) (
  

  *حدیث عمر عمن یخلفة

                                                 
  ١٨٧١ أخرجھ البخاري ح/- ٤٧
  ٤٤٣٨ أخرجھ مسلم ح/- ٤٨



  ٤٥

ق األمــة فــرغم شــدتك وعــدلك .وأن اعظــم خوفــك مــن اهللا تعــايل  يافــارو  مــا
احلـــق دائمـــاً علـــي لســـانك وقلبـــك أال إنـــك ختشـــي أن تتحمـــل وزر مـــن يـــأيت 
بعــدك فــال ختتــار مــن خيلفــك وكفــي إنــك حتملــت مســؤلية اخلالفــة وأنــت غــري 
راغب فيها وماأنت عليه من ورع وتقوي ..فمادا عمن بعدك؟!! وقد فتحت 

رضـــي اهللا  –أن الفـــاروق عمـــر ابـــواب الفـــنت وطغـــت األهـــواء والبـــدع ..نعـــم 
تعــايل عنــه قــد رحــل بعــد أن وضــع األمــر يف يــد مــن وجــدهم علــي خريومــات 

  وهو عنهم راضي.    -صلي اهللا عليه وسلم–عنهم النيب 
ًرا اللَّهُ  َجَزاكَ  َوقَاُلوا َعَلْيهِ  فَأَثـْنَـْوا ُأِصيبَ  ِحنيَ  َأِيب  َحَضْرتُ  قَالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  عنْ و *   َخيـْ

 َأنَّ  َلَوِدْدتُ  َوَميًِّتا َحي*ا أَْمرَُكمْ  َأَحتَمَّلُ  فـََقالَ  اْسَتْخِلفْ  قَاُلوا َورَاِهبٌ  اِغبٌ رَ  فـََقالَ 
َها َحظِّي  َخيـْرٌ  ُهوَ  َمنْ  اْسَتْخَلفَ  فـََقدْ  َأْسَتْخِلفْ  فَِإنْ  ِيل  َوَال  َعَليَّ  َال  اْلَكَفافُ  ِمنـْ

  َبْكرٍ  أَبَا يـَْعِين  ِمينِّ 
ـرٌ  ُهـوَ  َمـنْ  تـَرََكُكمْ  َقدْ فَـ  أَتْـرُْكُكمْ  َوِإنْ   َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اللَّـهُ  َصـلَّى اللَّـهِ  َرُسـولُ  ِمـينِّ  َخيـْ
ــتُ  اللَّــهِ  َعْبــدُ  قَــالَ  ــرُ  َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اللَّــهُ  َصــلَّى اللَّــهِ  َرُســولَ  ذََكــرَ  ِحــنيَ  أَنَّــهُ  فـََعَرْف  َغيـْ

  )٤٩)(ُمْسَتْخِلفٍ 
  رضي اهللا تعالي عنھ - *آخر وصیة لعمر

عمرو بن ميمون األودي قال ( رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه قـال  *عن
يا عبد اهللا بن عمر اذهب إىل أم املـؤمنني عائشـة رضـي اهللا عنهـا فقـل يقـرأ عمـر 

                                                 
  ٣٣٩٩ أخرجه مسلم ح/- ٤٩



  ٤٦

بـــن اخلطـــاب عليـــك الســـالم مث ســـلها أن أدفـــن مـــع صـــاحيب قالـــت كنـــت أريـــده 
ل أذنـت لـك يـا لنفسي فألوثرنه اليوم على نفسي فلما أقبل قـال لـه مـا لـديك قـا

أمري املؤمنني قال ما كان شيء أهم إيل من ذلك املضـجع فـإذا قبضـت فـامحلوين 
مث سلموا مث قل يستأذن عمر بن اخلطاب فإن أذنت يل فادفنوين وإال فردوين إىل 
مقــابر املســلمني إين ال أعلــم أحــدا أحــق Cــذا األمــر مــن هــؤالء النفــر الــذين تــويف 

م وهـــو عـــنهم راض فمـــن اســـتخلفوا بعـــدي فهـــو رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـل
اخلليفـة فــامسعوا لــه وأطيعـوا فســمى عثمــان وعليـا وطلحــة والــزبري وعبـد الــرمحن بــن 
عــوف وســعد بــن أيب وقــاص ووجل عليــه شــاب مــن األنصــار فقــال أبشــر يــا أمــري 
املؤمنني ببشرى اهللا كان لـك مـن القـدم يف اإلسـالم مـا قـد علمـت مث اسـتخلفت 

ادة بعــد هــذا كلــه فقــال ليتــين يــا ابــن أخــي وذلــك كفافــا ال علــي فعــدلت مث الشــه
وال يل أوصــي اخلليفــة مــن بعــدي باملهــاجرين األولــني خــريا أن يعــرف هلــم حقهــم 
وأن حيفــظ هلــم حــرمتهم وأوصــيه باألنصــار خــريا الــذين تبــوءوا الــدار واإلميــان أن 

صــلى اهللا يقبــل مــن حمســنهم ويعفــى عــن مســيئهم وأوصــيه بذمــة اهللا وذمــة رســوله 
عليـــه وســـلم أن يـــوىف هلـــم بعهـــدهم وأن يقاتـــل مـــن ورائهـــم وأن ال يكلفـــوا فـــوق 

  )٥٠طاقتهم)(

                                                 
  ١٣٠٥ أخرجه البخاري ح/- ٥٠



  ٤٧

عن ابن عباس رضى اهللا عنهما قال ( إين لواقف يف قوم فـدعوا اهللا لعمـر بـن 
اخلطــاب وقـــد وضـــع علـــى ســـريره إذا رجـــل مــن خلفـــي قـــد وضـــع مرفقـــه علـــى 

لــك اهللا مــع صــاحبيك ألين  منكــيب يقــول: رمحــك اهللا إن كنــت ألرجــو أن جيع
كثــريا مــا كنــت أمســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول كنــت وأبــو بكــر 
وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر فإن كنت ألرجو أن 

  )٥١جيعلك اهللا معهما فالتفت فإذا هو علي بن أيب طالب)(
  

  رضي اهللا تعالي عنھ -عثمان بن عفان - ٣
ان بن أيب العاص بن أميـة بـن مشـس القرشـي األمـوي  أمـه هـي هو عثمان بن عف

أروي بنت كريز بن ربيعة بن حبيبب بن عبد مشس أسلمت وأمهـا البيضـاء بنـت 
  .  -صلي اهللا عليه وسلم–عبد املطلب عمة الرسول 

وكان عثمان يكين يف اجلاهلية أبا عمرو، فلمـا ولـدت لـه يف اإلسـالم رقيـة غالمـا 
  )٥٢تين به.(مساه عبد اهللا واك

  
  
  

  *زواج عثمان من ابنتي رسول اهللاً 
                                                 

  ٣٤٠١ أخرجه البخاري ح/- ٥١
  )هـ٥٩٧:  المتوفى( ألبن الجوزي أنظر صفة الصفوة - ٥٢



  ٤٨

  -صلي اهللا عليه وسلم–
رضــي اهللا تعــايل عنــه ..إنــه الرجــل –للشــرف العظــيم الــذي حظــي بــه عثمــان  يــا

أحدمها علي  -صلي اهللا عليه وسلم-نيبالالوحيد الذي مجع بني بنتني من بنات 
  اثر األخري وهلذا مسى ذو النورين..

  )٥٣( تزوج بنيت نيب غريه فهل بعد هذا الشرف من شرف؟ألنه اليعرف أحٍد 
  

  * توسیع عثمان للمسجد
*عن نَاِفع رضي اهللا تعايل عنه قال ( أن عبد اهللا بن عمر أخربه أن املسجد كان 
علــى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مبنيــا بــاللنب وســقفه اجلريــد وعمــده 

يه عمر وبنـاه علـى بنيانـه يف عهـد خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد ف
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باللنب واجلريد وأعاد عمده خشبا مث غريه عثمان 
فـــزاد فيـــه زيـــادة كثـــرية وبـــىن جـــداره باحلجـــارة املنقوشـــة والقصـــة وجعـــل عمـــده مـــن 

  )٥٤حجارة منقوشة وسقفه بالساج)(
  
  

  ن*مكانة عثمان عند المسلمی

                                                 
  )هـ٥٩٧:  المتوفى( و صفة الصفوة ألبن الجوزي -)هـ٢٣٠:  المتوفى الطبقات الكبري ألبن سعدمناقبه في أنظر - ٥٣
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  ٤٩

اس مكانــة عظيمــة فــاجلميع يعلــم فضــائله وثنــاء النــيب كانــت لعثمــان يف قلــوب النــ
   -صلي اهللا عليه وسلم–

* عن نافع عن ابن عمر قـال ( كنـا نقـول يف زمـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ال 
نعــدل بــأيب بكــر أحــدا مث عمــر مث عثمــان مث نــرتك أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه 

   )٥٥وسلم ال نفاضل بينهم)(
  

  اهللا عنھ*سخاء وكرم عثمان رضي 
جال -يصرفه أبتغاء مرضاتهكان عثمان سخياً كرمياً  فقد كان املال عنده وسيلة 

الذين الميلكون له وال ألنفسهم  أستحسان الناسبه  وليس غاية لينال  -وعال
  نفعاً والضراً .

 علـــيهم أشــرف حوصــر حـــني عنــه اهللا رضــي عثمـــان أن الــرمحن عبــد أيب عــنو  -
 ألســــتم وســــلم عليــــه اهللا صــــلى النــــيب أصــــحاب إال أنشــــد وال اهللا أنشــــدكم وقـــال
 فحفر*ـا اجلنة فله رومة حفر من قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن تعلمون
 فصـدقوه قـال فجهـز*م اجلنـة فلـه العسـرة جـيش جهـز مـن قـال أنه تعلمون ألستم
  )٥٦( " قال مبا
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  ٥٠

  
  *تبشیر عثمان بالجنة

عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر  * عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري فتحركت الصخرة فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا 

  )٥٧عليه وسلم اهدأ فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيد) (
  *ابن عمر یرد علي الشبھات ویدافع عن عثمان

وحيـاول الـبعض عندما زادت الفنت ضـد عثمـان أنطلقـت األلسـنة ترميـه بالبهتـان، 
ممن اعماهم احلقد أن يشيع عنه األكاذيب لتلويث سريته وأنكـار فضـائله ولكـن 
هيهـــات .. هيهـــات فـــأن مـــن بقـــي مـــن الصـــحابة ممـــن يـــوقرهم النـــاس ويعلمـــون 
مكــانتهم وصــدقهم وورعهــم أخــذوا علــي عــاتقهم الــرد علــى هــؤالء الفئــه الشــاذة 

عبــد اهللا بــن عمــر رصــي اهللا  الــيت تبغــي التمــرد واإلفســد ، ومــن هــؤالء الصــحابة
  تعايل عنهما. 

* وعن أبو عوانة حـدثنا عثمـان هـو ابـن موهـب قـال( جـاء رجـل مـن أهـل مصـر 
حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤالء القوم فقالوا هؤالء قريش قال فمن 
الشـــيخ فـــيهم قـــالوا عبـــد اهللا بـــن عمـــر قـــال يـــا ابـــن عمـــر إين ســـائلك عـــن شـــيء 

ن عثمان فر يوم أحد قـال نعـم قـال تعلـم أنـه تغيـب عـن بـدر فحدثين هل تعلم أ
ومل يشهد قال نعم قال تعلم أنه تغيب عـن بيعـة الرضـوان فلـم يشـهدها قـال نعـم 
قال اهللا أكرب قال ابن عمر تعال أبني لك أما فراره يـوم أحـد فأشـهد أن اهللا عفـا 
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  ٥١

صـلى اهللا عليـه عنه وغفر له وأما تغيبه عن بـدر فإنـه كانـت حتتـه بنـت رسـول اهللا 
وسلم وكانت مريضة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إن لـك أجـر رجـل 
ممن شهد بدرا وسهمه وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة 
ــت  مــن عثمــان لبعثــه مكانــه فبعــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عثمــان وكان

ة فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه بيعـــة الرضـــوان بعـــد مـــا ذهـــب عثمـــان إىل مكـــ
وسلم بيده اليمىن هذه يد عثمان فضـرب Cـا علـى يـده فقـال هـذه لعثمـان فقـال 

  )٥٨له ابن عمر اذهب Cا اآلن معك)(
  *عثمان یأمر بنسخ القران

لو كان لعثمان هذه املنقبة فقط لكفت فقد مجع األمة علي مصحف واحد هـو 
م األمة من فتنة كـادت أن  تسـفك فيهـا املصحف الذي بني ايدينا اليوم ، وعص

  دمائهم بسب التعصب وشدة اإلختالفات  .
* وعن أنس بن مالك قال( أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمـان وكـان يغـازي 
أهل الشأم يف فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فـأفزع حذيفـة اخـتالفهم يف 

