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وآلهعيدالله بن محمد خالقه أسرف عل وأسلم وأصل وحده، لفه الحمد 
الدين.يوم إل أثره واقتفى مجه ملك ومن وصمه 

السائمةالطعة الحديدة، طعته ق مبمرالمحابة من صور كتاب هو هذا 

يكونأن عل الأول الهلبعة عل عاما عثر خمة مفى بعد فيها حرصت وقد 
مادتهتوُيق ل جهدى غاية وبذلت المل، والتهلويل الحشو عن وبعيدا محتصرا، 

هذامثل ل العمادة هي التي القديمة والمراُ؛ع العلمية، الصادر من العلمية 
مننتخذ أن آملا وملم وآله عليه الله صل الّك، صحابة موصؤع المهم، المومحؤع 

لناومحب صدورنا، ويشرح قلوبنا، وينور حياتنا، يفيء نثراسا الهليبة الثرة هذه 
القوم،بركب اللحاق، إل تعال القّ بإذن يقودنا الذي الصالح العمل 

مقتدر.ملميلئؤ عنله صدق مقعد ل  ٢٠٦٢
الكتابلهذا الشرعية الطبعة أن إل والأحوامت، الإخوة أنبه أن الختام ق وأود 

عال(دار من صدر ما وأن بالرياض، والتوزيع للشر خزيمة ابن دار طعة هي 
تاJاولهاولا بيعها بجون ولا مرعية، غثر طعة هي الكتاب نثر أعادت ف الكتب، 

هذاعملهم ق ولأن مني، إذن بغثر كانت، لأما والمكتبات التوزح مؤسسات ب؛ن 
للتثرخزيمة ابن دار الكتاب! لهن١ا والوحيد الشرعي ؛الناشر عقليا إصرارأ 

اليوم القيامة، يوم تعال اف أمام لذمتي إبراء ذللث، كتثت، وند بالرياض، والتورع 
مليم.الله؛قلب، أتى من إلا بنون، ولا مال، ينغم 

وكتبه





V

حديدةطبعة فهدم وبعد، اصطفى، الذين عباده عل وسلام وكفى، ف الحمد 
فاتتنيالتي النصوص بتوثيق فيها وقمتا الصحابة®، سير من ®صور لكتاب! 
ليست،التي الإنشائية العبارة وحدفت السابقة، الطبعايت، ق مصدرها إل الإثارة 

الحشرة،من ذكرت من عدا ما وئياتم جا حالصحابة سير رستا ثم أهمية، بيات 
بتوجيهاتهعل يبخل ألأ تقصثرأ الكتاب ق وحد إن الكريم القاريء من وأود 

ونصائحه.

واللهتوجيها، أو نصيحة غيره أو الكتاب هذا نحاه إئ أسدى أخ كل وأشكر 
الإحلاصحميعا يرزقنا وأن وأوفره، اُبمزاء أحن ذلك، عل يثيبه أن أسأل تعال 

وملمافه وصل أعلم. تعال والله الأكرمتن، وأكرم الراحمتن أرحم إنه والاستقامة 
ربض الحمد أن دعوانا وآخر أحمح؛ن، وصحبه وآله محمد نبينا عل وبارك 

العالن.

كتمه

الإلكردفالرد 
AbdulTineed 99@gmail.com

١١٤٩٤الر.زاور؛دى:  ١٧٩٩٩ب. ص. 





محب؛أفاوتةه

اشت1ذمه

به،ونومن إليه، ونتوب ونستغفره، تعتنه، وننحمده، تعال ض الحمد إن 
أعالنا.و|سئات( نا أنفمرور من باض ونعوذ عليه، ونتوكل 

له.هادي فلا يفلل ومن له، مضل فلا اف تأدْ من 

ورسوله،عبدْ محمدآ أن وأسهل. له، شريلث، لا وحاّه اش إلا إله لا أن وأشهد 
المشركون،كرم ولو كله الدين عل ليظهره الحق، ودين بالهدى تعال اش أرسله 

أتاهحتى جهاده حق اف ق وجاهد الأمة، ونصح الأمانة، وأدى الرسالة فبلغ 
تبعل. أما كثثرأ، ليا توسلم وأصحابه آله وعل عليه اف فعل اليقين،، 

يحدوحثظته وأمنته، الإسلام، حملة هم عنهم اش رصي الأبرار الصحابة فان 
لاموالالصلاة عليه نبيه لصحبة واصطفاهم تعال اف اختارهم ه، اف رسول، 

تعالاف وأكرمهم قيام، خر ؛ل>للئج فقاموا بعده، من رسالته ونثر معه، والحهاد 
أثداءعلمعّهت آض محمدؤبمؤل ؤ سبحانه. بقوله ووصفهم وركاهم، فعدلهم، 

فسثاهلم وة>ناء أف نى محلا تثنوف -؛^؛١ ركثا صب يثير وع ٢^١^ 
الأية.[ ٢٩ه]الهتح: وبملأخرتيُاشود 

الهلويلتارنحها j نظثرأ لهم المثرية تعرف لم الرجال،، من فريد نؤع إمم 
الزمن.مر الممتد 

التقوىق قمة فهم ُثيء، كل ق السبق قصّب محمد أصحاب حار لقد 



محقمحم؛خ ١٠٠٠
محاونمراس والسل، العلم محا ومشعل والإخلاص، اكمد ق وآية والورع، 
والحركه.الدعوة 

تافهعليها؟! يستولوا ب رثد حطة وأي إليها؟! يسبقوا لآ محر خصلة ارفاي 
الإسلامقواعد وايدوا زلالا، صاما عاويا الحياة عين من رأس وردوا لقد 
والقرىوالإيإن، بالقران بعدلهم ال٠الوب فتحوا مقالا، بعدهم لأحد يدعوا فلم 

.٠١٠بالحهادوالمان...(،

لماالحاهلية رواسب، كل س حلصوا قد نشأته، متدإ ل الدين أصار إنبمم 
أنلتهم سيل لا فإنه ولذا بكليتهم، تحال افه إل وتوجهوا الدين، هن.ا ل دخلوا 

للمحق.والتجرد الإخلاص حاسب، ل منهم ينال، 
الشالناصحة الصفحاص، عن السّتار وكثف هؤلاء عن الكتابة إن 

معمعةق فيه نعيش الذي الحصر هذا علينا محتمه الن.ي الواجّب، س لى سطروها 

الكافرين.وموالاة الموازين، واصهلرام، الأفكار، 
تربواالذين الكرام الصحّت، س ناذج دفتيه ب؛ن يقدم الميثر الكتاي-، وهن.ا 

نقرة..•ثاتز حديدآ عالما العفليم بالقرآن وشادوا ه، عبدافه بن محمد يد عل 
وولأءهموبهلولتهم، وثبامم، إيامم، محته نرى امحتدارأ.. ؤيمموق، عفلمة.. ؤيتألق 
•لدينهم 

٠٠ أحرزوا الذي والنصر ٠ احتملوا. الدي والهول بذلوا•• الذي البذل نرى 
الضمثر،وثنية من كلها البشرية لتحرير يه نيضوا الذي الخليل الدور ونرى 

المصثر.وصياع 

(٦٠ ٠ ٥ / ١ ) اف رخمه القيم لابن ، رب عن الونعتن ءإعلأم عن 



إلالعباد عبادة من يشاء من بم تعال اش ليخرج عملوه الذي العمل ونرى 
١^٠->^؛.سمعة إل الدنيا صيق ومن وحده، عبادته 

مقبولاالكريم، لوجهه خالصا العمل هذا بجعل أن وجل عر لأرجواف ؤإف 
ذنوبنا،لنا يغفر أن بحانه سوأدعوه الصالخن، لعباده نافعا الدين، يوم عنده 

الأكرمين.وأكرم الراحمين، أرحم إنه عيوبنا، ويستر 
اورةوأصحابه الأمحلهار، وآله محمد، نبينا عل وبارك وملم اض وصل 

الدين.يوم إل باحان تعهم ومن الكرام، 
العالين.رب لله الحمد أن دعوانا وآخر 

كتمه

الريدالإلكتروف
AbdulTmecd 99@gmail.com

١١٤٩٤الردى: الرمز  ١٧٩٩٩ب. ص. 







محقمحمحنج
العشرة،طسبا الحدينا، صادق مهلا، محببا ،، ومعروفحلق ذا فكان الأصيلة، 

لالحمر ثربتا هل مثل! وئا الحاهلية، ق الخمر ه نفعل حرم المجالسة، حن 
وأحفظعرضي، أصون كنتج قال،؛ ولمَ؟ له: فقيل باق! أعوذ قالا؛ الحاهلية؟ 
'.١٠ومروءته عرصه ق مضيعا كان الخمر شرب من فإن مروءق، 

حمِمن منها كان يما وأعلمهم لقريش، قريش وأس_ا العريس،، أنسج وكان 
ناحربأنه ذلك، وتوج فيه، المقدم فكان ، ٠٢٠الرؤيا تعثثر علم 3، الغاية وباغ شر، أو 

ْبنفأصبح منزلته، له وعرفوا به ووثقوا قومه، فاحبه ودربة، حنكة ذو محندس،، 
حماتصل قريش من رحال عثرة وأحد مشاورتبم، وأهل الحاهلية، ل رومانهم 

صدقوهشيئا منها حمل فإذا الديات،، أمر إليه وأسندوا والإسلام، الحاهلية ؤ شرف
حذلوه.غثرْ احتملها وإن ذللث،، وأمضوا 

كانلما التفكير يطل وب لساعته آمن الإسلام إل ه افّ رمول دعاه وحن 
أنيمنحه مما أحلاقه وكرم مجلته وحسن وأمانته، . الك، صدق من يعلمه 

اتحال؟ افه عل يكدبؤ ، فكيفالخلق، عل يكذب، 

نحتلقول؛ أمانة، فيها نحن ب سنة أربعين زهاء افه رسول صحّسؤ قد وهو 
إلايز ولر نزوة، الطهر عن تاحده لر مازحا، كان ولو حتى قط يكدبؤ ولر كلمة، 
،ررالأمين<اب لمبته عندما متفصلة ولا هازلة ولا له، محامله قريش تكن ول؛ عفليأ، 

لها•ذلك وانتهر 
الأمين،الصادق حياة تتحول الأن إ ربه؟ عل محمد. ي^كدي١ كله هدا أبعد 

أنإل حياته أتتحول المتبتل. الوعد الخاضع، الضارع الأوان، الأواه الم، الطامر 

رانارخالخلفاء«)آ/مأ"آ(.)ا(
ا(.الرجعانبق)\/ه.)٢( 



قريش.تزعم كإ الأم وليس هدا، يكون لا ابدأ الرسالة؟! j اف عل يكدب 
افهبرمول تصديقا وأشهرهم إسلاما، الناس أول، وكان وسابق، فبادر 

.٠١١ودعوته 

بكرأبو ص: إسلاما؟ ول كان الاس أي عباس: ابن اكس وسأل 
•حان قول تيح ام الص*اهوق، 

فعلاإ بكربأبا أخاك اذكر فثقة أخي من شجرا تذكرت إذا 
حملاا با وأوفاهالمس إلا دلها وأعا أتقاهة الميثر خ

الرملأصدق منهم اس النوأول مثهدْ الحمرد ال التاق والث
ر"انتقلا ا ومالماصى احبه صام با متبعافه ر لأمدآ حمياش ع

به،والإيإن تصديقه إل بكر أبو مابق بثيء أخثر إذا ه اش رسول فكان 
حادثةبعد ذلك، واشتهر بالصديق، فالمن، الهوى، عن ينطق لا نبي عن يصدر لأنه 

فقالواتبكر، أب إل المشركون جاء حيث والمعراج، الإسراء 
القدس؟ست، إل اللالة به أسرى أنه يزعم ا صاحبم،؟ j للث، هل 

ذلك،؟وقال قال: 
نعم.قالوا: 
أوغدوة ق السإء بخر ذللث،؛ من بايعي لأصدقه إن صدق، لقد فقال: 

سمىفالللالثج روحة، 

فمنصدق. بكر: أبو يقول ثيء عن شفتاه تنفرج أن الله رسول وحمسب، 
شعارهأصح فلقد فلا، بكر، أبو أما • وليتحر• وليتشكلث،، ولينفلر، فكصثخ، شاء 

الشخ.الستار عبد للأستاذ الإسلام خلفاء أول الصديق بكر أبو )١( 
والهاة)مهأ(.البداية )٢( 



nمحمحمحك
صدق(.لقد قال كان )إن أسالم! منذ 

بكرآبى مع أحد حبل صعد عندما الناس ب؛ن ذلك افه رسول أعلن ولقد 
نبيعليك فانإ أحد، ارأبت، :لأ الني فقال ابل 7ام فرجف وعثإن، وعمر 

وشهيدان«ُ".وصديق 

رانمرارأ! ويكرر المنبر عل يدكر حلاقته ق ه ءلال_ا أي بن عل كان ولهذا 
"٠صديقا( نبيآ لسانه عل يكر أبا سمى افه 

يقول!أن الثقفي محجن بأن حدا ما وهذا 
منكرغبر مه باسيمي واك ساجر مهوكل صديقا ميت وس

المهرالعريش ل ا حليوكنت اهد س*أوافه الإسلام إل محبقتآ 
رالمهلهي للنبا رفيقوكنت، احيا ص؛الغار مبت، س إذا ار وبالغ

قمرهيأ يزل ولر لحول، أكمل فيه ولحل سواه، ما عل الإسلام بكر أبو آير 
.توؤ،® حتى محاسنه ق متزايدا معارفه، 
قريسق ومكانته جاهه استخدم ل الإسلام ق لحل بأن بكر أبو يكتم، ولر 
وأصوله،حقائقه لهم يثممح الإسلام، إل  ٢٠٦٠يثق من يدعو فقام دعوته، لصالح 

لنشرعونا إسلامه يكون س ذلك ق متحريآ ق^، اطه رسول طاعن ويرغبه%ا 
بنوالزبير عييدافه، بن ومحللمحة عفان، بن عئان يديه عل فأسال»إ وحمايتها، الدعوة 
العثرةمن حمسة وهج؛ عوفج، ين وعيدالرحمن وقاص، \لي بن وسعد العوام، 

وأتجاابراح، بن محيية وأتجا مقلعون، بن بعثإن الغد من جاء ثم بالجة، المثرين 
عنهم.اطه رصي حميعا فاسلموا الأرقآ، أيٍإ بن والأرن»أ الأسد، عبد بن سلمة 

(.٣٦٧٥)رقم (، ٢٢)U/ الفتح( )مع المخاري ( ١ ) 
(.٣٠/٢(،و»-ارخالخالفاء«)١٧٢/٤»الإصاية«))٢( 



محئ^ٍ_سٍٍٍ__ٍٍسحن
مالهبكر أبو ووصع الإيإن، كتيبة وقويت الإسلام، ركب  sijUjjازداد 

حتىاممه سيل ق كلها أنفقها ألفآ أربعون له كان فالقد سبحانه، اف دين لنصرة 
.؛١' بكرا؛ ش مال نفعني ما قط أحد مال نفعني رروما ه.' الحم، فته قال 

ماله،حر لتحريرهم فبل«ل حالهم فيورقه يعدبون وهم الميد عل يمر وكان 
وابنتها،والتهيئة وزثترة، هميس، وأم ذهيرّه، بن عامر ت هم سبعة، منهم فاعتق 

أواقخمس الشي مزذن - رباح بن بلال واشترى مؤمل، لمي وجارية 
٠".لأخذته أوقية مائة إلا أبيتم لو قال: لبعناك. أوقيه إلا أبيت، لو له: فقالوا ذئبا، 

منالبكاء إل داع ياق حئن دمعه يملك لا بكاء، رحلا عنه( افه وكان)رصي 
ُ

بإناءفاق استسقى بكر أبا أن عنه( اممه )رصي أرقم بن زيد فعن تعال، الله خشية 
ثمسكتوا. وما فكت، حوله، من وأبكى بكى فيه من أدناه فلعا وعل، ماء فيه 

مافقالوا: وأفاق، وحهه مح يم مساءلته، عل يقدروا لا أن خلنوا حتى فبكى عاد 
ؤيقول:سيئا عته يدير وجعل س المي مع كنت قال: البكاء؟ هدا عل هاحلث، 
عنلئ،ندي أراك اممه، رسول يا فقلت،: أحدأ، معه أر ول؛ عني؛؛، إليلث، عني،، رُإأيل-، 

إليلث،لها: ، _lJzفيها، ب،ا ل تمثلنا الدنيا راهذه قال: أحدأ؟ معلث، أرى ولا سيثآ 
فخشست،بحدك،،، من منى ينفالت، فلن منى انفلتا لثن والله أما وقالم؛،: فتنحت، عز، 

.٠٣٠أبكاق الذي فذاك لخقتني، قد تكون أن 
هجرته،ق رفيقه أبوبكر كان المدينة، إل الهجرة عل الله رسول عزم وحنن 

رجالورحاله أبويعل رواه المجمعر: ل الهيثمي وقال ٢(،  ٥٣)y/ ما.ه ق أحد الإمام رواه )١( 
(.٣٦إ  ٩٦الزوائداا مأمون. ثقة وهو إسرانيل، بن إسحاق غر الصحيح 

)\(حلةالأوبء)ا/خم(.
(.٣١، الأبق)ا/٠٣)٣(الرج،>،



اللهرسول انتظار ق الأنصار كانت حيث الدية، إل الميمون الركب وصل فلما 
انضجتعال، النه حفظه وكان جهة، كل من المخاطر حفتها مفنية رحلة عد ب. 
وسيلةيكل قريش عل والتعمية الدقيق والتخهليعل بالأساب، أحده ذلك إل 

لإنجاحالأقوياء والليومثح الأمناء، الحراس يته وآل أبوبكر وكان البشر، يمتلكها 
ألمكأن بعد الراسية الإسلامية الدولة قيام أساس كانت التي الباركة الهجرة 

رسوله.وأنصار الله أنمار ديار ق بجراما الله. رمول ناقة 
ا؛قينالوأسبق الكرام الصحب من الحدضن رأس عنه( ادثه )رضي وكان 

وتعفلياحبا وأعظمهم ايله، سبيل ق إنفاقا وأكثرهم الماس، وأنجع الإسلام، إل 
الماسأعلم أيضا وكان والعلن، الر ق اش نحشى أوابا، أواها . الله لرسول 

يفتيكان رمن عمر: ابن نئل ولما س، ايثه رسول زمن و يفتي وكان وأفقههم، 
غرهما('؛'.أعلم ما عنهإ الله رضي وعمر أبوبكر فقالت ه؟ الله رسول من زل 

حميصل ولا بالماس، لمحل سواه من عل بكر أبا قدم المثي. مرض لما وذلك 
وأعلمهم.أقرأهم كان من إلا 

وبحقهاالنبي. حياة ق بعضها كان ءدياJة، مواقف، ق ذللث، تحل وقد 
كر.أي حلافة وق وفاته بحيي 

عيدأ-؛م تعال افه ارإن وقال؛ الماس فخهل_، أيامه أواحر ق الني. وقم، 
الحديث،)راوي أبوسعيد قال بكر. أبو فبكى ءنده،اؤ فاحتارما عنده، وما الدنيا ؛؛ن 

هواللص رسول فكان حم، عبد عن الله.ؤ رسول نحبر أن لبكائه فحجبنا 
قعؤ الماس أمي س ؛ ١١١١ه؛ اممه رسول فقال هوأعلمنا. بكر أبو وكان الخم، 

خليلا،بكر أبا لانحدمحت، رب غر خليلا متخدأ كنت، ولو بكر، أبا وماله صحبته 

(.٣٣٥»الطأقاتاهمىاا)آ/



ٍد_ٍ_دسٍحنمحك
.ُأُ بكرا؛ أب باب إلا باب الجد ق يشن لا ومودته، الإسلام أحوة ولكن 

والمجتهدالعادل والقاصي - الحرب وفارس الميجمة رحل كر أبو كن ولر 
بل~ فحب المتمم يالمطاس رعيته أمور عل القوام المنيب، والأواْ البيع 

وللقلوبهزة للمابر كانت كلم إذا قوا، حطيبا كان أنه كله ذلك إل جع 
قمعادتبم فيه ما لهم وكشمر ودنياهم، أحراهم ق الناس ينصح بكاء.. 

ولاإليه. بم طار إلا للناس حرأ محي لا أن حليفة، لخونه واجبه، فمن الدارين، 
■عنه 7م نأى إلا نرآ 

اللهرسول منثر فوق س مؤثرة، ومواعفل حليلة حتلبا الناس ل ألقى وقد 
أهل،هوله بإ عليه تثنوا وأن الله، بتقوى ^٥^٠٢ ١١فقال! يوم ذات -بم وقم، ه، 
^٣-؛؛فةالت بيته وأهل زكريا عل أش وجل عر افه فإن يالرمة، الرهمة نحلهلوا وأن 

هتنثعيى -  1Jوءءقامإ ؤيمبع يبمتأ ويت.مكتا كخهأب ق »=كامأ 
•؟[.]الأناء:

مواثيقكم،ذللث، عل وأحد أنفكم، بحقه ارتبن قد اممه أن اممه عباد اعلموا ثم 
نوره،يعلفا لا فيكم، اممه كتاب وهدا الباقي، بالخثثر الفانر القليل منكم واشترى 

الفللمة،ليوم منه واستضئوا كتابه، وانممبمحوا بنوره، فاستضمئوا عجائبه، تنقفي ولا 
اعلمواثم تفعلون، ما يعلمون كاتبين كراما بكم ووكل لعبادته، حلقكم إنإ فانه 

أناستطعتم فإن علمه، عنكم غث—١ قد أحل ق وتروحون تغدون أعم الله عباد 
ابقوافباممه، إلا ذللثؤ تطيعوا تولن فافعلوا، اممه عمل ق وأنتم الاحال تنقضي 

جعلواقوما فإن أعإلكم، أسوأ إل وتردكم آجالكم، تنقفي أن قبل جالخم آق 

٠٥ ٠ / ١ المروي()٥ )بشرح وملم (، ٥٣٦ رقم)٤ (، ١ ٢ القح()U/ المخارى)مع 
!٥١-



^^^قققلق
ثمالوحي فالوحي أمثالهم، تكونوا أن ذ\ب\كم هم، أنفونوا آجالهم 
'.١٠مريع!!٥ ؛^٥ حثيثآ، طالبا وراءكم فان الجاء، النجاء 

ا،لواقفل عقاله ورصانة باسه وشدة قالبه ثبات عنه( الله مناقبه)رصي ومن 
يومذلك! من الأJهلال، فيها وتدهش الرحال عقول فيها تشترك التي الصعبة 

العربارتدت حين وبعده الله رسول وفاة ويوم والحديبية، وأحد، بئر، 
أبوقال بالوحيد، تكالمهم ْع قتالهم ق الصحابة آراء وا-حتالمت، الزكاة، ومنعت 

منعوقلو وافه والزكاة، الصلاة بين فزق من لأقاتلن واينه المال، حق الزكاة بكرت 
٠".منعها!!عل لقاتلتهم ه اممه رسول إل يودونبما كانوا عناقا 

إلالكل رجع حتى مشمرآ حاسرأ وحده وقام وحهه الصديق بكر أبو ونصبا 
رصيعاتثة قالن، وكلك المرتدين!ا. أمر ومرج الدين استقام حتى يمت ولر رأيه، 

لهاصهاُ'"'!!الراسيات بالحبال نزل لو ما بابير ونزل ه ^ ٥١رسول تول عنها• اض 
٠".أبيها لب تعزض من عل ردآ به تكالمت كمر كلام ق وذلك 

عاتثةابنته دعا المحتوم، الأجل وحان بكر، أبي؛ من الموت اقترب وحين 
ولادينارآ ناخذ فلم المين، المأمر ولينا إنا بنية، )يا • قائلا فاوصاها عنها اممه رصي 

عل،ثيامم حشن من ولثنا بهلونثا، ؤ، طعامهم جريش من أكلمنا ولكنا درهما، 
الخبثىالعبد هدا إلا كير ولا قليل لمين الملء من عندنا سق ل؛ وإنه ظهورنا، 

عمر(.إل  ١٦٢فابحثي مت فإذا القهليفة، هذه وجرد الناصح البعير وهذ.ا 

عساكرهابن لامحصرتارخ )١( 
(.٧٥/٢(،و)٤١/٢(،و٠لظلخاساء«)٣١

ب.أي )٣( 
.( ٢  ٦٧/ ١ ) العك عبدارحمن -خالد لكّخ حول عظإء راموسوعة ( ٤ ) 



٢٠١

فيها،نمطبغ كنا التي والحفنة لبنها، من نشرب كنا التي اللقحة'أُ )وانفلري 
من،فإذا السلمين، أمر نل كنا حن يدللئ، نتفع كنا فانا نالسها، كنا التي والقطيفة 

عمر(.إل به فاردد 

قماله وأنفق تراثه، أوج ق أملم الذي الشاهق، الباهر الرحل هو ارهدا 
والخليفةوأسرأ.. ويتيأ مكبا حبه عل الطعام ويطعم الأرقاء محرر اف، محبيل 
وترددذلكر، عن بنفسه فينأى والعراق، الشام حبمرايت، أيامه ق تنثال ياسأُت، الذي 
وفاةوفور المسالمناا مال بيت إل الأمانة لرد الكلمات تلك الطاهرة روحه 

عندهمما وأرس،لت، أبيها، وصية عنها الله رصي عائشة المومنن أم نفذت الصديق 
أبايا اممه رحمك وءالت باكيا انفجر حتى رآه إن وما عمر، إل لمن الممال من 

رأ'ابعدك؛؛ حاء من أتعست، لقل. بكر، 
الناسودهش بالبكاء، المدينة رجت، يكر أبو فيه قبض النءي اليوم كان ولما 

مرعاباكيا عنه( الله )رصي طالب، أي بن عل وحاء ج^، الله رسول قبض كيوم 
أبوفيه الذي الثيتا عل ا وقفحتى ، البوة حلافة ان،'.طعحا )اليوم يقول• وهو 
إيانا،وأكملهم إسلاما، القوم أول كنت، بكر، أيا يا اممه رحمك فقالت مجي بكر 

هالله رمول عل وأحوطهم عناء، وأعظمهم يقينا، وأشدهم لله، وأخوفهم 
وأفضلهمصحبة، وأحسنهم أصحابه، عل وآمنهم الإسلام، عل وأحوطهم 

وحلقاهديآ الله. برسول وأشبههم درحة، وأرفعهم سوابق، وأكثرهم منام،، 
.٠٣٠وفعلا( وّمتآ 

اللبن.الغزيرة الحلوب الناقة هي ( ١ ر 
(.١ ٥ ٩ ، ١  ٥٨)ص الشخ النار لعبد الأسلامءا حلفاء أول الصديق بكر أبو ال )٢( 
١(. ١٢٦اكر،)r\/ عابن ص ِ )٣( 



محت/ة(محس ٢٢

لالصحبة ولتهنأه ١^٠•^^؛،، ل عنه ورمحي الأولتن، ل بكر أبا اش فرحم 
باحميعوالأستخلأف العريش، ل والصرة . الختار عن والدود الغار، 

الحكيم.للدكر وحمعه ا،لرتدين، لحيوش وصموده الملمين، 
العاطلين.رب، رمحول بجوار القير ل المرل وليهناه 
محبته.عل واماتنا زمرته، ق وحترنا عنه، الله ورصي 



٢٣

همربزاصلأب

العائلالفايوق 

وقبلالقاحلة، وصحرائها اللافحة ورمحها القائظ وجوها مكة حاب رق 

رياحبن العرى عد بن نفل بن الخطاب بن عمر ولد أربع بسنن الفجار حرب 
القرثي•عدي بن رزاح بن يرط بن عداف بن 

حتتمةوأمه الشكيمة، قوي البأس، ثديي العدوى، نقيل بن الخهتاب وأبوه 
جهلإُا'•أبا عم ابمة مخزوم، بن عمر بن عداش بن المغثرة بن هاشم بنت 

الوهن،تعرف لا التي الصارمة طباعه عنه وورث والده، كنف، ق نشأ 
الحلول.أنصاف يقبل لا الذي والتصميم الردد، يدانيه لا الذي والحزم 

فكانت؛الحاهلية، ق الفارة كانت، ؤإليه وأعياما، قريش أشراف من وكان 

ر»اسم«(، ٩٥والمتاف(()١; و»الآحاد (، ٥٦٢والمالوك«)Y/ الأمم را-ار؛خ انغلر 
(.(وراٍلبقان،٣ةينخاط<ا)ص٥٨٨/٤٢٢)





فقال؛عليهإ، فدخل البت، ل توارى عمر حى خباب سمع فانإ قال؛ خباب. 
مافقال! طه، سورة يقرؤون وكانوا فال؛ عندكم؟ سمعتها التي الهنيمة هده ما 

ياأرأيت، ختنه؛ له فقال فال؛ صبوتما؟ قد فالعلكإ نال؛ بيننا، تحدثناه حJيثا عدا 
سديدأ،وطئآ فوطئه ختنه عل عمر فونّت، قال؛ دينلث،؟ غثر ق الحق كان إن عمر 

وهيفقالت، وجهها، قيئي نفحة بيده فنفحها زوجها، عن فدفعته أخته فجاءت، 
أنوأشهد اف إلا إله لا أن أنهئ. دينلث،، غر ق الحق كان إن عمر يا غضي؛ 

اغا!رسول محمدا 

وكانقال؛ فأقرأه!! عندكم الذي الكتاب هذا أعطوف قال؛ عمر يئس ظإ 
فاغتسلفقم اا1طهرون، إلا ه يمولا رجس إنك أخته؛ فقالت، الكتس،، يقرأ عمر 

قوله؛إل انتهى حتى )طه( ؛ فقرأالكتاب أخذ ثم فتوصأ عمر فقام توضأ، أو 

فقال؛[، ١٤]طه؛ ه إذء=قمعا وهرألثلؤء أتأ إلا لآإكن أناأثه ^1^51، 
ياأبثر فقال؛ البيت، من حرج عمر قول خباب سمع فلمإ محمد، عل دلوق عمر؛ 
أعزاللهم الخميس؛ ليلة للت، الله رسول دعوة تكون أن أرجو فاق عمر! 

التيالدار ل س اممه رسول قال؛ هشام! بن بعمر أو الخطاب ين بعمر الإسلام 
الصفا.صل أق 

منوأناس وطلحة حمزة الدار باب وعل وقال؛ الدار، أتى حتى عمر فانهللق 
فهذانعم، قال؛ عمر، من القوم وجل حمزة رأى فلمإ اف.، رمحول أصحاب 

قتلهيكن ذللث، غر يرد ؤإن ه اأن؛ي، ويتع يلم حثرأ بعمر الله يرد فإن عمر، 
هنا.علنا 

عمرأتى حتى و. الله رسول فخرج قال،؛ إله، يوحى داحل وه والحم، قال؛ 
اللهينزل حتى عمر يا منتهيا أنت، أما  ١١فقال؛ اليم،، وحمانل ثوبه بمجامع فأخل. 



مح؛ةبجمحإ؛ك ٢٦٠
الخطاب،بن عمر هذا اللهم اكرة؟ بن بالوليد أنزل ما والمكال الخزي من ؛لث، 

اض!!رسول أنلن، أنهد عمر! فقال قال الخطاباا. بن بعمر الدين أعز اللهم 
.٠١'إاش! رسول يا أجرج وقال• فاسلم، 

ابنقال ولهدا والسلمين، للإسلام عزأ عنه( افه )رصي إسلامه كان وقد 
ومارأيتنا لقد وقال! ءم.ر!إ. أسالم مند أعزة زلنا ما عنه،! الله )رصي عود م

تركوناحتى قاتلهم عمر أسلم فلعا عمر، أسلم حتى نصل؛الينت، أن تهليع ن
نصل.

إمارتهوكانت نمرأ، هجرته وكانن، فتحا، عمر إسلام كان أيضا! وقال 
عمرأسلم فلعا عمر، أسالم حتى ؛الست، نصل أن نستملح وما رأيتنا لقد رحمة. 