درك هــذه األمــة قبــل أن خيتلفــوا يف القـراءة فقــال حذيفــة لعثمــان يــا أمـري املــؤمنني أ
الكتـــاب اخـــتالف اليهـــود والنصـــارى فأرســـل عثمـــان إىل حفصـــة أن أرســـلي إلينـــا 
بالصحف ننسخها يف املصاحف مث نردها إليك فأرسـلت Cـا حفصـة إىل عثمـان 
فأمر زيد بن ثابت وعبد اهللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث 
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املصــــاحف وقــــال عثمــــان للــــرهط القرشــــيني الثالثــــة إذا بــــن هشــــام فنســــخوها يف 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابـت يف شـيء مـن القـرآن فـاكتبوه بلسـان قـريش فإمنـا نـزل 
بلساyم ففعلوا حىت إذا نسـخوا الصـحف يف املصـاحف رد عثمـان الصـحف إىل 
حفصة وأرسل إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا وأمر مبا سـواه مـن القـرآن يف كـل 

أو مصحف أن حيرق قال ابن شهاب وأخربين خارجة بن زيد بن ثابـت  صحيفة
مسع زيد بن ثابت قال فقدت آية من األحزاب حني نسخنا املصحف قـد كنـت 
أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ Cا فالتمسناها فوجدناها مع خزمية بـن 

أحلقناهـــا يف ثابـــت األنصـــاري مـــن املـــؤمنني رجـــال صـــدقوا مـــا عاهـــدوا اهللا عليـــه ف
  )٥٩سور*ا يف املصحف)(

  *أثر عثمان في جمع القرآن
 إرمينية فتح يف الشأم أهل يغازي وكان عثمان على قدم اليمان بن حذيفةعن  *

 حذيفة فقال القراءة يف اختالفهم حذيفة فأفزع العراق أهل مع وأذربيجان
 اختالف الكتاب يف خيتلفوا أن قبل األمة هذه أدرك املؤمنني أمري يا لعثمان
 ننسخها بالصحف إلينا أرسلي أن حفصة إىل عثمان فأرسل والنصارى اليهود

 ثابت بن زيد فأمر عثمان إىل حفصة Cا فأرسلت إليك نردها مث املصاحف يف
 هشام بن احلارث بن الرمحن وعبد العاص بن وسعيد الزبري بن اهللا وعبد

 أنتم اختلفتم إذا الثالثة القرشيني للرهط عثمان وقال املصاحف يف فنسخوها
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 ففعلوا بلساyم نزل فإمنا قريش بلسان فاكتبوه القرآن من شيء يف ثابت بن وزيد
 وأرسل حفصة إىل الصحف عثمان رد املصاحف يف الصحف نسخوا إذا حىت
 أو صحيفة كل يف القرآن من سواه مبا وأمر نسخوا مما مبصحف أفق كل إىل

 زيد مسع ثابت بن زيد بن خارجة خربينوأ شهاب ابن قال حيرق أن مصحف
  قال ثابت بن

 صلى اهللا رسول أمسع كنت قد املصحف نسخنا حني األحزاب من آية فقدت
  األنصاري ثابت بن خزمية مع فوجدناها فالتمسناها Cا يقرأ وسلم عليه اهللا
 يف ســـور*ا يف فأحلقناهـــا } عليـــه اهللا عاهـــدوا مـــا صـــدقوا رجـــال املـــؤمنني مـــن{ 

  )٦٠)(املصحف
  

  * شدة حیاء عثمان رضي اهللا تعالي عنھ
احليــاء مــن اإلميــان، وحيـــاء عثمــان كــان يضــرب بـــه األمثــال ألنــه الرجــل الـــيت 

  تستحي منه املالئكة!!
* وعــــن ســــعيد بــــن العــــاص قــــال ( أن عائشــــة زوج النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم 

م وهــو وعثمــان حــدثاه أن أبــا بكــر اســتأذن علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســل
مضطجع على فراشه البس مرط عائشة فأذن أليب بكر وهو كـذلك فقضـى إليـه 
حاجتــه مث انصــرف مث اســتأذن عمــر فــأذن لــه وهــو علــى تلــك احلــال فقضــى إليــه 
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حاجتــه مث انصــرف قــال عثمــان مث اســتأذنت عليــه فجلــس وقــال لعائشــة امجعــي 
اهللا مـايل  عليك ثيابك فقضيت إليه حاجيت مث انصرفت فقالـت عائشـة يـا رسـول

مل أرك فزعــت أليب بكــر وعمــر رضــي اهللا عنهمــا كمــا فزعــت لعثمــان قــال رســول 
اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم إن عثمـان رجـل حيـي وإين خشـيت إن أذنـت لـه علـى 

  )٦١تلك احلال أن ال يبلغ إيل يف حاجته ) (
  

  *حصار عثمان رضي اهللا تعالي عنھ
نـه أاديـث الصـحيحة لتـدرج .كان عصر عثمان مليء بـالفنت وهـاهي بعـض األح

  مات مظلوماً وإن من متردو عليه وقتلوه أصحاب دنيا وهوي..
 يف وكــان الــدار يف حمصــور وهــو عثمــان مــع كنــا قــال ســهل ابــن أمامــة أيب عــن* 

 إلينــا فخــرج عثمــان فدخلــه الــبالط علــى مــن كــالم مســع دخلــه مــن مــدخل الــدار
 أمـري يـا اهللا يكفـيكهم قلنا قال فاآن بالقتل ليتواعدونين إyم فقال لونه متغري وهو

 دم حيـل ال يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت يقتلونين ومل قال املؤمنني
 نفس قتل أو إحصان بعد زنا أو إسالم بعد كفر ثالث بإحدى إال مسلم امرئ
 بـديين يل أن أحببـت وال قـط إسـالم يف وال جاهليـة يف زنيـت مـا فواهللا نفس بغري
  )٦٢)( يقتلونين فبم نفسا قتلت وال اهللا هداين منذ بدال
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  *قتل عثمان مظلوما

اشتد حصار عثمان ونوي اجلبناء قتله فأقتحموا داره بعد حصار دام أربعني يوما 
منعــوا عنــه فيــه املــاء مــن بئــر رومــة الــيت اشــرتاها مبالــه اخلــالص وأهــداها للمســلمني 

ة وقـد قضـي اهللا تعـايل أمـراً كـان بالشهاد صلى اهللا عليه وسلملقد تنبأ له النيب ،و 
  مفعوًال..ً 

قتلـــوه اخلـــوارج وســـفكوا دمـــه الطـــاهر وهـــو يقـــرأ القـــرآن وصـــائما ومل ميهلـــوه حـــيت 
يفطر،ومل يستمعوا له وهو حيدثهم  وقد بلغ به الكرب عتياً عـن مناقبـه وجهـاده يف 

  صلي اهللا عليه وسلم-سبيل اهللا تعايل ونصر دينه ومنزلته من رسول اهللا
ل عثمان رضي اهللا عنه يـوم اجلمعـة لثمـان عشـرة مضـت مـن ذي احلجـة سـنة وقت

  مخس وثالثني وكانت خالفته ثنيت عشرة سنة إال اثين عشر يوما
  
  



  ٥٦

  رضي اهللا تعالي عنھ-علي بن أبي طالب - ٤
هـــو علـــي بـــن أيب طالـــب بـــن عبـــد املطلـــب بـــن هاشـــم بـــن عبـــد منـــاف القرشـــي 

راب ..اســلم وعمــره عشــر ســنوات، ولــه اهلاشــيمي ..ويكــين أبــا احلســن ، وأبــا تــ
تسـعة وعشــرون ولــداَ: اربعــة عشــر ذكــورا ومخـس عشــرة (وقيــل تســع عشــرة)  إناثــا 

  واهللا أعلم.
صـــلى اهللا عليـــه وشـــهد املشـــاهد كلهـــا ومل يتخلـــف إال يف تبـــوك، فـــإن رســـول اهللا 

  )٦٣خلفه ىف أهله وكان غزير العلم رضي اهللا تعايل عنه( وسلم
  
  

  هللا تعالي عنھرضي ا -*إسالم علي
كان إسالم علي مبكـراً حـيت قيـل إنـه أول مـن أسـلم كمـا ذكرنـا سـلفاً يف مناقـب 

  أبابكر ..
* وعن زيد بن أرقم قال ( أول من أسـلم علـي قـال عمـرو بـن مـرة فـذكرت ذلـك 

  )٦٤إلبراهيم النخعي فأنكره فقال أول من أسلم أبو بكر الصديق)(
  *لقب علي رضي اهللا عنھ

                                                 
  )٢/٥٦٨٨ر ()واإلصابة ألبن حج١/٢٩٦أنظر صفة الصفوة (- ٦٣
واألختالف عن أول  "أنا سيد مبارك"قلت.. النخعى عن متصل ، زيد عن اإلسناد صحيحأخرجه الترمذي وقال األلباني - ٦٤

وسبق التبيه علي ذلك سلقاً   في كتب التراجم وغيرها مشهور–رضي اهللا عنهما  -من أسلم هل هو علي أما أبوبكر الصديق
 من أول في العلماء أقاويل ذكرباب"  )هـ٦٩٤:  المتوفى( الطبري جعفرالعشرة البي وراجع " الرياض النضرة في مناقب 

  ." ففيه زيادة بيان المجال لذكرها هناالمختلفة األحاديث بين والجمع اختالفهم وبيان أسلم
  
  



  ٥٧

هللا عليـه وسـلم علـي بـن أيب طالـب رضـي اهللا تعـايل عنـه ( بأبـا لقب النـيب صـلى ا
  تراب ) وكان أحب األلقاب إيل قلبه ولذلك قصة وهاهي: 

* عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال جـاء ( رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 
بيـت فاطمـة فلـم جيــد عليـا يف البيـت فقــال أيـن ابـن عمـك قالــت كـان بيـين وبينــه 

فخـــرج فلـــم يقـــل عنـــدي فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم شـــيء فغاضـــبين 
إلنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول اهللا هـو يف املسـجد راقـد فجـاء رسـول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهـو مضـطجع قـد سـقط رداؤه عـن شـقه وأصـابه تـراب 
 فجعــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ميســحه عنــه ويقــول قــم أبــا تــراب قــم أبــا

  )٦٥تراب)(
  

  رضي اهللا تعالي عنھ -*منزلة علي
رضـي  -تبـني علـو منزلـة علـي صـلى اهللا عليـه وسـلمعشرات من األحاديث للنيب 

    له وهذه بعضها..  صلى اهللا عليه وسلموحمبة النيب  اهللا تعايل عنه 
عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنـه قـال (.....قـال لعلـي أنـت مـين وأنـا منـك 

  )٦٦هت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا وموالنا)(وقال جلعفر أشب
وعــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا قالــت ( خــرج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم غــداة 
وعليـــه مـــرط مرحـــل مـــن شـــعر أســـود فجـــاء احلســـن بـــن علـــي فأدخلـــه مث جـــاء 

                                                 
  ٤٢٢ أخرجھ البخاري ح/- ٦٥
  ٢٥٠١ أخرجه البخاري ح/- ٦٦



  ٥٨

احلســني فــدخل معــه مث جــاءت فاطمــة فأدخلهــا مث جــاء علــي فأدخلــه مث قــال 
  )٦٧كم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا) (إمنا يريد اهللا ليذهب عن

  
   **علي رجل یحبھ اهللا ورسولھ

  صلى اهللا عليه وسلم
*عــن ســهل بــن ســعد رضــي اهللا عنــه قــال ( أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
ــرب ألعطــني هــذه الرايــة رجــال يفــتح اهللا علــى يديــه حيــب اهللا ورســوله  قــال يــوم خي

يدوكون ليلـتهم أيهـم يعطاهـا قـال فلمـا أصـبح  وحيبه اهللا ورسوله قال فبات الناس
الناس غدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم كلهـم يرجـون أن يعطاهـا فقـال 
أيـن علـي بـن أيب طالـب فقــالوا هـو يـا رسـول اهللا يشــتكي عينيـه قـال فأرسـلوا إليــه 
 فأيت به فبصق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عينيه ودعا له فربأ حىت كأن مل

يكــن بــه وجــع فأعطــاه الرايــة فقــال علــي يــا رســول اهللا أقــاتلهم حــىت يكونــوا مثلنــا 
فقال انفذ علـى رسـلك حـىت تنـزل بسـاحتهم مث ادعهـم إىل اإلسـالم وأخـربهم مبـا 
جيب عليهم من حق اهللا فيه فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك مـن 

  )٦٨أن يكون لك محر النعم)(
  

  ي غزوة تبوكیخلف علي ف *النبي
                                                 

  ٤٤٥٠ أخرجه مسلم ح/- ٦٧
  ٣٤٢٥ والبخاري ح/ ،٣٤٢٥ أخرجه مسلم ح/- ٦٨



  ٥٩

*َعـْن َســْعِد بْـِن َأِيب َوقَّــاص رضــي اهللا تعـايل عنــهٍ  قَــال: (قـال رســول اهللا صــلى اهللا 
  )٦٩عليه وسلم لعلي أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي)(

  وقال النووي يف شرح احلديث مانصه:
ة هــارون مــن قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم لعلــي رضــي اهللا عنــه : ( أنــت مــين مبنزلــ 

موســــى إال أنــــه ال نــــيب بعــــدي ) قــــال القاضــــي : هــــذا احلــــديث ممــــا تعلقــــت بــــه 
الـــروافض واإلماميـــة وســـائر فـــرق الشـــيعة يف أن اخلالفـــة كانـــت حقـــا لعلـــي ، وأنـــه 
وصــى لــه Cــا . قــال : مث اختلــف هــؤالء ، فكفــرت الــروافض ســائر الصــحابة يف 

قــم يف طلــب حقــه بــزعمهم ، تقــدميهم غــريه ، وزاد بعضــهم فكفــر عليــا ألنــه مل ي
وهؤالء أسخف مذهبا وأفسد عقال من أن يرد قوهلم ، أو يناظر . وقال القاضي 
: وال شك يف كفـر مـن قـال هـذا ؛ ألن مـن كفـر األمـة كلهـا والصـدر األول فقـد 
أبطــــل نقــــل الشــــريعة ، وهــــدم اإلســــالم ، وأمــــا مــــن عــــدا هــــؤالء الغــــالة فــــإyم ال 

ماميــة وبعــض املعتزلــة فيقولــون : هــم خمطئــون يف يســلكون هــذا املســلك . فأمــا اإل
تقـــدمي غـــريه ال كفـــار . وبعـــض املعتزلـــة ال يقـــول بالتخطئـــة جلـــواز تقـــدمي املفضـــول 
عندهم . وهذا احلديث ال حجة فيه ألحد منهم ، بل فيه إثبات فضـيلة لعلـي ، 
 وال تعرض فيه لكونه أفضل من غريه أو مثله ، وليس فيه داللة الستخالفه بعـده

، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا قال هذا لعلـي حـني اسـتخلفه يف املدينـة يف 
غــزوة تبــوك ، ويؤيــد هــذا أن هــارون املشــبه بــه مل يكــن خليفــة بعــد موســى ، بــل 

                                                 
 ٤٤١٨ أخرجه مسلم ح/- ٦٩



  ٦٠

تويف يف حياة موسى ، وقبـل وفـاة موسـى بنحـو أربعـني سـنة علـى مـا هـو مشـهور 
فه حــني ذهــب مليقــات ربــه عنــد أهــل األخبــار والقصــص .  قــالوا : وإمنــا اســتخل

  للمناجاة . واهللا أعلم)انتهي.
  *علي ال یحبھ إال مؤمن وال یبغضھ إال منافق

* عــن زر قــال ( قــال علــي والــذي فلــق احلبــة وبــرأ النســمة إنــه لعهــد النــيب األمــي 
  ) ٧٠صلى اهللا عليه وسلم إيل أن ال حيبين إال مؤمن وال يبغضين إال منافق)(

  هللا*زواج علي بابنة رسول ا
أن يزوج ابنته إال لعلي رغـم فقـره وكفـي Cـذا شـرفاً  صلى اهللا عليه وسلمأيب النيب 

  له..
ــزوج علــي رضــي اهللا عنــه فاطمــة  * وعــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنــه  قــال (  ملــا ت
رضـــي اهللا عنهـــا قـــال لـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أعطهـــا شـــيئا قـــال مـــا 

  )٧١عندي قال فأين درعك احلطمية) (
  

  لي رضي اهللا تعالي عنھ من الشھداءع
* عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال أشهد على التسعة أyـم يف اجلنـة 
ولو شهدت على العاشر مل آمث قيل وكيف ذلك قـال ( كنـا مـع رسـول اهللا صـلى 
اهللا عليـــه وســـلم حبـــراء فقـــال اثبـــت حـــراء فإنـــه لـــيس عليـــك إال نـــيب أو صـــديق أو 

                                                 
  ١١٣ أخرجه مسلم ح/- ٧٠
  ) ١٨٤٩( لأللباني  داود أبي صحيحأنظر - ٧١
  



  ٦١

قـــال رســــول اهللا صـــلى اهللا عليــــه وســـلم وأبــــو بكـــر وعمــــر شـــهيد قيــــل ومـــن هــــم 
وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد وعبد الرمحن بن عوف قيل فمن العاشر قال 

  ) ٧٢أنا )(
  *قضاء علي في األمور

كان على غزير العلـم ..سـريع البديهـة..قوي احلجـة ..والعجـب فقـد نشـأ وتـريب 
عـض املواقـف الـيت إن دلـت علـي وهـاهى ب صلى اهللا عليه وسلمحتت رعاية النيب 

  شىء فهي تدل علي كمال فهمه وحكمته.. 
* عـــن أيب عبـــد الــــرمحن قـــال:( خطـــب علــــي فقـــال يـــا أيهــــا النـــاس أقيمـــوا علــــى 
أرقائكم احلد من أحصن منهم ومن مل حيصن فإن أمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

ــإذا هــي حــديث عهــد بنفــاس فخشــيت إن  ــأمرين أن أجلــدها ف ــت ف أنــا وســلم زن
جلــــد*ا أن أقتلهــــا فــــذكرت ذلــــك للنــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم فقــــال أحســــنت  

)(٧٣  (  
* وعن زيد بن أرقـم رضـى اهللا عنـه  قـال( كنـت عنـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 
وعلــي رضــي اهللا عنــه يومئــذ بــاليمن فأتــاه رجــل فقــال شــهدت عليــا أيت يف ثالثــة 

ذا فــأىب وقــال هلــذا تدعــه هلــذا نفــر ادعــوا ولــد امــرأة فقــال علــي ألحــدهم تدعــه هلــ
فأىب وقال هلـذا تدعـه هلـذا فـأىب قـال علـي رضـي اهللا عنـه أنـتم شـركاء متشاكسـون 

                                                 
  " ٥٥٨/  ٢" الصحيحة لسلسلةوا )٣٧٥٧أنظر صحيح الترمذي لأللباني (- ٧٢
  ٣٢١٧ أخرجھ  مسلم ح/- ٧٣



  ٦٢

وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليـه ثلثـا الديـة فضـحك رسـول اهللا 
  )٧٤صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه )(

  
  

  رضي اهللا تعالي عنھ - **فتنة علي
ء وفنت واهللا سبحانه وتعايل يبتلي عباده ليقيم احلجة عليهم ولينطر الدنيا دار بال

ماذا يفعلون وسبق ذلك يف علمه ..إما صرب وشكر وإمـا متـرد وكفـر، وتـويل علـي 
مــن  اخلالفــة بعــد مقتــل عثمــان والفــنت تعصــف باألمــة-رضــي اهللا تعــايل عنــه  –

اشـتدت الفـنت وابتـدا أقصاها أيل أقصاها ، ومع متـرد اخلـوارج وعصـياyم للخليفـة 
  اهلرج 

*وعن سويد بن غفلة قال( قال علي إذا حدثتكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم فألن أخر من السماء أحب إيل من أن أقول عليه ما مل يقل وإذا 

حدثتكم فيما بيين وبينكم فإن احلرب خدعة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
قوم أحداث األسنان سفهاء األحالم وسلم يقول سيخرج يف آخر الزمان 

يقولون من خري قول الربية يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين  
كما ميرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم 

  )٧٥عند اهللا يوم القيامة)(
                                                 

  )٣٤٩٠أنظر صحيح سنن النسائي لأللباني(- ٧٤
  ٣٣٤٢ ومسلم ح/، ٣٣٤٢ أخرجھ البخاري ح/- ٧٥
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  *موقف علي من حادثة اإلفك

عنــدما  صــلى اهللا عليــه وســلمفــك صــارح بــه النــيب كــان لعلــى رأيــه ىف حادثــة األ
  سأله واستشاره.. 

*وعــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا حــني قــال هلــا أهــل اإلفــك مــا قــالوا قالــت (ودعــا 
ــب وأســامة بــن زيــد رضــي اهللا  رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــي بــن أيب طال

أســامة  عــنهم حــني اســتلبث الــوحي يســأهلما وهــو يستشــريمها يف فــراق أهلــه فأمــا
فأشــار بالــذي يعلــم مــن بــراءة أهلــه وأمــا علــي فقــال مل يضــيق اهللا عليــك والنســاء 
ــت مــا  ــت مــن شــيء يريبــك قال ســواها كثــري وســل اجلاريــة تصــدقك فقــال هــل رأي
رأيت أمرا أكثر من أyا جارية حديثة السن تنام عن عجـني أهلهـا فتـأيت الـداجن 

 مـن يعـذرين مـن رجـل بلغـين أذاه فتأكله فقام على املنرب فقـال يـا معشـر املسـلمني
  )٧٦يف أهلي واهللا ما علمت على أهلي إال خريا فذكر براءة عائشة )(

  
  *موقف علي عند كتابة صلح الحدیبیة

صــلى اهللا عليــه وســلم يف صــلح احلديبيــة يــرفض املشــركني األعــرتاف بنبــوة الرســول 
لـــة (حممـــد عـــن ذلـــك ويـــأمر علـــي أن ميحومج صـــلى اهللا عليـــه وســـلمفيتنـــازل النـــيب 

رســـول اهللا ) ويكتـــب (حممـــد بـــن عبـــد اهللا)..ولكـــن علـــي يـــرفض ذلـــك ..كيـــف 
وهــو الــذي ال خياجلــه ذرة شــك واحــدة  صــلى اهللا عليــه وســلمميحــوه وينكــر نبوتــه 

                                                 
  ٦٨٢١ أخرجه البخاري ح/- ٧٦
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أمـــام  صـــلى اهللا عليـــه وســـلمإنـــه رســـول اهللا رغـــم أنـــف الكـــافرين، فلـــم جيـــد النـــيب 
  فسه.. رضي اهللا تعايل عنه إال أن ميحوها بن -اصرار علي

*وعن عبـد اهللا بـن عبـاس قـال( ملـا خرجـت احلروريـة اعتزلـوا فقلـت هلـم إن رسـول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يـوم احلديبيـة صـاحل املشـركني فقـال لعلـي اكتـب يـا علـي 
هــذا مــا صــاحل عليــه حممــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــالوا لــو نعلــم أنــك 

لى اهللا عليــه وســلم امــح يــا علــي اللهــم رســول اهللا مــا قاتلنــاك فقــال رســول اهللا صــ
إنك تعلم أين رسولك امح يا علي واكتب هذا ما صاحل عليه حممـد بـن عبـد اهللا 
واهللا لرسول اهللا خري من علي وقد حما نفسه ومل يكن حموه ذلـك ميحـاه مـن النبـوة 

  )٧٧أخرجت من هذه قالوا نعم)(
  *عقوبة علي للزنادقة بالحرق

ىل عنه قال ( أن عليا عليه السالم أحرق ناسا ارتدوا * عن عكرمة رضى اهللا تعا
عـن اإلســالم فبلــغ ذلــك ابــن عبـاس فقــال مل أكــن ألحــرقهم بالنــار إن رســول اهللا 
صــلى اهللا عليــه وســلم قــال ال تعــذبوا بعــذاب اهللا وكنــت قــاتلهم بقــول رســول اهللا 
ه صــلى اهللا عليــه وســلم فــإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال مــن بــدل دينــ

  )٧٨فاقتلوه فبلغ ذلك عليا عليه السالم فقال ويح ابن عباس)(
  **وجاء يف عون املعبود يف شرح سنن أبو داود ما خمتصره:

                                                 
الفصل  في مناقب العشرة ، وأنظر الرياض النضرة  ٨٥٢١" الكبرى" في" النََّسائي"و) ٣١٨٧(١/٣٤٢ أحمد أخرجه - ٧٧

  رضي اهللا عنه-العشر عن خالفته
  لأللباني ) ٢٥٣٥(  ماجة ابن صحيح ، و)٤٣٥١(أنظر صحيح سنن أبو داود  - ٧٨
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ــب ( أحــرق ناســا ارتــدوا عــن اإلســالم ) و:عنــد  ( أن عليــا ) : هــو ابــن أيب طال
اإلمساعيلي من حديث عكرمة أن عليا أتى بقوم قد ارتدوا عـن اإلسـالم أو قـال 

ومعهم كتب هلم فأمر بنار فأنضجت ورماهم فيهـا ( فبلـغ ذلـك ) : أي  بزنادقة
اإلحراق ابن عباس وكان حينئذ أمريا على البصرة من قبل علي رضـي اهللا عنـه . 
قاله احلافظ ( فقال ) : أي علي ( ويح ابن عباس ) : ويف بعض النسخ أم ابـن 

أم بــني لفــظ ابــن عبــاس بزيــادة لفــظ أم ، ويف نســخة ابــن أم عبــاس بزيــادة لفــظ 
وعباس ، والظاهر أنه سـهو مـن الكاتـب . قـال احلـافظ يف الفـتح : زاد إمساعيـل 
بن علية يف روايته فبلغ ذلك عليا فقال ويح أم ابن عباس ، كذا عند أيب داود ، 

حبــذف أم وهـــو حمتمـــل أنـــه مل يــرض مبـــا اعـــرتض بـــه ورأى أن  وعنــد الـــدار قطـــين
فسري ويح بأyا كلمة رمحة فتوجع له لكونه محل النهي للتنزيه ، وهذا بناء على ت