.٠" فصلينا تركونا حتى قاتلهم 

له القه رسول عن ينافح المكرمة، مكة ل الإبجان ركب إل عمر انضم 
إحوانهويشارك التوحيد، قريش؛كلعاتر أس،اع الخهوري بموته ؤيصلث، دعوته، 

المدينة.إل بالهجرة الله رسول لهم أذن حتى ينالهم، ما بعض 
بنيانهق حتى لداته ؛،ن مميزاكان الذي عمر أما متخفيا، هاجر من وهاجر 

-يجرنهتبهر أن إلا المتفوقة طبيمته عليه أبن، الماس، به علا الذي وطوله الخمي 
طالبأب بن عل ذلك عن ومحدثنا ملها، عل وأنى لقريش، أنكمح، لكون 
عمرإلا محتفيآ هاجر إلا الهاجرين من حدأ أ علمتح )ما فيقول! عنه( الله )رصي 

٦سعد)r/لأن الكرى، ،الطبقات )١(  ادجمعذ يا اممراف بحوم وروا، (. ١٢ ٦٨
الأرجوأنه عدى! ابن وقال وهومتروك، الرحى رييعن بن يزيد وفيه وقال! ( ٥٧)٩! 
مات.رجاله وبقية به، بأس 

(.١١٥(،و،-ارخالخلفاء،)آأ/١٢٧٠Ir،الختانالكرى،))٢١( 



tvمحمحقمحق 
أمها،يده ق وانتفى قوسه، ونقب سيفه، تقلد بالهجرة فا فإنه الخطاب، ابن 

سبعافطاف؛البيت، ، بفنائها قريش من واللأ الكعبة، فبل ومضى عنزته، واختصر 
وهال،واحدة، واحدة الخلق عل وقم، ثم متمكنا، فصل اجلقام أتى ثم متمكنا، 

وييتمأمه، تثكله أن أراد من العاطس، هذه إلا افر يرغم لا الوجوه، شاهت، فم• 
.أحدر** تبعه فإ ت عل قال — الوادي هذا وراء فاليلقني زوجته، وترمل ولده، 

وابنءماّر بن مممب، إليها سبقه وقد راكبا، عشرين ؤ، المنورة المدينة وقدم 
العقدانتفنام تم حتى المدينة، إل بالقدوم الهاجرين حماعايتج وتوالت، مكتوم، أم 

هالله رمول وقام عنه(. الله )رصي الصديق وصاحبه س الله رسول -هجرة 
محاركووقعت، قوية، راسخة أسس عل الحديدة الدولة ببناء الكرام وأصحابه 

الشركالإسلام ومحايع الباطل، وظلمإت الحق نور بين حاسمة وأيام فاصلة، 
فقتله.وقاتله فصرعه، 

هاممه رسول أمره وقد مشهود. وموقف، بارز رأى محركة كل ق لعمر وكان 
والفتحوحيير الرضوان وبيعة والخندق وأحدا بدرأ وشهد السرايا، بعض عل 

غزوةق ه الّك، ٌع ثبت ممن وكان المشاهد، وسائر وتبوك. والطائف، وحنينا 
ألحد

الالذي وتصميمه وعزمه، حزمه بكل هو، كإ عمر كان ذللثؤ كل وق 
المراوغةيرفض الذي ووضوحه التردد، يقبل لا الذي ؤإمجراره التلجلج، يحرف 

جاهليته،ق كدللئ، كان فلقد الحلول، أنصاف ترضى لا التي وقوته والغموض، 
إلاذللئح يزيل،ه فلن ا كالشمس؟ الواضح الأبلج الدين الإسلام، ق وهو فكيف 

الخالفاء«)؟/1اا(.لرتاريخ )ا(
السابق.المرجع )٢( 



يصهلغA؛ 
ووضوحا.وصلابة وحزما وقوة تماسكا 

اللهرسول عن يداغ ترام وطاقاته، إمكاناته وتلك صفاته، هذه ورجل 
النيمكانة عن ب للن. لا النوة، ومقام الرسالة قيامة من ينال قد شيئآ وجن. كلمإ 

تعدأو تهتاول أي أف الاعتقاد تمام يعتقد لأنه بل وحب، الشاهقة السامقة 
.ُأُقدسيتها عل وجرأة الشريعة لحرمات خدش هو الله رمول ثخمى عل 

عرفقد وكان دينا، يتقاضاه الله رسول ياق سعنة بن زيد ياود حثر فهذا 
عليهالحهل سلأة يزيده ولا جهله، حلمه بق ياوتت؛نت إلا النبوة علامات كل فيه 

إلاحلمأ•
لوهو وردائه" قميصه بمجاع فأخنءت أتيته الأجل حل )؛^١ زيدت يقول 

تقفينيألا محمد، يا وقاJتا! غليفل، بوجه إليه ونفلرت "" أصحابه مع جنازة 
تنءورانوعيناه عمر إئ فنظر قال! لمهلل. المهللس، عبد بني علمتكم ما فواممه حقي؟ 

أسمع،ما اممه لرسول أتقول اممه، عدو يا قال! ثم المتن.يرإ كالملك جهه وق 
رأسلثج.بسيفي لضربت لومه من أحاذر ما لولا بالحق بعثه فوالدي أرى؟ ما وتفعل 

كناوهو ررأنا قال؛ نم وتبلمم وتؤدة، سكون ق عمر إل ينظر ه النه ورمول 
الناعة،بحن وتامره الأداء بحسن تامرق أن عمر، يا منلئ، هن.ا غثر إل أحوج 
.زيد٠" فاسلم تمرا؛ من صاعا عشرين وندم حقه، فاقخه عمر يا اذم، 

والتقوى،الإيإن محراب ق شاهقا أوجا عنه( اممه ررضى عمر بئر ولقد 
والصراحة؛الصرامة متفردأ الصحابة بين كان الذي وعمر والحشؤع، والتبتل 
الضاؤع،الخاشع الأواب، الأواه عمر ه نفهو افه، دين ل والشدة الحق ل والقوة 

العادلءا.الفاروق الختلماب بن عمر ١١)١( 
ووافقهوصححه ٦( ٠ ٥ ٦، ٠ ٤ )f/ راالتل.ركاا ل الحاكم أحرجه )٢( 



٢٩محفمحس 

ثريأن يجرؤ لر الذي شيء؛لانه له ذل بل النه، ق ه نفله ذلت الذي المنيب، المخبت 
عليهيقول ذلك ول يعمب، ولر مدبرا ول رآه إذا بل عمر، لكه يلريق ءل 

قطالشبلمان لقيالئؤ ما بيدْ نمى والذي الخطاب،، ابن يا ارإبما لام! والالصلاة 
ثّإلأطلأ،تجاغرتجك«'ا<.

تعالاض يدي ؛؛ن يقم، الخشية، واسع والتبتل، الإنابة شديد صلاته ل وكان 
خلافتهأيام بالسالمين يصل فقدكان وخضوعه، خنوعه لفرحل ملقى يؤب كانه 

السورةهذه قرأ إذا فكان يوسف،، صورة الفجر وصلاة العشاء، صلاة ل ؤيقرأ 
لالسورة هذه قراءة من يكثر وكان الصفوف،، وراء من نشيجه الناس يمع 

والفجرص.العشاء صلاق 

بدليلصالحة وقدوة فذ، نمهل المسؤولية نحمل ل عته( اممه )رمحي وعمر 
قلرما بعامة والبشرية بخاصة، الدنيا حكام أععلى حسثؤ الرماية عام موقفه 
آنئذله وكانت، مثل!ا أي الناس أمور عل الهر ل ومثلا درس، أي الأمانة 

الكإل.ق وتناهت، الوصم،، عل نحالت، والإكبار، بالخلال مترعة مواقف، 

وأ-جدبتخشديد، جهد الناس فامجاب ومحل، قحعل الحجاز أرض عم فقد 
ويجفرونالرمة يتقون يرون كانوا حتى الناس وجاع الماشية وهلكت، البلاد، 

لأماالإنس إل ناوي الوحوش وجعلت، مها، ما مجرحون والحرذان الرابح ^>، 
ما-اكلمه.نحد لا 

ذلكبمي فبالرماد، سبيها لوما عاد حتتى الطر قلة من الأرضرإ واصودرتتج 
الرماية.عام العام 

 )١( /U()١ الخاريرععالفتح )٥،/ ١٥وملمربثرحالنووي()، ٤
١(. ١٣ليروي)ص القرآن، خملمة وآداب ءالتبيان انظر: )٢( 



.ضو-/ايوس ٣٠

حتىالليل ل بالدعاء تعال اش إل محار وكان ، شديدآ غأ لدلك عمر فاغتم 
محتاجهما مصر عل واله العاص بن عمرو إليه أرمل >_ البلاء تعال اف رفع 

ببعيرإليك لأبعثن لبث، ملبث الغوث أتاك )فقد لعمرت وقال الطعام، من الاس 
,٠١٠عندي( وآخرها عندك أولها 

الغدران،حاصرا راجحين المنازل بلغوا فإ المون، والمعمر واستسقى 

أياما.عليهم الماء وأطبقت 
بمواعفلنرمحته وفاصت الحكمة، ينايع عته( الله )رصي لسانه عل جرت وقد 

العليم.الفتاح لا.ن من نعمة وهي وعير، 
وزنوامحامسوا، أن قبل أشكم حاسبوا ومرثدأ! ناصحا للناس قال 
أنفسكم،تحاسبوا أن ^١٠٢ الحاب ق عليكم أهون فإنه توزنوا، أن قبل أنفسكم 
.٠٢٠[ ١٨]الحائة: ه مت؛ؤ.نادأ ثق لا قمصوذ رند ؤ الأكثرت للعرض وتزينوا 

كثرمن أحنمر، )يا للأحنف،! فقال والكلام، الضحلث، كثرة عن ونس 
كثرومن به، عرف ثيء من أكثر ومن يه، استحقا مزح ومن هيبه، قلتا صحكه 

قلوس ورعه، قل حياوْ قل ومن حياوْ، قل مقتله كثر ومن مقتله، كثر كلامه 
٠٢٠قلبه. مات ورعه 

طريقتهم،حم استنامت، الذين المخلصين، العارفين العباد أولثلثإ مادحا وقال 
الحقومحيون 7يجرْ، الباطل يمثتون عبادا لنه رإن بسلام• اللام دار إل فوصلوا 
لرما القين س أبصروا يأمنون، فلا خافوا فرهبوا، ورهبوا فرغوا، رغبوا ؛ن-كرْ، 

(.٠٣١ «اساتالكمى«)م )١( 
»حاوةالأوبء«)ا/مآه(ّ)٢( 
١٤ ٦ )أ/ لادهى، الحفاظ »تدكرة )٣( 



^^ء___سءءء_—ء_ءًحث
liعنهم ينقطع ما يبجرون فكانوا الخوف أخلصهم يزايلوْ، لر بإ فخللوا يعاينوا، 

وأحدمواالض، الحور فزوجوا كرامة، لهم والموت نعمة، عليهم الحياة لهم، يبقى 
/١٠الخلاJين(الولدان 

إليها،بالوصول يطمع لا التواضع من درحة عل كان أنه ه فيه والعجيب 
لكان ولو الغرور* عن ناتبا من أعظم المستقيمة السوية الطباغ يميز ميء وليس 
أسوارهالق تأو اقتحامها أراد إذا الغرور بم/يع منيعة أسوار لنمه رجل الدنيا 
انتصاراته،وتزاحم أمحاده، وروعة حمائمه، وتفوق مزاياه، لكثرة عمر؛ لكان 

المظفرة.فتوحاته وكثرة 

بظلاميعبأ لا كالشمس به وجهر بقوة، الإسلام لحل الذي الرجل فهو 
وحاضنبارآ، جهارا وهاجر بالفاروق، الني. ونعته به، واستحلمن الشرك، 

الوحيوتنزل المشاهد، وحضر المعارك، لام والالصلاة عليه النيئ لواء تحت، 
)كانأبيه.' وفاة قربج عند عبداغ ابنه قال ولدللث، موضع، ما غر ل آرائه بتأييد 
الأرض،عل رأمى صع ل؛ فقال فته، مات الذي صه مر ل فخذي عل عمر رأس 
الأرض،عل ضعه قال: الأرض؟ عل أم فخدي عل كان عليلث، وما فقلت،: قال: 
• ٠٢٠ري، يرحمك، م إن أمي، ويثل ينل؛، فقال؛ الأرض، عذ فوصعته مال؛ 

الظالن،عروش زلزل الذي النفير، النقطع والخليقة الحغليم الرجل هدا مثل 
ءناكء_،وهوت والعجم، العربج عدله س وتعجست، والقياصرة، الأكاسرة قلاع ودك 

الروم،أنوف فأرغم المظفرة، وفتوحاته الخفاقة، عدله رايات أمام والتلمغيان الظلم 
العهود.ونقضهم لغدرهم الحرب، جزيرة س اليهود وأحرج الفرس، مناء وحطم 

)ا(احاوةالأوواء«)ا/هه(.
»حاوةالأربء)ا/آْ(.)٢( 



مح؛قمحإمحمح ١٢٢٠
عنه،لتسكمتؤ الأرض ق واكج؛ر والظلم الشر قوى تكن لم الخليفة هذا مثل 

لقدصاغرين، قصورهم من وأنزكهم بتيجامم، عمقتا التي اعإله ترضى أو 
هذالتاخذ الظلام ق تحاك الحانقة الحاقدة الشانئة الماكرة الخبيثة الؤاسة كانت 

هيبةأمام الوقوف عل محرؤ أن لخبا لحيس كان وما غرْ• عل العائل( الإمام 
الباترةُ*'.اليوف من نفوسهم ق أهيب درته كانت( فلقد النهار، وصح ق الفاروق 

النورا!ق ترى لا الخفافيش فإن البهيم، الليل ل السوداء الحريمة فلتنفذ 
الراشد؛والإمام العائل( الخليفة ميممة والكيد الكر يد وتحركت( المحتوم الأجل ودنا 

إلشعبة، بن المغيرة غلام الدار، والرومي الأصل، المجوسي لزلوة أبو تقدم حيث( 
أصمرحينا الصبح، لصلاة الومنين أمير حروج ينتظر المسجد زوايا من زاوية 
وسمه.وشحذه وسهله، ق نصابه رأسين، ذا حنجرأ واتحد قتله، 

تقدمحللا، فيهم ير لر إذا حتى استووا، ت قال( الصفين بين مث إذا عمر وكان 
حتىالأول، الركعة ق ذللث( نحو أو النحل أو يومفح سورة قرأ وربا فكر، 
ءلعنارت(،ثلاث( فعلحنه لولوة أبو عليه انقمي حتى كر أن هوإلا فا الناس، محتمع 

فقال،عنه( افة قتلته)رضي الي وهي الصفاق، حرقتا قد الرة تحت إحداهن 
أحلعل يمر لا تئرفين، ذات( بسكين الحلج وطار قتلني• ثل• الكلبا دونكم عمر• 
رأىفلما سبحة، متهم مات( رحلا، عشر ثلاثة طعن حتى طحنه، شالأإلأ ولا يمينا 
الحلجفلن فلما برنا، عليه طرح التميمي حتلمان له يقال( المهاجرين س رجل ذللث( 

٠ُ" ا! ماحوذنحرنفسه أنه 

العائل(،.الفاروق( الخءلااب( بن احمر )١( 
قمنها المستفادة والعير والدروس عنه"" الله رضي عمر~ استشهاد نمة بالتفصيل انفلر )٢( 

بالرياخى.الومحلن دار محل. للمولف،، الشهداء، وسير 



٣٣

حليفواض لكن— حفص أبا اض رررحم قال! عندما عباس ابن صدق ولقد 
الضعفاء،ومعاذ الإحسان، ومنتهى الإيان، ومحل الأيتام، ومأوى الإسلام، 

حتىمحبا، صابرأ افه بحق قام عونا، وللناس حصنا، للخلق الحنفاء، ومعقل 
وقالفلأل، وعل واياهل الأنمنار ق اض وذلك الدار، وفح الدس اش أخلهر 

لوف وفت،، كل ق نكورآ والرخاء الشدة وق ف، وقورأ والبقاع، الضواحي 
. ٠١٠القيامةاا يوم إل الندامة يثغفه س اف فاعما ذكورأ، وأوان وقت كل 

الاس،وشاغل الدنيا، ومالء الماس، مفخرة الخهلارّ_ا بن عمر هو فهدا 
الباهرة.السامقة الإسلامية الدولة ومشيد 

الذيالستار، التحرك المتوهج والجم المشرق، المور ذللث، س ومضالن، وتللث، 
>".لأشرفيليلأونمار!أ

الأخرين،ل عنه ورصي الأولن، j( اف ورحمه الومنن، أمثر حفص أبا اف حيا 
الحالمين.ريح ف والحمد الدين، يوم زمرته ق وحنرنا 

)ا(ارالرياضالف.رةاا)ا/أآ"ا(.
العادل®.الخاروق الخطاب ين ررعمّر )٢( 



محكث<محص ٣٤

0
عفانبن ضان 

الشاكرانممايرالحليمة 

والاحترامالصدارة مكان تحتل قريس كانت، المثزفة الكعبة حين، الكرمة كة مق 
كلمن الماس إله يفد الذي العتيق البيت، شؤون عل لقيامها العربية؛ لحزيرة اق 

وصوب.حدب 

الطاع،التي ففيها عجتا، نايا الاجتاعي، تكوينها ل تمم فريس وكانت، 
الحريص،المراء ذو والخي قومه، جثخن ق اجلتالق عشيرته، من الجد ذرا عل المتربع 

قالأشداء مايع الذي القوي والشديد الموضوعة، والفرش الرفوعة، والسرر 
والاقتدار.والحيلة الذكاء منه يتع الذي الألمعي والعبقري )عكاظ(، موسم 

والفقراءويشترون يباعون الذين الأرقاء العبيد كان الحمع ذللث، حانسؤ ؤإل 
المهرولونوالضعفاء والسغبة، الحاجة سوى دنياهم من يملكون لا الذين المعدمون 

الذينالبيناء والأغرار الوادعة، الهواء إت نأمام الوقون، عل يقوون لا الذين 
•٠١'حيلة ولا لهم تحربة لا 

الشخ.الستار الشكوروعبد الصابر الخليفة عفان بن لاعثعان 



الخاصينءف1نينبي ص،ثان الباين الخائن الاجام ص ذذلك 
حادثةبعد ولد الأموي، القرثى قمى بن مناف عبد بن شمس عبد بن أمية ابن 

يدركولر الحاهلية، ق توق العاص أيي( بن عفان وأبوه ّسنواترأ'. ت الفيل 
عبدبنت البيضاء حكيم أم وأمها ربيعة، بن كريز بنن، أروى وأمه الإسلام، 

اسبصةاضه>''.

ول؛الله. رمول وبايعت وهاجرت عثإن- أم كريز- س أروى أامنا 
. ٠٣٠عنها( افه )رصي ابنها حلافة ق ماتت، حتى النورة بالمدينة تزل 

عنه(اض )رصي كان كلثوم، أم زوجه ماتت، فلمإ رقية، ابنته البي.ؤ زوجه 
هينفقام وقد الهجرتين، وهاجر القبلتين، إل صل ممن الإسلام، إل السابقين من 

وخمسينوخمسين بتعإئة المرة جنس جهز نم النصرة، واجس، ق وماله 
ليلاءفيها للوم وجعل حا، وتصدق ألفا، بعشرين رومة بئر اشترى كإ فرما، 

١'،.ألفا وعشرين بخمسة ، الشريفالنبوي المجد توسعة ا؛تاع كان الملمين، 
شورىالأمر عمر جعل الدين الستة وأحد بالخنة، المبشرين الحشرة أحد وهو 

الدينالخمسة أحد كان راض، عنهم وهو توق ه افه رسول أن وأخير بينهم، 
معالحبشة إل هاجر من أول وهو عنه( الله )رصي الصديق بكر \لي يد عل أسلموا 
المفصل،حهل من وأول المجد، شيد من وأول ج^، الله رمول بنت رقية زوجته 

)ا(»'ارخالخلفاء،<)آ/؟أا(لأالإصاة«رة/أه؛ك
)آآ(الر.>عانبق)؟/ا'ةا(.

(.٤٨٢»الإصاة«)لإ/اظر:)٣( 
(.١VA،  ١٧٧والنهاة)U/البداة اطر )٤( 



حآ

.٠١الخجُأيام الأسود الحجر عند ركعته ق القرآن حتم من وأول 

قلءلريقا وملك الدعوة ساعات أحؤج ق طاتعا راغبا أسلم الذي وًُمأن 
الذيهو هذا عثإن الحق، ونصرة الدعوة خدمة ق وماله بنفسه وألقى ءإارقو٥، 

المزق وتابعه حدود، دونإ ؤناعتته له وبذل عفليأ، حيا ه الله رمول أحب 
موقفا،ق ناحر وما لحفلة،  IsUjما وا،لكرْ، والمشعل والمر، والعسر والحهر، 

الداعي.دعاه إذا تلجلج ولا 
كيانه،ق تأصل الذي الحياء، حلق ه نفمن تمكنا وأمدها أخلاقه أبرز من وكان 

حياءأمتي أمد ٠٠فقال! الحميم، الواسع الحياء -؛ذا س الرسول أماد فقد لذا 
عثإن«"'.

ذهست،الأبعاد تلك ويمثل وعاش، عثإن تربى النحس، المعنى هذا وعل 
هائلةحلماقة ه نفق الحياء كان فلقد نتلماق، أومع عل أعإلها تودي العلماهرة روحه 

بوتقتها.ق فضائلها وتقود كلها محميته عل تيعلر 

المرنين،أبعلمالها من ويعللا المعدودين، أفذاذها من واحدأ العبادة ق وكان 
اكريف،.الصحف، ق النغلر ؤيديم الليل، ويقوم الهار، يصوم 

علنيما الذي المديد وعمره حياته محلوال القد النمعل هن.ا عل ثابر وقد 
باممه،الصلة دائم عفيفا، نقيا،تقيأ ضارعا، محامعا أوابا أواها فكان الثاتن، 
والحقاف،التلهر غر عرف ما الذي لماضيه الوفاء عظيم بمولاه، الفلم، موصول 
ولازنيت )ما ت فيقول عليه أفاءها التي اممه بنعمة محديث، فكان والنقاء، والصماء 



٣٧بووصس 

٠".إسلام( ولا جاهلة ق سرت 
ربه،رحمة ويرجو الاحرة محذر وقانأ محاجيا الليل آناء قاث هو ممن فكان 

والصيام،الحول النهار من حفله والرجاء، والحذر والحياء، الكرم أحواله غالبا 
والقيام.جود الالليل ومن 

هنفهو الحلافة تول بعد ومشربه ومطعمه ومعاشه حياته ق هديه وكان 
السجد3، القائلين عن الله رحمه البصري الحز محتل ولما ذللن،، قبل كان الذي 
وأثروينوم حليفة، يومئذ وهو الجد، ل يقيل عفان بن عثإن )رأيت، قال،؛

٠".الومنيزإ( أمير هذا المومنتزإ أمثر هذا ت فنقول، بجنبه، الحمى 
الرجلفيجيء رأسه، نحت، ورداؤه الجد ل ناتأ عثإن )رأبنا وقال؛ 

أحدهم(.كأنه إليه فنجلس الرحل ء محي ثم إليه فجلس 
فإنبعد، رأما وجل• عز الله عل أثنى أن بعد استخلافه يوم حطبته وكانتا 

الهجرتين،وهاجرمت، ورسوله، لله امحنجايج ممن فكنت، بالحق، محماسا يحث، الله 

بكرأيا ثم الله، توفاه حتى عصيته ولا غششته ما والله ه، الله رمول ويايعت، 
لهم؟!('"".الذي مثل الحق من ل أفليس امحتخلفتذ، ثم كد.للث،، عمر ثم مثله، 

اليمنىبوئ وضعت، ولا تمنيتا، وما تغنينا، )ما قال؛عنه( الله ررصى وعنه 
رقبة(؛"ؤفيها وأعتق إلا حمعة ب ٠^^؛، وما ه، اذه رسول حا ;L؛^؛؛، ط فرجي 3، 

ثمإفريقية، ثم ابور، ّثم الامحاكندرية، حلاقته أيام ق تحال اممه وفتح 

)ا(اودابنوالهابة)يم؟يا(.

)؟(حلةالأوب،)ا/•!(.
)م(اولايةوالهاة)ب/ح«؟(.

)إ(تارخالخلفاء)؟/اآ-ا(ّ



TA محمحمحك
محلرمتان،ثم وفارس حو ثم الأول، وفارس الآحرْ، إصطخر ثم رحس، قب 

الأردن،ساحل ثم البحر، ق الأساوره ثم ومجتان، وكرمان، ودربجرد، 
ونخلةألف، بإتة وفرس بوزما، جارية بيعت حتى زمنه ل الأموال( طت، وانب

.' ١٠متوالية حجج عثر الناس وحج درهم، بالف، 

عليه:واآخروج وقتله حصاره 
فولإليه، فشكوه الرح أيى بن معد بن عبدافه ممر أهل عل ول قد كان 

معهموحرج العهد، لهم وكتب له، باختيارهم الصديق بكر آبئ بن محمد عليهم 
كانوافل،ا السرج، أب ابن وبئن سهم في،ا يفلرون والأمار المهاحرس س مدد 
مفترى،كتاب ومعه راحلته عل عثإن بغلام هم إذ المدينة، س أيام ثلاثة عل 

عليه،قدموا إذا قتالهم عل ومحثه محرضه ممح ال\لي ابن إل عثعان، خاتم وعلته 
)رصيوصدئ( أرسله، ص يعلم ولر يامره لر أنه لهم فحلما عثإن، إل به فرححوا 

علذللث، مثل بحري أن س وأرفع وأروع ذكرأ وأنل قدرآ أجل فهو عنه( افه 
٠".أوالألسن الأعن خائنة له أويكون أويده لسانه 

أنمنه محللبوا عثإن لهم حلف، ولما والمرسل، الكانس( هو مروان إن قيل وقد 
هالنبي لأن فابى ه، نفيجلع أن منه فطلبوا عليهم، فابى مروان، إليهم لم ي

علالمنافقون أرادك فإن قميصا، مقمصلث، تعال اينه إن عمان اريا له• قال، قد كان 
نحانمه^'.فلا خلعه 

(.١٥"٩ ١ )صاِه اليمني بكرالعامري أبي( بن ليحيى المتطابة الرياض ( ١ ) 
للمؤلف،.الشهل.اءاا رامثر بالتفصيل )'آ(انذلر 

١٠للحاكم)م و»اكلرل؛ؤاا (، ٧٥أحمد)٦; الإuم )٣(  ماجهابن ومسن (، ٠
(:٥٢)ا،/ الجمع ق الهثثمي آا،ا(وئال، )ه/ سرابي، الكبير« >رالمعجم و (، ٤١)ا/ 



وأخوال فإل تقتلوق، لا قوم اريا قال! حاصروه الذين عل عثان أشرف ولما 
إنؤإنكم أخطأت، أو أصبت استطعت،، ما الإصلاح إلا أردت إن فواف لم، م

فال،ابينكم؛،، فيوكم م يقولا أدأ، حمتعا تغزوا ولا أيدآ، حمتعا تملوا لا تقتلموق 
محاهدإقال ، آحدأ،، منهم تبق ولا بددآ، واقتلهم عددا، أحصهم اراللهم محال! أبوا، 
محاباحواألفا، عشرين المدينة أهل إل يزيد وبحث الفتنة، ق قتل من منهم اف فقتل 

. ٠١٠لمداهتتهم شاووا ما يصنعون ثلاثآ المدينة 
منهفطالبوا رحل، متائة نحو الدار ق عنه( اف )رصي عثإن مع كان وقد 

عليهفيحلوا -ِرا!! المسالمين وساقي نفي، المراد إنإ وقال! فكره للقتال، الخروج 
علدمه١" من شيء فوير يديه، بين ، والصحففقتلوه، الأنصاري حزم أبئر دار من 

[.١٣٧]القرة! ه أث4 ؤمتكفءكهم سبحانه! قوله 

الأشعريمومى أبا ه المثي به أخر ما عنه( الله ررصى عثإن بقتل ووقع 
أريسبثر عند وهو مستأذنا النكا باب عثكأن حرك عندما عنه( اف ررصي، 

بنعثإن فقال! هدا؟ من فقال! اليوم— ذللث، بوابه موسى أبو وكان يوم~ ذات 

روايةj( ووثق ابمهور، صعقه وقد المساور }o بن الأعل همد وفه الْلراف رواية ذكره من 
تضعيفه.صه والمشهور معين، بن بحي عن 

\■(.A-1Uسد)\الابن الكرى، ءالطبقات )١( 
اتوالطبق١(  ٨٨)U/  ١١والهاية ااالداي_ه و (، ١  ٦٢رص تطابة'، المالرياض انظرا، )٢( 

و»مثاهارو)ا/أ»0( (، ٤٧٢احد)ا/للإمام الصحابة؛، فقائل  ١١و ٧( ٤ )T/ الكبرى 
همثعان،،الشهيد مقتل ؤر ان والبيو^١^۶^٠ همره، اليتي حبان لأبن الأمصار،، علكاء 

لحمد؛نيمىءاإفيالأندإبىص/أ؛اوآمأ.





محمحبمس

موراكدروب الغزو ركتم أت
دئتمهاالسسبملمان هدي 

سرواتك—منوى نجعل تقدموا إن 
مافرتما مشس فلبدبروا تأو 
ثيةعالنبي أصحاب أف وك

بلائهن حلعمرو ا أبأكي 

أيضا:ونال 

هلمزاج لا صرفا الوت مره من 
بهجود العنوان يأثمهل صحوا 
ولدتوما أمي لكم فدى صرآ 

افرةنشام اليأهل رصينا د فف
شهدواؤإن ابوا غؤإن نهم لإق 

ارهمديق وشيكا معن لت
تحرنالعثر ولمت شعرى لت يا 

دمحمبر فد عنا وغزوتمون

التعمدالفاجر ر أمنى ولب
ميوللمي كل ة المدينحول 

يرثدب أسمركم ر أمل ولث
جدالاصا بد عنتنحر دن ب

د'أُالغرقبقيع ق يأ مقأمي 

اعثإندار ق دة ما'ّأت فلي
اوقرآنبيحآ تل الليع يقط
اأحيانالمكروه ل المثر ينفع قد 

اإخوانوان وبالإخر لأميويا 
ح—انامميت وما ا حيلت ا م

اعثإنارات ثا يبر أكاممه 
 Uا'"عفانوابن عل شأن ان ك

عثرةاينتي حليلة ولواءها الحلافة أعباء محمل وهو حلويلأ عئان تعب لقد 
وليستعال اف يلقى وأن حيا، دام ما تقهل ألا همه وكل بيمينه، الراية رافعا منة. 