النهــي علــى ظــاهره فاعتقــد التحــرمي مطلقــا فــأنكر ، وحيتمــل أن يكــون قاهلــا رضــا 
مبــا قــال ، وأنــه حفــظ مــا نســيه بنــاء علــى أحــد مــا قيــل يف تفســري ويــح إyــا تقــال 
مبعىن املدح والتعجب كمـا حكـاه يف النهايـة ، وكأنـه أخـذه مـن قـول اخلليـل هـي 

  موضع رأفة واستمالح كقولك للصيب وحيه ما أحسنه انتهى .  يف
  **وداعا أبا تراب

  صلى اهللا عليه وسلممات أبا تراب شهيدا  كما بشره بذلك النيب 
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مات صهر النيبً  وابن عمه مقتوًال رضـي اهللا تعـايل عنـه ، قتلـه رجـل مـن اخلـوارج 
 صـــالة الصـــبح تـــربص لـــه ســـاعة خروجـــه إيل يقـــال لـــه (عبـــد الـــرمحن بـــن ملجـــم )

  فضربه بالسيف وهو يقول :
احلكــم هللا يــاعلي ال لــك وال ألصــحابك فخــر علــي وجتهمــر النــاس وقبضــوا علــي 

  ابن ملجم وأخلوه علي أمري املؤمنني فقال هلم:
  النفس بالنفس إن أنا مت فاقتلوه كما قتلين وإن بقيت رأيت رأيي فيه

 لــثالث اجلمعــة يــوم الكوفــةب ملجــم بــن الــرمحن عبــد ضــربه بالســري العلمــاء القــ"
 اجلمعـة فبقـي أربعـني سنة منه وعشرين إحدى ليلة وقيل رمضان من بقيت عشرة

 احلسـن عليـه وصـلى جعفـر بـن اهللا وعبـد ابناه وغسله األحد ليلة ومات والسبت
 وسـتون مخـس والثاين وستون ثالث أحدها أقوال أربعة سنة ويف السحر يف ودفن

  )٧٩( ".ومخسون مثان والرابع ومخسون سبع والثالث
  
  

  رضي اهللا تعالي عنھ -طلحة بن عبد اهللا - ٥
بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب، جيتمع مع اهو 

الصــديق يف تــيم بــن  كــربالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف مــرة بــن كعــب ومــع أيب 
 مرة، وعدد ما بينهم من اآلباء سواء.

                                                 
 )١/١٠٤فوة (أنظر صفة الص-  ٧٩
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احلضــرمي أخــت العــالء، أســلمت وهــاجرت  نــتب يكــىن أبــا حممــد، وأمــه الصــعبة
وعاشـــت بعـــد أبيهـــا قلـــيال، وقتـــل طلحـــة يـــوم اجلمـــل ســـنة ســـت وثالثـــني، رمـــي 
ــزل  بســهم، جــاء مــن طــرق كثــرية أن مــروان بــن احلكــم رمــاه فأصــاب ركبتــه فلــم ي
ينزف الدم منها حىت مات، وكان يومئذ أول قتيل، واختلف يف سنه على أقوال: 

  )٨٠ون، وأقلها مثان ومخسون (أكثرها أنه مخس وسبع
  *صعود النبي على ظھر طلحة

* عــن الــزبري رضــي اهللا عنــه قــال ( مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول 
يومئـذ أوجــب طلحــة حــني صــنع برســول اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم مــا صــنع يعــين 

  )٨١حني برك له طلحة فصعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ظهره)(
  ة الشھید الحي* طلح

وتلقيبه بالشهيد احلي له قصة .. ففي غزوة أحد حـني اyـزم املسـلمون، ومل يبقـي 
غــري أحــد عشــر رجــًال مــن األنصــار وطلحــة  صــلى اهللا عليــه وســلممــع رســول اهللا 

مــن املهــاجرين ، وكــان النــيب يصــعد ومــن معــه علــي اجلبــل فلحقــت بــه عصــبة مــن 
  ك يف حفرة مغشياً عليه..املشركني فتصدي هلم طلحة حىت وقع وسقط

* وعـــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا قـــال( ملـــا كـــان يـــوم أحـــد ووىل النـــاس كـــان رســـول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم يف ناحية يف اثين عشر رجال من األنصار وفيهم طلحـة بـن 
عبيــد اهللا فــأدركهم املشــركون فالتفــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وقــال مــن 

                                                 
٨٠  -  

  )٩٤٥) وأنظر الصحيحة لأللباني (٣٧٣٨أخرجه الترمذي (- ٨١
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ل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم كمـا أنـت فقـال رجـل للقوم فقال طلحة أنا قا
من األنصار أنا يا رسول اهللا فقال أنت فقاتل حـىت قتـل مث التفـت فـإذا املشـركون 
فقال من للقوم فقال طلحة أنـا قـال كمـا أنـت فقـال رجـل مـن األنصـار أنـا فقـال 

يقاتـل أنت فقاتل حىت قتل مث مل يزل يقول ذلك وخيرج إليهم رجل من األنصار ف
قتـال مــن قبلــه حــىت يقتـل حــىت بقــي رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم وطلحــة بــن 
عبيد اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم مـن للقـوم فقـال طلحـة أنـا فقاتـل 
طلحــة قتــال األحــد عشــر حــىت ضــربت يــده فقطعــت أصــابعه فقــال حــس فقــال 

ك املالئكــــة والنــــاس رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم لــــو قلــــت بســــم اهللا لرفعتــــ
  )٨٢ينظرون مث رد اهللا املشركني)(

  طلحة الفیاض
موقفاً ذكره لقب طلحة بطلحة الفياض ملواقف تفيض بالسمو والكرم أذكر منها 

  :قَالَ  َجابٍِر، بنِ  قَِبْيَصةَ  َعنْ الذهيب يف سري أعالم النبالء 
  )٨٣( ِمْنهُ  َمْسأََلةٍ  َغْريِ  نْ مِ  َمالٍ  جلَِزِْيلِ  َأْعَطى رَأَْيتُ  َفَما طَْلَحَة، َصِحْبتُ 

  :أَبِْيهِ  َعنْ  ُمْوَسى، نْ عَ -رمحه اهللا–موقف آخر ذكره  الذهيب  و-

                                                 
 شرط على ھو و ، التحسین یحتمل قبلھ ما و"  ..... أصابعھ فقطعت: "  قولھ من حسنقال األلباني  ٨٢

  ) ٢٧٩٦(  الصحیحة ، مسلم
/  ٥ي " اإلصابة " . وهو ف٨٨/  ١، ، وأبو نعیم في " الحلیة " ١٥٧/  ١/  ٣أخرجه ابن سعد  - ٨٣

٢٣٥.  
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َلَتهُ  فـََباتَ  أَْلٍف، َمائَةِ  َسْبعُ  ِمْن َحْضَرَمْوتَ  َمالٌ  أَتَاهُ  أَنَّهُ    .يـََتَمْلَملُ  لَيـْ
  َلَك؟ َما: َزْوَجُتهُ  َلهُ  فـََقاَلتْ 

َلِة، ُمْنذُ  تـََفكَّْرتُ : قَالَ  الُ  َوَهَذا يَِبْيتُ  بِرَبِّهِ  َرُجلٍ  َظنُّ  َما: فـَُقْلتُ  اللَّيـْ
َ
  بـَْيِتِه؟ ِيف  امل

 َوِقَصاٍع، ِجبَِفانٍ  فَادْعُ  َأْصَبْحَت، فَِإَذا َأِخالَِّئَك؟ بـَْعضِ  َعنْ  أَْنتَ  فَأَْينَ : قَاَلتْ 
  .فـََقسِّْمهُ 

  .الصِّدِّْيقِ  بِْنتُ  ُكْلثـُْوم أُمُّ  َوِهيَ  ُمَوفٍَّق، تُ بِنْ  ُمَوفـََّقةٌ  إِنَّكِ  اهللاُ، َرِمحَكِ : َهلَا فـََقالَ 
َهاِجرِْينَ  بـَْنيَ  فـََقسََّمَها ِجبَِفاٍن، َدَعا َأْصَبَح، فـََلمَّا

ُ
 َعِليٍّ  ِإَىل  فـَبَـَعثَ  َواألَْنَصاِر، امل

َها   .ِجبَْفَنةٍ  ِمنـْ
الِ  َذاهَ  ِيف  لََنا َكانَ  أََما! ُحمَمَّدٍ  أَبَا: َزْوَجُتهُ  َلهُ  فـََقاَلتْ 

َ
  َنِصْيٍب؟ ِمنْ  امل

  .بَِقيَ  ِمبَا َفَشْأُنكِ  اليَـْوم؟ ُمْنذُ  ُكْنتِ  فَأَْينَ : قَالَ 
َها ُصرَّةً  َفَكاَنتْ : قَاَلتْ    .ِدْرَهمٍ  أَْلفِ  َحنْوُ  ِفيـْ

  
  *تبشیر طلحة بالجنة

بشر النيب طلحة باجلنة والشهادة ومل يزده ذلك إال ورعاً وخلقًاُ◌ وخوفاً من اهللا 
  .تعايل

عن عبد الرمحن بن عوف رضى اهللا عنه قال ( أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم و  *
قال أبو بكر يف اجلنة وعمر يف اجلنة وعلي يف اجلنة وعثمـان يف اجلنـة وطلحـة يف 
ــزبري يف اجلنــة وعبــد الــرمحن بــن عــوف يف اجلنــة وســعد بــن أيب وقــاص يف  اجلنــة وال
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نـــة وأبـــو عبيـــدة بـــن اجلـــراح يف اجلنـــة وســـعيد بـــن زيـــد بـــن عمـــرو بـــن نفيـــل يف اجل
  )٨٤اجلنة)(

  رضي اهللا تعالي عنھ –**وفاتھ 
يتحقق  بعد سنوات من العطاء  -صلي اهللا عليه وسلم–وهاهو مابشره به النيب 

فقد كان طلحة مع الزبري وعائشة أم  والتضحية واجلهاد يف سبيل اهللا تعايل
ن ويف موقعة اجلمل رأي  املؤمنني وغريمها من الصحابة ممن يروا األخذ بدم عثما

رضي اهللا عنهم  –كل من طلحة والزبري أyما علي خطأ يف حماربة علي 
لعمار بن  يقاتال والسبب يف ذلك رؤيتهما فأعتزال تلك احلرب فلم -أمجعني

-صلي اهللا عليه وسلم–ياسر يف صفوف علي بن أيب طالب فتذكرا قول النيب 
  )٨٥"("اْلَباِغَيةُ  اْلِفَئةُ  تـَْقتُـُلكَ له" 

ولكــن احلاقــدين مل  -رضــي اهللا عنــه -ودفعهمــا ذلــك إيل تــرك القتــال مــع معاويــة
يعجبهم هذا فرتبصوا هلمـا ، فأمـا الـزبري فقـد تعقبـه رجـل أمسـه عمـرو بـن جرمـوز" 

-أي اليـدري مـن الـذي رمـاه-فقتله غيلة وغدراً، وأما طلحة فأصابه سهم غرب
  )٨٦ودفن بالبصرة )( فقال عند موته: بسم اهللا وكان أمر اهللا قدراً 

فرضــــي اهللا عــــن طلحــــة الفيــــاض والشــــهيد احلــــي وحشــــرنا معــــه يف زمــــرة احلبيــــب 
  صلي اهللا عليه وسلم–املصطفي 

                                                 
  ) ٧٢٨ ( الطحاوية تخرج ،)  ٦١١١ و ٦١١٠(  المشكاةوهو في  ، صحيحوقال األلباني  أخرجه الترمذي - ٨٤
  ٥١٩٣ أخرجھ مسلم ح/- ٨٥
  )٤١٩ /١( )هـ٧٤٨:  المتوفى(للذھبي  أعالم النبالءسیروأنظر ترجمتھ في - ٨٦
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  رضي اهللا تعالي عنھ -سعد بن آبى وقاص - ٦
  أمسه مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة وأمه محنة..

–د املشــاهد كلهــا مــع رســول اهللا أســلم قــدميا وهــو ابــن ســبع عشــرة ســنة ، وشــه
، وويل الواليــات مــن قبــل عمــر وعثمــان رضــي اهللا تعــايل  -صــلي اهللا عليــه وســلم

  )٨٧عنهما ، وهو أحد أصحاب الشورى.(
  **إسالم سعد رضي اهللا تعالي عنھ

*عن سعيد بـن أيب وقـاص قـال ( مـا أسـلم أحـد إال يف اليـوم الـذي أسـلمت فيـه 
  )٨٨لث اإلسالم)(ولقد مكثت سبعة أيام وإين لث

  وقال احلافظ بن حجر يف شرح احلديث :  -
قوله :: ( وإين لثلث اإلسالم ) قـال ذلـك حبسـب اطالعـه ، والسـب فيـه أن مـن  
كـــان أســـلم يف ابتـــداء األمـــر كـــان خيفـــي إســـالمه ، ولعلـــه أراد بـــاالثنني اآلخـــرين 

خدجيـة  خدجية وأبا بكـر ، أو النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وأبـا بكـر ، وقـد كانـت
  أسلمت قطعا فلعله خص الرجال ) انتهي

                                                 
  أنظر ترجمته في صفة الصفوة ألبن الجوزي- ٨٧
  ٣٤٤٨ أخرجه البخاري ح/ - ٨٨
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  *سعد واالختیار الصعب

–لقد جاء وقت علي سعد رضي اهللا تعايل عنه ليختار بني إسالمه واتباع النيب 
وابتغاء مرضاة اهللا تعايل ، وبـني اتبـاع أمـر أمـه بـرتك دينـه   -صلي اهللا عليه وسلم

  وعودته إيل الكفر وعبادة األصنام .
..  
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رضي اهللا تعايل عنه قـال( أنـه نزلـت فيـه آيـات مـن القـرآن قـال حلفـت أم *وعنه 
سعد أن ال تكلمه أبدا حىت يكفر بدينه وال تأكل وال تشـرب قالـت زعمـت أن 
اهللا وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك Cذا قال مكثت ثالثا حىت غشي عليها 

علـى سـعد فـأنزل من اجلهد فقام ابن هلا يقال له عمـارة فسـقاها فجعلـت تـدعو 
اهللا عز وجل يف القرآن هـذه اآليـة ووصـينا اإلنسـان بوالديـه حسـنا وإن جاهـداك 

  )٨٩على أن تشرك يب وفيها وصاحبهما يف الدنيا معروفا...))( 
  **سعد أول من رمي بسھم في اإلسالم

* عــن قـــيس بــن أيب حـــازم قــال: ( مسعـــت ســعد بـــن أيب وقــاص يقـــول إين ألول 
يل اهللا وإين ألول رجــل رمــى بســهم يف ســبيل اهللا ولقـــد رجــل أهــراق دمــا يف ســب

رأيتــين أغــزو يف العصــابة مــن أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم مــا نأكــل إال 
ورق الشجر واحلبلة حـىت إن أحـدنا ليضـع كمـا تضـع الشـاة أو البعـري وأصـبحت 

  ) ٩٠بنو أسد يعزروين يف الدين لقد خبت إذا وضل عملي ))(
  **سعد یري المالئكٍة

  إyا منقبة عظيمة أن خيتص سعد برؤية جربيل وميكائيل عليها السالم.

                                                 
  ٤٤٣٢ أخرجھ مسلم ح/- ٨٩
  ) ١١٤(  الشمائل مختصرو ) لأللباني  ٢٣٦٥أنظر صحيح سنن الترمذي(- ٩٠
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: ( رأيت عن ميني رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وحيكي لنا بنفسه رؤيتهما فيقول -
وسلم وعن مشاله يـوم أحـد رجلـني عليهمـا ثيـاب بيـاض مـا رأيتهمـا قبـل وال بعـد 

  )٩١يعين جربيل وميكائيل عليهما السالم)(
  

  أبي وأمي ** ارم فداك
صــلي اهللا عليــه –يف معركــة أحــد حــني زلزلــت األقــدام وتفــرق املســلمون عــن النــيب 

حيت مل يبق إال نفر قليل ال يتمون العشـرة ، وقـف سـعد بـن أيب وقـاص   -وسلم
بقوسـة ، فكـان ال يرمـي أال أصـابت   -صـلي اهللا عليـه وسـلم–يناضل عن النيب 

  وفداه بأبويه... -عليه وسلمصلي اهللا –من مشرك مقتًال فدعا له النىب 
*وعــن عبــد اهللا بــن شــداد قــال( مسعــت عليــا رضــي اهللا عنــه يقــول مــا رأيــت النــيب 
صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم يفــــــدي رجــــــال بعــــــد ســــــعد مسعتــــــه يقــــــول ارم فــــــداك أيب 

  ) ٩٢وأمي)(
  صلي اهللا علیھ وسلم-حارس النبي

مــن ســعد مــا أعظمهــا مــن منقبــة ومــا أروعهــا مــن تضــحية وشــجاعة تلــك املبــادرة 
صــــلي اهللا عليــــه وســــلم، تــــروي لنــــا أم املــــؤمنني -ليكــــون لــــه شــــرف حراســــة النــــيب

  القصة فتقول: -رضي اهللا عنها -عائشة

                                                 
  )٤٢٦٤أخرجه مسلم (- ٩١
  ٤٤٢٩ ، ومسلم نحوه ح/٢٦٩٠ أخرجه البخاري ح/- ٩٢
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لَــةٍ  َذاتَ  َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اللَّــهُ  َصــلَّى اللَّــهِ  َرُســولُ  أَرِقَ "   ِمــنْ  َصــاِحلًا َرُجــًال  لَْيــتَ  فـََقــالَ  لَيـْ
َلةَ  َحيُْرُسِين  َأْصَحاِيب  ْعنَـا الَـتْ قَ  اللَّيـْ ـَالحِ  َصـْوتَ  َومسَِ  اللَّـهُ  َصـلَّى اللَّـهِ  َرُسـولُ  فـََقـالَ  السِّ

 قَالَـتْ  َأْحُرُسـكَ  ِجْئـتُ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َوقَّاصٍ  َأِيب  ْبنُ  َسْعدُ  قَالَ  َهَذا َمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
ْعتُ  َحىتَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  فـََنامَ  َعاِئَشةُ    )٩٣"( َغِطيطَهُ  مسَِ

  
  لسعد  - صلي اهللا علیھ وسلم–**دعاء النبي 

لسعد دعوة هي خري ما يتمناه املرء يف دنياه  -صلي اهللا عليه وسلم–دعي النيب 
  أال وهي دعائه بأن يكون مستجاب الدعوة

ن قيس بـن أيب حـازم عـن سـعد رضـى اهللا عنـه  أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و * ع
  ) ٩٤اللهم استجب لسعد إذا دعاك ) ( (وسلم قال

ولنري أثر هذه الدعوة يف حياة سـيدنا سـعد لقـد خـاف اجلميـع أن يـدعوا 
 حفظـاً  عليهم، وماكان ليدعوا إال لرد ظلـم أو أعـادة حـق وكـان حريصـاً يف ذلـك

  هذه النعمة 
  :قالإنه  مسرة بن جابر عن وروي
 عمارا عليهم واستعمل فعزله عنه اهللا رضي عمر إىل سعدا الكوفة أهل شكا
 هؤالء إن إسحاق أبا يا فقال إليه فأرسل يصلي حيسن ال أنه ذكروا حىت فشكوا
 Cم أصلي كنت فإين واهللا أنا أما إسحاق أبو قال تصلي حتسن ال أنك يزعمون

                                                 
 ٦٦٩٠ ، والبخاري ح/٤٤٢٧ أخرجه مسلم ح/ - ٩٣
  )٦١١٦لمشكاة برقم (أخرجھ الترمذي وصححة األلباني وھو في ا- ٩٤
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 فأركد العشاء صالة أصلي عنها أخرم ما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صالة
 معه فأرسل إسحاق أبا يا بك الظن ذاك قال رينياألخ يف وأخف األوليني يف

 عنه سأل إال مسجدا يدع ومل الكوفة أهل عنه فسأل الكوفة إىل رجاال أو رجال
 بن أسامة له يقال منهم رجل فقام عبس لبين مسجدا دخل حىت معروفا ويثنون
 وال بالسرية يسري ال كان سعدا فإن نشدتنا إذ أما قال سعدة أبا يكىن قتادة
 إن اللهم بثالث ألدعون واهللا أما سعد قال القضية يف يعدل وال بالسوية سميق

 بالفنت وعرضه فقره وأطل عمره فأطل ومسعة رياء قام كاذبا هذا عبدك كان
  )٩٥(سعد دعوة أصابتين مفتون كبري شيخ يقول سئل إذا بعد وكان

  النبي یعود سعدًا عند مرضھ
اجلميع عامة ومن النيب خاصة، وعلم كان سيدنا سعد بن أيب وقاص حمبوبا من 

يوماً مبرضه فعاده ، وكان لسيدنا سعد بنتاً أمسها" عائشةط ولندعها تروي لنا 
  مامسعته من أبيها عما حدث يف هذه الزيارة النبوية قالت:

 وسلم عليه اهللا صلى النيب فجاءين شديدا شكوا مبكة تشكيت أباها قال ن"أ
 بثلثي فأوصي واحدة ابنة إال أترك مل وإين ماال أترك إين اهللا نيب يا فقلت يعودين

 قلت ال قال النصف وأترك بالنصف فأوصي قلت ال فقال الثلث وأترك مايل
 على يده وضع مث كثري والثلث الثلث قال الثلثني هلا وأترك بالثلث فأوصي

                                                 
  ٧١٣ أخرجه البخاري ح/ - ٩٥
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 له وأمتم سعدا اشف اللهم قال مث وبطين وجهي على يده مسح مث جبهته
  )٩٦"(الساعة حىت إيل خيال فيما كبدي على برده أجد زلت فما هجرته

  **وفاتھ رضي اهللا تعالي عنھ
مـــات ســـعد يف قصـــره بـــالعقيق علـــي عشـــرة أميـــال مـــن املدينـــة فحمـــل علـــي رقـــاب 
الرجــال إيل املدينــة ، وصــلي عليــه مــروان بــن احلكــم ، وهــو يومئــذ وايل املدينــة مث 

يف حجـراهن ، ودفـن يف البقيـع   -صلي اهللا عليـه وسـلم–صلي عليه أزواج النيب 
فيهـا يـوم بـدر ،  ، وكان أوصي أن يكفـن يف جبـة صـوف لـه، كـان لقـي املشـركني

فكفــــن Cــــا ، وذلــــك مخــــس ومخســــني ، ويقــــال ســــنة مخســــني و وهــــو ابــــن بضــــع 
  أنظر ترمجته يف صفة الصفوة –وسبعني ويقال اثنني ومثانني واهللا تعايل أعلم 

  
  

  اهللا تعالي عنھ  ابو عبیدة بن الجراح رضي - ٧
، وهاجر إيل -رضي اهللا عنهما -أسلم أبو عبيدة  علي يد الصديق أيب بكر

احلبشة اهلجرة الثانية ، وشهد بدراً واملشاهد كلها، وثبت مع رسول اهللا يوم أحد 
 -صلي اهللا عليه وسلم –ونزع يومئٍذ بفمه احللقتني اللتني دخلتا يف وجنة النيب 

  سن الناس هتماً .فوقعت ثنياه فكان من أح
  وهاهي بعضاً من سريته العطرة رضي اهللا عنه وأرضاه

  أمین ھذه األمة
                                                 

  ٥٢٢٧ أخرجه البخاري ح/- ٩٦
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عندما يصف انسان غريه انه امني فهذه شهادة قد خيتلف فيها اثنان كل 
حسب رؤيته ومعاشرته هلذا االنسان ، ولكن ان يصف الصدادق املعصوم 

ة كلها ألن النيب الينطق إيب عبيدة بأنه أمني هنا العظم -+صلي اهللا عليه وسلم
  أبو عبيدسيدنا  عن اهلوي، ولكن كيف أستحق 

  هذا اللقب
  :قال حذيفة عن -

 أن يريدان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل جنران صاحبا والسيد العاقب جاء
 نفلح ال فالعنا نبيا كان لئن فواهللا تفعل ال لصاحبه أحدمها فقال قال يالعناه
 وال أمينا رجال معنا وابعث سألتنا ما نعطيك إنا قاال عدناب من عقبنا وال حنن
 له فاستشرف أمني حق أمينا رجال معكم ألبعثن" فقال أمينا إال معنا تبعث

 فلما اجلراح بن عبيدة أبا يا قم فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب
  )٩٧"(األمة هذه أمني هذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قام
  

  العسیر في بدراألمتحان 
يصول وجيول ويضرب هنا ويضرب  -رضي اهللا عنه - بدر أخذ أبو عبيدة يف

هناك ، وأراد رجالً أن يضربه ولكن أبا عبيدة أنصرف عنه وكان هذا عجيباً منه 
  وهذا هو األمتحان الصعب والعسري علي قلبه!

                                                 
  ٤٠٢٩ أخرجه البخاري ح/- ٩٧
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يب عبيدة فرصة أيضرب ويقاتل أو يهرب ويرتكه لغريه! ولكن الرجل مل يعطي أل
لألختيار فقد سد عليه املسالك ومل يستطع معه صرباص فضرب رأسه بالسف 

  فخر الرجل صريعاً بني يديه.
  