لم.ملامرئ دم قطرة نقه عل 
الهجرتين..وصاحب، المورين ذو ذهب الإسلام.٠ إل المباق عمان ذهب، 

(.٦٩٤»تاريخالأمموالالوك«)أ/)١( 
ا>اوالا؛ةوالءاة«)يماها(.)٢( 



السجدووسع رومة، بثر واشترى العسرة، جيش جهز الذي ورحل 
عندطويلا ووقف الأرقاء، حرر الذي الرجل ذاك تعال النه إل ومضى النوي•• 

.؛ ١٠القرآن فها نحتم بركعة الليل يقتم إبراهيم مقام 
الجوسجحافل جيوشه ودوختا المصحفا، عل الأمة حع الذي ذهبا 
النهاية.له فهنيئا والرومان، 

رحمته.تقر م ق يه وحمعنا عنه، ورصي اف ورحمه 

منه.ذلك اسمينا الذي والريع ذلك؛، بيان قريبا تقدم 



٣;س<حأخ( 

عانيدر،أبيطاس
اضخشية من بكي اي 

ذكر0فيها، الطاع والسيد وعظيمها، قريش كبم هاشم بن عبدالطلب كان 
بترحفآ الذي فهو وعببمرا، ثذى جنوبما إل شإلها ْن العرب صحراء ملأ قد 

كلعأذلك له يذكرون الحجج ومثفلل الماركة، مياهها تفجرت يديه وعل زمزم، 
اللهإل عبدالهللب توجه العظمة الكعبة لدم أبرهة حاء ولما معينها• من ملوا 
يقول!وأخي ومحميه، الحرام بيته يمغ أن يدعوه إليه وجار تحال 

حلالكع فامنه رحلع - يم د العبإن هم لا 
كمحالدوا غم ومحالهم صليبهن يغلبلا 

٠١٠ك لدا بما ر قامينا وبم- تاركهم ين إن 
قالكعبة حول تقبع التي الأصنام من الهائل الزحام ذلك إل يلتفت، ولر 

(.٩٢)ا/ الكبمرى، وءالطبقات ٤(،  ٤٢)ا/ الأممواللوك« اا-ارخ انفلر 



محمحمحنبي؛؛ 
العتيق.بيته ونحمي ونحيب، ميع الذي الأحد الله إل لحأ بل ير، نجمع 

الناسيطعم الذي الرجل بأنه وصفو0 درجة وجودْ ومخائه كرمه هن وبلغ 
الخبال!.ل والوحوش مهل لال 

إلوصنه ذراعيه. ين حمله ه عبداض بن محمد حفيده بمولد بشر وعندما 
ؤيقول!وينكره اممه يدعو وأخذ الكعثة، إل به واسع صدره 

الأرتؤاjالطيب لام الغهذا ؛؛ jUaplذي الغ او ا.لحم
ازُ"الأركذي اممه بذه أعيان الغلمعل الهد ل اد ّفد 

ورعىبالوعد، وول العهل.، فحفظ طالس،، أبا ابنه به وأوصى محمدأ، ومناه 
نبيا.بث  liدعوته وعن عنه وذال صغيرآ، ه الله رمول 

الحميدةالخصال — والسيادة ا،لكانة مع — أبيه من طاله، أبو وورث 
سيادةقريش ل اد فشخصيته، ق العرب فضائل واحتفوتج الجيلوة، والصفات 

الأباة.العقلاء الخطباء من وكان عظيمة، 
طالبأبي( بن ، ■fJجاء والريادة السيادة ق العريقة الاجدة الأمرة  ٥Jهاومن 

عدوحفيد طالي،، \لي بن عل فهو مناف. عبد بن هاشم بن االطااب عبد ابن 
منالكريمة! الأسرة صفات له واجتمحت، كابر، عن كابرآ افلكارم فورث ا،لطلج،، 

والسخاء،والكرم والحزم والحزم والطهارة والذكاء والعقل والروءة الشجاعة 
.'أُ والقيادة السيادة ن، عريق ماصى كله ذللئا يتوج 

والعزم،والحزم المضاء ذللئ، طالب أبي( أبيه من عنه( الله )رصي عل ورث وقد 

'٣ / )١ اممرى، ورراممقات ٢(، ٦ ٤ / )Y والمهاة« "الداية ( ١) 
الثخ.النار عبد للشيخ _،، jLisأب بن عل )٢( 



٥؛محقمحمحك 
نقية،صافية وأحرجتها فصهرما، الامادم بوتقة ق الوروثات تلك ودخلت 

ثاكفآ.بريئا صادقا باكرأ للإسلام ولاوه فكان 
زوجهحيث . الله لرسول حتنا أصبح أن لحلإ تعال الله إكرام ومن 

كانطيبة أمرة فكونا الحنة، أهل اء نسيدة الزهراء، فاطمة ابنته ه الرسول 
كلثوم،وأم صغثر، وهو مامحتإ ومحن والحسين، الحسن، الله. رسول نل منها 

راء.وزينب عنه(، الله عمر)رصي :،ا وتزوج 
النبوة،بت ق لما انعكاسي وكاتبا متواصعة، سمرة الزوجذن حاة وكاسن، 

تقومفكانت، وضيقه، العيش وجهد والفقر، الحياة لأواء عل فاطمة فيها صرلن، 
يداها،تقزحت حش بالنحى وتطحن بيتها، وأمور أشبالها، وتربية زوجها، بشؤون 
مدة.ذلك، من لقيتا حتى نحدمها خدام من لها وليس بنمها، عجينها وتعجن 

وحيات؛مالناس، قدوة فهم نعم، الأصفياء؟! وزوجات، الأنبياء بناُتح أفهكذا 
وعلالقران، أنوار تحرج عندهم ومن للغني، والوعظة للفشر، الأسوة فيها 

والرصاء.والقناعة والفداء الصثر فن النامي يتلقمي أيديهم 
وفتوحاته،وغزواته النيحياة ل المشهورة المواقف له وعئالذيكانت، 

قرابتهبه تقعلس وإ البء؛لولأر-ت،، تللئ، علي يتكل إ سم^، الله رسول عم ا؛ز، وكان 
قوبم•رفيق وحلق عظيم، صالح عمل عل كان بل العمل، عن ه للني 

علوعاش حجرْ، و تربى الذي و. المي حلق من ئا أخلاقه وكانت 
ذللئحمن، وزاد رجولته، واكتملت، التلموق، عن شِط حتؤ، النبوة، مكارم مائدة 

العظيمة،والأدابخ بالواعفل الزهراء وفاطمة يتولاه كان حيث، ه لليي مصاهرته 

(.٣٣٢ا>اوالاةوالهاية«)U/انظر 



لحيثؤجص؛2؛ 
.أآُورفعة ءالوآ ومجاياه شموخا أحلاقه فتنامت 

وادكارمالباهرة، الأخلاق تلك وصف ق الكناق صمرة بن صرار أجاد ولقد 
أنعنه( النه معاوية)رصي ماله عندما ومكنوناتبا جوهرها عن وأبان النادرة، 

أءفيائv.لا قال! الومتين؟ أمير يا أوتعفينى فقال! عليا، يصم، 
نملا،يقول القوى، شاسيد المدىس بحيي وافه— كان~ فانه يد لا إذ ارأما قال! 

منيستوحش نواحيه، من الحكمة وتنهلق جوانبه، من العلم يتفجر عدلأ، ومحكم 
الفكرة،محلويل الحيرة غزير وافه كان وظلمته، بالليل ويستانس وزهرتها، الدنيا 

جشمتا،ما القلحام ومن قصر، ما اللباس من يعجبه ه، نفومحامحلمثا كمه يقينا 
إليناتقربه مع وكان سألناه، إذا ومحيثنا أتيناه، إذا يدنينا كأحدنا واطه~ وكان— 

الدين،أهل يعظم اللمولوالمنظوم، مثل فعن تبتم فان له، هيبة نكلمه لا منا وقربه 
فاشهدعدله، من ، الفحيفييأس ولا باتلله، ق القوى يهلمع لا المساكين، ومحب، 

قيميل نجومه، وغارتا ميوله، الليل أرخى وقد مواقفه بعض ل رأيته لقد اطه 
أسمعهفكأق الحزين، بكاء ويبكي السليم، تململ يتململ لحيته، عل قابضا محرابه 

إئتغررت؟ إئ للدنيا! يقول ثم إليه— يتفرع ربنا— يا ربنا يا يقول! وهو الأن 
لث،ومحلقصير، فحمرك ثالثا، ؛تتلث، قد غيري، غري هيهات هيهات تئّوفتا؟ 

التلمريق،،.ووحشة الفر، وبعد الزاد، قلة من آه آه يسير، وخهلرك حقير، 
اختنقوقد بكمه ينشفها وجعل يملكها، ما لحيته عل معاوية دمؤع فوكفتا 

.بالزكاء..."،القوم 

الشيح.الستار عبد الأمتاذ تأليف ءلاو_، ش بن عل ( ١ ) 
»حاوةالأوبءاا)ا/أار-ه،ر(.)٢( 



V؛محقمحمح 
أدبرتقد له بالمة فكانت الدنيا، ق الناس أزهد من عنه( اممه )رصي وكان 

الثياب،حشن ويلبس مقاصده، يبلغه الذي بالقليل منها يكتفي بودلع، وآذستا 
الطعام.من ااغاليذل ويأكل 

قللإسلام باهرأ نموذجا إسلامه ق كان الخليل— الصحابي هدا — وعئ 
شكلهاق الدين مبادئ شخصيته ق تكاملت، مثاله، وأرقى صوره، أبس 

وتقوىوورعا، وزهدا وجهادأ، وبذلأ وطاعة، عبادة الإسلام فتمثل وجوهرها، 
وولأء،وفضلا، وءا٠الة وعملا، وعلمأ ورحمة، وقوة وسيادة، وتواصعا واستقامة، 

الأ.وامحتبونصرة 
الغزيربعلمه ص كدللئ،.. فاقهم الإسلام إل الاس سبق الذي وعئ 

ثابتةبخعلى الحق صراط فوق ثر يالعلم ؟(ذا فقام ه. الصتلفى عن تلقاه الذي 
للناس.محلمأ للقرآن، تلميدأ فكان واقتدار، شموخ ق أكيدة، راسخة 

توقثرواجباته أكثر من أن علم قد عليا، مكانا الحلم من تبوأ الذي وعئ 
مصدر. فكان حجره، ق تربى لأنه وتعغليمه، وتبجيله الرسالة، صاحب 

ومثلالنور. إل الغللمات من البشرية تعال النه أنق.ن. وبه هدايته، عل والقثم علمه، 
سبحانهربه عند منزلته ورفعة الأمة، عل الله رمول قفل عليه تخفى لا عل 

حن،.يدانيه لا حبا عل فاحثه احممن، الناس وعند وتعال 
وجليلأعإله وعقلمة مناقبه لكثرة سامقة مكانة النبي عند عل تبوأ وق. 

أحاديث،ذللئ، ق وجاءت إليه، ومصاهرته له قرابته مع ومزاياه، خصاله 
بالأسانيدالصحابة فضائل ق يرو )لر افه! رحمه أحمد الإمام قال حتى كثثرة، 

عنوفاته ناحرت لأنه وذالث^ عنه(. اممه )رصي عل فقائل ق روي ما الحان 
فقامعليه، خرج من وخرج زمانه، ل الاحتالف ووير الخلفاء، من سابقيه 



^؛6^^٨؛ 
التاقبتلك محللب ق الناس وسعى حالفه، س عل والرد فقائله ينثر الصحابة 

• ٠١٠الناس ب؛ن وانتشرت ذاعت حتى 

اضرسول يدي بين ويكتس، الأمين، الوحي كتاب من عنه( اممه )رصي كان 
غزوةول الحديبية. صلح بنود كتب الذي وهو والمواُيق، والمهود الكتب 

الخالد،والوسام العغليمة، والشهادة الغالية، البشرى تللث، س الك، ٌرن، نال حمر 
أوورموله— الله محبه رحل غدآ الراية— لياحدل أو — الراية لأعطين را هال! عندما 

.ُأُ ءليه،ا افه يفتح ورسوله— اممه بمب • قال 
المرجفونوطعن المدينة، عل عليا وخلف تبوك، إل الّكا توجه وعندما 

بمنزلةمني ارأتت لعل! الخالد القول ذللث، س الّكا قال ا عنه الله ررصى عل عل 
•'٢' موسى" من هارون 

إذاوبارعا. وواعفلآ مفوها، وحهليثا بليغا فصيحا عنه( الله )رنحى كان وقد 
الأفاق،ل -٦١ فحلق بالألباب أحد حي، ؤإذا المنفلوم، اللؤلؤ مثل فعن تكلم 
القلوبملك للوعقل حلس ؤإذا الدامغة، وحجته الفذ بمنطقة العقول ومر 

العيون،لكلامه فتدرف، بدع، عقد ق نفلمن جواهر كامن بكل،ات الجوارح وحرك 
للاحرة.ونشتاق الدنيا عن امى وتتالأفئدة، بمواعطه وتضطرب 

متىل الأخاذة المقلولة وخطبه الثاليغة نصائحه من نفائس الكتب بطون ول 
الإسلام.وقضايا الماس وأمور الحياة محالات 

طلبهمل الإبل ركبتم فلو خمسا، عني )احففلوا عنه(: افه )رصي قال 

(.٩١الشخ)صر تار العد تاليف طالء أي بن عل؛ ٌ )١( 
 /U()٢(البخاري)معالقح(٧٠ ri(رقم)١٠٧٠ ،)(١٧٧/١٥وملمبثرحالروي.)

(.١٧٤/١٥(،وسامشرحالووير٣٧٠٦(رءم)٧١/٧س()



ث؛ٍ^^مإإك
ولاذنبه، إلا نحاف ولا ربه، إلا عبد يرجو لا تدركوهم؛ أن قبل لأنفيتموم 

تيهول( أن يعلم لا عإ نئل إذا ■ءالم يستحي ولا يعلم، لا عكا يال أن جاهل يستحي 
. ٠١٠له( صر لا لن إي،إن ولا الخد، من الرأس بمنزلة الإيإن من والصر أعلم، اممه 

رمحقيد الشمس ارتفمت، حتى ه محلق لبث ثم يوم، ذايت، الغداة وصل 
أحدأأرى فإ افه رسول( أصحاب، من أترآ رأيت، )لقد قال،! ثم كآبة، عليه كاف 

المعزى،ركب مثل أعينهم من صفرأ غبرأ ثعثآ ليصبحون كانوا إن واش يشبههم، 
كإمادوا اغ ذكر إذا وجباههم، أقدامهم يراوحون؛_ اف كتاب، يتلون باتوا قد 

لكانواف ثيا-آم، ~ واف تثل~ حتى أعينهم ، IL<L«^liريح، يوم ق الشجرة تميد 
.٠٢٠غافلن( باتوا القوم 

قال(،ومبغض غال(، ؛ممس، حلاقته أيام ق عنه( اف )رصي عل ابمل ولقد 
وأتباعه،ومعاوية وأتباعه، عنه( اف )رصي عليا صللوا حتى الخوارج أمر وتمادى 
يقاتلونلأصحابه، عل فقال( لقتالهم، مستحلين عليهم وحرجوا الخميع، وكقروا 

معهمله فجرى الخوارج، قتال إل مز ثم الأوثان. أهل ويدعون الإسلام أهل 
بقاياهممن نثر اجتمع حماعة، ولا شوكة لهم يبى ولر قتلا أفناهم ولما وقعاتط، 

العاص.بن وعمرو معاوية وقتل قتله، عل وتعاقدوا 

بنعثدالرحمن الأخوين أشقى عنه( اف )رمحي عل، قتل لهم التزم الذتم( وكان 
نحرجالتي الندة إل وحرج لن.إلث،، قاصدأ الكوفة قدّم المرائي، ثم الحميري ملجم 

شيببدره ص خرج فلما بحرة• بن شيب ومعه فيها فكمن السجد، إل عل منها 
ولاللثإ لا عل، يا ف الحكم وقال؛ رأسه، عل ملجم ابن ضربه ثم فاختلمأ، فضربه 

(.٧٦، الأوبءاا)ا/٥٧ارحلية )ا(
(.٧٦/١»حلةالأوuء«))٢( 



مح؛غمحمحمحنم 
حتىجانب كل من عليه الناس فشد الكلب، يفوتكم لا عإ،ت فقال لأصحاك، 

احبسوه،ءنه(ت الله )رصي عل قال ثم كندة، باب من هاربا شبتب وحرج أمسكوه. 
.٠١٠العفووالقصاص ق إئ فالأمر أمت لر ؤإن يه، تمثلوا ولا فاقتلوه مت فان 

فعلهعل ليحامحبه ريه إل وذهب ملجم، ابن فقتلوا أبناؤه تقدم مات فلمإ 
السابعق غدرأ طعن وقد الاحرْ، الدار إل عنه( اممه )رصي عرِإ ورحل الأنم. 

الكفارفيه يطاعن كان الل.ى اليوم مثل ق '، للهجرة' أربعتن ستة رمضان من عثر 
الكرى.بدر غزوة ل الطواغيت وينازل 

والبطولات.الأمحاد حياته من لحظة كل ق مطر يعدما طاو_ا أي ابن رحل 
كالثّمسرحيله بحد حياته فكانت العلياء، الأثمة به ونحرج النافع، الحلم ونثر 

قيمكل مدارها إل نحدب وراحت البشرية، حياة ق العال مكاما أخدن التألقة 
والجدة.والشرف والإخلاص، والمدق والإي،ان، والحق الة، والبالبطولة 

ؤنعمسطرها، التي الخليلة الأعقال تلك وبوركت الصحبة، تلك له لهنيئا 
اللهرسول زوجه وأبي( عمه ابن جوار ق الخنان من المنزلة وكهناه نالها، التي الخاتمة 

١٧٤ررالر؛اضاكطاةاا)ص )١( 
(.٣٣١لاالدا;ةوامج«)يم )آ(



٩١

وقاصأبي بن سعد 
أحديوم سعدا يحوض الله. رسول وأمي؛، أبي فداك .. ارارم 

الأولين،السابقين وأحد بالحنة، البثرين العشرة أحد وقاص أيير بن صعد 
. ٠١٠الثوري أهل الستة وأحد والخديبية، يدرأ مهد من وأحد 

أمية،بن سفيان بنت حمئة وأمه مناف. عبد يني من أهسب، بن مالك والده 
•أمية بن حرب ين سفيان أي عم بننا 

الرماةأ؛رع من صار الإسلام حاء الخاهلية، ل ويصنعه النبل يربش كان 
القادسية،بطل إنه ٠ المجرب والفارُس الحثك، القائد وهو الفرسان، وأقدر 

اللهمل ل هم برمى من أول، كدللث، وهو العراق• وفاتح كرى، ومدائن 
مكانراذع~ إل ه اف رسول، بعثه حدن الحارمث، بن عبيدة كتيبة إل انقم عندما 

(.٧٢)A/ والها؛ة،ا "البداية انظر ( )١ 
»الإصا;ة«)مآ/*لب(.)٢( 



٥٢٠

لهم برمى من أول سعد ولكن بالمل، فتراموا قريش، تمر للقى مكة~ قرب 
بعضهم:محه ذكره فيإ وقال اف، ميل 

أفاش ول رمى أتل هألا 
ادأذيم أوائله—ا ٠٢أذود 

دوعل رام د يعتإ ف
دقصن ديديو_انا أن ك وذل

ونحريه بون المؤمنينجى 
يعبنيلا فغويت د قفمه—لا 

نلصدور يحابتى صحمست 

هلسوبكل ة حرونل بك
بلقالنه رص—ول ا يهم ب

دلوعه بأنست ق حوذو 
لمهام مقد عنار الكفه ب

جهل"'ابن -ا يوبحك الحي غوى 
النهاية.ل الراغبان دفاع ودافع حنا، بلاء معد أبل بدر معركة ول 

الطاوزلها.

الرسولعن الدفاع ق جنانه وصلابة سعد إيإن قوة ظهرت أحد غزوة ول 
لهونقل الحاقدة، الهجإت نلك ويمد وينافح يدافع كالحبل، سامحا وقف قد فه 

قالقال: المسيب ابن وعن وأمىااُ"• ش فداك ررارم وقال؛ كنانته ه اممه رمول 
.٠٣٠سعدا، غر لأحد أبويه يع ه الّكا سمعت ررما * نمآ 

نحتوباح الخندق، غزوة ثبد فقد الحد، هذا عند سحي عطاء يتوقف ولر 
عنه(.النه عل)رصي مع نمر حمن واحترق • الرضوان. شجرة 

اممهوحمق الصر، وتإ مكة، فتح ل الثلأُث، المهاجرين رايات إحدى وحمل 
للموْتن.وءد0 

١(.٠ ١ أعلامالبلاء،)١; ،سر (،^ ٢٤٤،البدايةوالسماين،)م)١( 
)أ(رواْاوخاري)هه•؛(.

(.٣٧٥٥)والتر٠ذي (، ١٢٤ وسالم)١ (، ٢٩٠والبخاري)٥ (، ٩٢أحمد)ا/ أخرجه )٣( 



ثهمحمحمحك 
عنه(.افه )رصي الصديق أبوبكر الخلافة توق ه الرسول وفاة وبعد 

بيناكرقين وترهات الصف، عن الخارجين ومعارك الردة حروب فكانت 
خارجإل الرجال.. هؤلاء لينقل عنه( اض )رصي عمر جاء ثم والزكاة، الصلاة 
الإسلام.ساحة إل الحمح وعاد الفتنة، أخمدت أن يعد العربية.. الخزيرة 

الإسلام،ينشران عبيدة أب ؤإيإن حالل. محولات كانت، الشام ربى وعل 
الألوف،مئات حارثة بن اكتى محايه العراق مشارف وعل طيا• الأرض ويطويان 
منالوقت( ذلك( ق البشرية إليه وصلت، ما أقوى معهم حاملين الحرارة الزاحفة 
صراوةالحيوانات بأعتى هذا زحفهم ق ويتعيثون حربية، وأساليسط أسلحة 
الفادكة.المدربة الفيلة إما وقوة، 

الملمينجنود أحوال عن ومحدثه مددآ، يهللم، عمر إل المثنى رمحول وجاء 
الحرب.بملوك الحجم ملول لأصريى واف عمرت قال العراق• مشارف عل 

حتىالملءينة من حرج إليه اجتمعوا فلكا الحهاق■، إل الناس وت-ءا أْرأ• وقرر 
يقيم؟أم أسر يريد ما الناس يدرى ولا يه فعكر  ٠١٠صرارأ يدعى ماء عل نزل 

لرفان عوف، بن بعبدالرحمن أو بحمان رموه ثيء عن سألوه أن أراد'وا إذا وكانوا 
سبباعن ءثءان أله فالهلل_ا، عبد بن بالعباس ثلثوا ثيء علم عل هن-ان يقل-ر 

العراق.إل المسير ل واستشارهم الخير، فأعلمهم الناس، فاحفر حركته 
اغدواوقال! رأحم، ق معهم فيحل محكا، بنا ومن مز العامة؛ فقال 
أصحابوجوه جع ثم هذا، من هوأمثل رأى محيء أن إلا سائر فإل واستحيوا 

طلحةؤإل فأتاه، المدينة، عل استخلفه وكان عل، إل وأرسل اه رسول 
الجمثتين،عل وكانا وعبدالرحمن، الزبير ؤإل إليه، فرجع المقدمة عل وكانا 

العراق.طريق عل المدينة، من أميال ثلاثة عل المهملة بالصاد و~ ها 



لم

افرسول أصحاب من رجالآ يبعث أن عل فاجتمعوا استئارم يم فحفرا، 
ذووصرفني حتى المثر عل عزمت كنت إق وقاوت الناس وجع ;الحنود، ويرميه 
الأمدقالوا! برحل. عل ثبروا فأ رحلا، وأبعث، أقيم أن رأبت وقد منكم، الرأي 
العراق،حرب عل وأثره سعدأ وأحضر قولهم، إل فانتهى ماللئ،، بن محي عاديآ 

اللهرسول وصاحب، الله رسول حال قيل! إن الله من Jغرتانا لا وقال! ووصاه 
اللهبان وليس بالحز، اليء يمحو ولكنه باليء، اليء يمحو لا الله فإن 

اللهسواء.. الله ذات ل ووصيعهم ثريفهم فالماسن ءلاءته، إلا و_ا أحد و؛ان 
الأمرفانفلر بالطاعة، عنده ما ويدركون بالحّافية، يتفاصلون عباده، وهم ر-إّم، 
.٠١'.. فالزمه. يلزمه ه الله رسول رأين، الذي 

مثارف،عل وقف حش الأمراء.. ؤيومر جنوده يعئ سعد أحذ العراق ريفا ول 
وعيونه.وأفياله ومحداته بجيشه إليه ، فزحفسحا_ بوصول رمتم وعلم القادسية، 

فءاؤيكلمنا. نكلمه رجلا إلينا ا؛عثإ أن سعد إل أرمل منه قريا كان ولما 
وآداب،آراء لهم الأعاجم إن عامر! بن ريحي له فقال إليهم، لرسلهم حماعق سعد 
ذللئح،عل حميعا فالموه رجل، عل تزدهم فلا  ٢٠٦٠احتفلنا قد أنا يروا "!ييعا تأمم متى 

زينتهفاظهر بمجيئه، رمتم وأعلم القنهلرْ، عل فحبوه إليهم، ار فوحده فأرمله 
بالذهبح،المنسوجة والوسائد والمإرق المستل عل وبذهنا، من مرير عل وجلس 

إلاض، ئا وقد■؛ بعصب مشدود ورمحه حرقة ق وسيفه فرسه عل ربعي وأقل 
وأدحلمقهإ ؛وسادتان وربعلها ونزل علميها فرسه فحمل ارلّ له! قيل المستل 
وعليهاستخراجهم فاراد أرادوا ما ا وعرفالتهاون وأروم ينهوْ، قلم فهإ، الحل 

لج،.وسهله؛عل وسدها فتدرعها عباءة؛حاره وأخذ ليع 

(.٠٣١ ٣- ٠ ٩ )Y/ الأثم لأبن ، التاريخ" ل ارالكامل 



دعوتموقأنتم بأمركم، يلاحي فاصع آتكم لر فقال! . صعفقالوا؛ 
يتوكافاقبل له، ائدنوا فقال! رمتم فاخروا رجعن،، أريد كا أتيكم أن أبيتم فإن 
إلابساطا ولا نمرقا لهم يلع فلم والسهل، العاري وينج خطوه ويقارب رمحه عل 

فقيلالسهل عل رمحه وركز الأرصى، عل جلس رستم من دنا فل،ا وهتكه، أقسيم 
ترحمانله فقال زيذكم؟ عل القعود نستحِا لا إنا قال! هذا؟ عل حمللخ، ما له! 

بحثناوهو ينا، جاء الله قال! بكم؟ جاء ما الحثرة! أهل من عبود واسمه رمتم 
عدلإل الأديان جور ومن سعتها، إل الدنيا صيق من عباده من يشاء من لخرج 

عنهورجعنا منه قبلتا قبله فمن إليه، لدعوهم حلقه إل بدينه فأرسلنا الإسلام، 
أوالفلفر.الحنة إل نفقي حتى قاتلناه أبى ومن دوننا، وأرضه وتركناه 

فيهننغلر حتى الأمر هدا نوخروا أن لكم فهل قولكم، سمعنا قد رمتم! فقال 
رأيناأهل كاتب بل قال! يؤمن؟ أو أيوما إليكم أحب كم نعم قال! وتنفلروا؟ 

هاللص رسول لما مس تما ؤإن فقال! ومدافعته مقاربته وأراد قومنا، ورؤساء 
ثلاثا،عنكم مترددون فنحن ثلاث؛، من أكثر الأعداء نمكن لا أن أئمتنا يه وعمل 

،وند٠٧الإسلام إما الأجل! يحد ث\لآُث، من واحدة واختر أمرك ق فانغلر 
قالمنابذة أو نصرناك، إلينا احجتف وإن عنلثح، وكم، فنقبل أوالحناء وأرصلئح، 

كفيلأنا تبدأنا، أن إلا الرابع، اليوم وبين بيننا فيإ نبدوك ولسنا الرابع، اليوم 
كالحدالملمين وكن لا. قال! أننذ؟ أمتيهم قال! أصحابير، عن بذللثج 

قومهبرداء رمتم فخلا أعلاهم، عل أدناهم محر يعفى، من يعضهم الواحد 
فقالوا!الرجل؟ هذا كلام من وأوضح أعز قتل 'كلاما رأيتم هل ترون؟ ما فقال! 
ثيابه.إل ترى أما الخالّ_ا، هن.ا دين إل تميل أن افص معاذ 

جرة،والوالخادم الرأي إل انفلروا ولخن الخباب، إل تنظروا لا ونحكم، فقال! 



محمحمحي ٠٦
لكن^ مثلكم، ليس الأحساب وتصون والماكل، اللباس تستخف العرب إن 

حمن،بن حذيفة فبعث، الرحل، ذللثج إلينا ابعث، أن معد إل رمحتم أرمحل الغد 
له:قال راكا رمحتم عل ووقف فرمه، عن يزل ولر الزى ذلك من نحو ل فاقبل 
أنمحب أمرا إن له؛ قال الأول؟ محئ ولا بلثج حاء ما له؛ فقال أفعل، لا قال؛ أنزل، 
الأول،مثل فاحابه بكم؟ جاء ما فقال؛ نوبتي. وهذه والرخاء، الشدة ق بيننا يعدل 
أصحابهعل وأقبل فرده، أمس، من ثلاثا نحم قال؛ ما، يوم إل المواعدة رستم؛ فقال 

ماوحقر أرصنا عل فغلبنا بالأمس الأول حاءا أرى؟ ما ترون أما ومحكم وقال؛ 
قوهو علينا فوقف اليوم هدا وحاءنا به، وربعله زبرجدنا عل فرسه وأقام نعظم، 

وأغضوه.أغضبهم حتى دوننا أرصنا عل يقوم الهتارة يمن 
إليهمفأقبل محعثة، بن المغبمرة فثعحا رجلا، إلينا ابعثوا أرمل؛ الغد لكن فنإ 
إليوصل لا غلوة عل وسهلهم باليهب، المنسوجة والثياب التيجان وعليهم 

فوثبوامريره، عل رمتم مع جلس حتى الخرة فأئل عليها• يمثى حتى محاهمهم 
أسفهقوما أرى ولا الأحلام، عنكم تبلغنا لكنتن، قد وقال؛ ومعكوه، وأنزلوه عليه 

ففلننت،لصاحبه، محاربا يكون أن إلا بعضا بعضنا يستعبد لا العرب معشر إنا منكم، 
أنمحروق أن صنعتم الذي من أحن فكان نتوامى، كيا قومكم توامحون أنكم 

لرآتكمؤإنر أحد، يصنعه ولا فيكم يستقيم لا الأمر هذا فان بعض، أرباب بعضكم 
الملكآ ؤإن تغلبون، وأنكم مضمحل، أمركم أن علمتط اليوم دعوتموق، ولكن 

الحررى،وافه صدق السفلة؛ فقالت( الحقول، هذه عل ولا الثرة هذه عل يقوم 
أوليناافه قاتل إليه، ينزعون عبيدنا تزال لا بكلام رمى لقد وافه الدهاقين؛ وقالت( 

الخرب((,)رإما له: وقال معد إل الغرة وعاد  ٠١٠الأمة. هذه أمر يصغرون لكنوا حن 

(.٣٢-١ ٠٣٢ الأم)٦! لأبن ، اكارخ« ل ارالكامل ;١( 



٥٧محكمحس 

أنبعد أعدائهم عل وحملوا أريعا كأر ثم الظهر بالناس وصل معد وقام 
باغ.إلا قوة ولا حول لا يقولوات أن أمرهم 

المؤمنةالقيادة ولكن المسلمن، صفوف ق عملها تعمل أن الفيلة وأوشكت 
قبل.من العرب تعرفه ب الذي اُبمديد السلاح هذا محقلوة أبطلت 

كانالأمر وكان ؟ محمد أتياع يا نفعل ماذا ءمومتهi أبناء ق الة-حقاع وناد 
انفرّوعليها م؛رقحة محللة الإبل حرجت حتى لحذلات تمض فلم .. محدأ 

الهولهدا الفيلة ورأت أقوياء.. رجال -٦١ محيهل ومشاعل لهبا محملون ملثمون، 
تشكيلامم،بين الخلل وتوجد الفرس، صفوف، تحطم هاربة ففرت المرعب 
لمين.المان فرّونبحهم 

لالهمية ويشعل ّمثرها ويوجه المعركة يقود صوت الأخر الخانب ول 
وقوة.دويا المحركة ّماء يملأ كان الدي معد صوت إنه رجالها، قلوب 
فاغتقدموا اليإمة، موقعة رجال يا بدر، أهل يا ه•• محمل أصحاب يا 
وعرت،الذي نمرك اللهم ت ربه إل اكراعة أكفا محي ورفع وناصركم• معكم 
والقادميةبدر رجال الرجال، وتقدم عندك. س الصر وهبنا أكتافهم، امتحنا اللهم 

الوثنية.أرجاس ومن الار، علمية ص ويظهرون التعفن، الركام هذا يزيلون 
يحرفهالصوت هدا إ0 أكير. اش أكر، اف ! بكلمة الكون حز صوت وارتسر 

علقمة.بن هلال صوت إنه سعد. 

واعتلالفرس، قايو رمتم بقتل ه محمد  ٤٢١ليبشر المعركة أرجاء ق وانداح 
فنفالهوكووا به، فأطافوا إل، إئ الكعبة، ورب رمتم قتلئ قائلا! سريره فوق 
اشونصر سعاو، دعوة ومحقفت( الحركة، وانتهت، المشركين، واخزم سلبهُأ'. سعد 

(.٣٣٥)Y/ الأثير لأبن اكاريح" ق »الكامل 



مح؛محإمحإبي
معدفيها فيبل عامين، بقرابة القادسية بعد المدائن موقعة تاق لم المؤمنين• عباده 

عظيا.بلاء 
وقولوا1أن الملمين معد أمر والنهاية! البداية ق اف رحمه ممر ابن قال 

يتخلفلر وراءه، الناس واقتحم دجلة، بقرصه اقتحم ثم الوكيل، ونعم اف حمنا 
بينما رأوا ما حتى الأرض وجه عل يسيرون كانإ فيها فساروا أحد، عنه 

الناسوجعل والمشاة، الفرسان أفواج من يرى الماء وجه يعد ول؛ الخاثين، 
الأرض؛وجه عل يتحدثون وكأمم الماء، وجه عل يثرون وهم يتحدثون، 

ووعدهونصره، اف بأمر والوثوق والأمن الطمأنينة من به صعروا ما بعبا بوذللثا 
فيه.ما يغثر ور محل كسرى إيوان وانحل الأبيض، القمر سعد ونزل • '١' وتأييده 

ومثاًَرمرررؤغ ؤبمرن. جننت، بن ضؤأ ؤَكم قرأت الإيوان يحل ولما 
٢—٨٢[،٥ ]الدخان! ه ءا"ءريين مما ؤأؤيئثها ?لآ^؟َةثإلث قإكه\ن فها وتؤ 

يوصف،لا مما الأموال ص هنالك ما تحصيل ق شنخ ثم ركعات•• ث،ان وصل 
كثرة"ء.