  
  

وإذا علمنا أن هذا الرجل كان والد أيب عبيدة بن اجلراح ألدركنا شعوره وهو 
يقتل أبيه ، ومع ذلك مل يرتدد يف قتله النه أختار اهللا ورسوله وفيه نزل قوله 

 َوَلوْ  َوَرُسولَهُ  اللَّهَ  َحادَّ  َمنْ  يـَُوادُّونَ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّهِ  يـُْؤِمُنونَ  قـَْوًما جتَِدُ  َال  ايل"تع
 قـُُلوCِِمُ  ِيف  َكَتبَ  أُولَِئكَ  َعِشريَتـَُهمْ  أَوْ  ِإْخَوانـَُهمْ  َأوْ  أَبـَْناَءُهمْ  أَوْ  آبَاَءُهمْ  َكانُوا
ميَانَ   ِفيَها َخاِلِدينَ  اْألَنـَْهارُ  َحتِْتَها ِمنْ  َجتْرِي َجنَّاتٍ  َويُْدِخُلُهمْ  ِمْنهُ  وحٍ بِرُ  َوأَيََّدُهمْ  اْإلِ
 اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  اللَّهِ  ِحْزبَ  ِإنَّ  َأَال  اللَّهِ  ِحْزبُ  أُولَِئكَ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعنـُْهمْ  اللَّهُ  َرِضيَ 

  ا4ادلة-"  )٢٢(
  قال صاحب أضواء البيان يف تفسريه:

 يوم كافرا أباه قتل إنه:  قائال ، اجلراح بن عبيدة أيب يف نزلت أyا بعضهم زعم
 املشهور املنافق أيب بن اهللا عبد بن اهللا عبد يف نزلت:  وقيل ، أحد يوم أو بدر
 قتل يف - وسلم عليه اهللا صلى - النيب استأذن اهللا عبد أن ؛ قال من وزعم ،

 أن ؛ قال من وزعم ، بكر أيب يف نزلت : وقيل.  فنهاه ، أيب بن اهللا عبد أبيه
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 أبو ابنه فضربه إسالمه قبل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب سب قحافة أبا أباه
  )٩٨اهـ(. سقط حىت بكر

 قتل اجلراح، بن عبيدة أىب يف نزلت: مسعود ابن قال وقال القرطيب يف تفسريه:
 ألىب يتصّدى راحاجل وكان. بدر يوم: وقيل أحد يوم اجلراح بن الّله عبد أباه

 الّله فأنزل فقتله، عبيدة أبو إليه قصد أكثر فلما عنه، حييد عبيدة وأبو عبيدة
: الواقدي قال. اآلية »اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّهِ  يـُْؤِمُنونَ  قـَْوماً  جتَِدُ  ال«: أباه قتل حني

 توىف: فقالوا فهر بن احلرث بىن من رجاال سألت وقد. الشام أهل يقول كذلك
  اهـ اإلسالم قبل من أبوه

مبناقب أبو عبيدة بن  قلت: وذكرت  اآلية والقصة من باب العلم والتذكري 
أن صحة نسبتها إليه وذكرنا اخلالف يف نسبتها لغريه  -رضي اهللا عنه -اجلراح

  والعلم عند اهللا تعايل.من باب األمانة العلمية 
  

  كرامة اهللا ألبو عبیدة وأصحابھ
ــــه  -عبيــــدة وأصــــحابه بكرامــــة عظيمــــة .فلقــــد بعثــــهأكــــرم اهللا أبــــو  صــــلي اهللا علي

يف ســرية إيل ســيف البحـــر وجعلــه أمــرياً علــيهم وزودهـــم جرابــاً مــن متـــر ، -وســلم

                                                 
  )هـ١٣٩٣:  المتوفى( الشنقيطي األمين محمدل بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواءأنظر تفسير   -  ٩٨
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فجعل أبو عبيدة يوزعه يوماً بعد يوم حيت نفذ الثمـر حـيت إنـه كـان يعطـي الرجـل  
  كل يوم مثرة واحدة!

به دابة من البحر عظيمـة فأصـابوا فلما أصاCم اجلوع أخرج اهللا كرامة له وألصحا
  من حلمها وودكها عشرين ليلة.

 ثـالث وحنـن عبيـدة أيب مع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعثنا قال جابر عن-
 جزنـــاه أن فلمـــا قبضـــة قبضـــة فأعطانـــا متـــر مـــن جرابـــا وزودنـــا عشـــر وبضـــعة مائـــة

 فلمـا املـاء اعليهـ ونشـرب الصـيب ميـص كمـا لنمصها كنا إن حىت مترة مترة أعطانا
 عليـه نشـرب مث ونسـفه بقسـينا اخلـبط لنخبط كنا إن حىت فقدها وجدنا فقدناها

 يقـال الكثيـب مثـل دابـة فـإذا السـاحل أجزنـا مث اخلـبط جـيش مسينـا حـىت املاء من
 عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول جـيش قـال مث تـأكلوه ال ميتـة عبيدة أبو فقال العنرب له

 وجعلنـا منـه فأكلنـا اهللا باسـم كلـوا مضطرون نوحن وجل عز اهللا سبيل ويف وسلم
 عبيــدة أبــو فأخــذ قــال رجــال عشــر ثالثــة عينــه موضــع يف جلــس ولقــد وشــيقة منــه
 قـدمنا فلمـا حتتـه فأجـاز القـوم أبـاعر مـن بعـري أجسـم به فرحل أضالعه من ضلعا
 عــريات نتبــع كنــا قلنــا حبســكم مــا" قــال وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول علــى
 منـه أمعكـم وجـل عز اهللا رزقكموه رزق ذاك فقال الدابة أمر من له اوذكرن قريش
  )٩٩"(. نعم قلنا قال شيء

  زھد أبو عبیدة في الدنیا

                                                 
  )،٤٣٥٤أنظر صحيح سنن النسائي لأللباني(- ٩٩
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وما كان ألمني  ال يبتغي منها إال كمثل الراكبكان أبو عبيدة زاهداً يف الدنيا
، األمة أن يكون راغباص يف الدنيا وزينتها ألyا ال تساوي عند اهللا جناح بعوضة
وأمنا كان زاهداً فيها هارباً منها ، راغبا يف اآلخرة مقبل عليها، وليس أدل علي 

 ِديـَْناٍر، َمائَةِ  بَِأْرَبعِ  َأوْ  آَالٍف، بَِأْربـََعةِ  ُعبَـْيَدةَ  َأِيب  ِإَىل  أَْرَسلَ  ُعَمرَ  َأنَّ ذلك  ماروي 
  .Cَِا َيْصَنعُ  َما اْنظُرْ : لِلرَُّسْولِ  َوقَالَ 
  .ِمبِْثِلَها ُمَعاذٍ  ِإَىل  أَْرَسلَ  ُمثَّ  ُعبَـْيَدَة، أَبُو َهافـََقسَّمَ : قَالَ 
 ُعَمَر، الرَُّسْولُ  َأْخبَـرَ  فـََلمَّا ِإلَْيِه، َحنَْتاجُ  اْمَرأَتُهُ  َلهُ  قَاَلتْ  َشْيئاً  ِإالَّ  فـََقسََّمَها،: قَالَ 
  َيْصَنعُ  َمنْ  اِإلْسَالمِ  ِيف  َجَعلَ  الَِّذي هللاِ  اَحلْمدُ : قَالَ 
  )١٠٠(َهَذا

  مارةتواضع أبو عبیدة وزھده في اإل
أن يتويل  قيادة اجليش  -رضي اهللا عنه -أراد خليفة رسول اهللا أبو بكر الصديق

يف أرض الشام ولكنه طلب أعفائه، ولكن أبا بكرأصر علي رأيه ، ولكن تأزم 
املوقف يف أرض الشام وأجتمع املسلمني بالريموك ، فويل أمرهم " خالد بن 

  ل أبو عبيدة علي جند "محص ".الوليد"، وظ
قالك ال أمري علي أيب  -رضي اهللا عنه -فلما تويل عمر بن اخلطاب اخلالفة

عبيدة وواله منصب القيادة العامة للجيش بدال من خالد بن الوليد ومل يعلم 
  خالد باألمر بعد.

                                                 
  )١/١٨ي  سیر أعالم النبالء للذھبي(أنظر ترجمة أبو عبیدة ف - ١٠٠
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بأمر عزله وتويل أبو عبيدة  -رضي اهللا عنه –وعندما علم خالد بن الوليد 
  كيف كان رد فعله!  القيادة العامةمنصب 

)من ضمن مناقب أبو عبيدة ١٠١روي صاحب الرياض النضرة يف مناقب العشرة(
  بن اجلراح:

 أيب إىل كتب عمر واستخلف والياً  الشام على وخالد تويف ملا بكر أبا أن "-
 خالد من الكتاب عبيدة أبو فكتم خالداً، وعزل اجلماعة، على بالوالية عبيدة
 األمري عبيدة وأبو دمشق ألهل األمان خالد وكتب احلرب انقضت حىت وغريه
 دخل ليلة عشرين من حنو مضى ما بعد بذلك خالد علم ملا مث يدرون ال وهم
 فلم بالوالية املؤمنني أمري كتاب جاءك لك، اهللا يغفر. فقال عبيدة أيب على

 اهللا يغفرو : عبيدة أبو له فقال سلطانك؟ والسلطان خلفي تصلي وأنت تعلمين
 حربك عليك ألكسر كنت وما غريي، من تعلمه حىت ألعلمك كنت ما لك،
 الدنيا سلطان وما تعاىل، اهللا شاء إن أعلمك كنت وقد كله ذلك ينقضي حىت
 إخوان حنن وإمنا وانقطاع، زوال إىل سيصري نرى ما وإن أعمل، للدنيا وما أريد،
 دنياه وال دينه يف أخوه عليه ييل أن الرجل يضر وما وجل، عز اهللا بأمر وقوام
 ملا اخلطيئة يف وأوقعهما الفتنة إىل أدنامها يكون أن يكاد أنه الوايل يعلم بل

 عند عبيدة أبو فدفع. هم ما وقليل وجل عز اهللا عصم من إال اهللكة من يعرض
  .خالد إىل الكتاب ذلك

                                                 
  )هـ٦٩٤:  المتوفى( الطبري جعفر أبو اهللا، عبد بن أحمد الدين محب - ١٠١
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  أبو عبیدة الواعظ والداعیة

رة تدل علي غزارة علمه وسعة أفقه لقد كان رضي اهللا عنه له كلمات مؤث
وفهمه، كانت كلماته تعني املرء علي اإلخالص والعمل وتضيء من عميت 
بصريته للحق بأبسط عبارة وأروع بيان وهذه بعضها من ترمجته يف سري عالم 

  النبالء وصفة الصفوة:
 أنه اعلم فصيح وال عجمي عبد وال حر اسود وال امحر من الناس من ما -

  .مسالخه يف أكون أن أحببت إال بتقوى مين افضل
! ُمِهْنيٌ  َهلَا َوُهوَ  لِنَـْفِسهِ  ُمْكرِمٍ  ُربَّ  َأالَ ! ِلِديِْنهِ  ُمَدنِّسٍ  لِِثَيابِِه، ُمبَـيِّضٍ  ُربَّ  َأالَ  -

ثَاتِ  بِاَحلَسَناتِ  الَقِدْميَاتِ  السَّيَِّئاتِ  بَاِدُروا   اَحلِديـْ
  مرقي وحيسون حلمي، لونفيأك أهلي، فيذحبين كبشا، كنت أين وددت -

ومثل هذه الشخصية اليت تتمين اخلالص من تبعات الدنيا وضيقها إيل سعة 
  اآلخرة ونعيمها جعلت عمر بن اخلطاب يتمين مثله

أن عمر بن  :" ٥٤/  ١أخرج البخاري مطوال يف " تارخيه الصغري " فقد   -
  اخلطاب، قال ألصحابه: متنوا.

  ء هذا البيت دراهم فأنفقها يف سبيل اهللا.فقال أحدهم: أمتىن أن يكون مل
فقال: متنوا، فقال آخر: أمتىن أن يكون ملء هذا البيت ذهبا فأنفقه يف سبيل 

  اهللا.
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  قال: متنوا.
  قال آخر: أمتىن أن يكون ملء هذا البيت جوهرا أو حنوه، فأنفقه يف سبيل اهللا.

  فقال عمر: متنوا.
  فقالوا: ما متنينا بعد هذا.

كين أمتىن أن يكون ملء هذا البيت رجاال مثل أيب عبيدة بن اجلراح، قال عمر: ل
  اهـومعاذ بن جبل، وحذيفة بن اليمان، فأستعملهم يف طاعة اهللا.