لهدعا الله رسول لأن الدعوْ؛ مستجاب عنه( الله )رخي سحل- وقل-كان 
. ٠٣١دعاك(( إذا لسعد استمحس، ®اللهم فقال: 

أهلصكا قال! فهغ ة صمم بن جابر عن عمثر، بن عثداللك حدث ولن.لك 

 )١)١J(.٦٦/٧اراةوالهايةا^)اا

٤(.٦ ٤ اممرى(()Y/ وار-ارغ (، ٦٦والهاية؛،)U/ ارالبداية )٢( 
ووافقهوصححه، (، ٤٩٩)ّآ/ والحاكم (، ٣٧٥٢)الرمدى وأخرجه صحيح. إصنادْ )٣( 

الذهى•



فإلأنا، أما سعدت فقال يمل، أن محن لا إنه فقالوا! عمر، إل سعدأ الكوفة 
قأركد منها، أحرم لا العثى صلاق .، اف رسول صلاة  ٢٠٦٢أصل كثت 

فبعث،إسحاق أبا يا بك الغلن ذاك عمرت فقال الأحريئن. ل وأحذف الأولين 
قالواإلا الكوفة احي ممن مجا.آ يأتون لا فكانوا بالكوفة، عنه ألون يرحالأ 
نثدتموناإذ أما معدةث أبو له يقال رحل فقال عبس، لبنى مسجدآ أتوا حتى حيرأ، 
فقالبالرئة، يثر ولا بالسوية، يمم%؛ ولا القضية، ل يحيل لا كان فإنه باق، 

عبدالمللث،تقال للفتن. و■مصه عمره، وأطل بصرْ، فاء»؛ كاذبا كان إن الله»ا سعدث 
مفتون،كبثر ت يقول أنت؟ كيم، محئل فإذا السكك. ق للاماء يتحزض رأيته فانا 

سعد'".دعوة أصابتني 
بينالفتنة وتثتعل له عثإن يقتل ثم؛ ه الخطاب بن عمر ويقتل الأيام وتمر 

.التحكيهم ولا صفين ولا الحمل محقر ولا سحي، فيعتزلها لمين الم
وفاتهقبيل رأسه وكان الفانية، الدنيا هذه سعد ويفارق أحلمه، الكتاب ويبلغ 

فبكيت،،يقضى. وهو حجري، ق أبى رأس كان قال؛ فعنه ممعس،، ابنه جر حق 
بك،.أرى وما لكانلث، قلتات يثكيلث،؟ ما بني، أي فقال؛ إل رأسص فرفع 

صدقالذهبي؛ قال الحنة. أهل مرن ؤإق أبدأ• يعن.؛ني لا اممه فإف تبلئ، لا قال؛ 
لهفهنيئآ واف 

•سنة وثإنين اثنتين ابن وهو وخمسين، مت، نة وفاته كانت، 

ا'-ّااا(ا،اسرأعلأماولأء«)ا/آأا)١( 
ابق)ا/آآآا(.)أ(الرجعاو

)آ(رربرأعلأماولأءاا)ا'/؛اآا(.
)إ(ا،لرجعانبق)ا/أآآا(.



وياالقادسة، يطل يا عنك افه ورصي إسحاق، أبا بالحنة البثارة لكا هنيئا 
آٌين-يسثرتك• ويسثر حذوك بمذو ْن أمتنا ق اف وجعل المدائن، فاتح 

ءدروساب كتل زيدا؛ بن ولإسعيد عوف،؛ بن ٌ'ءبدارحمن عن ئالتفصيل الحديث سياق 
الصا>ابةه.ناقب مل 



٣٠

افه.رسول حواري 

ان،الفرسأمامه من وم العارك، عرفته وفارس س، الله رمول حواري إنه 
اختارهمالذين الشورى رحال من الستة وأحد للأملأم. الساشن الرحال وأحد 
بعده.من خاليفة بينهم من ليختاروا عنه( اف )رضي الخطاب بن عمر 

عبدبنت صمية وأمه ارالفجارا،. حرب يوم لتل حويلد، بن العوام والده 
.'١؛ حمزة وشقيقه ج^، الرسول عثة مناف، عبد بن هاشم بن المهللبا 

إلوثب كلاب، بن نمى ق ه اف رمول ونسب الزبثر نب بممع 
.٠" الأمدي فيقالت نمى، ين الحزى عبد بن أمد 

تعودوالإسلام، الخاهلية ق دورها لها كان المب،، ق عريقة أضرة س إنه 

0 )والهاة« »_ )١(  /U  و ( ١ ٠ /U( ٤ ٩.)٢

ازبق.ارجع )٢( 



مح؛فمحمح؛؛؛٦ 
العرضعن دفاعا العارك أتون ل مصارعهم ويلقوا الأبطال محيلوا أن رحالها 
الديار.وحمى واثال 

وأعدعنيفة، قاسية تربية أظفاره نعومة مند الزبثر تربى ذلك أحل ومن 
وهوشديدآ صربا تقربه صمية أمه كانت لقد الفرمان، كارعة كاملا إعدادا 

قالت:أهالكه، قتالخه، لها: فقيل يتيم، 

٠١الحب'ذا الحنش وبحز يدب لكي أصربه إنا 
فقالت،:ذللت،، لها فقيل صفثة، إل بالغلام فجيء يوم ذايتح غائم يد وكر 

رأمتأم أأقطا وبرأ وحدت كيف، 
أم٠ش٠علأصهرآ٠'٠

عمهفاحد منة، عثرة ت ابن وهو الإملأم بدعوة علم عندما مبكرآ أملم 
مؤذنأذن وعندما أبدأُ"". اوكفر إل أرجع لا يقول: وهو عليه ؤيدحن يحلقه 

لقيحبن، هناك، إل الهاجرين مقدمة ق العوام بن الزبير كان الحنة إل الهجرة 
منرجل النجانيإ نانع وعندما وعناية، رعاية كل النجاثى جوار ق الملمون 

بينهالحركة أحبار يرقبون وأحيوا شديدأ، حزنا لدللئ، المسلمون حزن الحشة، 
رواةتعفهم لر ولما النيل، من الأحر الخائب عل تدار كانت، التي حممه وبان 

أرضإل نحرج رجل من وقالوات الحنة أرض عل المسلمون اجمع الأجار 
قفجعلها قربة له ونفخوا فانحت،، قالوا: أنا. الزبير: فقال بالخير؟ ياتينا ثم الحركة 

»سيرأعلأماللأء«)ا/هإ(لأ)١( 
»سمأعلأماللأء«)ا/هأ(.)آ(
«سبحأعلأماولأء«)ا/؛أ(.)٣( 



٦٣

انطلقثم القوم، ملتقى حا التي النيل ناحية إل حرج حتى علتها سبح ثم صدره، 
حفرهم•حتى 

النصربمذا ليبثرهم المساومين إل الزبير فعاد عدوه، عل النجا٠ٍ٢ وانتصر 
'.١٠بلأدهاا ق له ومكن عدوه، اض وأهلك النجاش، ظهر فقد ابشروا، ررالأ قاتلات 

عقليا.فرحا ، ^١٧لمون المففرح 
فريشبخديعة علموا عندما العائدين مع مكة إل أحرى مرة الزبير وعاد 
وينبينه س الله رسول وآحى الرسول. وين بينهم الملمح ؤإشاعتهم 

عنه(.الله )رصي ٠" حول مبن ءبا٠الله 

؛عدبمكة دما أراق من أول عنه( افه )رصي وقاص أبير بن سعد كان وإذا 
لسيفه سل من أول كان عنه( الله )رصي العوام بن الزيجر فإن الإسلام، دعوة 
الزبيرفخرج قتل، قد اممه رسول أن المشركون أذنع عندما وذلك اممه، سيل 
معهالغلام وقال! عجب، رآه فمن السيفا، بيده سنة، عثرة ائتي ان غلام، وهو 

أصربأتيت، وقال! فأحيره، زب؛ر؟ا، يا للث، ااما فقال؛ ه البي أتى حتى السيف،، 
ببفيمنأطك'م•

أحدواوأصحابه أحبابه أن الزبير ورأى المدينة، إل الرسول وهاحر 
قتوانى إن وأحل الملوينة، إل متتابعة رحلأيت، ق الأحر، تلو الواحد يتفلمتون 
رسولفراق يهليقون لا فكلهم المختارة، الصفوة من أحد معه يبقى فلن الهجرة 

عنه.بعيدآ الحياة يقلبون ولا ه افه 

«سرةاينهثام،)ا/م"آ-آ{.)ا(
(.١٦•»رجالأنزلاففيهمقرآنآ»)٣; )٢( 
(،ورحالهثقات.٣٦١-٣٦٠»المتدرك«)T/ (،وهوز ٤٢/١»سرأعلاماليلأئ))٣( 



علفنزل المدينة، دخل حتى بمهمدْ وهاجر ُالرمول. يلحق أن وقرر 
بدرأشهد حزرجي، أنصارى وهو عنه(ُاا اممه )رصي عقبة بن محمد بن المنير 

ُآا,معونة ببئر واستشهد 

بأوامريعمل الإسلام، حنود من جنديا ه العوام بن الزيم عاش المدينة ول 
قيصل وهو يوما كان حتى القائد.. بأمر وياتمر واللام، الملأة عليه رسوله 
وصوماءجلبة سمع إذ القرآن، من آيات ويقرأ سبحانه لربه ركعات السجد 
.الخثر. يتهللع مرعا جرج حتى صلاته من انقضى إن وما المجد، جارج 

بكر،أبي( بنت أسإء زوجه من بغلام رزمحا بأنه علم عندما فرحته كانت وكم 
قبلاليهود من الكفر عصابة لأن المسالمن، من معه ومن هو غامرأ سرورْ وكان 
مولودأول عبدافه ابنه فكان لهم، يولد فلا السالماز، محروا أمم أشاعوا قد ذلك 

بالمدية'٢'.للمهاجرين لإسلام ال 
بدرموقعة ن( النه رسول لحرب وجاءت رأسها قريش ركست وعندما 

الخيش"'،ميمنة ويقود صفراء، عإمة وعليه فرسه، يركب العوام بن، الزبثر كان 
حويلد؛>،بن، ونوفل الحاصل(، بن معد بن مدة قريشم( صناديد ص وجندل 

اللامعليه جثريل نزل أنه روي المعركة هدم ول غائرين،، جرحتن وجرح أمد، 
.٠٠٠عنه( اف )رصي ١^؛،^ سيإء عل 

١(.٠ ٢ )م امى« الطفات ٠ انظر )١( 
)أ(اظر»الإصاة«)ا"/هاأ(.

(.١٦١)م مآنآ« فيه اف أنزل، »رجال، )٣( 
(.٤٦/١أعلاماJلأء«))؛(•سر 

هومرملت رثال، الهلراق، إل( به ون(، ٨٤)آ/ الزوائد® ررمحمع ؤ، الهيثمى ذكره )٥( 
■الإسناد صؤحيح 



٦٥

الزبثرتبن عبدالله بن صالح بن عامر يقول وفيه 
ثمراءالارص وقبلاء الد عنره ووزيأحمد عمه ن ابجدي 

منراءالة اللأمق وغى الشهد ارس فأول ان كدر بداة وغ
الأعداءرا*الب وم يالحوض بمرة نا،للانك بميإء ت نزل

إحدىمعه وكانت اقلون، عل وبايعه ه الني مع ثبت أحد غزوة ول 
ماوأصحابه ه الجي وأصاب أحد من الثركون انحرف وئا الهاجرين. رايات 

بناأل يعلموا حتى آثارهم ق لهؤلاء ينتدب ارمن فقال! يرجعوا، أن حاف أصا-م 
،٢٠٢٠قمعوا المركن، ايار ل فخرجوا بمتن، ٌن، والربثر أبوبكر فانتدُب قوة؟ 

]آله سوءُ بمثنم ل؛ا وهئز آق تى نغمز ت تعال قال فانحرفوا. 
عدوآء".لمLِقوا [ ١٧٤صران: 

الخناجر—القالوب و؛الغت، الأبصار، فيه زاغت الذي اليوم الخنل-ق~ يوم ول 
علفدم، أنا، الزبثر! فقال ةريظة؟اا، بتي بخبر يأتينا ارمز س! اف رسول قال 

فقالالثالثة، ثؤم فذم،، أنا، الزبثر! فقال الثانية، قال ث*إ ؛خره»أر فجاء فرس، 
.٠٣٠الربثر((وحواري حواري، ض ررلكل الني. 
يومالأشقر فرسلث، عل نحمل رأيتلئ، قد أبة يا قال؛ الزبير بن عبدالله وعن 

ليجمعيومئذ الله رسول فال قال؛ نعم؛. قال؛ رأيتني؟ بني، يا قال؛ الحنل،ق، 

(٤٧/١ّ«))١(»ّبحأعلأماJلأء
•٤(.اJخارى)٧٧)أ(أ:مجه 

(،٣٧ ٤٥)والترمذي ٢( ٤ ١ )0 وسلم (، ١٣٧ )٩ والخاري ٣(، ٠ ٧  fy)أحمد أخرجه )٣( 
ومل؛ثيء، كز< ص الخالص ونل؛ الناصر، والهوارتم،؛ المقدمة، ل ( ١ ٢ )٢ ماجه وابن 

الخلل•



٦٦

• ٠١٠وأٌيُُ أمحّا فداك • ررارم• ت يقول أبويه، لأبتل—١ 
عاتقه،عل اللقى بالواجب عارفا جنديآ الزُار كان الرسول تول وئا 

البمرموكمعركة ل ليشارك الروم مشارف عل مددأ يرسل مرة فهو 
وطال،بايون(، رحمن محاصرا العاص بن عمرو ْع ممر أرض عل وأحرى 
١٦٢وسي قد الأرض إل للزب2ر1 فقيل أنهر، سعة مدته بلخن، حتى الحصار 

.والطاعوزُ" للهلعن حرجت، إنإ تدخلها، فلا الطاعون 

أنأرجو ض شي أم، إل عمرو، يا ! هائلا الخص بن عمرو إل يتقدم ثم 
ذلك،.عل عمرو فوافقه المسالمين، عل ؛، JJJbالله يفتح 

بقيةوأمر صعد، ثم الحصن جالخإ إل وأسنده ّلا ووصع الزبير فتقدم 
٢٠٦٢وأصاغرة، عل الأعداء وأخذ حميعا. محيبوه أن تكيثراته سمعوا إذا الحنود 
خلفهمن والحنود يكن الحصن رأس عل الزبير شاهدوا عندما والمنع الهول 

ممر.لفتح الحاسمة المعركة الحصن بفتح وانتهتا يتدفقون. 
بنالزبير وكان ءللّ_ج، ما إل الملمون فأجابه الملح، اكوض وطلّ_، 

'٢'.الهنرفين بين الملح وثيقة عل نهودأ ومحمد عبداممه وأبناء العوام 
تركت،أو عهدت ارلو قال! عندما عنه( الله )رصي الخطاب ن عمر وصدق 

١".الدين(< أركان س ركن إنه الزبير، إل أحبهم كان تركة، 

(.٢٤١٦)لم وم(، ٠٣٧٢ ) والخاري (، ١ ٦ ٤ / )١ أحمد أنمجه ( ١ ر 
.»سرأعلأمالملأءأأ)ا/ه0( )٢( 
(.١٦٤ءرحالأنزلاشمهمقرآنأ«)٣; )٣( 

لخمابم(ا)ا/إه-هه(،واظر»الإطة(()آ/آهه(.
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فقال;مدحه. حن حنان أحن ولقد 

دليعبالفعل ول والقه حواريسه وهديالنبي د عهعل ام أق
هوطريقه منهاجل عام أق

الذيوالبطل المشهور الفارس هو 

هأمفية صكانت رأ أمؤإل 
قرمةفربى افه ول رممن ه ل

يمهبزير الذب ة كربفكم 
حشهاالخرب ساقها عن كثفت إذا 

قبلهان كولا يهم فه مثلإ ف

دلأعوالحق الحق ول وال ي
محجليوم ان كا مإذا يمول 

لمريله بنتل أد ن وم
موئلمحي الإسلام نصرة ومن 
وبجزليعطى واف الصطفى عن 

ثرنل'ا'الموت إل ساق ابيض 
يذل"'دام ا مالدهر يكون وليس 

ابنهالزبثر فيلقى ه، عل عن الحمل يوم ه الزبثر وينصرف الأيام وتمر 
ذكرقولكن بجثان، لت أق الناس علم قد قال! جبنا! جبنا، فيقول! عبداش 

قال!ثم أقاتله، لا أن فحلفت، اف رسول من سمعته نيثا عل 
دينالوق دنيا الق ن أحاف ق ا عواقبهأحنى الني الأمور ترك 

أنشد•إنه وقيل 
٠٣٠—_، قري إت الممن اة الحيأ0 ناقعي علمي أف لو علم—ت، ولقد 

يافقال! الجامعي، اشر لقيه عليا يمار ول؛ أدراجه، الزبير عاد أن وبعد 
إلرجل وجاء معه، ار فذمتي، ل فأنت، تعال، ؟ ٠٠٢٠٥ندأين الله! رسول حواري 

)ا(ثرنل:أيورع.
(.٩٩)t/الغاية٠؛ ررأط ق والأبيات يجد، منهور جل )٢(يدل• 

ارسراعلأمالبلأءاا)ا/«أ(.)ّآ(



مح؛قمحإمحإيمح ٦٨
فنفحمل حاء، كان إن تامر فا بسفوان، اإو>؛و ارإن قيس، ين الأحنف، 

ببت<؟اا.يلحق أن أراد ياليف، يعص حواجس، يعفهم صرُّإ إذا حتى السلمين، 
فانطلقوانفيع، له؛ يقال ورجل حابس، بن وضالة حرموز، ين عمم فمعها 

طعنةوطحنه ■>jij_<، من عمجر فأتاه طلبه، ق وهم اشر، مع مقبلا لقوم حتى 
نفح!يا فضالة! يا قال! قاتله أنه وظى استلحمه فلعإ الزبير، عليه فحمل صحيفة، 
.٠١قتلوه'حتى الزئير عل فحملوا 

وثلاث؛ن"'،ت سنة من الأول حمالي من خلون لعشر الخميس يوم قتله وكان 
.وأصحابههو عليه يبكي عنه( الله عل)رصي وجلس السثاع، يوالي ودفن 

إلالزبير برأس ررحيء قادت نضرم أي عن الحكم، أي ن الفضل حدث وقد 
قاتلأن النه. رسول حدثني النار، من مقُاوك أعرايأ يا تبوأ عل• فمال عل، 

الار«'ًا.ل الزئير 

ترثيه:فقالت( نقيل، عمروين ين زيد عاتكة؛نت< زوجه الزئير مقتل ويلغ 

٠١مع_ثد'ير غان وك—اء اللقيوم ءإ.مة'" يمارس جرموز ابن غدر 
اليدولا ان البنرعثى ئا طائلا ه لوجدته ونبهترولعما ي

(.٦١»سرأعلامالبلاء(()ا/)١( 
راأّارااغاة(()أ'/"ا(.)آ(

٦(.١ الملأء(()١/ أعلام »سر )٣( 
مستدركهل الحاكم ورواه معل، وابن الطيالمي، ينحوه ورواه ٦(• ١ / السابق)١ المرجع )٤( 

الدمى.ووافقه وصححه، 

بامحه.ندة من له يؤتى أين من يدري لا الذي هوالفارس وقيل" السجاع، • البهمة ره( 
وهرب.فز إذا تعريدأ؛ عري من فاعل ام المد؛ )٦( 



محهئقسٍسٍ_ٍٍش
ويغتديروح اتمميإممحى فه بمثلرت ظفإن أمك ثكلتك 

الفذذد"افقع ابن يا طرادك محها شه لر خاصها قد غمرة م ك
٠التعمد' ة عقوبعليك حلت ،_ إن ك ربواف 

عقابه،وعناق تعال اض عثشى كان الذي القي، الوؤع الرجل يتل وهsكذا 
قدير.ثيء كل عل إنه يستحق'؛' با قاتله وعامل وأرضاه، عنه اف فرضى 

الشدة.الغمرةت )١( 

والقدف.!الكماة، رديء ْن أييص نؤع ! القاف~ وسكون وكرها الفاء بفتح ~ الفع ( ٢) 
للأوليل.مثل الفدفدت وفقع تويت، الالأرض 

«ّبحأعلأماولأء«)ا/ِاآ■(.)٣( 
حرموزابن إن يقولون! الناس من ممر ٠ (؛ ١ ' ٠ )آ/ الغابة® ®أمد ل الأنر ابن فال { ٤ ) 

لث،يعدذلعاش ؤإنمما ،، ٧١كل وليس بالنار، صفية ابن قاتل بثر عل• له قال لما ه نققتل 
أيفلنفهوآمن، ليخرج مصب؛ فقال( جرموز، ابن فاخفي الزير بن مصعب ول حتى 

النار،أهل من بأنه المعجزة فظهرت سواء، ا ليالر؛تر~ أباْ يعني ~ عبداف بأيٍر أقيده أل 
ظاهرة®.معجزة وط0 الحركة، فارق وقل. عنه( اض )رضي الزير قتل لأنه 
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0
الإسلامعمالقة من عملاق 

أولئكمن ورحل ان، الفرسأشا>ع من وفارس الإسلام، عإلقة س عملاق إنه 
الأول.الإسلأمة الفتوحاُت، ق وأعظمه الأ/ أطيب لهم كان الدين الرحال 

أشرافس كان اإلكيُاُ، التئمي القرئى كعم—، عمروبن بن عثإن بن عبيداض والده! 
بنوهبا لأمها حدها الحضرمي، بنت الصعبة وأمه! فيها. الحظوة وأول مكة 

. ٠٢٠والكرم العطاء صاص، عبداض، 
سالكمر أيدت؛إ عل وتحلم شبابه، وترضع طفولته، نمت، وأمه أبيه و؛؛ن 

مبلغ٧^ إذا حتى الحميدة. والصفات الكريمة بالأحلاق والتخلق الحياة شؤون 
• ٠٢٠ه المتم، زوج زينب أحت جحثر، بنت حمنة تروج الرجال 

لرسرأعلأمالملأء«)ا/"أ\(.)١( 
ارالإصابة«)آأ/ا،آاآأ(.)آ(
(.٢٣انبق)أ/•ارجع )٣( 
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بانوتنمل وودياما، سهولها فعرف مآكة، ق عنه( اممه )رصي طالحة نشأ 
الطوقعن ثب ول! بالرمح، والإصابة يالمهم، الرماية وتعلم وقممها، جبالها 

بصرىأسواق عرفته هتا ومن التجارة، طريق فاختار مsكة، حنبامحت، به صافت، 
سمحا.بائعا وحبرته صدوقا، تاجرآ عرفته والشام، 

وترحال،وحل ؤإقامة، ظعن j؛j( عنه( الله )رصي طالحة حياة وماريت، 
الحملهدا التجارة مزاولة عن تخرجه لا وهي الاJالي، وكؤُتإ الأيام، وتوالت، 

لحياته.واختاره لنمه رصيه الل.ى الشاق 

إسلامه:

قراهب، فإذا بحري، سوق ١احضردتإ فمال! إسلامه عن طلحة حديث 

فتقدمت،الحرم؟ أهل من أحد أفيهم الوسم هدا أهل سلوا يقول! صومعته 
بنءثدالأإه ابن قال! أحمد؟ ومن قلتا! بعد؟ أحمد ظهر هل فقال! أنا. نعم، وقلت،! 

الحرم،من ومحرجه الأنبياء، آخر وهو فيه، نحرج الذي مهره هذا المهليبا، عبد 
قلبيل فوير طلحة! قال إليه. ثق تأن فإياك وسياخ، وحرة نخل إل جرم ومها 

!قالوا حدث؟ من كان هل فقالت،! مكة، قدمت، حتى سريعا فخرجت، قال، ما 

حتىخرجت، قال! قحافة، أي ابن تبعه وقد تنبأ الأم؛زإ عبدالله بن محماد نعم، 
فادخلإليه فانهللق نحم، قال! الرجل؟ هدا أدثُتإ فثلتإ! بكر أي عل دخلت.، 

بكرأبو فخرج الراهب،، قال بإ طلحة فأخره الحق. إل يدعو فإنه فاثثحه عليه 
قالبإ اللص رمول وأخبر طلحة فأسلم ، الله رسول عل به فدخل بهللحة، 

.بللائح(ا ادنه رسول فسر الراهب،، 

٢(. ١٥)م اأكرى« ررالطقات، :ا(
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ماإل ويستمع ه بالرسول يلتقي إسلامه، عل واستمر حياته، طلحة وتابع 
وهوالمرة، هذه الشام إل بتجارته افرأ مطلحة وخرج القرآن. آيات من ينزل 

السابقة.المرات ق حرجه عن كب،رآ احتلافآ نحتلم، 
نحرجلر لأنه له، تعال اممه نايي يرى الذي الملم الرحل بقل—V حرج لفل 

إلمسرعا ذلك، بعد طلحة وعاد ربه، إل وداعيا تاجرأ حرج بل فحب، تاجرأ 
اللهسول برؤية عيناه تكتحل حتى مكة 

الخطاتممع صغبرة قافلت بعد عن أبصر إذ طريقه ق يم طلحة كان وبينإ 
اللهرسول قافلة هى ؤإذا منه، تا اقأر؛حتى ببصره يتابعها زال وما المدينة، نحو 

هاممه رسول يلقيا طلحة وفرح عنه(، الله )رصي الصديق بكر وصاحبه ده 
لقاء.إل وودعهإ ، ٠١٠الشام تيابإ من وكساهما وصاحبه، 

والحركةوالسرور البهجة من كانت، كإ نحدها فلم مكة، إل طلحة عاد ثم 
.اممه رسول وتبعهم المدينة، إل والأحباي، الإخوة هاجر لقد والعمل. 
وماأحاله من يتخفم، طلحة أحذ ذللقؤ عند ءنه(لأ الله )رصي بكر أبو وصاحبه 

بكرأيي( أمرة معه واحتمل المدينة، إل الهجرة وأزمع التجارة.؟ عروض من عنده 
الخليلالمحابير عل ونزل المدينة، إل طالحة قافلة ووصالتؤ عنه(. الله )رضي 
عنه(.اممه )رضي زرارة بن أسعد 

الإسلام،إل وداعية الله، حنود من جنديا الرسول مدينة ل طلحة واستمر 
سمعالأيام من يوم وق ء. المصطفى بأوامر الكرام الصحابة مع وموتمرأ 
أموالفيها عفليمة، لقريش عر ق الشام من مقبلا سفيان ؛1؛؛؛ الرسول 
حروجهقل نقيل بن عمرو بن زيد بن وسعيد عيداف بن طلحة فعث ونجارة، 

(.٢١٥»اساتاهمىاا)م 
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يزالافلم الحوراء، يلغا حتى فخرجا العثر، خثر بان يتجليال، بعثر المدينة من 
طلحةرجؤع قل الخر ه اف رمول ويلغ اليثر. ثبإ مزت حتى هناك ْيخن 
وأسرعت،العتر احلت فالعتر، يريد وحرج أصحابه فندب إليه، وسعيد 
زيدبن ومحيي الله عبيد بن طلحة وخرج الهللب، من فرقا والهار الليل وساروا 
قالمدينة فقدما بخروجه، يحلمإ ولر العتر، حتر ه الله رسول ليخبرا المدينة يريدان 

المدينةمن فخرجا ببدر، قريش من القتر ه الله رسول فيه لاقى الذي اليوم 
منصرفاالمحجة عل والمسالة ملل بتن فيا يتربان فلقياه بم^، الله رسول يعترضان 

بسهامهإالله. رسول لهإ فضرب الوقعة، وسعيد طلحة يشهد فلم بدر، من 
؛.١٠مهدها كمن فكانا بدر ق وأجورهما 

ولحنن يومئذ معه ستا فيمن وكان ق^، الله رسول ْع أحدأ طلحة وشهد 
فاتقيج^، اممه رسول أحد يوم زهثر بن مالك ورمى الموت، عل وبايعه الماس، 
الرمية!أصابته ح؛ن فقال فشلتط، خنصره فأصاب ه الله رمحول وجه بيده طلحة 
ينظروزا،والماس الملائكة، لرفعتاثا اممه يم قلتج ^ ١١ق^! افه رسول فقال حس، 

المثرين.>".ثمرذَ 
اللهرسول قال حتى جراحة وعشرين بأربع أحد يوم طلحة وعاد 

؛.٣٠طلحة(( ل)أوحب 

قالواه الله رمحول أصحاب أن أبيها، عن طلحة ابمي وعيسى موسى وعن 

(.٢١٧-٢١٦/٣راالطJقاتاهمى(())١( 
رواتهثقات.الذهى: قال ، ( ٢٧و»سبحأعلامالملأءا،)ا/٢(، الكرى(()م٧١ ر)الطقات )٢( 
ووافقهوصححه، ( ٣٧٤)T/ والحاكم (، ١  ٦٥)ا/ وأحمد (، ٣٧٣)١، الترمذي أخرجه )٣( 

الذهى•



 Vمحمحمحي؛
مسألته:<عل يجترئون لا وكانوا هو؟ من ت نحبه قفى عمن ياله جاء لأعرابط 

إلثم محه، فأعرض ماله، ثم عنه، فأعرض الاعراي، أله فوهيبة، توقرآ 
ءرأينت قال، افه. رمول رش قالعا حضر— ثياب، وعل ~ السجد باب من اءلاع>ت، 
. ٠١٠تحبها، قضى ثمن هدا قالات أنا، الأءرابي(! قال، ، نحيه؟ااقضى عمن ايائل 

وعاشق^، الله رسول مع كلها والمناهل عنه(\لخندق الله )رقى طلحة ونهد 
الإسلام،فرمان من وفارسا الوعوة، جنود من جنديا ه الله رسول مع طلحة 

طلحةمعه ار فبكر أبو جاء نم .، الله رسول تول حتى ذلك عل واستمر 
اللهرسول حليفة وساعد الردة، حرب ل مارك حسن، ، الله رسول مع سمرته 
جاءثم أجله.. وافاه حش رعايتهم عل والهر السلمين، شؤون تدبثر ل ه 

حبيبا.وصديقا ووزيرآ، أحا لهعا طلحة فكان ءنه،ا. الله رضي عثعان ووعل.ْ عمر 
بعضق اعتزل ثم الحمل، موقعة يوم طلحة وحرج ١. الأيام ومنيتا 
.٠٢٠ف،اُت، نحره، ثغرة أصاب هم الإن وقيل رجل، ق بسهم فرمي، المشوق، 

مقتولا،طلحة فرأى القتل، بين عنه( ارل4 )رضي عل ومر المعركة وانتهت، 
لمحدلأ أراك بأن محمد أبا عل عزيز وقال' وجهه، عن التراب يمح فجعل 

٠ ٠٠٠وثجرلأ، غجري أثكو اينه إل او،اء، نجوم نحت، الأودية 
ابنوهو الأحرة، حمادي ق وثلاث؛ن ت منة ق عنه( افص )رضي قتله وكان 

حن.منيم : الارزرط قال ، ( ٤٣٧ الترمذي)٢ أخرجه )١( 
(.٤٦٠١رااّدالخاة،ا)آ/)؟(

جرف•ف مج اش وأحزّاف ّرانري أي رآا 
)ة(»سرأعلأمالبلأء«را/أم(.
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ه
لسمه

اووسوةبذا}عواح
الأطهذه أمين 

منمخر الذي والإنسان وفوزأ•. انتصارا الدنيا سمع ملأ الذي القائد إنه 
.اممه. سبيل ل الوت يهللب المارك أتون ق ه ينفوألقى الزاثف، وب٠رجها الدنيا 

وهو..  ٠٠٠وأمينآ معلما نجران لأهل الله رسول احتارْ الذي الأٌين والقوي 
تكونأن وحل~ عز ربه— من طلمب الذي والقائد بالخنة.. المبنرين العشرة أحد 
معلله.له الله فحقق حنود0 وسعل أيامه آخر 