  قلت: وكفي باختيار عمر وأمنيته برجود مثله شرفاً وفخراً 
  وحان وقت الرحیل

 وخاف عمر بن اخلطاب علي أبو عبيدة  )١٠٢(باالردن عمواس طاعونانتشر 
  .إيل فعجل فيها، عنك يب غىن وال حاجة، يل عرضت قد إنه"كتب له ف

 من يستبقي أن يريد إنه املؤمنني، أمري حاجة عرفت: قال الكتاب، قرأ فلما
  .بباق ليس

  جند يف فإين عزميتك، من فحللين حاجتك، عرفت قد إين: فكتب
  .عنهم بنفسي أرغب ال املسلمني، أجناد ن

  عبيدة؟ أبو مات: له فقيل ،بكى الكتاب، عمر قرأ فلما
  )١٠٣(قد وكأن ال،: قال

                                                 
  .المقدس بيت وبين الرملة بين وهي عمواس، قرية إلى منسوب: عمواس طاعون - ١٠٢
ترجمته في سير  ، وأنظروقال الذهبي في " المختصر ": هو على شرط البخاري ومسلم ٢٦٣/  ٣أخرجه الحاكم  - ١٠٣

  )١/١٨أعالم النبالء(



  ٨٦

 بن معاذ عليه وصلى ببيسان وقرب باالردن عمواس طاعون يف عبيدة أبو تويف
 ومخسني مثان ابن وهو عمر خالفة من عشرة مثاين سنة يف وذلك جبل
  )١٠٤(.سنة
  

  رضي اهللا عنھ–الزبیر بن العوام  - ٨
 بن قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد العوام ابن بن الزبري اهللا عبدهو 

 وسلم عليه اهللا صلى. اهللا رسول عمة املطلب عبد بنت صفية أمه كالب
 سنة عشرة ست ابن وقيل سنني مثاين ابن وهو قدميا الزبري وأسلم وأسلمت
 احلبشة أرض إىل وهاجر يفعل فلم اإلسالم يرتك لكي بالدخان عمه فعذبه

أنظر صفة  - عليه اهللا صلى -اهللا رسول غزاها غزاة عن يتخلف ومل مجيعا اهلجرتني
  بن الجوزيال
  

  الزبیر بن العوام أول من سل سیفًا في اإلسالم
رضي  -يف االيام األويل لإلسالم واملسلمون يومئذ قلة يستخفون يف دار االرقم

 -صلي اهللا عليه وسلم–سرت أشاعة أنتشرت يف مكة أن رسول اهللا -اهللا عنه
رضي اهللا عنه إال أن أخذ سيفه وخرج وسار يف  -ن الزبريقد قتل. فما كان م

                                                                                                                                      
  

  أنظر  ترجمته في صفة الصفوة ألبن الجوزي- ١٠٤



  ٨٧

صلي –شوارع مكة علي حداثة سنه عريانا  ما عليه شيء كاألعصار فتلقاه النيب
  وقال له: يهدي من روعه -اهللا عليه وسلم

"  صانعا؟ كنت فما: " قال قتلت قد أنك مسعت: قال"  زبري؟ يا لك ما" 
. وسلم عليه اهللا صلى النيب له فدعا. كةم أهل استعرض أن واهللا أردت: قال

")١٠٥(   
سبحان اهللا.. أن حب النيب قد أطار صوابه ومل يرتدد علي اخلروج بشجاعة رغم 

وهلذا استحق جبدارة لقب حواري رسول اهللا ولذلك اللقب  حداثة سنه عارياً 
  قصة أخري سنذكرها هنا
  تعذیب عمھ لھ

 يل التعذيب واألذي لريتد عن دينهتعرض الزبري كغريه ممن أسلم من الصحابة إ
  وظل علي إميانه ولكنه صمد 

 أسلم ملا وعنه خامسا، أو رابعا بكر أيب بعد الزبري أسلم "قال األسود أيب وعن-
 الكفر، إىل ارجع له ويقول بالنار، عليه ويدخن حصري يف يعلقه عمه كان الزبري
  )١٠٦"(ابداً  أكفر ال الزبري فيقول

  
  وارالزبیر الفارس المغ

                                                 
  )٤/٨أخرجه الحاكم وقال األرنؤوط رجاله ثقات وذكره ابن حجر في اإلصابة  - ١٠٥
باب ذكر من أسمه الزبير ،ومناقبه في -)هـ٨٥٢:  المتوفى( العسقالني حجر بنأل الصحابة معرفة في اإلصابةأنظر - ١٠٦

  فة الصفوة والرياض النضرةص
  



  ٨٨

وهاهي رضي اهللا عنه فارساً  من طراز فريد اليهاب أحداً  -كان الزبري بن العوام
  بعض مواقفه اليت تدل علي شجاعتهوفروسيته:

 سيماء على جربيل فنزل صفراء، عمامة الزبري على كانتيف بدر   -
رضي اهللا  -قلت: وهذه منقبة عظيمة وكرامة للزبري-)١٠٧(الزبري

 عنه
طلب -رضي اهللا عنه –بن اخلطاب ويف عهد الفاروق عمر  -

عمرو بن العاصي مساعدة زائدة من اجلنود لفتح مصر، فأرسل 
له عمر أربعة أالف رجل وويل قيادة كل ألف منهم أربعة من 

وعبادة بن -الصحابة وهم الزبري بن العوام، واملقداد بن األسود
بأربعة  الصامت، ومسلمة بن خملد ، وكتب إليه" إين أمددتك

 منهم رجل مقام ألٍف" لي كل ألفأالف ع
 بشجاعة الزبري وإنه بألف رجل وهذه شهادة من الفاروق -

  -صلي اهللا علیھ وسلم-حواري رسول اهللا
وخصها به كما ناهلا    -رضي اهللا عنه –أyا ملنقبة عظيمة تلك اليت ناهلا الزبري 

  النيب عندما أخذ املبادرة أكثر من مرة بشجاعة حيسد عليها.
  :يقول جابرا مسعت قال املنكدر ابن نفع-

                                                 
ونسبه إلى الطبراني، وقال: هو مرسل صحيح  ٨٤/  ٦)، وذكره الهيثمي في " المجمع " ٢٣٠خرجه الطبراني ( - ١٠٧

  )١/٤٦، وذكره الذهبي  في ترجمته في السير (اإلسناد.
  



  ٨٩

 فقال القوم خبرب يأتينا من األحزاب يوم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال"
 القوم خبرب يأتينا من قال مث أنا الزبري فقال القوم خبرب يأتينا من قال مث أنا الزبري
  )١٠٨"(الزبري حواري وإن حواري نيب لكل إن قال مث أنا الزبري فقال

  
وأميأبي فداك   

كما فعل مع سعد بن ايب وقاص   للزبري أبويه-صلي اهللا عليه وسلم –مجع النيب 
   بن العوامشك منقبة عظيمة من مناقب الزبري ، وهذه الرضي اهللا عنهما

  :قال الزبري بن اهللا عبد عنف-
 أنا فإذا فنظرت النساء يف سلمة أيب بن وعمر أنا جعلت األحزاب يوم كنت
 أبت يا قلت رجعت فلما ثالثا أو مرتني قريظة بين إىل تلفخي فرسه على بالزبري
 اهللا صلى اهللا رسول كان قال نعم قلت بين يا رأيتين أوهل قال ختتلف رأيتك
 مجع رجعت فلما فانطلقت خبربهم فيأتيين قريظة بين يأت من قال وسلم عليه

  )١٠٩(وأمي أيب فداك فقال أبويه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يل
 

رة الزبیر بن العوامغی  

                                                 
  ٤٤٣٦ ، ومسلم  نحوه ح/٣٨٠٤ أخرجه البخاري ح/ - ١٠٨
  ٣٤٤٢ أخرجه البخاري ح/- ١٠٩



  ٩٠

 -رضي اهللا عنهما –الصديق  تكان الزبري رجالً غيوراً علي زوجته أمساء بن
ويف السنة ، من شدة غريته عليهاملا تعلمه  هوكانت حريصة علي عدم إثارت

 الصحيحة مواقف تدل علي ذلك نذكر هنا موقفاً فيه الكفاية:
 وال مال من األرض يف له وما الزبري زوجينقالت:"ت-رضي اهللا عنها  –عنها   -

 -وأسوسه مئونته وأكفيه فرسه أعلف فكنت قالت فرسه غري شيء وال مملوك
 ومل وأعجن غربه وأخرز املاء وأستقي وأعلفه لناضحه النوى وأدق -أي أرعاه

 قالت صدق نسوة وكن األنصار من جارات يل خيبز وكان أخبز أحسن أكن
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أقطعه اليت الزبري أرض من النوى أنقل وكنت
 رأسي على والنوى يوما فجئت قالت )١١٠(فرسخ ثلثي على وهي رأسي على

 إخ قال مث فدعاين أصحابه من نفر ومعه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فلقيت
 حلملك واهللا فقال غريتك وعرفت فاستحييت قالت خلفه ليحملين)١١١(إخ

 ذلك بعد بكر أبو إيل أرسل حىت قالت معه كركوب من أشد رأسك على النوى
  )١١٢"(أعتقتين فكأمنا الفرس سياسة فكفتين خبادم

 
 الزبیر من المبشرون بالجنة

                                                 
  الث أميالثأي  - ١١٠
  كلمة تقال للبعير فيبرك-إخ:  ١١١
  ٤٨٢٣ ، والبخاري /٤٠٥٠ أخرجه مسلم ح/- ١١٢



  ٩١

الزبري باجلنة كما بشر  أبو بكر وعمر  -صلي اهللا عليه وسلم–بشر النيب 
رضي اهللا عنهم  -وغريهم  من الصحابة فصار واحٍد من العشرة املبشرين باجلنة

 أمجعني
 بكر أبو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عوف بن الرمحن عبد عنف -
 والزبري اجلنة يف وطلحة اجلنة يف وعلي اجلنة يف وعثمان اجلنة يف وعمر اجلنة يف
 وأبو اجلنة يف وسعيد اجلنة يف وسعد اجلنة يف عوف بن الرمحن وعبد اجلنة يف

  )١١٣"( اجلنة يف اجلراح بن عبيدة
لرحیلوحان وقت ا  

بعد تضحيات عظيمة ومناقب جليلة وقع البطل شهيداً يوم اجلمل قتله رجل 
يقال له" ابن جرموز"  قتله غدرا كما ذكرنا سلفاً يف قصة ومناقب سيدنا 

 وله وثالثني ست سنة األوىل مجادىوكان قتله  يف  – رضي اهللا عنهما -طلحة
)114(سنة وستون سبع أو ست  

عد موتھحرصھ علي أداء دیسنھ حتي ب  
رضي اهللا  -ما أروع ورعه وخوفه من اهللا تعايل لقد أوصي ابنه عبد اهللا بن الزبري

صلي اهللا عليه –بسداد ماعليه من ديون لعلمه خبطورة ذلك لقول النيب  -عنهما
 وسلم:

                                                 
  ) ٧٢٨(  الطحاوية تخرجو  ،)  ٦١١١ و ٦١١٠(  المشكاة صحيحو  )،٤٦٤٩أنظر صحيح أبو داود لأللباني (- ١١٣
 "١/٣٨٠أنظر ترجمتھ في اإلصابة(- ١١٤



  ٩٢

115نفس املؤمن معلقة بدينه حيت يقضي عنه"(  
 إن ويقول دينه يوصيين اجلمل يوم الزبري جعل قال الزبري بن اهللا عبد عنو -

 حىت اراد ما دريت ما فواهللا قال مبوالي عليه فاستعن منه شيء عن عجزت
 موىل يا قلت إال دينه من كربه يف وقعت ما قال اهللا قال موالك من ابة يا قلت
 باملال يأتيه كان الرجل أن عليه كان الذي دينه وإمنا فيقضيه عنه اقض الزبري

  .الضيعة عليه أخشى فأين سلف ولكنه ال الزبري فيقول آباه فيستودعه
 يدع ومل فقتل ألف ومائيت ألف ألفي فوجدته الدين من عليه ما فحسب قال
 بيننا اقسم الزبري بنو فقال دينه وقضيت يعين فبعتهما أرضني إال درمها وال دينارا
 له كان من إال سنني أربع باملوسم أنادى حىت بينكم اقسم واهللا فقلت مرياثنا
  .فلنقضه فليأتنا دين بريالز  على
  .بينهم قسم سنني أربع مضى فلما باملوسم ينادي سنة كل فجعل
 ماله فجميع ألف ومائتا ألف ألف امرأة كل فأصاب نسوة أربع للزبري وكان

  )١١٦(-. انفرد ألف ومائتا ألف ألف مخسون
 

  رضي اهللا تعالي عنھ -عبد الرحمن بن عوف  - ٩

                                                 
  .لأللباني الجامع صحيح في ٦٧٧٩:  رقم حديث انظر - ١١٥

 
  ) والریاض النضرة في مناقب العشرة١/٦٠أنظر مناقبھ في صفة الصفوة (--  ١١٦



  ٩٣

وف بــن احلــارث بــن زهــرة بــن كــالب وكــان هــو عبــد الــرمحن بــن عــوف بــن عبــد عــ
يكين بأبو حممد ، وكان أمسه يف اجلاهليـة عبـد عمـرو وقيـل غـري ذلـك فسـماه النـيب 

صلي اهللا عليه عبد الرمحن ، واسلم قبل ان يدخل النيب   -صلي اهللا عليه وسلم–
  دار االرقم وهاجر ارض احلبشة اهلجرتني وشهد املشاهد كلها   -وسلم

)١١٧(  
  رابح الكریمالتاجر ال

رضي  -بينه وبني سعد بن الربيع األنصاري -صلي اهللا عليه وسلم–آخي النيب 
ما موقفاً ثرياً  وإميانياً يضرب به املثل يف  حسن التكافل اهللا عنهما فكان بينه

  .يثار بني األحبة واإل
  :قال عنه اهللا رضي أنس نعو -

 وبني بينه وسلم عليه اهللا صلى النيب فآخى املدينة عوف بن الرمحن عبد قدم
 مايل أقامسك الرمحن لعبد فقال غىن ذا سعد وكان األنصاري الربيع بن سعد

 فما السوق على دلوين ومالك أهلك يف لك اهللا بارك قال وأزوجك نصفني
 اهللا شاء ما أو يسريا فمكثنا منزله أهل به فأتى ومسنا أقطا استفضل حىت رجع
 يا قال مهيم وسلم عليه اهللا صلى النيب له فقال صفرة من وضر وعليه فجاء
 أو ذهب من نواة قال إليها سقت ما قال األنصار من امرأة تزوجت اهللا رسول
  )١١٨(بشاة ولو أومل قال ذهب من نواة وزن

                                                 
  ١٣٥/  ١أنظر مناقبه في صفة الصفوة - ١١٧
  ١٩٠٨ أخرجھ البخاري ح/- ١١٨



  ٩٤

  
  في الصالة *إمام النبي 

 اخللـق ورسـول رب العـاملني  هلـو رجـالً أن يكون رجٍال من هذه األمة إمامـاً لسـيد 
 –مــن أهــل اجلنــة ..وعبــد الــرمحن بــن عــوف هــو هــذا الرجــل  جــديراً بــأن يكــون

  رضي اهللا تعايل عنه..
* عن محزة بن املغرية عن أبيـه أنـه قـال: ( فانتهينـا إىل القـوم وقـد قـاموا إىل الصـالة 
يصـلي Cــم عبــد الـرمحن بــن عــوف وقــد ركـع Cــم فلمــا أحـس بــالنيب صــلى اهللا عليــه 

Cم فلما سلم قام النـيب صـلى اهللا عليـه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه بيده فصلى 
  )١١٩وسلم وقمت فركعنا الركعة اليت سبقنا)(

   
  *لباس عبد الرحمن للحریر

ــيب لعبــد الــرمحن بــن عــوف بلــبس احلريــر بــرغم   -صــلي اهللا عليــه وســلم–رخــص الن
  حترميه على الرجال ملرض أصابه..

رخـــص لعبـــد *وعـــن أنـــس بـــن مالـــك أنبـــأهم أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 
ــت  ــزبري بــن العــوام يف القمــص احلريــر يف الســفر مــن حكــة كان الــرمحن بــن عــوف وال

  )C١٢٠ما أو وجع كان Cما )(

                                                 
  ٤١٠أخرجه مسلم ح/ - ١١٩
 ٣٨٦٩ أخرجه مسلم ح/- ١٢٠



  ٩٥

*وقــال النــووي يف شــرح مســلم مـــا نصــه.. قولــه : ( أن رســول اهللا صــلى اهللا عليـــه 
وسلم رخص لعبد الرمحن بن عوف والزبري بن العوام يف قمص احلرير يف السفر من 

C ــت مــا )، قــال : قولــه : ( أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم رخــص حكــة كان
لعبد الرمحن بن عوف والزبري بن العوام يف قمص احلرير يف السفر من حكـة كانـت 
Cمــا ) ، ويف روايــة : ( أyمــا شــكوا إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم القمــل ، 

صـــريح يف الداللـــة  فـــرخص هلمـــا يف قمـــص احلريـــر يف غـــزاة هلمـــا ) . هـــذا احلـــديث
ملــذهب الشــافعي وموافقيــه أنــه جيــوز لــبس احلريــر للرجــل إذا كانــت بــه حكــة ملــا فيــه 
من الربودة ، وكذلك للقمل ، وما يف معىن ذلك ، وقـال مالـك : ال جيـوز ، وهـذا 
احلديث حجة عليه ، ويف هذا احلديث دليل جلواز لبس احلرير عند الضـرورة كمـن 

  ه . ) أنتهيفاجأته احلرب ومل جيد غري 
  *إحسان عبد الرحمن بن عوف

  ألمھات المومنین
* عن أيب سلمة عن عائشة ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم كـان يقـول إن 
أمـــركن ممـــا يهمـــين بعـــدي ولـــن يصـــرب علـــيكن إال الصـــابرون قـــال مث تقـــول عائشـــة 
فســقى اهللا أبــاك مــن سلســبيل اجلنــة تريــد عبــد الــرمحن بــن عــوف وكــان قــد وصــل 

  )   ١٢١أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم مبال يقال بيعت بأربعني ألفا)(
  عبد الرحمن العبد الفقیھ

                                                 
  لأللباني ) ٦١٢٢ و ٦١٢١(  المشكاة )و٣٧٤٩أنظر صحيح سنن الترمذي ( - ١٢١



  ٩٦

صلي  –الرمحن بن عوف عابداً وفقيهاً فهو تلميذ من تالميذ النيب  كان عبد
  إذاً أن يكون عنده علماً مبسألة أحتار فيها الصحابةفالعجب -اهللا عليه وسلم

: هل -رضي اهللا عنهما –اً وسأل ابن عباس فقد جاء عمر بن اخلطاب يوم
شيئاصأمر Cاملرء املسلم إذا سها -صلي اهللا عليه وسلم-مسعت عن رسول اهللا

  يف صالته.كيف يصنع؟
  قال: ال واهللا أو مامسعت أنت  يا أمري املؤمنني من رسول اهللا يف ذلك شيئاً؟

  فقال: ال واهللا..
  أنتما؟ فيم: فقال عوف بن الرمحن عبد أتى ذلك، يف حنن بينا
  .فأخربه سألته،: عمر فقال
 يأمر -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول مسعت قد لكين: الرمحن عبد له فقال

  .ذلك يف
  مسعت؟ فماذا عدل، عندنا فأنت: عمر له فقال
 يف أحدكم سها إذا: (يقول - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مسعت: قال

 والثنتني، الواحدة يف شك كان فإن ،نقص أم أزاد يدري ال حىت صالته
 يف شك وإذا ثنتني، فليجعلها الثالث، أو الثنتني يف شك وإذا واحدة، فليجعلها

 يسجد مث الزيادة، يف الوهم يكون حىت ثالثا، فليجعلها واألربع، الثالث
  )).١٢٢( يسلم مث يسلم، أن قبل جالس وهو سجدتني

                                                 
  ) ١/٧٢،القصة في السير للذهبي (. الجامع صحيح في ٦٢٢:  قمر  حديث انظر - ١٢٢



  ٩٧

  زھده عبد الرحمن بن عوف في الدنیا
راغبـاً يف الـدين واليف زينتهـا بـل   -رضـي اهللا عنـه -عبـد الـرمحن بـن عـوف مل يكن

  كان ينفق بسخاء يف سبيل اهللا تعايل ونذكر هنا موقفاً فيه الكفاية 
  :عنه اهللا رضي عوف بن الرمحن عبد أن إبراهيم أبيه عن إبراهيم بن سعد نع -
 بردة يف كفن مين خري وهو عمري بن مصعب قتل فقال صائما وكان بطعام أيت"
 وهـو محزة وقتل قال وأراه رأسه بدا رجاله غطي وإن رجاله بدت رأسه غطي إن
 وقـد أعطينـا ما الدنيا من أعطينا قال أو بسط ما الدنيا من لنا بسط مث مين خري

  )١٢٣"(الطعام ترك حىت يبكي جعل مث لنا عجلت حسناتنا تكون أن خشينا
  

  
  رضي اهللا تعالي عنھ –* وفاتھ 

ة اثنــني وثالثــني وهــو ابــن اثنــني وســبعني ويقــال مخســة وســبعني ، ومحــل تــويف ســن
جنازتــه خــال رســول اهللا ســعد بــن بــن أيب وقــاص وصــلي عليــه عثمــان بــن عفــان 

  ) ١٢٤وشيعه علي بن أيب طالب ودفن بالبقيع.(
  
  

  رضي اهللا تعالي -سعید بن زید -١٠
                                                 

  ١١٩٦ أخرجه البخاري ح/- ١٢٣
  أنظر صفة الصفوة ألبن الجوزي- ١٢٤



  ٩٨

لعشـــرة هـــو ســـعيد بـــن زيـــد بـــن عمـــرو بـــن نفيـــل بـــن عبـــد العـــزي العـــدوي أحـــد ا
املبشــرون باجلنــة ، وأمــه فاطمــة بنــت بعجــة بــن أميــة، أســلم قــدميا قبــل أن يــدخل 

دار األرقــم وشــهد املشــاهد كلهــا مــع رســول اهللا   -صــلي اهللا عليــه وســلم–النــيب 
  )١٢٥ماخال بدر.(   -صلي اهللا عليه وسلم

  
  * البشري بالجنة

  كان سعيد بن زيد أحد العشرة املبشرون باجلنة..
 يف بكـر أبـو: "  قـال وسـلم عليـه اهللا صـلى النـيب أن عـوف بـن رمحنال عبد عنو  *

ــزبري اجلنــة وطلحــة يف اجلنــة يف وعلــي اجلنــة يف وعثمــان اجلنــة يف وعمــر اجلنــة  يف وال
 زيد بن وسعيد اجلنة يف وقاص أيب بن وسعد اجلنة يف عوف بن الرمحن وعبد اجلنة

  )١٢٦(  الرتمذي رواه" .  اجلنة يف اجلراح بن عبيدة وأبو اجلنة يف
  شجاعة سعید بن زید یوم الیرموك

كان سعيد شجاعاًعندما يشتد الوطيس ويف يوم الريموك رأي أصحابه منه أروع 
  يقول:-رضي اهللا عنه–البطوالت، وهاهو حبيب بن سلمة 

"أضطرنا يوم الريموك إيل سعيد بن زيد فلله در سعيد ، ماسعيد يومئذ  إال مثل 
وخافها، اقتحم إيل األرض وجثا علي ركبتيه حيت إذا دنوا  إيل الروماألسد ملا نظر 

                                                 
  )٢/٤٦) واإلصابة البن حجر ( ١/١١٤أنظر مناقبه وترجمته في صفة الصفوة ( - ١٢٥
  ٦١٠٩صحح األلباني إسناده في المشكاة برقم - ١٢٦



  ٩٩

منه وثب  يف وجوههم مثل الليث، فطعن برآيته أول رجل من القوم فقتلهو 
  )١٢٧واخذواهللا يقاتل راجًال قتال الرجل الشجاع البأس ويعطف الناس عليه"(

  دعوة مستجابة
من استجابة -رضي اهللا عنهما–كان لسعيد بن زيد ماكان لسعد بن أيب وقاص 

الدعوة وذلك لشدة ورعه باهللا وإجابة الدعوة نعمة من اهللا تعايل مين Cا علي من 
يشاء ولنتأمل هذه القصة اليت حدثت بينه وبني امرأة يف العهد األموي زعمت فيه 

قد غصب شيئاً من أرضها وجعلت تردد هذا البهتان وتنشره -رضي اهللا عنه -إنه
  ا عليها.بني الناس  مما جعله يدعو 

عن هشام بن عـروة عـن أبيـه( أن أروي بنـت أويـس ادعـت علـى سـعيد بـن زيـد و -
أنه أخذ شـيئاً مـن أرضـها فخاصـمته إىل مـروان بـن احلكـم فقـال سـعيد : أنـا كنـت 
  آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟ 

  يه وآله وسلم قال : وما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عل
يقول : ( من أخذ شرباً من األرض ظلماً طوقـه إىل سـبع أرضـني ) فقـال لـه مـروان 

  : ال أسألك بينة بعد هذا . 
فقال : اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها يف أرضها قال : فما ماتت حـىت 

  ). ١٢٨ذهب بصرها مث بينا هى متشي يف أرضها إذ وقعت يف حفرة فماتت )  (
  

                                                 
  )١/٥٤١أنظر تاريخ ابن عساكر (- ١٢٧
  ٣٠٢٢ أخرجه مسلم ح/- ١٢٨



  ١٠٠

  رضي اهللا تعالى عنھ –اتھ *وف
مات بـالعقيق ، ومحـل إىل املدينـة ، ونـزل يف حفرتـه سـعد وابـن عمـر ، وذلـك سـنة 
مخســني ، وأو إحــدى ومخســني ، وكــان يــوم مــات ابــن بضــع وســبعني ســنة . واهللا 

  ) . ١٢٩أعلم )( 
  

  وختاماً 
 ماذكرنــاه هنــا مجلــة مــن مناقــب وفضــائل العشــرة املبشــرون باجلنــة وبــدأت أشــرع يف

ـــيب  ـــارة مـــن صـــحابة الن ـــداً يضـــم صـــفوة خمت صـــلي اهللا عليـــه –تصـــنيف كتـــاب جدي
مــن غــري العشــرة املبشـرون باجلنــة وســوف ننشــره عنـد األنتهــاء منــه أن شــاء  -وسـلم

اهللا تعايل، واسال اهللا أن يتقبلعملي هذا  أبتغاء وجهه الكرمي إنه ويل ذلك والقادر 
  عليه واحلمد هللا رب العاملني.

  
  
  
  
  

                                                 
  أنظر ترجمته ومناقبه في صفة الصفوة ألبن الجوزي- ١٢٩