أمنشخصية ق البارزة الخطومحل أهم هي وتلك الحراح. بن عبيدة أبو إنه 
منالله— رحمه ~ وكان وبهلاحها. الشام ربؤع ل أكر( )الله كلمة وناثر الأمة، 
ر"حياء وأشدهم خلقا، وأحسنهم وجها، الناس أصح 

»فحالارى«)يم'آا'(.)ا(اظرالخارىْع 
(.٥٨٩)م/)آ(انفلرا>الإصابة« 
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فعرض، ه اف رمول أتوا حين الإسلام، إل السابقين أولئك من كان 
أنقبل وذلك واحدْ، ساعة ق حميعا فأسلموا بشرائعه، هم وأنبأ الإسلام عليهم 
• ٠٠٠مها يدعو أن ونل الأرقم دار اف. رسول يدحل 

الرجلعن اكلة مبتوت يكون يكاد جديدآ إنسانا تحول التاريخ هدا ومن 
معتقداما.ق ونحبهلها لأصامها وتقديسها قريش، جهالة عاصر الذي الأول 

وسامتهاا،لومنة الفئة عل الحرب وأعلنت رأسها، قريش ركبت، وعندما 
لعبيدة أبو كان الحبشة، إل بالهجرة . الرسول لهم وأذن العياب، صنوف 
إليها•المهاجرين مقدمة 

لهموالتكريم الحبشة، ملك -با قابلهم التي الثالغة الحفاوة من الرغم وعل 
لركله ذللث، فان محلّه.. ل له وتقريبهم عليهم، الأموال وإغداق ولأمرهم، 

التنزيل،آيات، من والغبهلة بالإيإن قلوءام ويملأ آذانهم يثنفج كان ما يعوصهم 
نقلت،عندما مكة، إل مرعين يعودون نراهم بل س، الكريم الرسول وهدي 

التيالغامرة الفرحة آنستهم ولقد وقريش، ه محمد ب؛ن الصلح أحار إليهم 
أاثال.بعداب قريش واستقبلتهم الخير، صدق من يتحققوا أن من حميعا لفتهم 

الكفار.قلوب يملأ الذي الأموي الحقد مرعى البعض وّقهل أكير، وتنكيل 
وحياتهه نفوطن المدينة أرض الخراح ابن أقدام فيه ومحلثتإ يوم أول ومن 

التيالغزوات كل ل ذللث، أثر فلهر ولقد المووليات، وعفليم التبعات لخليل 
منها.واحدة عن عبيدة أبو يتخلف واب ه الله رسول أومع بمفرده حاصها 

ه،الله رسول الأعداء أحاحل صراوته ذروة القتال بلغ وقل أحد غزوة ول 

)ا)ا/لأ-م(.اامثرأعلأمالملأء



VA مح؛محمحإخ
ه،الله رمول ويصيب الأيادي إحدى من ينطلق مهأ عبيدة أبو وشاهد 
الدموشاهد يه، محيطون الدين ق سيفه وعمل الصحابة بقية ْع منه محاقارب 

مصورأينه( اف كر)رصي أبو محال و: الشريف وجهه عل يسيل وهو الزكي 
دخلتحتى الله رسول ورمى أحدت يوم كان لما أبوعبيدة به قام الذي الدور 

منأقبل قد ان وإنالله رسول إل أسعى أقبلت المعفر، من حلقتان حنتان وق 
اضرسول إل توافينا إذا حتى ؤلماعق، اجعله اللهم فقلت! طرانآ، يطر المشرق قبل 

تركنيأن بكر أبا يا باممه أسالك فقال! سبقني قد الحراح بن أبوعبيدة هو إذا 
حلقتيإحدى بثنيته عبيدة أبو فاحد فتركته ج^، الله رسول وجه من فانرعها 

الأحرىالخلقة أحد ثم معه. ثنيته وسقطت الأرض، عل وسقهل فنزعها النفر 
.٠١'أئرم الناس ق عبيدة أبو فكان قهلت، فالأخرى بثنيته 

متواهاق عبيدة أبو كان وءذلمتا، الصحابة مسؤوليات انعت وأيام 
وأمانته.بصدقه دوما 

منرجلا عشر وبقعة ثلانإئة عل أمجرأ الخبهل غزوة ل الني. أرسله لما 
بعيد،والفر صحبة، والهمة تمر.. حراب سوى زاد س معهم وليس القاآنلين، 

الأرض،يقطعون وجنوده هو وراح وغبهلة، تفان ق واجبه عبيدة أبو استقبل 
هبهلينتهي، أن التمر أوشك إذا حتى تمر، حفنة يوم طوال منهم واحد كل وزاد 

يتصيدونراحوا حميحه التمر مغ إذا حتى اليوم■• ل تمرة إل متهم واحد كل نمسبا 
ذللث،أجل ومن الماء.. علميه ويشربون ويسقونه فيسحقونه بقسيهم، لاالخبهلاا"، 

٤١)م »االطقاتالكيمى« )ا( ٠.)
الشجر.ورق أي )٢( 



V،؛

ولابحرمان، ولا بجؤع يبالون لا مضوا لقد '. ٠٠الخبط بغزوة الغزوة هذه سميت 
اللهرسول اختارهم الي ا"بمالتلة المهمة القوي امجرهم مع ينجزوا أن إلا يعنيهم 
.'٢٠ا هله 

أموريعلمهم رحالآ معهم يرسل أن منه يطلب للمني. نجران من وفد ؤيأق 
إذبالسوية ؤيعدل اقتسموا، ذٍا بينهم ومحكم رحم، شريعة و ؤيفقههم دينهم 

ُ،أصحابه١٢فأشرف أمن، حق أمينا رالأبعئن واللام! الصلاة عليه فقال احتلغوا، 
بة«ُ؛؛.س،أبا 

يومئذإياها حيى قمل الإمارة أحببت ما يقول! عنه( الله )رصي عمر وكان 
.اممه رسول بنا صل فليا مهجرأ، الظهر إل فرحت صاحبها، أكون أن رجاء 

بثمرهيلتمس يزل فلم لراق، أتهناول فجعلتا ويساره، يمينه نظر ثم سلم الفلهر 
محايالحمح، يتهم فاقض معهم رراحيج فقال• فدعاه الجراح بن هميدة أبا رأى حكر 

/<اُ" فيه احتلموا 

هذهوأمن أمينا، أمة لكل ررإن عبيدة! أبي( عن يقول ه افه رسول وكان 
• ٠٦١الجراح٠٠ ين عبيدة أبو الأمة 

والملركاا)آ/ِا؛ا(،الأمم و»تار؛خ ( ٢٨٠و)٦! ( ٢٧٦والهاية")؛/ البداية انفلر: )١( 

الرّرل«)ص'ةآ-ا؛آ(.)آا(لارحالحول 

الأمانة•وهي المذكورة الخفة نحصل علط حرصأ فيها ورغوا للولاية تطلعوا أي )٣( 
(.٣٧٤برقم)٥ (، ٩٣الفتح،)U/مع »البخارى- )٤( 

/U(،،ارنحالباري)(.٩٤)٥
(٢٦٧والحاكم)T/ ٢(، ٤ ١ وملم)٩ (، ٣٧٤والبخاري،)٤ (، ١٣٣)٣! أحمد أخرجه )٦( 

الذهبي.ووافقه وصححه 



قيادةيتول أن عبيدة 1رإ من عنه( الثه )رصي الخطاب بن عمر ويطلب 
عنه(.افه )رصي الوليد بن خالد من بدلأ الشام أرض عل المسلمين جيوش 

الخديد،الأمر تيدا عنه( الله )رصي عمر مبعوث يستقبل عبيدة أبو كد يب 
حتىأمين فعلن زاهد صاسر عليه طاويا ه نفق هو وكتمه الخير، استكتمه حتى 

الومنينأمير بكتاب جليل أدب ق إليه تقدم وآنثد، العظيم.. فتحه خالد أتم 
خالد!ويسأله 

.؟؟الكتاب. حاءك حين محيرق أن منعك ما عبيدة.. أيا افه يرحمك 
الدنياسلطان وما حربك، عليك أكر أن كرهت إنر الأمة؛ أمثن فيجيبه 

أخوان،نحن ؤإنإ وانقطاع، زوال إل سيصير ترى وما نعمل، للدنيا ولا نريد، 
٠٠١٠ودنياه دينه ق أخوه يليه أن الرجل يضر وما 

عندهمكلها والدنيا منهم، تنال ولا تغرهم لا المناصب كانت وهكذا 
وقالدينار، وأربمائة درهم، آلاف بأربعة عبيدة أبى إل عمر وأرمل كدك. 

أبوصغ بإ رسوله عمر أمحير فلمإ عبيدة. أبو فقسمها يصخ. ما اتغلر لرسوله؛ 
هدا.يصخ من الإسلام ق جعل الدى فّ الحمد قال؛ بالمال عبيدة 

أخي؟أين فالهم؛ الخيوش، وقادة الأجناد أمراء تلقاه الشام عمر قدم ولما 
أبوعبيدة.قال؛ نن؟ فقالوا؛ 

عمرفقال علميه، فسلم بحبل محطومة ناقة عل فجاء الأن، يأتيك قالوا؛ 
لير فلم علميه، فنزل منزله، أتى حتى عبيدة أبى ْع وسار عنا، انصرفوا للناس؛ 

راسيئاآآ.قال؛ أو متاعاو، ارلوانحازت عمر؛ فقال وترسه، سيفه إلا بيته 

والهايةاا)ما/مأآأ(.،رالبداية 
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.٠١٠المقيل سيلغنأ هدا إن ت المؤمنين أمير يا عبيدة؛ أبو فقال 
يعالجا،لدينة ل عنه( الله )رصي الفاروق عمر المؤمنين وأمير يوم، ذات وق 

عموامحي.طاعون ل عبيدة أبو مات فد أن الناعي حاءه الوامحع الملم عالمه محوون 
علعبيدة بابي يقس وكانه الوباء، بذلك يعلم عنه( النه )رصي عمر كان 

ارمحلأمءنه(ت الله )رصي عمر قال إليه، الخروج منه يطلب إليه فأرسل الموت، 
فعزمتفيها، أشافهك أن أريد حاجه إليلئإ ل عرضت فقد بعد، أما علمتك، 
.ا، تقبل حتى يدك من نفعه ألا هدا كتابيب ق نظرت أتت إذا عليك 

الومنين،أمير اريا إليه؛ فكتبا أراد، ما منه وعرف عمر، حهإاب أبوعبيدة وقرأ 
فلتعنهم، رعبه بنصي أجد لا لمين المجند ق ؤإف إل، ؤ حاجتلعرفت قد 

عزيمتك؛؛.من فخلتي وقضاءْ أمره وفيهم ل الله يقضي حتى فراقهم أريد 
أميريا الماس! فقال بكى، قرأْ فلمإ عمر، إل عبيدة أب حيناب ويصل 

عبيدة؟أبو أمات المؤمنين؛ 
.٠٢قد'وكأن لا، فقال؛ 

أبومات ثم فصل، بالماس، صل معاذ، يا قال؛ الطاعون عتيدة أبا أصاب ولما 
عبادمن رأيت ما والله برجل فجعتم ؤإنكم ->طتهت ق فقال معاذ فخطب عبيدة، 

أنصحولا للمعاقة، حياء أشد ولا غائلة أبحي ولا صدرآ أبر ولا حقدآ أقل قتل افه 
١٠٢'عليه فترحموا منه للعامة 

محسنةبالشام عمواس طاعون ل مات أته عل اااتفقوا حجر؛ ابن الخافغل قال 

الخل.دار ط. ( ٥٨٩»الإصابةا<)r/ و ١(، ٠ -٢ ١ • ١ الأولياء،؛)ا/ ررحلية )١( 
الملأءاا)ا'/بما(.ررمحبرأعلام و (، ٤٨٨)Y/ والملوك؛؛ الأمم »تارخ )٢( 
(.٢٥٤ااالإصابات،،)آ/)٣( 



Mمح؛فمحامحمح
.٠١٠وهوشاذا( عشرة، مح ستة يعضهم وأرخه عثرة، ثان 

ورصيبالخنة، البشارة له وهنيئا البلاء، عند الصبر عبيدة لأي هيا .. وبعد 
منيا وحزبه، الشرك وحاطم وأهله، الكفر محتدل ؤيا الأبطال، بطل يا عنك اف 

ثاكرأ.ولربك ساحدأ، اكرى عل أو فاتحا، فرسلث، فوق، إلا الدنيا عرفك تإ 

السابق.لرجع ا ا



٨٣ّ(محمحأؤ( 

■ K

حبمرةتيسواسمب
الشهداءوسيد الله أسد 

ثمالكي، الهاشمي امثى يعل وأبو عارة، أبو الضرغام، الإمام الملل إنه 
.عدالمهللب. بن حمزة الرصاعة، من وأخوه ه^، اض رسول عم الشهيد، البدري المدق 
.٠١'اف رمول قال كإ ~ الشهداء وسد رسوله، وأسد الله، أسل. 

إسلامي:

له:فقالت نحوها فاتحه حوعان، بن الله لعبد مولاة طلبته الأيام من وم يل 
وحدههشام، بن الحكم \لي من آنفا محمد اخيلث، ابن لقي ما لورأت ءإرْ، أبا لأيا 
ه^اا'أا.محمد يكلمه ول؛ عنه انصرف يم يكره، ما منه وبغ ومثه، فاذاه جالسا هنا ها 

جهلأبا فأبحر إليهم، فانمللق وجهه، عل يفلهر والغضب سمع حمزة كان 

الارنووحلشعيب بتخريج ءالمر اننلر حن، سند بوغبمره الحاكم أحرجه )١( 

٢(. ١٣انمحيحن)٣; عل المتدرك )٢( 



ثممذكرة، ثجة فشجه -يا فقربه القوس رغ رامه عل قام إذا حتى نحوه فأقبل 
رحالفقامت استطعت، إن عل فرد ؟ يقول ما أقول دينه عل وأنا أتشتمه قال! 

قافعإرة، أبا دعوا جهل: أبو فقال جهل، أبا ليمروا حمزة إل محزوم بني من 
.ر'ُقبيحا سبا أحنه ابن ّبآت قد والثه 

السابقثن،من فكان الإملأمُ"، ق بالدخول عته( النه )رصي حمزة ايع وي
تيقول فكان ذلك، له ير أن وجل~ عز ~ اممه ونكر 

الخيض١٢٠دين للالإشراك ن مزادي فدى همن اض حمدط 

الهاجرينبين الله رسول واحي المدينة إل لمون المهاحر وعندما 

عنهإ~.اممه رصي — ٠٤٠حارثة بن زيد المواحاة ق حمزة نصب كان والأنصار 
أولالرسول عقد حسث، الحيادية بأعاله بدأ الرسول استقر وعندما 

العمى،ناحية س البحر سيف، إل أرسله حيث المطلب، عبد بن حمزة لواء لواء، 

بنجهل أبا فلقي أحد، الأنصار من فيهم ليس المهاجرين، من راكأ لامحن ثل 
بن)محيي بينهم فحجز مكة، أهل س راكب، ثلاثإئة ق الساحل هشام؛دللث، 

ول؛بعض، عن القوم فانصرف، ، حميعا موادعا وكان الحهني(، عمرو 
هيرايته أن فيذكر الحادثة، تلك مصورآ حمزة قرمحة وحالت قتال، بينهم يكن 

•الله رمول له عقدها الأول 

الأبق.ارجع )١( 
»تالخالأمموالملوك«)ا/ا<؛ه(.)آ(انغر 

(.٣٨٨)A/ القرآزر( لأذكام ءالخامع )٣( 
)إ(انذر»الإصابةاا)ا/مم(.
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،ق-rJمن لاح يكن ز ١—واء ه عليافق خأول اف ول رمبامر 
الفعلفل أقه فعلز عزبمه إلكرامة ذي من المر لديه لواء 

تغل'"أصحابه غتفل من ه مراجلا وكلميين حاناروا ّعنية 

الشهداءمن وكته الله، فوقفه فيه وأخلص عظيأ حبا الخهاد حمرة وأحب 
ينوحثي غلامه مطعم ين جبير دعا عندما أحد معركة ق القمة وتبدأ الأبرار 
طعيمةبعمي محمد عم حمرة قتلمتا أنت فان الماس، مع ٌاحرج له•' وقال حرب 

عتبةينت هند إل دفعه كادمه من جثثر مغ أن وبعد ، عتيق" فالمتا ءل>ي، ابن 
لهوزينت حقدها، وزرعت إلا مكانا وقلبه صدره ل تترك لر التي سفيان أب زوج 

ينشدها.التي بالحرية وأغرته حمزة قتل 
راحنادرة ببطولة حمزة فيها وقام والكفر، الإسلام فن أحد معركة ودارت 

واصئلرايا،خناي صفوفهم ق وأحدث الأخر، إثر واحدا المثرين رووس يقطع 
عدبن بع به مر ثم قرص، لواء حامل وقل "'، نرحمل بن ١^٠ قتل حيث 

قتيلا.قارئاه حمزة صربه القيا فلمإ قريش، كفار أحد العزي 
حربين وحثي يد عل قتل حتى المثركن صفوف بسيفه تا-د حمزة وظل 

فدفيالحرية أقذف حبشيا، رحلا لاوكنتا فيقول! ذلك يصف وحثي هو وها 
حتىوأتثصره حمزة أنظر خرجت الماس القي فلمإ شيئا، بما أحطيء قلمإ الحبشة، 

لهيقوم ما هدا، بسيفه الماس حد الأورق، الحمل مثل الماس عرض ل رأيته 
تقدمنىإذ ليدنومنى، أوحجر بشجرة منه وأمتز أريده له، لأميا إف فوالله ئيء، 

)ا(اورةاورة)ما/اإا(.
ا٨/٤»اJداةواكهاة«))أ(انغلر 



٨٦

الفلور.مقشة ابن يا إئ هلم له: قال حمزة رآه فلما العني، عبد بن سباع اليه 
رأسه.أحطا صربةكأنإ فقربه قال. 
ثنته،ل فوقعتا عليه دفعتها منها رصيت إذا حتى حربتي، وهززت قال! 

حتىؤإياها وتركته فغلب،، نحوي لينوء وذهبا رحليه، ض من حرجتا حتى 
ليكن ول؛ فته فقعدتا العكر، إل رحمن، ثم حربتي، فأحدت أتيته ثم مات، 
'.١٠لأعتق,..قتلته ؤإنإ حاحة، بغرم 

شهداءمن عدد وسقط مكة، نحو المشركون ورجع أحد، محركة انتهت، 
عمتر،بن ومصعب، المطلب،، ي بن حمزة استشهد المعركة، أرض ق الساامين 
عنهم•اف رصي وضرهم اربع بن وسعد جحش، بن وعبداممه 

سبيلق والشهادة البطولة رمز عنه( افه )رصي الءللبا عبد بن حمزة وبقي 
بنوكٌبا ثا؛ت، بن حان رثاه ممن فكان مآثر0، وخلدوا كثيرون، ورثاه اممه، 

قوله!عبدافه رثاء ومن رواحة، بن وعثداف ماللثج 

لالعويولا اء البكي يغنا وما بكاها هلوحق عتني بكنتا 
القتيل''•الرجل ذاكم زة لحمالوا قغداة ه الإلد أّعل 

فقالتؤ:الهللب،، عباو صفية؛نت، ورثته 

وسرورc—ا بح—ا حن—ة إل دعوة ذوالعرش الحق ه إللعام 
ممار"ُخر الحشر يوم لحمزة ونرنحي نرجئ كنا ا مفذللئا 

٠٠٠

•( ٦٦)أ/ الطري* ااناراح ر؛/حا،وا(،و والهاية،؛ انغلر )١( 
(.٣٥٤ل)الإصاة«)ا/ )٢( 

اينهنام)أ/'آا(.سرة )٣( 



٨٧محت(محمحامح 

ب

الربيعهمدبن 

ؤيسوكلله الناصح 

بنمالك بن زهثر أي بن الربع بن معد الخليل الصحاب مع الأن نحن 
الدري•الخزرجي الأنصاري ثعله بن مالك بن القتس امريء 

الخررجتئن•الحارث بني سادات من عمرو، ين الربيع أبوه 
ها.نفالمسلة من عنبة بنت هزيلة وأمه 

أسلمممن الربح بن سعد كان المدينة ق الإسلام إل عمثر بن مصعب دعا لما 
منه،فتمكنت، حاليآ قلبا الربح بن سعد من الإسلام دعوة وصادفت يديه عل 

إليستمع فراح ه، نفق الهلمانينة ومرت أتماقها، ق فاستقرت صافية ونفا 
إليهيد.ءو ما صدق فهلرته بصفاء فأدرك عهار،ا، بن راممٌُ_، المدينة مقريء 

انه.وج ق وتعمق قلبه ق الإسلام استقر حتى ممعبا، 
إشالهجرة 

إلبالخروج لأصحابه الرسول أذن للمسلم,ين قريش أذى اشتد أن بحد 



هؤ،القّ رسول وحرج الديتة، إل الملمون فخرج الدينة، ق الأنصار إ-محوانم 
الربحبن سعد وقف الحارث بتي دار من قريبا ناقته كانت وعندما دخلها فلمإ 

ودعوْالخزرج• بن الحارث بني من رجال ل رواحة بن وعداف، زيد بن وخارجة 
،وادعةاا والعدة العدد إل إلينا، هلم ادلٌ رمول رايا فقالوات عندهم النزول إل 

.٠١٠مأمورةا< فانيا سبيلها حلوا  ١١واوملأ'مت الصلاة عليه فقال 
ذلكمن وكان والأمار المهاجرين آخى؛؛ن المدينة ل و. البي استقر ولما 

عوف.ين وعبدالرحمن معد مؤاخاته؛؛ن 

علعوف بن همدالرحمن قدم لما قال: مالك بن أنس عن ّعل■ ابن روى 
منزلهإل محي به فانهللق محال! الربح بن مُد وبن بينه آخى المدينة ه الأنة رسول 

فأنزللك، امرأة لا اض، ق أخي وأنت، امرأتان ل له! وقال فاكلأ، بعلعام، فدعا 
لا،فقال؛ أثاؤلركها، حديقتي إل ٥!^ قال! وافه، لا قال! فتزوجها، إحداهما عن 

الإيثارهدا إل فانفلر السوق'".. عل دلوف ودكن وماللث،، أهللئ، ل للئح اف، بارك 
ءنه(لأالله )رصي معد عند الحفليم 

الربعبن معد يغب ولر المسلم؛ن، بانتصار انتهت حث يدرأ معد وحضر 
أحد.معركة ق الودلع ساعة حانت حث الساحة عن 

مابكل ويقاتلهم الثرين طاعن عنه( اطه )رمحي الربح بن معد كان لقد 
لمعرفةتتوق كانت ه نفأن غر الأرض، عل مشل حتى وصر قوة من أوق 

بنمعد يكن ولر أصيبح، قد ه الرسول بان نبا أشع إذ ه، الرسول أجار 

ررالمرةانظر صحيح حديث وهو ( ٢ ٢ ٦ / )١ الكبرى؛؛ راا1طقات ل معد ابن أحرجه ( )١ 
. ٢٨٧ص  ٠٠الأصلية المصادر محوء ل النبوية 

والأمار.الهاجرين المؤاخاة باب والمانب، البيؤع كتاب ل المخاري بنحوه أحرجه )٢( 



٨٩

الرماحبطعنات ولا بجروحه يبال الوت ننع ل وهو عنه( الله )رصي الربح 
محليا.س الرسول يكون أن عنده عادة الكانت بل القاتلة، 

الرسولويال لقتلاهم، النامحر؛ وهرغ المعركة، آرصر عن المشركون انصرف 
فيهجأنا. رحل! فقال معد، بخبر يأتينا ارمز فيقول! الربح بن سعد ن عه 

أنأمرق . الله رسول إن ت له فقلت، قال! رمق، وبه فوحده القتل بين يطوف 
الأموات؟ق أم أنت الأحياء أل أنظر 

بنمعد إن له! وقل اللام عني افه رسول فأبلح الأموات، ل أنا قال! 
عنيقوملئ، وأبلغ أمته، عن نبيا جزى ما حير عنا الله جزاك لك! يقول الربع 

إنالله عند لكم عذر لا إنه لكم! يقول الربع بن سعد إن لهم؛ وقل اللام، 
أنعنه( اممه )رصي سعد لبث ما يم تهلرفرأُ، عين وفيكم نبيكم إل حلص 

راصيةبارئها إل روحه وصعدت نافدة، ؤلمنة عثرة ياثنتى متأثرآ نهييآ مات 
تضحية.من -٦١ وأعفلم موش، من به فأعظم افه، بإذن مرضية 

ابنوقال الوْلآ، ل ومالك البيهقي، رواه والحدث ( ٠٣٢ ٣، ١ ٨ / ١ ) النبلاء أعلام سم 
وعضبم(ا.شهاو ما أنس حديث من الصحيح ررول ، ٢٧آ/الإصابة ل حجر 



محلأأت(محص

٠١١؛
صه

اتطرأزالأولمن مجاهاأ 

الومنين،قلوب ق والثبات الثقة يزؤع كان أنه اممه رسول به مميز مما إن 
الخهرعل سنتان مفت حتى وانتشاره، الإسلام انتصار نفوسهم ق ويثت 

هؤالرسول ومحزن مستمرا، يزال ما لالمسامين قريش كفار وأذى بالدعوْ، 
إلبالهجرة فأوعز عنهم، الأذى دير يستهلح لا وهو لأصحابه، تقع التي للمامي 
أحد،عنده يفللم لا ملكا ثبا فان الحبشة أرض إل حرجتم رالو لهم!  SUliالحبشة 

.٠١٠ذه« أشم مما محرجا لكم اف نحعل حتى صدق أرض وهي 
هناعنه نتحدث الذي الحليل الصحابي( منهم المسالمين( من جع خرج عندها 

النيالأرضي تلك إل حميعا بيته وأهل وأخويه بأحتيه جحش بن ءثل.اض وهو 
يعرفكان ملك ؤإل أحاو، فيها يفللم لا أرض إل ه، اش رسول لهم حددها 

(.٣٢٢، ٣٢١»سرةاينهثام<ا)ا/



٩١

نصرةسيل ق ومعاركه قريثى، مع أنباءه ؤيتايع دينه، عل محمدآ ويتابع ربه، 
الرين\ا'هذا 

جاءتبمحتى الكريم، اللك هدا حوار ل الحبشة ل وأمرته عثدالله وعاش 
فعادإليه يدعو فيإ الرسول وتايعت، صلالها، عن رجحت، قريشا أن الأخبار 

إل

يعودحتى أساعتها قريش من خديعة سوى يكن لر ذلك أن عرف مكة ول 
والتنكيل.التعذبيح صنوف معهم لتباثر بدينهم الفارون هؤلاء إليها 

المدينة.إل بالهجرة ه الرسول أذن حتى بمكة، وأسرته عبدالله وأقام 
بلاءفيها وأبل ه الله رمول ْع الكثرى بدر غزوة جحش بن عبدالله نهد 

أن؛،b. أسلم والذي ايقرة، بن الوليد بن الوليد وأمر الأطال، قتال وقاتل حنا 
المشركين.وخذل بنصره المؤمنين الله وأيد لمين، الممن الحاملة حن رأى 

السلمينابتلاء فيها اينه أراد التي أحد، غزوة عنه( الله )رصي شهد ثم 
واختارهم.

بنسعد ابن فعن وقاص، أنجا بن وسعد جحش بن همداممه ؛؛ن حوار ودار 
أحدتيوم له قال حءحش بن عبدافه إن قال! عنه( الله )رصي أبيه عن وقاص أنج( 
اممه؟فدعوا نا'ق ألا 

رحلاالقني غدأ العدو لقيت إذا رريارب، وقال؛ معد فدعا ناحية ل فجلسا 
ؤسلبه؛؛ وآخذ أقاتله حرده، نل.يدآ بآمه، سريدأ 

سديدأباسه، سديدأ رحلا ءا.أ ارزقي رُاللهم قال• يم جحش بن عثدايله فامن 

•U/Y»)»رحالأنزلاضفهم 



٩٢

لقيتكفإذا وأذل• أنفي فيجيع يأحذف ثم فيملي، ويقاتلي فيك أقاتله ، حرده 
فتقول!رسولك، وق فيلث، فأقول! وأذنك؟ أنفك جيع فيم عبداش، يا نلن،! 

صدقت(('".

حمرةحاله خلف المعركة إل جحش بن عبداف وصاؤع الخرب، رحى وداريت، 
علعازم وهو وبأس، بثية الأعداء ؤيقاتل ومحول، يمول الهللب، عبد ابن 

ها؛طانالخبل ل مواقعهم الرماة غادر أن لولا تنهزم أن قريس وكاد-تا الشهادة، 
عددفاستشهد الحركة، وجه تغر وهناك والأسلاب. الأموال ليجمعوا اليدان إل 

منيقاباله من كل بسيفه يقرب، pبارالأjبم كان الأثناء هذه وق المسلم؛ن، س كر 
صربةعثداض إل فموي، مريق"*، بن الأخنس بن الحكم أبو لقيه حتى المشركن 

بضعاستشهد حين الحمر من له وكان الهلاهرة، الزكية بدمائه شهيدأ خن قاصية 
.٠٣'سنة وأربعون 

عبداشعن الشهداء، ؛؛ن يبحث، وقاص أي بن محل. وجعل المعركة، انتهّن، 
دعوةرركانت٠ فقال؛ أذنه، وقهلحؤتج أنفه، جيع وقد علميه، وقف، حتى جحش، ابن 

به،ومثل قتل وقد المهار آحر رأيته فلقد لعوف، من حثرأ جحش بن عثداف 
بخيط((؛؛'.شجرة عل لمعلقان وأذنه أنفه 

قجلاعسبعين بلغوا الذ.ين قتلاهم لدفن الحركة ميدان إل لمون المخرج 
مديداحزنا علميه فحزن جحش، بن عبداف عل وقف، حتى ه اش رمول وأقبل 

(.٢٧٤الأصحاب")آ/معرفة ق ررالاّتيعاب )١( 
،«لالهل)مولإا(ّراالروضالأنف)٢( 

(.٣٨٦)١; ١^٠( )ّآ(»صفوة 

(.٢٧٤ارالأستيعابقسمرفةالأصحاب'؛)آ/)٤( 



٠٩١؛محمحمحتق 
 JI، ثمأحمع؛ن عنهم اف رصي الشهداء وبعض حمزة عمه مع التمثيل من أصابه

للقرآن.أقروهم اشر ق يقدم أن وأمر الشهداء، عل ه الرسول صل 
•واحدقر ل حمزة مع جحش بن عبدافه ودفن 

عندماوذلك< الحنة، ل بيتآ له بان جحش بن عبداممه اغ. رسول بثر وقد 
أيصنع عبدافه ولما المدينة، إل الهجرة بعد بمكة داره عل سفيان أبو استول 
ترصيارألأ واللام! الصلاة علميه له فقال النه لرسول ذللث، ذكر بداره سفيان 

بل.قال: الحنة«؟ ز دارأجمرأمنها بما اف يعط؛لث، أن عيداممه يا 
رافدللث،للئ،«"'.قال:

لجحش بن عبداممه أحو أحمد أبو كلمه مكة و. الله رسول افتح فلمإ 
الثهرسول إن أحمد أيا يا أحمد: لأي الناس فقال اض. رسول علميه هابطا دارهم، 

لث،فام وجل- عز اف ل منكم أصيب أموالكم من شيء ل ترجعوا أن كرم ي. 
سفحان:لأي وقال ه اممه رسول كلام عن 

ةندامه عواقبر أمن عان سفيا أبغ أبل
ةالغرامعنلثح ا -بمتقضى ا بعتهءمل؛ح ن ابدار 

ةُمالحاموق طا طوقتها حاذهب، ا حاذمب، 
مضرب،وثجاعته الماس، حديث، عنه( الله )رصي جحش بن عبداممه وبقي 

هنبينا معجزاُتج س معجزة حملن، ~ أحد غزوة ~ الغزوة تلك ول الأمثال، 
يدق فصار عرحونا الرسول فأءهلا0 يومئذ سيفه انقني حيث عبداممه، مع 

را(»الإصاة«>ا/أه*أ(.

رلسرةاينهناماا)مخأ(.)أ(
(.٢٩٤»أخارنكة«ولخاض)م )٣( 



ُأُ.دينار باش ولدم تركة ل بح ثم به، يقاتل متما عبداف 
عبدافالشهيد أحيه زيارة يتعهد عنه( النه )رصي وقامجى أيي( بن سعد وكان 

علتسلمون ألا فيقول! أحد وشهداء زيارته عل أصحابه ومحث ححثى، بن 
٠"!علكم؟ يردون الشهداء 
وكانوالفال، للتضحية فريدا مثالأ جحش بن عبداف دفن أحد مفح وق 

عليه.الله عاهدوا ما صدقوا الدين الأفذاذ الرحال أولك من بحق 

(.٢٨٧)ا(انذلر»الإصابة«)أ/
(.YU/r^«)أف ابن »ُمش )٢( 



٩٠مح1قمحمحآمح 

■٩١٢
صء

ءيروبنالبم>ح

الجنةه بعرجته يطأ أن على عنم شيخ 
بنيمادات من وسيد الحاهلية، ل الأشراف كبار من واحد مع الأن نحن 

بنكب بن غنم بن كعب بن حرام بن زيد بن ابموح بن عمرو لهو سلمة، 
'•الغنْيُلمي، الالأنصاري الخزرجي عل بن سعد بن سلمة 

قيبالغ وكان النفيس، الخثس_ا من صع صنا داره ل اتحد قد عمرو كان 
الذيصنمه يرعى يزال ما وهو سنه كثر حتى رعايته عل عكفا وقد به، العناية 
"٠.مكة ل قومه يعفلمه الذي كالصنم ررمناه® أو رامتاف® اسمه 

وعبدالرحمنوحلاد، ومعوذ، عمرو، بن معاذ أولاد! الحموح لعمروبن وكان 
ومنيرا".وعثإن 

ا)سرأءلأماولأء«)ا/مهآ(.)ا(
(.١٦٥والهاية®)T/ »\وو\ه انظر )٢( 
, ٥٧/ ٤A)j(، ٦ ٠ أ/ و) (، ٠٣٤ ور؛/ ٢(، ٥ ٤ و)أ/ ( ٦١٥الاصاة®)؛/انظر® )٣( 



ئخ؛فمحإمحإإك
لكنتغنم، بن كم، بن حرام بن تحية بن حرام بن عمرو بنت هند وزوجته 

.٠١٠معه حمر وشهدت، اش. رسول( وبايعت، أسلمت، قد 
صدراعليه قرأ الإسلام إل عمرا عته( الله )رضي عمثر بن ممع.؛، دعا ولما 

يوسمج.محورة من 

—سالمة بني سيد ولكن( قومنا— ل مؤامرة لنا إنا ت الحموح بن عمرو فقال( 
غرك،القوم يريد ما والله تعلم منافإ، رريا ت فقال( مناف، صنمه عل فدخل فخرجوا، 

خرج.ثم ، ٢٠نكثرار من عندك فهل 
سلمة،بني من وفتية حبل بن محاذ مع عمرو بن معاذ ولده تسلل الليل وؤا 

بنيحفر إحدى ق ءلرحو0 ثم فحملوه ،، مناففيه الموجود المكال( إل وذهبوا 
إلدخل عمرو أصبح ولما رأسه، عل ونكره أقذارهم، فيها يلقوjا ولكنوا سلمة 
هذهإلهنا عل ا عل. من ررويلكم، عاليات فصاح مكانه ل يجده فلم به، لمرك صنمه 

الليلة(،؟!

رروايمت فقال، رأسه عل منكسا القنءرة الحفر إحدى ل فوجل-ه عنه ثم؛حن، 
المساءوق مكانه، ق صنمه وصع ثم لأخزيته،، هذا بكؤ مجع من أعلم أن( لو اض• 

حفرةق وألقوه الصنم عل عمرو بن معاذ ابنه مع الفتية وعاد ه، نفالخمل تكرر 
منكساحال( أمحوإ ق ألفاه حتى صنمه عن يثحن، راح عمرو أصح ولما أخرتما، 

جاءحتى يوم، كل الكرة يعياJوj( سلمة بني فتية لكل( وهكذا أيضا، رأسه عل 
بالصنموأتى يوم، ذات، مض حبنا فيه، يسلم أن تعال الثه أراد الذي اليوم 

ماوالله رءإنر قائلا! خامحلبه ثم عليه فعلقه بسيفه جاء ثم وطيبه، وطهره له فغ

(.٣٩٤الكرى(()A/ اساُت، و» ، ١( ٠ ٤ انفلر،)الإصابة(()١; )١( 
ااميمأعلأماولأء(ا)ل/مهآ(.)٢( 



٩٧محمحامحس 

ولمامعك، السيف فهذا فامتغ، محر فيك كان فان ترى، ما بلث، يفعل من أعلم 
علعدوا ثم نومه، ق استغرق حتى الفتيان انتظره ونام الخموح بن عمرو أمي 
أخدوانم اليم،، فأخذوا المرة، هذه عنقه ق معلقا سيفا فألفوا كالعادة، الصنم 
تتجمعسلمة أبيار من بثر ق -بمإ قذفوا ثم بحبل الصنم مع فقرنوه ميتا كلبا كذللثح 

لوجده حتى طالبه ق فخرج يجده، فلم صنمه إل غدا أصح ولما الأقذار، فيها 
البثر،ل فتركه معه، اليم، غد ول؛ مبتؤ، بكلب ومقرونا محنكا البتر تلك 

وينكرصنمه يذم وأنشأ إسلامه، فاعلمن قومه من أسلم من كلمه نم واحتقره، 
يقول!وهو والضلال الحمى من فيه كان مما أنقذه الذي اممه 

رنثل ر بئهل وممت، وكلأنت، تكن إ إلها وكث لواف 
بنالغوء سن عفتشناك الأن تدن م إلها اك لملقأف 

الديننان ديرزاق الالواهب، نن المذي ي العلف د الحم
رتس'ا'مفر ة ظلمj ون أكأن مل من ذف أنفذي الهو 

أوقف،ثم نموحا، توبة —تعال— اش إل وتأب جاهليته كل عمرو خلع وهكذا 
سيلل ه بنفيمول أن من الثديي عرجه يمنحه فلم ف، حياته الحموح بن عمرو 

فمنحهالمثرين، لقتال خرج من مع نحرج أن عمرو أراد بدر غزوة كانت فلما اف، 
عنلمه،ووهن سنه لكبر الخروج بعدم يأمره أن ه اف رسول من وء٧بوا أبناؤه، 

فيه،ومشاركته الخهاد إل خروجه لعدم نديدآ ألما عمرو وتألم الشديد، وعرجه 
بدر"'•إل حميعهم أولاده وخرج المدينة ف وبقي، و. الرسرل لأمر امتثل ولكنه 

(.١٦٦والهاةا<)T/ #البداية انظر )١( 

(.٣٧و)؛/ (، ٤٣٢ و)م (، ٢٨٨والهاية«)٣; #البداية انظر )٢( 



مح؛فمحمحمح ٩٨
واختلطالخيثان والتحم المنركين، مع بدر معركة لمون المخاض وهناك 

بنمعاذ فهدا الأبهلال، محتال يقاتلون الخموح بن عمرو أولاد واندير الناس، 
لقيومحي عليه، ليقضى الكفر رووس أحد عن يحث الماس ومهل ل يلو عمرو 

سبدر يوم جهل أبا ، ®•^ijiت معاذ يقول محاقه، قاصابح يمه بوصربه جهل أبا 
وصربنيمحاقه، بنممح قدمه فقطعتح فضربته، عليه، حلتا أمكنني محلمإ شان(، 

بجنبيبجلدة محلقة وبقيتا يدتح( محهلرح عاتقي، عل جهل أبي( بن عكرمة ابنه 
آذتنيفلمإ خلفي، لأمححبها ؤإنر يومي عامة فقاتلته القتال، عنها وأجهضني 

.٠١٠ؤلرحتها((حش عليها تمطالت، ثم عليها، قدمي، وصعتا 
يسهم.خدش س قوام ونحور قلبه يّقهلح كآحر لا الشجاعة، وافه فهده 
\ليأيام عثرة اثنتي سنة شهيدأ اليامة يوم قتل عنه( اطه )رصي( محاذ وكان 

.٠٢٠كشر ابن ذكرها نمة ذللثه ل وله عنه(، اممه )رضي، الصديق بكر 
لحركةحموعها حمعتا وقد أحد، إل( قريش ذخرجتا الثانية، السنة وجاءلتا 

بدللثحوزحفتح وسلاحها، عدما فاعديتح بدر، ؤ، المسلمن( من والمأر الانتقام 
واللمن(،الإسلام عل للقضاء أحد نحو حميعه 

وأراده اطه رسول مع الجموح بن عمرو ثوم لمة ٌوبمو الأنصار وخرج 
افهرسول فأتى افة. عيرك وقالوا! بنوم فمنعه الخهاد، ساحة إإِ، يحرج أن عمرو 
٠٢٠الشهادة،،.يرزقه اطه لعل، تدعوْ أن عليكم اردما فقال؛ شكوهم، يه 

٢(.٢ ٢ و)U/ (، ٢٨٧والهاية،،)م )ا'/«هأ-اهأ(،وارالداية النلأئ أعلام »سم ( )١ 
اشاء ثإن مسوردها نمة ءوله ممر؛ ابن ئال حيث، ( ٣٤٢)ء/ والهاية،، •البداية انفلر )٢( 

ومعونته^.وعونه وقوته الثه بحول دللثط إل انتهينا إذا 
اوةاعرى)ه/أأ(.أخرجهاليهنىز،)٣( 



ئئ^قٍ_^ٍ__^ءٍء____^ثئ
يقول!وهو حرج ثم سلاحه وحمل عظيأ فرحا عمرو فرح وهنا 

.'١؛ الحنة(( ل هذه بعرجتي أطأ لأرجوأن إق راواممه 
.٠" حانا(( أهل إل تردف ولا الشهادة، ارزقني اراللهم 
. ٠٢٠الحنة(( إل مشتاق واف أنا ٠١يقول! كان أنه وروي 

أيمن،أبا مولاه معه واصطحمب، الحهاد، احة إل أولاده مع عمرو وانطلق 
يقاتلونسلمة بنو وانمللق الفريقين، بين القتال وبدأ ملمة، بني حمؤع إل وانضم 
انفرّأحد — جعونة بن الأموي لقيه إذ ومحول يصول عمرو وبين،ا وثان، بصدق 

ففازأحرى بقربة خلادآ ابنه عاجل ثم مهيدأ، فقتل بسيفه وصربه المشركين" 
المشركين،أحد قتله فقد الحموح بن عمرو مول أيمن أبو وأما أيضا، بالشهادة 

ُُُمولاه. هع الشهداء بركما ولحق 
بنعمرو زوج ءمرو~ بن عبداف بنتا هند وجاءت المعركة وانتهتا 

ُ بنعبداف وأحيها وولدها زوجها ْع أحد غزوة حضرت قد وكانتا الحموح— 
الصابرةالمجاهدة وحملتهم والأخ، والوليرى الزوج وامتشهد حرام، بن عمرو 

لعنها اف رضي الومن؛ن أم عائشة ولقيتها المدينة نحو وامحهت، بعثرها، عل 
وراءك((؟قإ الخير عندك ١٠لها! فقالت المدينة، طريق 

)ا(اأّدالغاة(ا)مآ/ه•؟(.

(•٤٦٦ / الخوزي)١ لأبن الصفوة" صفة  ١١)٣( 
ابنهشام(ا)'آ/ا-أا(.)؛(ارمثرة 

(.٣٤• )Y/ ،رالإصابة(( انفلر كذص أحد ل نتل الدى خلادآ ابيجا تعني )٥( 



واتحدحللُأُ، يعده مصية وكل فصالح، الله رسول أما حجرا، هند! فقالت، 
أشؤكش حمأ بماليإ ز بنيهم َكمرثمأ ٢^■؛-< أثل محوي ؤ شهداء الومن^ن من اف 

ه]الأحزاب:هأ:ا"'^طاو\لآجىاشمثاي 
الذينمن وكان النهاية، شرف، عنه( اممه )رصي الجموح ين عمرو نال وهكذا 

يقول!كان حيث، الإسلام، فيها دخل التي الأول اللحظة منذ ض هم أنفباعوا 
ارهنن ماممه تنقذ وأمفى ما مماض إل وب أت

هبنماته عليى وأثن
اؤكتنالخدد عبحاته ف

ظالمةل ت كند وقاق د ه

ذاالقبب، ثد بعذق وأنق
ةظالمق ك أهالدت، كد فق

ةفلتذي البزاك أري__د 

تارهوأسرام الحه إلي
درارهومياء الر وقهل

ارهوأحجاة منمأ حلي

ارمعن ومذاك ين، ن ملُم 
بمقدارهذاك تدارك 

داره"'ق اممه ■اورة  ءد

كذللئ،الثهيد حرام بن عمرو بن ءL٠ادJبم صاحبه ْع أحد ل عمرو دفن وقد 
كانالسيل أن ذللئ، كرامة، لهيا حدثت، وقد متهاحبينُْ'، كانا لأميا واحد، ؛ر قق 
بالأمسماتا كانيا يتعثرا لر فوحدا مكانميا، من لييا عنه،ا فحفر قثرهما، حرب، قد 

رآ(اظر»اسواصة«ر؛/اثك
الرأس.مزخرة س الأذس بض ما : افذال )٣( 
»حياةاكحاة«)ا/أأأ(.)؛(

(.٤٢)إ/ واليجاين" انظر»الداية )٥( 



• ٠١'نة ّوأربعون ت عنهإ حفر ويوم أحد يوم يين( ولكن 
العفلمة،الواقف مليئة الإسلام قلل ق الخموح بن عمرو حياة لكنت لقد 

فإنيرجوه، ما له محقق أن آعال~ ~ اف نال ونحن ؤيرجوها، للجنة يعمل ولكن 
عمروشأن ل الحر جاء وبذلك عملا، أحن من أجر يضع لا وجل- -عز اف 

الحمؤحين عمرو أش قال! قتادة، أن حديشآ من ٠ منيه ق أحمل أخؤج فقد ه نف
أقتل،حتى افه سبيل ق قاتلتر إن أرأيت افه! رسول يا فقال؛ اممه. رسول إل 

افه!رسول فقال عرجاء" رجله ولكنت الحنة؟— ق صحيحة هذه 

رركأنفقال: ه اف رسول فمئ له. ومول أحيه وابن هو أحد يوم فل ر'نممرا• 
وبمولاهماحإ ه الله رسول قامر • ١^^١١ ق صحيحة هذْ برجلك تمئى إلك أنظر 

واحل.قر ق يجعلوا 

انفلرافحبإستادصحح، الكرى الهلبقات سعدل وابن المومحلل، ل مالك ءأحرجه )١( 
الارى«)'آ/آاآ(.



ماثكدر،دان

،ثأحدالشهيار

يملكهما كل وقدم روحه بذل والذي الصحابة، كبار أحد مع ١^؛)، نحن 
والدالخزرجي، الأنصاري عبيد بن منان بن مالك هو ذلكم الدين، هدا لأحل 

لازمالذي الخدريُاُ، معيد أب بكنية المشهور ماللئ،، بن سعد الكريم المحابيب 
.حديثاُأُ وألم، ومائة عنه وروى اممه رمحول، 

أسلمتاالجارية.. الأنصاري قيس عمروين بنتا أنيسة منان بن مالائ١ وزوج 
■ ٠٢^^'النه رسول وبايعت 

.المي إل جاءت أما الحد ق ذكرها حاء ابنته، مالائا بنتا والفريعة 

٦(.٤ ٩ للحاكم)م الببحين« عل ءالمتدرك انخلر )١( 
(.١٧٢اولأءاا)م أعلام )آ(اظر»سر 

(.٥٢٢)U/ و٤(، ٢ ١ )A/ مى« الطبقات » انظر )٣( 



٣

أبقواله أعبد محللب ل حرج زوجها فإن خدرة، بتي ق أهالها إل ترجع أن تسأله 
أن. افه رمول فالت قالتات فقتلوه، لحقهم القدوم بهلرف كان إذا حتى 

رمولفقال نفقة. ولا يمالكه مكنا ل يترك ز زوجي فإن أهل إل أرجع 
ناداقالمجد ق أو الحجرة ل كنتخ إذا حتى فانصرفت قالتا! نعم. ه! اف 

علهفرددُتخ قالت،: قلمتج؟ كيمح فقال: له، قويين، ي أمر أو اف. رسول 
الكتاب،يبلغ حنني بنتك ل امكثي قال• زوجي، ثان من له ذكرمحتط الي القصة 
؛.١٠الحديث، وعنرآؤ. أشهر أربعة قه فاعتدداتا قالت،: أجله، 

.حجرا'،ابن ذكرهما وكبنة، زينس، كدللث، النا١ت٠ من مسنان بن ولالانح 

ذكريدرّون وكانوا ني، فلمهور عن الهوت• من يسمع سنان بن ماللق، وكان 
المدينة،إل ومهاجره واسمه صنته أبناءهم ويعلمون كتبهم، ق ه اف رسول 

لولدهذللثح يذكر وكان افه.، رسول ملامح سنان بن ماللثط نفس ل فاستقرلتا 
عبدبني جنت، يقول: مسنان بن ماللث، أبي ممعنن، معيل: أبو يقول سعيد، أبي( 

يوشعمعت، قالحرب— من هدنة ق يومئذ ونحن فيهم— لأنحل.'ثف يوما الأشهل 
•الخرم من تترج أحمد له يقال سم، حروج أقلل يقول؛ التهودي 

صفته؟ما به: كالمتهزيء الأسهل ثعلبة بن حليفة له فقال 

الثملة،يلبس حمرة، عينيه 3، يالعلويل، ولا بالقصر ليس رجل يوشع؛ قال 
مهاجره.البلد وهذا عاتقه، عل سيفه الحإر، ويركب 

مماأتءج.ِ_ا يومئن. وأنا خدرة، بني قومى إل فخرحت، سنان: بن ماللن، قال 

\]ز>وذي.'قال زوجها، عنها التو3، تعتد أين جاء ما باب الهللاق،، كتاب نر الترمذي( أخرجه )١( 
صحيح.حن حديث هدا 

(.٩٢/٨(،و)٦٧٩/٧)٢(اظر٠رالإصاة«)



محمحمحنيكلئ؛ 
هذا.يقولون يثرب تيود كل وحده؟! هذا يقول ويوشع يقول! رحلا فأسمع قال، 

بتيجئت حتى فخرجت ستازت بن مالك أي قال سعاست أبو يقول ثم 
محللعقد اليهودي! ؛اءلا بن الزبئر فقال ه، الني فتذاكروا حمعا، فأجد قريظة، 

أحمدإلا أحد يبق ولر ومحلهوره، نبي بخروج إلا يطلع ا الذي الأحمر الكوكب 
. ٠١'ه مهاجر وهذا 

بنمالك الإيإن حق به آمن من صمن من كان المدينة و. المي قدم ولما 
ينسىلن موقفا أبيه مع له التاريخ سجل والذي سعيد، أبو الصغثر وابنه سنان 
أحديوم ررعرمحت، يقول! حيث ه نفسعيد أبو رواه ما وهو الرمان، طال مهإ 
اممه،رسول يا ويقول! بيدي ياخذ أي فجعل عشرة، ثلايث، ابن وأنا ه النتي عل 

رررده،قال! ثم ويموبه الفلر ل يصعد . اش نبي وجعل العظامُأ؛! عتل إنه 
. ٠٢٠فرذف« 

المجالله يفح ل؛ لأنه عليه، بائيان والألم؛ والخرز الصبي رجمر وهكذا 
وزيدزيد، بن أسامة مثل! الصغار من عدد معه وكان سنه صغر ثم—، بللجهاد 

وءثرهمُ'*•صر وابن أرقم بن 
الذينالصغار، هؤلاء قلوب عل سيطرت التي الحالية الإيإنية الروح إما 

توقوهكذا وحده — تعال افه— من إلا الخوفج وعدم والإقدام الشجاعة تعلموا 
المواقف.وأشد الفلروف أحللث، ق العفليمة مارها للأبناء الإسلامية التربية 

٣(.٠ ٩ كيلك)؟/ »اسا( وانظرمن (، ٢٦٧)؟/ دالنهابة" ارالداية )١( 
قتل.مادة  ١٩٢٩ص المحيطءء راالقامرس انفلر العظام، أوكامل صخي؛ أي )٢( 
٢(.٠ • / )١ الزرئف« »ثرح وانظر (، ١  ٦٩)ّآ/ الملأء« أعلام »ّم )٣( 

(.٦٦/٣النثوة))؛(انظرالمرة 



١ ٠٠

عنوالدظع الخهاد، عشق عل أبناءهم يربوا أن حميعآ، للناس درس هذا 
الأبيشتري أن بأس ولا ذلك، يفعلون الصحابة كان كإ الإسلام حياض 
ؤيغرسبندقية، أو رثاش ثكل عل التي الألعاب س محموعة الذكور لأولاده 

لرخصية الروح لبذل بالاستعداد إلا تكون لا اللْين أمحاد استعادة أن فيهم 
أثناءالصغار الصبيان س لمجمومة المدهش الموقف ذلك يعجبني وهنا اش، سيل 

اطر،يالمنعم اطر، يالمية قرندبابة هاحموا لما الشام لبلاد الفرنسي الاحتلال 
القصف،عن توقفت الصغار أولئك علاها فلمإ وتدمر، تقصف، الدبابة وكانت 
الحلوى!س قطعا لهم وقدم مبتسآ، محثئه ص الخندي وحرج 

الدفاعق الحاسة وامتدت عظيمة ببهلولأت لمون المقام أحد غزوة ول 
بنمالك، بينهم س كان الصحابة، س ثلة حوله اجتمع حبنا افه. رسول عن 

إلفتقدم ه الله رسول وجنة س ييل الدم رأى حينا عنه( اف )رصي سنان 
٠.٠ وابتلعه الشريفة وجنتيه عل س الدم ومص عنه( الله النبي)رصي 

سنانبن عراب فاعترضه المثرين، مجاهدة ليكمل سنان بن مالك انطلق ثم 
ين،ولر بالغا، جرحا فجرحه بسيفه وصربه المثركين~ فرسان أحد الكنانر— 

عنه(.الله نهيدأ)رصي نحبه قفى حتى طويلا وقتا 
أنبعد وجل— عز — الله إل أحل. ل الشهيل. سنان بن ماللث، يمضي وهكذا 

وانمر.بالدروس مليثة والتضحية، بالحهاد خiلة حياة ترلث؟ 

والإصاة(، ٣٦٦)U/ ونح (،  ١٨٧)؛/ للقرطبي القرآن" لأحكام »الخاْع انفلر 
أنه:»_ّرْ انبي فقال وأضاف: ( ١٦٥ مدركه)T/ ق الحاكم وأخرجه ( ٧٢٧)ه/ 

علالتلخص ل الدهي عقب وقد سنان" بن مالك إل فلينظر دمي حالط س إل ينظر 
مظلم.إسناده فقال: ذللث، 



لهوالشهيد عامل، عمل يضع لا —تعال" اممه لأن مدى عمله يفع ولن 
ءنسبمولا ؤ يقول! —سبحانه" واف لا، كيف وحل— عز — اش عند عظيمة مكانة 

آقه«اتانهم مح\ن^١ يذفون ربهم عند لماء بق أمويآ سليلآق ق ٥^^ أتن؛ن 
همولأ عثؤم حوف ألا "ثنيهم ثن مم ثحتإ أم آئ؛?؛ ويمتنثمون يقلي•، ين 

هآلنومحمحا لر بجح لا أذة وأف ائه ب؛و، معمت نتثرين م. 
لألعمان:ا<آ-ا-الأا[.



٧

سسدنص

الجاصالداعية 

إرهاصاتبدأت حين وبيوما وأموالها أنديتها ق عابثة لاهية مكة كانت 
الأفق.ق تبدو )الإسلام( الحد.يد الدين 

حلال،أو بحرام تحفل تعد ر التي الاجتاعية العلاقات مفنلءآت كان ثيء كل 
مظلوم.أو صعيف بحق تكترث ولا 

لهمفليس المساكين الضعفاء أما والقوة. والعتجهية التعمب شرعة الشرعة! 
والأنين،الهتاعق إلا لهم ليس يل حيلة ولا رأى ولا صوت المجتمع ذا هق 

ويسفاكونبالحرام، ويتاجرون يالبامحلل، الناس أموال يأكلون سائرون! والأقوياء 
نعاماممتثيبت، ق حهدأ يالون ولا الله، حرمات ويتحلون الأبرياء، دم 

الباغية.وسيتلرمم 

علهؤلاء مع يتآمرون حولهم، من بممر يتلاعبون ت يثرب 3، واليهود 
الضغائنتثور كيف، يعيل. من ويفرحون هؤلاء، عل أولئلث، وثمحرصون أولئان،، 



فيلجوونأمورهم، الناس ؤيتنانع والأبعدون، والإخوة الأقوياء ؤيقتتل والأحقاد، 
ارموقالكان لهم يكون وهكذا والعون، النصرة أو السورة ءلالييرن إليهم 

الناس،أموال، ؤيأخذون وأوصاهم، الناس عقائد ل تسري أن لمومهم ومحققون 
ذلك،تسود كانتا التي للعمدة مفلهرأ كان ذلك، كل استغلال(، أيإ وستعلونما 

.٠١٠اككلئ، الخع 
المليشذللئ، مثل يوم كل ؤيسبمع يرى عنه( افه )رصي عمثر بن وكان 

أصنام،ت تافهة عقائد من فيها ما بكل حوله والحاهلية الفإالم، والعناد الأحرف، 
تتحرك.ولا تنهلق لا ومعبودايت، 

والمال،.والخام الملمهنان من بملك، ما بقدر إلا كرامة ولا له هبمة لا والإنسان 
فأيةالتمكثر، أو العقل وليس المجتمع ق يتحكإن اللذان هما والتليثن والتحمس_ا 

التيالعقياJة لهذه قيمة وأية العبودان،؟ لهذه قيمة وأية الحتقدارتا؟ هذه لكل قيمة 
العاداتؤلهذه قيمة وأية لرغباتلئ،؟! ومحلما للث، محلو ما حب وندل فيها تغؤ 

والرع،اء؟إالمادة أهواء حبط وتتبدل، تتغثر دامت، ما المجتمع ق والأعراف 
نمىق محقر وكانت، كبثرة، اولأيتج تذهنه ق تثثر كانت، الأمور هذه كل 

والتعبثر.التفكثر من عميقة أحاديي النعم الشانم، الفتى 
وغد١تإممرآ، الكعبة عن تبعد ولا الصفا يجانب، تقوم الأرقم دار وكانت، 

محتمعونالأوائل، ال٠ار، المنجمع ومركز دعوته، ومنْللمق الأول، الإسلام بيتا 
النهرسول يد عل الخالدة الإسلامية الدعرة ومنهج الإيإن دروس ؤيتلقون فيها، 
منتهاه،غنيمة ولا رعناء، عصبية محمعهم لر مؤمنون، صفوة محتمع وفيها ^^، 
وبلالوعنان وعل، بكر أبو بهم الأرصى، مصالح من بعيدة أو قرية مصلحة ولا 

بربغش.حن محمد الجاهاوت الداعية عم2ر بن مصعب 



وعلأحمض، عنهم الله رمحي وصهيب وأبوحميدْ وطلحة والزبثر ياسر بن وعار 
نفوسهموق والأمل، الحياة ابتسامة محياهم وق النور، من مسحة وجوههم 

•ُ ُ والحق الرضوان طمأنينة 
قومحاهدأ وداعيا، جنديآ منهم، واحدآ ليآكون عمجر بن مصعبا ودخل 

عمر.بن مصعبا قرص بفتى الكرام والصحابة ه الرسول واسبشر الله، سيل 
إليدعو الله رسول أن بلغه لما عمتر بن مصعبا أن المرة ق جاء 
فكتموحرج به، وصدق فأسلم، عليه لحل الأرقم أبي( بن الأرقم دار ق الإسلام 
سرآرآ،.س افه رسول إل نحتلفط وكان وقومه، أمه من خوفا إسلامه 

قالحبشة إل هاجر وأنه خاصة الإسلام، ق للدخول الا؛قين من وكان 
إظهارمن الثانية المنة وهي النبوة، من حمس سنة ؤٍ( كان٠نا التي الأول الهجرة 

.٠٣الدعوة'

الشظفموثرأ فها يعيش كان التي الوارفة النعمة من مصٌآا وخرج 
يومأ،يأكل الثياب، أخشن مرتديا إلا يرى لا المعطر التأني( الفتى وأصبح والفاقة.. 

آخرانا إنمنه جعيتط قد كاستs العقيل.ة مو بالتأنمة روحه ولكن أياما، ومحؤع 
قمهمة لأعظم ه الرسول اختاره ، وآنئل. روعة.. والأنفس لأ، جلا الأعز يملأ 

المدينة.إل سفيره يكون أن حينهات 
لمافقال! الأنصار! ليفقه المدينة إل بعثه ه اف رسول أن معد ابن روى 

أري،الأنصار، دور j الإسلام وفشا عثرا؛ ارالاثنا الأول العمة أهل انصرف 

المابق.المرجع ( )١ 
)آ(اظرررالإصابة«)أ/*اآا(.

ازبق.المرجع )٣( 



محبئمحءحن 
قيفقهنا ا إلينابعث كتابا! إليه وكتبت ه اممه رسول إل رجلا الأمار 

الله)رصي عمنر بن مصعب ه اممه رمول إليهم فبحث القرآن. ويقرننا الدين، 
وقبائلهمدورهم ق الأنصار ياق وكان زرارة، بن أمعد عل فنزل فقل.م، عنه(، 

ظهرحتى والرجلان الرحل لم فيالقرآن، عليهم ؤيقرأ الإسلام، إل فيدعوهم 
كالهاُأر.الأنصار دور ق وفشا الإسلام 

رسولإل فكتب ؤيعلمهم، القرآن الحوال أهل يقريء عمثر بن مصعب، وكان 
فيهمحهر الذي اليوم من رءانظر إليه• وكتب له، فأذن ، ٢٠٢بجتع أن تاذنه يه الله 

إيهم«ُ".واحئي، بركتن، فيه افه إل فازدلف، الشص زالت، فإذا لتهم، اليهود 
رجلا،عشر اثنا وهم حيثمة، بن سعد دار ق عمثر بن مصعمت، -بم فجمع 

الإسلامق ثغ من أول فهو شاة، إلا يومتذ لهم ذبح وما 
استشهاده:

أحسالإسلامية، للدعو؛ كبير بانتصار الكيرى بدر عروة انتهاء بعد 
اللهرسول لحرب فاجتمعوا ومتز، تتحرك بدأُت، الخاهلية جن-ور أن المشركون 
منوعدد مكة، وأحابيش قريش من الحديدة القوة وئلفتv الدعوة، ومقاومة 

الركوبودواب والسلاح والمتلع المال الأثرياء وقدم تبامة، وأهل كنانة قبائل 
يمروا،لا حتى الظعن ومعهم مقاتل، آلاف ثلاثة يلغ ير جيش تكون حتى 

للقاءبالخروج أكثرهم فأثار الصحابة فاستشار بخروجهم الله رسول وعلم 
أحد،جبل عند التقى؛المنركين حتى المسالمان جيش وسار المدينة، "حارج العدو 

١(. D٨٨/ و (، ١ ٥ ٦ و)م/ (، ١ ٤ ٩ والهاية")T/ ءالداة انظر )١( 
(.١١٨/٣سعد)ابن )آ(أحرجه 

الر->عالض.)٣( 



ئئئمحمحمحك 
الإسلامعل القضاء تريد وفأرها وغيظها وحقدها طاقاما بكل قريش وجاءت 

وراءهمالنوة وكانت بدر، ق لقتلاها ر ونتأ كرامتها ترد ولكي 
وهاعناسهم، والحقد الثأر ويدين الرجال ونحمن القتال، عل ومحرصن ينشدن، 

القتالعل وقمصن الدفوف عل يضرين الحيس بقية ْع عسة ينت هند هي 
وغيرهماللواء أصحاب الدار عبد بتي محمسات وينشدن 

ارالأديحماة ويهأ الدار عبد بتي ونيا 
ثاربكل صربا 

ارقالنمونفرش نعانق تقبلوا إن 

غثروامق'ا؛فراقا نفارق أوتدبروا 
لمينالمجيش نزل بينإ الوادي، ثشر عل المدينة مقابل المشركين جيش ونزل 

أحد،إل وعكره ظهره فجعل الحبل، إل الوادي عدوة ل أحد، من لشعب اق 
جيشعن الخيل ينفحوا أن خمسون— وعددهم الرماة— الله رسول أمر يم 

الخيلارانضح جبثرت بن عبدالنه لرئيسهم وقال حالفهم، من يأتوا لا حتى المسلمين 
مننونين لا مكانلث،، فاثبت، أوعلمينا، لنا كانت، إن حلمنا، من يأتوننا لا يالتبل عنا 

عمثرُ^".بن ممعن، إل اللواء لغ ثم قثلكاا''ُ، 
حسنا،بلاء أحد— معركة المعركة— هده ق عنه( الله )رصي مصعس، أبل وقد 

وظلمحمله، الذي الحق لواء وعن عقيدته عن دفاعا الأيهلمال المؤمنين قتال وقاتل 

(.٤  ٧٩/ ١ ) واللوكاا الأمم ارتار١ح وانظر (، ١٦)؛/والنهاية،ا اراJداية ( ١ ) 
لهإن والنهاية البداية ق كثير ابن وقال ( ١ ٢ ٦ أ/ ) السان،؛ ااحاْع ق الطري أحرجه )٢( 

.( ١ ٠ / ٤ ) الصحيحين ل شاهدأ 
(.١٥(،و)ة/٣١٢٧(،و)r/٢٦٠»البدايةواوهاية«)م/ )٣(انظر 



الدحجينيلقى رسولها، وعن يعوما عن تدافع ظالتا الي المؤمنة الملة ُين مصعب 
كلبأنمهم يقدفون الدين الخافيين ويدغ وجسده، بسيفه وينافح فريش من 

وهجومالرماة نزول بعد بالمسالمين وفتكا صربا المشركون وامال اف.، رمول 
يمسكهعاليآ، عاليآ القوية باليد اللوام وبقي الخلف، من والشركين الفرمان 
يقيهج^، اف رسول وعن عنه ؤينافح بالروح، ؤيفديه وثبات، بقوة مصعب 

ثمنمسه

يدهفضرب مصعب، عل فشد قمئة ابن وأقبل نحواللواء، المشركون وتداير 
*ه ألرسأءل قملُ ين حلتا قد رسول إلا محتد وما ؤ حتف ومصعب فقعلحها، اليمني 

فقهلعها،اليسرى يده اللاان فضرب يقع، لا حتى اليرى بيده اللواء أحد ثم 
بالرمحالثالثة عليه اللاران حمل ثم صدره، إل بعضديه وصمه اللواء عل فحنا 

رحلانفابتدره اللواء، ومضل الأرض عل مصعبا ووقع الرمح، واندقا فأزفذْ، 
أحوعمثر- بن الروم وأبو حرملة- بن معد بن مويهل الدار- عد بني من 

حينالدينة به دخل حتى يده ل يزل فلم عمثر، ين الروم أبو فأحده مصعباا، 
السالموزرآ،.انصرف 

رسول»وقفا قال: عمم بن عبيد عن معلر، بن وما عن الأثتر ابن روى 
وكانشهيدآ، أحد يوم وجهه عل ، منجعفوهو عمبمر بن مصعبا عل الله. 

ماصدمأ يحال آل«و؛ناث ؤآس الله رسول فقال الله.، لواءرسول صاحب، 

(.٣٢/٤)١(»اسوالهاة«)

أعلامسبر وال (، ٦٩)y/ حياط® بن حليفة وااتاراح ٢(، ٠ والهاية،؛)ة/ انفلر؛؛البداية )٢( 
مهاقمة ؛رسوبمل ول: لزاما ( ١٢٠امى«)"Y/و؛رالطقات (، ١ ٤ ٨ / الملأء«)١ 

الإصابة،(.ل ترجته ل انفلوها دعابة، 



محمحهقٍٍدسٍحئن
لالآ-ءزاب:ب ءبمحثثءتييمشبمئظزط1ثلأشلأ أئمءديسهإثن ئهدؤإ 

أقبلثم القيامة® يوم اش عند شهداء أنكم عليكم يشهد افه رسول إن [، ٢٣
نمىفوالدي عليهم، وسلموا فروروهم، ائتوهم الناس، ررأبما فقال! الناس عل 
السلام®'**.عله ردوا إلا القيامة يوم إل أحد عليهم يسلم لا بيده 

رضاءيوثرون لن سقتها الإسلام، ظل ق الطيبة الحياة مصعّ_،.. حياة تلك 
اممه.دعوة ويرتفون اممه، 

والوعي،والصدق والتضحية، النهج، ق للدعاة مثلا تبقى م التي الحياة 
طريقه"؛.ق والشر به الأسوة حميعا والمسلمن يرزقني أن وجل عر المول سائلا 

الهيثميذكره والحديث )؛/U'؛،A•؛(، الأنثر لابن الصحاة® معرفة ق الغابة ررأسبمد ( )١ 
صعقهحري الأثبلال أبو وفيه الكم ق اكلبحازا رواه وءالت ٦{، ٠ االجمع<ا)T/ >ق 

قطيّالدار 
سابق.مر-؛ع الجاهلء الداعية عمبمر بن لامصاءب )٢( 



>،هاء

حرامعصوبن بن ساض 
ظاإيلاثلأس

ررمااحد! استشهد ه،u النبي فته قال الذي الشهيد الصحاي مع الأن نقف 
.٠١٠رءعتموه،ا حتى يأجنحتها تظلله اللائكة زالت 

كعببن حرام بن عمرو بن عبدالنه عبداف! بن جابر والد إخوة يا هو ذلكم 
بنجشم بن ساردة بن أسد بن عل بن سعد بن سلمة بن كعب بن غنم ابن 

بأحدواستشهد يدرأ سهد العقبة، ليلة القباء أحد السلمي، الأنصاري الخزرج 
سياق•كا 

إسلامه:قصة 

الإسلامعل اممه رسول بايعوا يوم الحقثة ل تقرأ السبحين مع عبداض كان 
بمصروأحبمروه الإسلام إل يعوم ^ بحد، يسلم إ مشركا كان ولكنه والحهاد، 

فاسلم.للأسلأم صدره الله شرح وعندئد سركه، عل وهو ~ مامحت، إذا المشرك 

.تعال~ — الله ثاء إن قريبا نحرمحه سياق 



أيامأوسط العقبة الله رسول واعدنا عنه(ث الله )رصي مالك بن كعب قال 
جابر،والد حرام عمروبن بن عبدالله ومعنا لليعة، رحلا سبعون ونحن التشريق 

علتموت أن بك لرعب إنا والله جابر، أبا يا له! وقلنا غأحذناه شركه، لحل ؤإنه 
بتوحيدهيامر رصولأ بعث قد الله ؤإن حطبا، غدأ النار لهذه فتكون عليه، أنت، ما 

فاسلم،للبيعة، الله رسول واعدنا وقد قوملن،، من رحال أملم وقد وعبادته، 
نقيبا.فكان معنا وحضر ثيابه، وطهر 

—تحال — الله يريد محلصا صادقا الإسلام ق حرام بن عبدالله دخل وهكذا 
مواقفهمأثبتوا الدين الكبار الإسلام حنود من جنديا بحق فكان الأحرة، والدار 

يثبتجمناسبة أول فكانت، الدين، هذا راية لريع الدووب باليمل الإسلام صرة نل 
إلووصلوا بدر إل الملمون حرج لما أنه روي فقد بدر يوم للأسلأم ولاءه فيها 

هذا،منزللث، مرل لقد الله، رسول يا عبدالله! قال بالمدينة بثر وهي قيا، ال
بينناكان حيث سلمة بني منزلا هذا إن به، وتفاءلت، أصحايلئه، فيه وءرصلئ، 

أصحابنا،هنا ها فحرصنا كان، ما اليهود— من جاعت وهم حيكة— أهل وبين 
إلمرنا نم السلاح، حمل عن صغر من ورددنا السلاح، يطيق من كل فأجزنا 

ثيودسائر لنا فن.لتؤ شئنا كيف، فقتلناهم يومثد كانوا تهود أعز وهم حيكة حول 
• ٠١٠منهم عينك افه فيفر يثر وقر نحن نلتقي أن اممه رسول أرجويا وأنا اليوم، إل 

اللهنصر حتى ه الإسلام ورسول للأملأم ولاءه عبداممه أثستؤ يدر وق 
عاد،من مع المدينة إل حرام ين عمرو بن عبدالله عاد ثم عدوه، وأخزى عبده 

أحمدرواه ال؛ ون( ٤٣)آ"/ الزوائد٠ امحمع ق ة هلويلرواية ضمن الهيثمي ذكره 
،إع،بالصرح وفد إمححاق ابن غبر المحح أحمل-رحال ورجال بنحوه والطراف 

(.٨٨/ ١ )٩ الكبير الطيران ومعجم ( ٤٦١)م/ أحمد ند موانظر 



مح؛محمح؛خ
أحد،ل الخهادية حياته استأنف ثم وأخواته، أهاله عند حايرأ ابنه ترك قد وكان 

فيها.شهيدأ حعاله بأن وحل— عز اش— شرفه التي الوقعة 
منألف ق هؤ اف رٌمولا وحرج أحد، ق المشركين لملاقاة لمون المواستعد 

ايافقثن--رأس لول، مبن أئ بن عداممه الخزرج بني من معه وحرج الصحابة، 
نقتلعلام الغاليان، وأطاع عصان لقد لخعإءتهت وقال، ا،لدينة، ق البقاء رأيه وكان 

المنافقينمن ولحعاعته له انبمرى وهنا الثالث،، يلغ الحيس من بفريق انحاز نم 
تمنعوهأن له شرطتم وما ونبيكم ودينكم الله ررأذكركم حرام بن عمرو بن عبداممة 

آآ.اءكم ونوأولادكم أنفكم مته تمنحون مما 
جابرأبا يا أطعتني ولثن قتال، بينهم يكون أرى ما أبيأ! بن ءبل.اش فقال 
وقدمديتنا، ل ناصروه ونحن رجعوا، قد والحجى الرأي أهل فإن لترجعن، 

الغاليان.إلاطواعية فأبى بالرأي عاليه حالفاوأ-ثرت، 
اض،أعداء اف ارأبعدكم قال: عنهم الانصراف إلا وأبوا عاليه استعصوا قاليا 

٠٠١٠ن؛يه« محكم اض يغني ف

ياثموأأفية ولتعلم ؤ الكريمة: الأية هد0 نزلت، المنافقين زعيم رجؤع وُع 
لاسهأتثاك نم ز ه١لوأ آوآط سيأش ثتوأؤ، شاؤأ كم زنث 

آعلميأق، هؤ؟وم ؤا ؤث( ما أيومهم بمولوث يمم أيرب، يد.يز إبم؛ئر 
.٠٢٠[١٦٧يDJ،صران: ،؛١ثةق1زن 

و»اورة(، ٤ ٢ ٦ / )١ ممر لأبن العفليم، القرآن و»ضر (، ١٦٨اوان«)؛/»حامع اظر )١( 
(.١٠)إ/١^١، 

(.٤٢٦ممر)ا/ لأبن العظم« ثرالقرآن ارتفوانفلر )٢( 



سفيانْع والتقى الأرهلال قتال يقاتل عبداش سر فانل أحد ق العركة وبدأت 
قفاصايه بسيفه سفيان فقربه المشركين، فرسان أحد السلمي، نص عبد ابن 

الطاهره'ا'،بدمائه مضرجا شهيدأ إثره عل مقتل كبيرا، جرحا فجرحه وجهه، 
شهيدص.أول وكان 

وجههعن يكثف فجعل أحد، ق أبيه لقتل عنه( اممه )رصي جابر ناثر وقد 
الوهو ينهوش ه اف رمول أصحاب وجعل عنه(ت اممه )رصي يقول ويبكي، 
زالتما تبكيه، لا أو ارتبكيه ه•' الك، فقال بكيه، عمتي وجعلت ينهاف، 

.٠٣٠رفعتموه،؛ حتى تظلله؛اجن«حتها الملائكة 

أنهجاء كا يتغير، لر حلويلة فترة بقي جده أن عثداض قمة ق العجيب ومن 
قدوعبداش نمرتان، علميهما فإذا ءنه،ا، السيل حفر الجموح بن وعمرو هو 

فردت،الدم، فانبعث، يده، فاميطتخ جرحه، عل فيده وجهه، ل جرح أصابه 
الدم.فكن 

ذلل-،وبتن ميء، حاله من تغير وما نائم، كانه حفرته، ق أي فرأيت جابر• قال 
٠".يتثنون رطايا وأخرجوا آخر، مكان إل فحولا سنة، وأربعون محتا 

ابنهرواه ما حرام~ بن عمرو بن عثداش الخليل— المحايير هدا منامنا ومن 
أباككلم اف أن أخثرك ارألأ ه.' اض رسول ل قال قال؛ عنهإ اش رمحي جابر 

أنألاكا أّةالت أعطالئح، سلي ء؛ديأ يا فقال؛ ، ^-v— حجا غير من —أي كفاحا 

(.٢٢٣الحاكم)م/)١(انفلرستدرك 
(.١٢٦ر٢(ا;غلر»سثرالنهداء«سملفص)

(.٢٤٧١(،و٠الا)١٢٤٤(،واJخارى)٢٩٨/٣أحمد))٣(أخرجه 
(.٣٢٦ا/اكلأئ) »سثرأعلام )٤( 



يرجعون.لا إليها أمم مني سق قد إنه فقال! ثانيا، فيك فأيتل الدنيا، إل تردف 
سخيلأقي فتلوأ أئن قصان ولا ؤ اف! فأنزل ورائي®• من ءا؛الح Jب١ يا قال• 
٠[١ ٦ ٩ عمران; ]آل ه بيدمون ربهم :؟ني• لنياء بل آموما  ٠.

أعإلهتبقى محوف الدي الإمحلأم شهيد حرام ثمن عمرو بن عبدالنه هو ذلكم 
اضوصدق الزمان، محنال مه،ا التاريخ "ميز ق ناصعة البهلولية ومواقفه الحهادية 

يمطرةم-هء ثنى من ؤنهم عقه أق ءنه-ددأ ما صدمأ لءال آلتفيه، ن مؤ 
مح]الأحزاب:"اآ[.ث؛ا؛دوتدغ 

٠الرمذى)أحرجه الهدث  لوالحاكم (؛ ٢٨٠ماجه)•بما(و)'وابن وحسنه؛ ٣(  ١٣
الذهى.ووافقه وصححه؛ ( ٢٠٤تدركه)ّآ/ م



مح؛محرمحآمح

٠

٩١٦؛
١٧

همايبن 

وعدهما قومه، سيد 

حتىالشريعة حياض عن دافعوا الدين الصادقن ا،لومنين أحد محاذ بن محي 
حياتم.من لحفلة أحر 

الأثهربالأوسي أبوعمروالأنصاري الشهيد، الكبثر 'راليد فقال! الدهى نحته 
.٠١٠ء بموته العرش اهتز الذي البدري، 

إسلامه؛قصة 

إحدىول حضر بن أميي صاحبه مع جالسا يوم ذات محاذ، بن معل كان 
بنممعّثا يدعى رجل عن بنبإ الحرث بن كح_، اسمه رجل جاءهما الحالسات 

الإسلام،إل يدعو وهو زرارة، بن أسعل- عل صيفا ونزل مكة، من جاء عمجر، 
ه.محمد بنبوة والإيإن 
لك،أبا لا حضر! بن لأميي محاذ بن معد قال كحب قاله ما مّمعا ولما 

»برأعلأماولأء«)ا/ا'ماآ(.;١( 



هغكيبيغآحإ 
وامهإفازجرهما صعفاءنا ليمها دارينا أتيا قد اللذين اارجلين هذين إل انطلق 

ابنهو ذلك، كفيتك علمت قد حيث متى زرارة بن أمعد لولا فإنه دارينا ياتتا أن 
رآه^ إليهإ، أقبل ثم حربته حفر بن أميي فأخذ مقدما، عليه أحد ولا حالتي 
فيه.افر فاصلوق حاءك، وقو قومه ممد ط! لمعي،! قال( زرارة بن أمعد 

أكلمه.يجلس إن مصعبات قال، 
إناعتزلانا ضعفاءنا؟ تفهان إلينا بكإ حاء ®ما فقال(! متشتا عليهإ فوقفج 

.حاجة١١بأنممكإ لكإ كاننتا 
كفاكرهته ؤإن قبلته، أمرأ رصستا فان فتسمع، ®أونحلس مصٌبا؛ له فقال( 

ما-كره((.عنك 

الإسلامعن محدِا فكلمه إليهإ، وجلس حربته ركز نم أنصمن،. ت قال( 
إشراقهل، يتكلم؛ أن قبل الإسلام وجهه ل لعرفتا وافه فقال(.' القرآن، عليه وقرأ 

قتدخلوا أن أردتم إذا تصنعون ، كيفوأجمحله! هذا أحن ما قال(؛ نم وتمهله، 
تمل،ثم الحق نهاية تشهد ثم ثوبلئه وتهلهر فتتهلهر، تغتل له؛ قالا الدين؟ هذا 

ورائيإن لهإ؛ قال، ثم ركعت؛ز(، فركع قام ثم الحق، نهاية وتشهد فاغتسل فقام 
بنمعد وهو الأن إليكإ وسارمحله قومه، من أحد عنه يتخلف ر اتبعكإ إن رجلي 
نفلرفلعا ناد-رم، ق جلوس وهم وقومه سعد إل ، وانصرفحربته أخذ ثم معاذ، 

الذيالوجه بغر أسيد جاءكم لقد بالله أحلفج قال(؛ مقبلا معاذ بن معد إليه 
عندكم.من ذهبا؛ه 
مافواليه الرجلن كلمت، قال(؛ فحلت(؟ ما سعد؛ له قال( المائي عل ، وقففلعا 

حارثةبني أن حدثن، وقد أحثستؤ، ما نفعل فقالا؛ وقد باسا، ح،ا رأيت 
ليحقروك،خاللث، ابن أنه عرفوا أمم وذللئج ليقتلوْ، زرارة بن أسعد إل خرجوا 



نثنلحي؛و؛؛ج؛؛ 
الحربةوأخذ حارثة، بني من له ذكر للذي مجوفا مبادرأ مغضبا معاذ بن سعد فقام 

مطمثنبنرآهما ٥!،^ إليه،ا حرج ثم شنئا، أغست، أراك ما وافه قال! ثم ده، يق 
يازرارة؛ بن لأسعد قال ثم متشتأ فوقف منهإ، يسمع أن أراد أسدأزنإ أن عرف 

دارنال أتغشانا هذا، منى رت ما القرابة من وبينك بيني ما لولا وافه أمامة، أبا 
؛عإكرْ؟إ

ؤإنقبلته، فيه رغبت، أمرأ رصين، فان مع فتتقعد أو مصيبا! له قال 
فعرصنوحلى، الحربة، ركر ثم أنصفت،، سحي! قال تكر0أ ما عنلثؤ عزلنا كرهته 

وجههق فعرفنا قالا! الزخرف، سورة أول من القرآن عليه وقرأ الإسلام، عليه 
أنتمإذا نمنحون كيف لهإ! قال ثم هله، ونإشراقه ل يتكلم أن قبل الإسلام 
فقامالحق، شهادة وتشهد وتطهر تغتل قالا! الدين؟ هذا ق ودخلتم أسلمتم 
نائيعائدأإل فأقل حربته أخذ ثم ركعتئن، ركع ثم الحق، شهادة وشهد فاغتسل 

إليكمرجع لقد بافه نحلفا قالوا! مقبلا قومه رآه فل،ا حض؛ر، بن أسند ومعه قومه 
عندكم.من به ذهبا الذي الوجه بغثر سعد 

قالوا!فيكم؟ أمري تحلمون كيف الأشهل، عبد بني يا قال! عليهم قف و^ 
حرامعئ ونسائكم رجالكم كلام فإن قال! نقيبة، وأيمننا رأيا وأفضلنا سيدنا 
إلاامرأة ولا رجل الأشهل عبد بني دار و أمي فإ ورسوله، بافه تزمنوا حتى 

ا.ر ومسلمة مسلأ 
الناسيدعوان عنده فأقاما زرارة، بن أسعد منزل إل وسعد مصعب ورحع 

لموزر".ماء ونرجال وفيها إلا الأنصار دور من دار نق لر حتى الإسلام، إل 

رااسوالهاة«)ّآ/«ها،اهذ)ا(

(.٤٢١»اسُت،اص«)آ/)٢( 



UT محمحهك؛خ
نصيبمن لكن والأنصار الهاجرين من وآخى ه الله رسول هاجر ولما 

الحراح.بن عامر أبوعبيدة المؤاخاة ق معاذ بن سعد 
فهوالفداء والخهاد التضحية ق عاليا مثالا عنه( اطه )رصي لكن ولقد 
ولرسوله.

بدرمحركة ق قريش كفار قتال سان ق الصحابة ه الرسول استشار وح؛ن 

برأيكتف لر افه. رسول أن بيد قريش- قتال ق رهمتهم عن المهاجرون عثر 
عنه(اممه )رصي محاذ بن سعد برز وهنا الأنصار، رأي يأخذ أن ورأى الهاجرين، 

رسوليا تريدنا لكأنك وافه له! فقال افه رسول ، IUjحلماالتي مقالته ليلقي 
هوبه جئت ما أن وسهدنا وصدقناك، بك آمنا قد سعدإ فقال ررأحلءا قال! افه، 

يافامض لك،، والتلماعق مع العل ومواثيقنا عهودنا ذلك عل وأعهليناك الحق، 
بناتلقى أن كره وما واحد، رجل منا نحلف ما محلمثا، فنحن أردت لما افه رسول 
بهتقر ما منا يريك الثة لعل اللقاء، عند صدق الحرب، ق لصر إنا غدأ، عدونا 

وأشرواررسثروا وقال! سعد بقول افه رسول فر اطة، بركة عل فر عينك، 
.٠١٠القوم® مصايع إل أنظر الأن لكان( وافه الهلائفتازا إحدى وءدزا ئد افه فان 

الخندق؛صوة 

أذلالتي، الغزوة تلك الخندق.. غزوة سعل. محاصها الي، الغروات أبرز من، 
رصيعائشة المؤمنين( أم لكنت وأهاله، الإسلام ونصر وأهله الخفر فيها تعال افه 
بنسعل- أم ولكنت المدينة، حصون أحرز من( ولكن حارثة، بنير حمس ؤ( عنها اغ 

وجوهؤ، نواهن. وله إسحاق،، ابن رواه (! ٢٦١)ّآ/ والهاية® اااول،اوة ؤ، كم ابن قال 
وغرهم.والنائي والبحارتم، أحمد، عنل. كشره، 



ثئئ

خرجتقد حديد من ليع وعليه معاذ بن سعد فمر ه، نفالحصن ق معها معاذ 
،!j^jوهو حربته يده ول أطرافه منه 

الأجلحان إذا الون بأس بلا ^١٠ الهيجا يلأ/طهد لسث، 
وافهمحي، أم يا ت عائشة ت، فقالأ-حررت،، وافه ففد بني الحق أمه! له فقالت، 

أصاب،حيث، عليه رروخفتج ت،! وقالهيُآُ، مما أمخ كاJتج معد ليع أف لوددت 
قطعمهم بالحرقة بن قيس ين حبان رماه حتى قليلا سعد محار إن وما منها< مهم ال

افهعرق سعد؛ له فقال، الحرقة، ابن وأنا خدها قال،؛ أصابه فلمإ الأكحل'م، منه 
منأبقيمت، كنت، إن اااللهم I قائلا افه ودعا يديه سعد رخ لم النار، ؤ، وجهاك 
رسولكآذوا قوم من أجاهد أن إئ أحم، قوم لا فانه لها فابقني سيئا قريس حرب 

لفاجعلها وبينهم بيننا الحرب، وصعتإ كنتؤ ؤإن اللهم وأخرجوه، وكذبوه، 
قريظة(("'.بمي من عني تقر حتى فني ولا شهادة، 

محعدوإصابة الخندق، ل العظيم الصر ماللق، بن كعما لما يصور وهنا 
فيقول(!

مينامحلدق صاد عبون نكحض وافه دأ أحممر لن
امنحربينوا أتزابإ وأحاروا سحمن مكة أهل م ؤيعل

المومنيناى مولافه وأن لئ، سريه لس لياطه بان 

ا(ض:خليندر«سمأءلأمالملأء«)ا/احأ(.
)أ(»سرأعلأمال~لأء«)ا/اهآ(.

أزرف،.لونه اليد ل عرق )٣( 
لوالعبر الدروس ذكر مع مفملة القصة وانغلر الغازي، ياب، ل البخاري أخرجه )٤( 

٠.٢ ٤ للمؤلف_إص التهداءا؛ »سر 



m

االقادرينر حياف إن ففاهأ معدا حموا تقتلفإما 
حالحيناللة مقامون تكات اطيبجنانه سيدخل

اخانبينحنايا يفلكم ;غدأ شري ٠٠غلا؛ م ردكد قإ ك
امتكْيار'آ'متحتهفكنتم يكم علهبت عاصف ريح ب

.افه رسول حثريل أتى حيث انتهت قد المعركة تكن لر الخندق غزوة بعد 
اللام!علميه جريل فقال نعم. قال! افه؟ رسول يا السلاح وصمت أوقد فقال! 

فإلقريظة بني إل باقر محمد يا يأمرك النه إن بعد، السلاح الملأتكة وضعت ما 
بتيز إلا العصر أحد لأُ'،يصلين ه! الله رسول وقال يبمم• فمرلزل إليهم عامد 

قريظة.

رايةعنه( اض )رصي طالب ابط بن عل( وحمل بالأم، الرسول. وصدع 
علقريغلة بنو يجرؤ ول؛ لمون، الموحاصرهم قريذإة، بتي حصون إل السلمان 
ولنمانعتهم غثر حمومم أن وأدركوا حهدوا فلمإ لمهم،، الملمواحهة الخروج 

الأوسمن لابة أبا إليهم يرسل أن . الرسول من طلبوا سينا، عنهم تغني 
إليهقام رأوه فلما حلمائهم، الأوس من لباية أبو وكان أم^"*؛، ق ليتمروْ 
علأينرلون سألوه، فلمإ لهم، رئي حتى بالبكاء والصبيان المساء وأحيى الرحال، 

)فل(.مادة  ٥١٢ص الصحاح محتار منهزمان، أي، فلأن ( )١ 
)كمه(.مادة  ١٦١٦ص المحيهل، القاموس انفلرت الأعمى، المتكمه! )٢( 
اووة«)إ/'ااأ(.رالمرة )٠١( 

كتابj( لم ومرالمطالوب الولال_ا صلاة باب الخوف، صلاة كتاب ل اJخارد٠ أحرجه ( ٤ ) 
وااالإحك_اماأ(، ١ ١ إ/ ) الأوطار(( >انٍل ل الحديث فقه وانغلمر بالغزو، الثائرة باب الخهاد 

لأ؛نحزم)م.ا،أ(ؤ



صظ^قءءء—s—ءء_ءءءءءءءحنن
لبابةأبو واعتبمر الذبح.. أنه يعني حلقه، إل بيده وأمار نعم، محمد؟ حكم 

قه نففربط المدينة، مجد أتى حتى فجاء للرسول.، خيانة هذه إشارته 
ونزلتوبته تعال افه قبل وقد عليه، افه يتوب حتى يفك ألا وحلف فيه، سارية 

لتظ ذرى آعمحا وءا"موث ؤ تعال؛ قوله فه 
[.١٠٢التوبة؛ل ه عمرحكيم أثت إف  ٢٠٢^؛ثزب 

علينزلوا أن رصوا أن إل ليلة وعشرين ا مخقريفلة بني حصار واستمر 
علينزلون أنم وأرسلوا حلفاوهم، الأوس أف لعلمهم معاذ بن سعد حكم 
لالله. رسول حأكمه فلعا معاذ، بن معد فيهم بجكم أف عل ه الرسول حكم 

رحلاوكان أدم، ص ومائة له وضعوا قد خمار عل فحملوه قومه أتاه قريظة بني 
أحنعمرو، أبا يا يقولون! وهم اف. رسول إل معه أبلوا ثم جيلا، حيأ 

 jقال:عله أكثروا فلما فيهم، لمن ذلك ولاك اف رسول فإن واليك، م
إلقومه س معه كان س بعض فرجع لائم، لومة اف ق تاحدْ لا أن عد لآن قد 

عنسحي، إلهم يصل أل بل قريظة بني رجال لهم فنص الأسهل، عبل بني دار 
رسولقال والمسلمن، الله. رسول إل محي انتهى فل،ا منه، سمعتا التي كلمته 

قدالله رسول إل عمرو، أبا يا فقالوا! إليه فقاموا سيدكم® إل رائوموا اننه.ؤ.' 
أنوميثاقه اممه عهد بدك عليكم معد: فقال فيهم، لتحكم مواليك أمر ولاك 

فيهاالتي ازحية ل ئهنا نن وعل قال: نعم، قالوا: حكمت؟! لما ضم الحكم 
ه:افه رسول فقال له؟ إحلالا ه الله رسول عن معرض وهو ه اممه رسول 
بيونالأموال، م وتقالرحال، يقتل أن لهم أحكم فإل معد: قال رانمم®، 

الملك®*".أوبحكم افه، بحكم ررحكمت هؤ•' افه رسول فقال اء، والنالذراري 

(.٠٣٨ ٤ رقم ١  ٢٣الفتح()U/الجاري)مع 



محمحمح؛؛2؛وا 
خنادقلهم حفرت حيث الديتة، سوق إل أرمالا اليهود سق وهكذا 

قفىوئا الكافرين، وخذل ا،لومنن تعال الله ونصر فيها، ولفتوا أعناقهم صربت 
انفجرأن لبث ما ثم خيمته إل رجع قريظة بتي ق عنه( الله معاذ)رصي بن سعد 

بيتناالحرب وصعت قد أنك أظن فإف ُُاللهم فمالت تحال، الله دعا حيث جرحه، 
فافجرهاوبينهم بيننا الحرب وصمن، قد كنت فإن المثرين( قريشآ وبينهم)يعني 

واجعل

ُ.ُشهيدا منه فإن الليالة نالك جرحه فانفجر دعاءه الله فاستجاب 

وجزاهجناته، فسيح وأمكنه وأرضاه، محاذ، بن معد عن تحال الله رضي 
المخلصن.عباده به محني ما خر وصدقه جهاده عن 

ه0ه

ءاهتزيقول! ه اش رسول سمعت نال! عنه النه ونحى جابر حديث من البخاري روى 
وسرورهاصبناره العرش رواراد؛اهتزاز حجرن ابن نال معاذ، بن سعا الوت العرش 
بالماتالأرض اهتزت ومنه له، اهتز عليه• قادم بقدوم فرح من لك يقال روحه، بقدوم 

رراهتز; بالقفل الحاكم عند عمر ابن حارين، من ذللئ، ووير وحنتح، احفرت إذا 
(.١٢٤)U/ الارى٠٠ ررفتح به" فرحا العرش 



٢٧

ب

ض

طاسابي جعفربن 
صحيححديث (( وحلمي حلمي ا أضبهي

أبوالمجاهدين علم المهر، المان الكباّر الممد طالب، أن بن جعمر إنه 
منافعبد بن هاشم بن المطلب عبد بن مناف عبد الثه رسول عم ابن عيداف، 

بعترعو من أّس وص طالب عو(ينأبي( أحو الهاشمي، نمي ابن 
حيثرعل وهم المسالمين فوال الدية، إل الخبنة من وهاجر الهجرتين، هاجر 

مؤتةغزوة جيش عل ه الله رسول، أمره ثم أشهرأ، يالمدينة فأقام أحدها، إثر 
لوءاتهُ".وافه وحزن كثثرآيفدومه اطه رسول سر وقد • الذمي قال فاستنهد 

لالدخول إل المساقين من جعفر كان الإسلام إل انمعوة بدأُت، وعندما 
انمين.هذا 

'آ(.أعلأمالملأءاا)ا/اُ،استر )١( 
ازبق.الرجع )٢( 



آمنمن عل قريس كفار أقبل يوم، يعد يومآ يرداد المؤمنين عدد بدأ وعندما 
رموللم قال ذلك وعند دينهم، عن ليردوهم ؤيوذومم يعدبونم قائلهم من 
لكماف بجعل يلادْ فالحقوا أحد، عنده يظلم لا ملكا الحبشة بارض ُرإن ه؛ الله 

.'١' أنتم مما ومحرجا فرجا 
الحبنةأرصي إل النه رسول أصحاب من السالمون ذلك عند فخرج 

ر'*.الإسلام ق هجرة أول فكانت الفتنة، محافة 
قريثأ،ذلك فغامحل قيام، حر ق ^١^٠؛ ١١عند الهاجرون لمون الموأقام 

أمقالت وأنفسهم. لدينهم مامنا المهاجرون هؤلاء بجد أن المشركين عل وعز 
أمناالجاثي، جار، حر -٦١ جاورنا الحبشة أرض نزلنا رالما الك، روج سلمة 

قريشاذلك بلغ فلمإ نكرهه، شيئا مع ن ولا نؤذى لا تعال الله وعبدنا ديننا، عل 
للنجاثىبمدوا وأن جليين، رجلثن فينا النجاثى إل يعثوا أن محنهم ائتمروا 

لهفجمعوا الألم منها ياتيه ما أءج-_، من وكان مكة، مظع من يتهلرف مما هدايا 
بدلكبعثوا يم هديته، له أهدوا إلا بتلريقا يهلمارقتته من يتركوا ول؛ كثبمرأ أدما 

إلادضا لهإ! وقالوا يامرهم وأمروهما العاص، بن وعمرو ربيعة أبي( بن عبدافه 
ثمهدايا، الجاثي إل قدما ثم فيهم، الجاثي تكلمإ أن قبل هديته ؛٥^؛^، كل 

يكلمهم.أن قبل إليكإ لمهم يأن سلاه 
حرعند دار بخر محيه ونحن النجاثى، عل قدما حش فخرجا قالتا؛ 

وقالاالجاثي، يكنإ أن قبل هديته إليه دفعا إلا بهلريق بهنارقه من يبق فلم جار، 

ضوءل النبوية السيرة ٠ انفلر حن، الرواية وسند { ٣٦٦—هشام،ابن امثرة )١( 
.١٩٧ص الأصلية® الخائر 

(.٣٢٢;٣٢١»-؛رةابنهشام«)ا/)٢( 



دينفارقوا سفهاء غلعان منا الملك بلد إل صوىُأُ قد إنه منهم! بطريق لكل 
وقدأشم، ولا نحن نعرفه لا بدع بدين وجاووا دينكم، ل يدخلوا ولر قومهم، 

فاشروافتهم الملك كلمنا فإذا إليهم، ليردهم قومهم أنراف، فيهم الملك إل بعثنا 
عابوابإ وأعلم ُأُ، عينآ حم أعل قومهم فإن يكلمهم، ولا إلينا لمهم يأن عليه 

كلمإهثم منهإ، فقبلها ^١^ ١١إل هداياهما قدما إخإ نم نحم. لها! فقالوا عليهم، 
ولرقومهم، دين فارقوا سفهاء، غلمان بلدك إل نحوى قد إنه الللث،، أحا له! فقالا 

إليكبحثنا وقد أنت،، ولا نحن نعرفه لا ا؛تل.ءوه، بدين وجاووا دينلثح، ق يدخلوا 
حمأعل فهم إليهم، لتردهم وعشائرهم وأعامهم آبائهم من قومهم أشراف فيهم 
فيه.وعاتبوهم عليهم عابوا با وأعلم عينا، 

منالعاص بن وعمرو ربيعة أمحا بن همداف إل أبغض ضء يكن وإ قالت•" 
قوهماللك(، أ-اا صدقا حوله! بطارقته فقالت، قالت،! المجاش. كلامهم يسمع أن 

بلائهمإل فليرداهم إليها فاسلمهم عليهم عابوا با وأعلم عينا، حم أعل 
وقومهم.

يكادولا إليها، أسلمهم لا إذن افه، لاها قال،! نم المجاكر، فغضب، قالت،! 
فأمالهمأدعوهم حتى مواي، من عل واختاروف بلائي، ونزلوا جاوروف، قوم 
إلورددمم إليها، أسلمتهم يقولون كا كانوا فإن أمرهم، ق هذان يقول، عا 

جاوروف•ما جوارهم وأحسنت، منها، منعتهم ذللث، غير عل كانوا وإن قومهم، 
رسولهحاءهم فلما فل.ءاهم، الله رسول، أصحاُب، إل أرمل ثم قالت،! 

نقول،!قالوا! جئتموه؟ إذا للرحل تقولون ما لبعفس! بعمهم قال، ثم اجتمعوا، 

)ا(أىلخأوكقوأنىولأّ
•غرهم ؤوق،؛j، وأبصارهم عتنهم أمخا • حم أبمر )٢( 



ث

وقدحاووا، كائن، هو ما ذلك ق كائنا نبينا. به أمرنا وما علمنا، ما واف 
الدينهدا ما ت لهم فقال مالهم حوله، مصاحفهم فنشروا أساقفته، المجامي دعا 

الملل؟هدم من أحد دين ق ولا ديني ل تدخلوا ولر قومكم، فيه فارقتم قد الذي 
أتياله! فقال عنه(، اف )رصي طال—V أف بن حعفر كلمه الذي فكان قالت،! 

ونقطعالفواحش، وناف الميتة، واكل الأصنام نعبد جاهلية، أهل قوما كنا الململمثإ، 
افبعث، حتى ذللمثؤ، عل فكا ح، الضعيفمنها القوي ؤياكل الحوار، ء وني الأرحام، 

ونحثدْ،لوحده اف إل فدعانا وعفافه، وأمانته وصدقه به نؤ نعرفمنا، رسولا إلينا 
بصدقوأمرنا والأوثان، الحجارة من دونه من وآباؤنا نحن نحبي كنا ما ونخلع 

والدماء،المحارم عن والكف، الحوار، وحسن الرحم، وصلة الأمانة، وأداء الهديثؤ، 
أنوأمرنا المحصنامتج، وقذف اليتيم، مال وأكل الزور، وقول الفواحش، عن ومانا 

والصيام.والزكاة بالصلاة وأمرنا نيئا، به نثرك لا وحده، اف نحبد 
بهحاء ما عل واتبعناه به، وآمنا فصدقنا، — الإسلام أمور عليه فحدد قالت،! 

ماوأحللنا علينا، حرم ما وحرمنا ميتا، به نثرك فلم وحده، اف فعبدنا اض، من 
الأوثانعبادة إل لردونا ديننا، عن وفتنونا فعذبونا، قومنا، علمينا فحدا لما، أحل 

وءلالحوناقهرونا فلمإ الخثانثؤ، من نستحل كنا ما نستحل وأن تعال، اف عبادة من 
منعل واحرناك بلائك، إل حرجنا لينتا، و؛ين بيننا وحالوا عليتا، وضيقوا 

المللمثؤ.أيها عندك نغللم لا أن ورجونا جوارك، ل ورغبنا سواك، 
فقالقالته! ثيء؟ من اف عن به جاء مما محلثؤ هل المجاثي! له فقال قالتا! 

منصدرأ علمته فقرأ قالت،! عل، فاقرأ الجاثي! له فقال نعم، جعفر! له 
لحيته،احضلتؤ حتى الجاثي واف فبكى تؤ! قال١[. ]مريم: ؤًًقهتسر(ه 

قالثم علميهم، تلا ما سمعوا حنن مصافحهم، أحفلوا حتى أساقفته وبكتا 





ty؛

بنعمرو المجائي إل أرسل. حيثر ل اليهود إل ثر الأزمع إذا حتى آمنثن، 
طالبايا بن جعفر التجامى فارسل ه، الحبق الفبمهري امة 

حماعةق الأشعري موصى أبو أيضا معهم وقدم مميسين، ق وحملهم والمسلمين 
عميس،بتت أمإء زوجه ومعه جعفر وعاد سبعتن، عل يزيدون الأشعرين من 

وعونا.ومحمدأ عداض هناك له وولدت 
المنةأخريات ق المدينة إل أصحابه مع عنه( اش )رضي جعفر وصل ولما 
وقدرجع ذل،ا خيبر، غزوة ق عنها غائبا . اش رسول كان الهجرة، من السائمة 
رسولرجع لما قال• الثحبي عن كثثرأ، به يفرح جعفر، استقبله خيبر له فتحت 

ارمات ومحال عينيه، ين وقبل هؤ اف رسول فالتزمه جعفر، تلقاه خيبر من ه اف 

٠".ا؛ خيبر بفتح أم جعفر بْل>وم أفرح• أنا باتها أدري 
حالقيررأسبهت مرة; ذات له محال إنه حتى ه الني محبة جعفر نال وقال 

وجاءتالدين، لهدا وتحرفه ولائه ق هو هو وجعفر الأيام ومرلتا وخلةيا؛ُى. 
القتتالونشب مؤتة، ق الروم لقتال لمون المجرح عندما الحاسمة الساعة 
بنزيد يتقدمهم بثبات المسلمون ووص الهجإت، واثنتين الفريقان والتحم 

يشلأن وقبل قتل، حتى فقاتل الرسول لواء ومعه عنه( اش حارثة)رضي 
علراكب وهو يمينه ي أمسكه محي طالب أيى بن جعفر كان الأرض عل اللواء 
كإوالكر الحركة عاجزأعن فرسه أصبح الزحام اشتل وعندما الأثقرء، فرسه 

،مآ(.»الداةوالهاة«ر؛/ا-)ا(انخلر 
٢(،١ ١ مدركه)م j والحاكم (، ٣٥الكبرى،()؛/ اراللقات j معد ابن أحرجه )٢( 

وهوالصواب.الدمى• قال مرسلا■ الصحيح الإساد هدا بمثل ًألهر إما وقال• 
١(.١ (،وأحمد)ا/ا/ا،-ه ٣٧٦٩والترمذي)(، ٤٢٥و)ا( ٢٦٩٨البخاري)أخرجه )٣( 



١٣٣خثو/ؤيوس 

ذاتصفوفهم فيفرق الروم، عل ؤيشد يقاتل وبدأ ذعقرهاُآ'، عنها فنزل يريد 
الشال.وذات 

أتجاحدش ئلت عاد، أمحه عن الرم، بن عداض بن عاد بن محنى روى 
موتهغزوة الغزوة؛ تلك ق ولكن عوف، بن مرة بني أحد ولكن أرصعني، الذي 
ثمعقرها ثم شقراء، له فرس عن اقتحم حان جعفر إل أنفلر لكأف وافه قال؛ 
يقول:وهو ئل حش قاتل 

ااردأثرا-اوبة طيبا واقراحة الحنذا حبا ي
ااحأندة بعيرة لكفعذاحا ا دند نروم روم وال

ها"٠محرابلامتها عران 

أهلمن به أثق من حدش قايا؛ المرة ل هشام ابن عن كم ابن ونقل 
فقطعت،،بشاله فأخذه فقطعت،، بيمينه اللواء أخذ طالبا أي بن جعفر أن العلم؛ 

؛,٣٠سة(( وثلانن ثلايثج وهوابن قتل حتى بعضديه فاحتضنه 

رجلصربه أن بعد عنه( اطه طالبح)رضي أي بن جعفر ممهل وهكذا 
رواحةبن عبدالنه الراية أخن جعفر استشهد ولما بنصفثن؛؛*، فقطعه لروم اص 

بن)خالد الملول اممه سيف، أخذها ثم شهيدآ، قتل حتى وقاتل عنه( اممه )رمحي 
ُُْ.عليهم النه فتح حتى عنه افه رضي الوليد( 

:آ(.اولأء«)ا/ه-را(»سرأعلام 
(.١١٢ ٠ را/ و"سرأعلامالملأء، ٢(، ٤ ٤ والهاية،)؛/ انظراااس )٢( 

السابق.المرجع )٤( 
السابق.المريع )٥( 



mقمح؛؛؛^
أصحابهإل اض. رمول نعى مؤتة أرض الإملامي الخيش يغادر أن وقبل 

مالك)رصيبن أس فعن عليهم، حزنا تفيض ودموعه الثلاثة الأمراء لدينة اق 
أخذ ١١حبرهم ياتيهم أن قبل للناس رواحة وابن وجعفرأ زيدأ نعى عنه( النص 

فاصيب~رواحة ابن أخذها ثم فأمسس،، جعفر أخذها ثم فأصيب، زيد الراية 
.٠١٠عليهم الله فح حتى النص سيوف من سيف الراية أخذ لم قالت تذرفان" وعيناه 

فيقول!مؤتة، وشهداء جعفرآ يرثي حان قام وهنا 
اكلهة اتاريعل الني حب جعفر مهلك وعز بكت ولقد 

لتعست، حيت، وقلت، جزعتغ ولقد 

اأغإدهمن ل تحئن البيض ب
جعفرارك البفاطمة ابن يعد 

دأمحتحميحا ا وأكرمهرزءآ 
تنحلغر وب ينحبن للحق 

محيىا مإذا ا وأكثرهفحشا 
همثللا محمد غر الحرفح ب

وأرصاه.عنه النص رصي 

وظلهااب الشدى لللجلاع من 

اوعلهاح ارمال ؤإما صري
اوأحلها كلهة الربحيّ 

اوأذلهم___تذلالا ا وأعزن
وأقلهادأ يوأنداها ذبا ك
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حارثةبن ليد 
بأصالخليق 

همدبن كب ين شراحل بن حارثة بن زيد الخلتوت الصحابي( مع الأن نحن 
النوى،الشهيد الأمثر المعإن، بن عامر بن القس امريء بن يزيد بن العزى 

اطلوال،سيد المحمدي، ثم الكلميي، أسامه أبو الأحزاب، سورة ل المسمى 
'•ُوأبوجبه الاثه ّول رٌّوجب الإسلام، إل وأمبفهم 
قلزيارتم أهلها إل طريقها ق أمه مع كان عندما المحايير هدا قمة تبدأ 

باقارحااحتإعها ل وتر قومها، ديار ل نحل كادت وما معن، بني من قافلة 
واستاقوا،، JlL؛فأخدواجر، بن الفن لبى ختل علميهم أغارت حتى ، ١٦٢وأحبا
سوقبه قدموا عنه(، ائته )رصي زيد منهم وكان الدراري، وسبوا والأنعام، الإبل 

أمد،بن حويلمد بن حزام بن حكيم منهم فاستراه للبيع، فعرصوه عكاظ، 

(.٠٢٢ / البلأء«)١ أعلام راّم 



النيزوج عنها" النه رصي خويلد~ بتت خدمحة عمته أعطاه ثم درهم، بأربعإثة 
أّمر"*يكن وب الياض شديد زيد ولكن لهُأُ. وهبه ه تزوجها إ ئ. 

.٠٣٠سبن ثإن الوقت ذللئ، ل وعمره 

قائلا؛يبكيه لكن حنث الحزن، أند فراقه عل حزن قد حارثة والده ولكن 
الأجلدونه أنى أم فثرجى أحي فعل ا مأدر ولر زيد عل بكيت، 
الحبلغالك، أم الأرض مهل أغاللث، ائلا مكنت ؤإن أدرى ا مفوافه 

بجلل رحوءلث، الدنيا من فحبي رجعة الدهر لك هل نعرى ليتا فيا 
الطفلعس عإذا ذكراه وتعرصى ا طالوعهد عنثمي اله تدكرني

وجلوبما عليه حزف ما طول فيا ذكره مجن الأرواح هت ؤإن 
الإبلتسأم أو ، الطوافام أمولا جاهدا الأرض ل العسُ" ص ماعمل 

وكلسمىءفانوإنغرهالأضّأقأو-اقحبي ف
أبيهذكرى إما تمحوها أن الأيام تتب، لر ذكرى محيلته ل بقيت زيدآ ولكن 

ليزفإأمه أو أبيه قبيلة من أحدآ يمبمادفج لعله الحج مومم ي تمج فكان وأمه، 
حال،.وبخثر جوار أحن ل يعيش بأنه البشارة إليهإ 

(.٤٠امى«)م )ا(ااالطبقان،
(حاسرفم)٣•٤(.٢٢٢/١)٢(سرأطمس)

١(. ٩٨للروي)١/ والاغات* الأماء »مدس، انظر )٣( 
اء،عيوالأش أعيس، واحدهات النقرة من ثيء ياصها ثنالهل التي البتص الإبل البس• )٤( 

عيس.مادة ، ٤٦٥ص الصحاح« »محتار انظر 
(،٤١(و»الطبقاتالكبرى،)r/٣٧٩»)ا/المقرة(،و»صفان٢٣٦)٥(المستدرك)٣;

واااورةاووة«)آ/ا/م(.



١٣٧

محيأبلغوا ت لهم فقال وعرفوه، فعرفهم زيدأ، فرأوا كعب، من أناس وحج 
فقال!علإ، جزعوا أمم أعلم فإف الأبتات، هده أهل 

الشاعرئد البست، قط؛ن إف فنايا ت، كنؤإن ومي قإل أحن 
الأباعرفعل الأرض ل تعملوا ولا ثجاكم قد الذي الوجد س وكفوا 

ابرُأُكد بعابرأ ك ي معرام كأمرة خر ل الله د بحمإف ف
يافقالث،! ه اف رسول عل فدمت قال! حارثة بن جبلة زيد أخا أن روي وقد 

الزيد! فقال أمنعه، ل؛ انطلق فان ذا هو قال! ، زيدا أخي معي ابعث اف رسول 
رأيي"*.من أفضل أخي رأي فرأيت قال• أحدأ، عليك أختار لا والله 

-؛ذافخورأ وكان محمد، بن زيد باسم ذلائ، بعد محه( اف )رصي زيد وعرف 
حارثةبن زيد ارإن قال! أنه محه( الله رصي عمرر ابن عن النسما، وهدا اللقب 
نزلحتى محمد بن زيد إلا ندعوْ كنا ما و. افه رسول مول عنه( الله )رصي 

٥["'.هتالأحزاب: بمدآس لأب1يإوأسث آد-مهلم القرآنؤ 
حبومحلل الني.، عند محوبا عنه، النه ررصى حارثة بن زيد ظل ولقد 

لإمرةه الرسول فانتدبه قوة، من أوق ما بكل الإسلام عن ينافح ه الله رسول 
ورائحاغاديا فكان للامارة®*"، خليقا كان إن اممه اروايم بقوله! عليه وأثتى السرايا، 

(.٣٧٩الخوزي)١/ لابن راصفة واظر (، ٢٣٦ااص،حيحناا)y/ عل ارالمستدرك )١( 
الكرى،)^\؛(.و"الطبقات 

الذهي.ووافقه وصححه والحاكم وحسنه، مننه من المناقب كتاب ق الترمدي رواه )٢( 
سنه.من والمناقب الممر كتاب ل والترمدي الصحابة، فقائل ل لم مرواه )٣( 
الصحابةفقائل ل كيلك لم ومزيد، مناقب، باب الصحابة فضاثل ل البخاري أحرجه )٤( 

زيد.فضائل باب 



TA؛

هالرسول جعله التي السرايا عدد بلغ وقد ه، الرسول من قريبا اف، ل سل 
سعا"ُ.عاليها أميرأ 

ويدفعهأبيض، لواء ه الرسول يحقد الهجرة من ثإن سنة موته غزوة وق 
بنالخاريث، قتل حيث آلاف ثلاثة قوامه الذي بجيشه يعكر أن ويوصيه زيد، إل 

يبدأألا عليه وأكد از، الغعمرو بن شرحسل قبل من عنه( القه )رصي عمير 
وجزارهمدماءهم، حقنوا استجابوا فان الإسلام، إل هناك من يدعو أن قبل بقتال 

٠.وقاتلهم' بافه عليهم استعان ؤإلأ تعال، اض عل 
ارالأردزا؛الثام أرض من رامعازا، بلغوا حتى الخلاد طريق ل لمون المومفى 
محنألمر بإنة البلقاء أرض من مآد-ح ل تزل هرقل أن الناس وبلغ فيها، وعكروا 

وجذام"'.ولخم وكر ووائل حر\ء 
نحومبلغوا إذا حتى سإلأ وانعللقوا معان ق معكرهم لمون الموغادر 

عبؤواوهناك )مؤتة( قرية صوب فانحازوا مشارف، ق الروم حمؤع لقيتهم البلقاء 
سهئلحتى ثر يوقت، إلا يمض ولر القتال، ونشب للمعركة.. واستحيوا أنمهم 

استلمثم جرحا، وثلاثون بقعة به وقهير المحركة أرض عل ثهيدآ زيد 
زيدالثلاثة القواد قتل فنإ عنهإ— الله رمحي — ءلال_، أف بن جعفر بعدم الراية 

•الخزن'" فيه يحرف ه الني جلس رواحة وابن وجعفر 
فيقول!مؤتة وشهداء زيدأ يبكي عنه( اممه )رصي حان جاء وهنا 

٢(.٢ ٦ ١/ ) الملأءر أعلام »سر )١( 
تقدمت.وفد الكتاب، هن.ا ل رراحة بن عبدافه سرة را"؛ع )٢( 
»الطقاتالكمى«)أ/،رأا(.انظر )٣( 
والبكاءالنوح عن بهي ما باب الجنائز، كتاب ؤ، الخاري أحرجه )٤( 



٣٩

رأعرب بيثل ليت——أوبني 
واردواتالمومنن ار خيرأيت 

شايعواتل قاينه دن يبعلا ق

ابعواتت-ين دالثه وعبد وزي

ودهميقُ__الومنين ممحوا غداة 
هاثمال من البدر كفوء أغر 

دموسير غال محتى اعن فهن

هثوابالست_شهاسين مع حار ف
محمدمن ر جعفل رى نوتما 

هاشمآل من الإسلام ي زال فا 
حولهماس والنالإسلام جبل هم 

أمهوابن جعفر نهم مليل 
وقال!

زورالندمعك بودى ج ع—ض 

افيهان كا ومة مؤتواذكري 

دازيم ثادروا وغراحوا حبن 
احميعطرأ ام الأنخير حب 

واهسلا ذي الد أحمم ذلك
أمربا منان كد قدأ زيإن 

أعراس الموم نا مإذا م وه
يتأخردهم بعا وخلفعوبا ث

ححفراحين ذوالخننهم مة بمؤت
رنحهلة المنيباب وأسأ حميح

أزهرة النقيبميمون وت المإل 
محرة الظلأمميم إذا \لي 
متكترا قنه فيزك لع

أخضرالحدائق وملمتف ان جن
أسي•ين ا حازمرأ وأماء وف
ومنخرزلن يلا ز عائم دع
رويقهروق يطود إل ام رغ

؛ثر'التخد أحمنهم ومعل 

ورالقبأهل الرخاء ل واذكري 
ويرالتغة وقعل راحوا يوم 

والمأسورمحرك الأوى مم نح
مدورالل ه حباس النسيد 

وسرورمحا ه لزنر ح ذاك 

رورالغذب المكر أميس ل

(.١٢٦ / Y1• )؛/ » والمهابة ارالمداة 



محمحمحك؛؛ ٠٠
زورنتر غم ثان كيدأ ّسرر"سما جودي م ث

رسرور'أُغنبت زن فبحا اكفانمفالهم من ا قدأتان
اضفرصى الله، بإذن مرصة راصية مطمئنة، رما إل زيد روح فاصت وهكذا 

الراحمينأرحم إنه رحمته، تقر م ل به وحمعنا مثواه، الخنة وجعل وأرضاه، عنه 
وأكرمالأ/مين.

انض)ث/ههأ(.الرجع 



الشهيدالأمير 

الخزرجيالأنصاري ثعلبة بن رواحة بن عبداممه الشهيد الصء>ابي مع الأن نحن 
الشاعر،كان حيث قومه، مرموقة؛؛ن مكانة احتل الذي الرحل عنه(، افه )رصي 

والقائد.والزعيم والفارس، 
تولالان.ي فان الكريمة، الأمر أبناء شان الحاهلية، ل الثه بعبد عني وقد 

الكتابةوكانت صغره، من ؤيكتب يقرأ كان إذ مثلها، ذل حسنة تنشئة نثاه تربيته 
فيهساعده اشتد وئا صغيرا، الشعر قرض كا الأولير1،، الرب ق يومئذ نادرة 

الأوسبتن كانت، التي الأيام ل الخطيم بن قيس يناقض حهلرأ، شاعرأ أصبح 
.٠١الجاهلية'ل والخزرج 

إسلامه:

الرمول.رحالاأصحاب ق وحدنا الأول، الإملأم أيام إل بالمكر رجعتا إذا 

;ا(اظر»الإصاةاا)؛/هح(.



ظهور■،ق ولا شهرة ل أولثك يدانون لا وآخرين عنهم، الحديث معن ينقب لا 
.محتلفازر'، لا الواحدة القضية نصرة وق ايران، يتالهدى ركب ق والفرقان 

فهوه، رواحة بن عبداممه أثرأ وأظهرهم شخصية الصحب أبع من وكان 
نهييآتعال اف لقي أن إل إسلامه مند المبرة ق أنظارنا عن يغيب يكاد لا 

العقبةفيه! نراه مشهد وأول لكلها، المشاهد اممة رسول مع شهد لأنه مكرما، 
يمنحونمما يمنعوه أن ءاليهم ه الني أحذ يوم الأنصار من بعين الْع الثانية 

لكننقيبا، عثر ايني عليهم حينئذ هب الرسول أقام وقد وأولادهم• اءهم نمنه 
الخزرج'".بن الحارث يني نقيبي الربيع بن هوومعد ولكن أحدهم، رواحة بن عبداف 

■ ٠٢٠يومدالث• بايعوا الدين زعم معرور بن الراء وكان 
قتلأحد وق نآ، ح بلاء وأبل وأحد، بدر محركة رواحة بن عثداض شهد 

أولهاتبقصيدة رواحة بن عثداف فرثاه عنه( الله )رصي حمزة 
لالعويأو اء البكي يحنا وما بكاها هلوحق عيني بكت 
لرً،اكيالرجل م ذاكأحمزة وا قالغداة ه الإلد أمعل 

قامتنهل أن إل بحدها وما والخندق وأحد بدر محركة رواحة ابن شهد كإ 
افه.بإذن عليها الكلام وسياق مؤتةرًُ 

سالهلان.حميل د. شهيدو أمثر رواحه بن ٠^٠١فه ( )١ 
(.٤٠٢رالثاق)٣ والاحاد (، D١٦٢/ والهاة« وءالداة (، ٨٣ة/ اظر»الإصاة«) )٢( 
١(. ٦٣واوهاة«)٣; انفلر"الداة )٣( 

)؛(اظرراالإصابة«)ا/إءآ(.

المبق)؛/آح(.)ه(الرجع 



—ء_^ٍ—تئنظظ^قٍءء_ٍٍ—
ؤالهسحابة:الرسول. مع يواحات ابن 

ولسانهقلبه كان عليا. مكانا الدنيا ق والزهد الدكر ق رواحة ابن وبلغ 
مرة!ذات له لصاحب قال الذكر، إل يلقاْ من كل ويدعو دانا، اف بذكر يلهجان 

تعالاف نذكر ولكننا بل، قال! بمؤمنين؟ نا أول! قال ساعة، نومن بنا ااتعال 
فنزدادإيإنآا<"'.

فحسب،ولسانه بسيفه الإسلام عن يداغ عنه( الله )رصي رواحة ابن يكن وإ 
سبوهو والإقناع، البنان ق قوة من أوق ما بكل ورسوله الله إل يدعو كان بل 

عنه(.اممه )رصي الدرداء أبي( إسلام 
عنه(اممه الدرداء)رصي أبو راكان قال: الواقدتم( عن المستدرك ل الحاكم أحرج 

منديلا،عليه وصع وقد له، بصنم متعلقا يزل لر إسلاما، أهله آحر ~ذكر— ■فيإ 
عبداللهفيجيئه فيابى، الإسلام، إل يدعوه عنه( الله رواحة)رصي بن عدالله وكان 

حالفهبيته من حرج قد رآه فلعا الإسلام، قبل الحاهلية ق أحآ له وكان رواحه، بن 
فقالت،!الدرداء؟ أبو أين فقال: رأسها، لتمثعل ؤإما امرأته وأعجل بيته فيحل 
وجعلفانزله القدوم ومعه الصنم، فيه كان الذي بيته فيحل آنفا؟ أحوك حرج 
الل4مع يدعى ما كل ألا كلها: الشياطين( أسإء من سرأ يرنحز وهو فلذأ، فلذآ يقيئه 
فقالت،:الصنم ذلك يضرت وهو القدوم صوت المرأة وسمحت حرج ثم باطل(، 

إلالدرداء أبو أقبل حتى ثيء يكن فلم ذلك عل فخرج رواجة؛ ابن يا دمو 
أحوكقالت،: ثانك؟ ما فقال: منه، ثققة نكي، قاعدة المرأة فوحد فيحل منزلها 

قفكر ثم سددأ، غمبآ فغضت، ترى. ما فصنع عل لحل رواحة ؛ن، عبدالله

الدايةواوهاية(ا)؛/،مهأ(.انظر)ا



افرسول أتى حتى فانطلق ه، نفعن لدير خثر هذا عند كان لو فقال؛ ه نف
؛.١٠١١فأسلمرواحة ابن ومعه 

يانرت محال لقيتي إذا رواحة بن عبداف رركان مرة الدرداء أبو حديث، 
مثلالإيإن، محلس هذا ت يقول يم فنتذاكر، فنجالس ساعة. نتذاكر اجلس عويمر، 
نزعته،إذا ته لبمحي أنلئ، وبينا لبته، إذ نزعته قد أنلئ، بينا مميملئ،، مثل الإيإن 
.١" غليانما،، استجمعت، إذا القدر من تقلبا أكع القلسج 

اليومل أسفاره بعض ل اف رسول مع رأيتنا ®لقد دالت الدرداء أي وعن 
القومق وما رأسه، عل يده الحر سدة من ليضع الرجل أن حتى الحر الشديد 

.ر"أ، رواحةاا بن وعبدافه اض. رمول إلا صائم 
أخرى،رائعة رواحة ابن روائع إل يضيف عنه( اممه )رصي أرقم بن زيد وهذا 

بنعبداه حجر ق اركنث، ت وقال عليه ترحم أمامه رواحة ابن يكر إذا محكان 
.لُا خرآمنه١١ كان يتيم وال أد فلم رواحة، 

مؤتة:ث شهيد >^، ١٥٧بن عبدارل4 
القضاءعمره بحد للهجرة الثامنة السنة من الأول حمادي ل مؤتة مرية كانت، 

والأمراءالملوك إل بححح س اش رسول أن الغزوة هذه ب، ومثأسهر، خمسة بنحو 
بنشرحبيل '٠ غثر وفادتمم وأحن الرمل أكرم فكلهم الإسلام، إل يدعوهم 

عمثربن الحارمثح حاء لما إنه حينا الشام، عل الروم عإل أحد العسال، عمروا، 

(.٣٨•»المتدركعلاكحيحين،ا)٣; )١( 
(.١٣*حياةالمحابة،لاكاندهازي)٣;)٢( 
١(. ٦٦٣ماجه)وابن ٢(، ٤ ٠ داود)٩ ش وسن ١(، ١  ٢٢ومسلم)(، ١٩٤٥الخاري))٣( 
للراذدي)أ/ههب(.»الغازىاا)إ(



ث؛ئمح؛قمحمحإخ 
قاوتالشام. قال! تريد؟ أين فقال! الرحل هذا له عرض مرنة، ونزل الأندى، 

رباطافاوثق به فأمر ه، اف رمول رسول أنا نعم، قال؛ محمد؟ رمل من لعللش 
.٠١٠غجره رمول ه افه لرسول يقتل ول؛ صرآ، عنقه فضرب قدمه ثم 

الناسوندب عليه، اشتد عمم بن الخارمحشا مقتل النه رصول خ ولما 
فخرجأصحابه، ه التي استقر ثم عنه( الثه )رصي الحارث، مقتل نبا وأ-جمرهم 

إللم.ين المخروج حضر فنإ ، ٠٢٠بالحرف وعكروا للحرب، آلاف ثلاثة منهم 
رواحة،بن وعبداش وجعفر، نيد، الثلاثة! ه الله رسول أمراء الناس ولع مؤتة، 

ررأمافقال! رواحة؟ ابن يا ي؛كيلث، ما فقالوا! بكى ويع س هع رواحة ابن ولع فلممأ 
سآية يقرأ س افه رسول ممعن، ولكني بكم، صبابة ولا الدنيا حس، ي ما وافه 

هثمضنا -ثنا رمح، عق واردهاِكال إلأ نكؤ ؤإن ؤ الار! فيها يل-كر افه كتاب 
•٠٣٠الورود؛' بعل بالصدر ل كيف، أدري فلست، ٧[ ١ ]مريم! 

ذللث،وعند ١ صالح؛ن. إلينا وردكم عنكم ولغ اممه صحبكم لمون! الموقال 
قالءبلاطه!

داالزبذف تقؤع فذايتؤ ة وصربرة مغفرحمن الأل أسي لكنن
داوالكبالأحشاء ذ تنقة بحربزة محهران حيت-دي ة طعنأو 

،٠١رمدا وقد از غمن افه أرمدك حدثي عل مروا إذا ال يقحتى 

(.٣٤٣و)ة/ ١(  YA/Yا)كيمى«)و»الطبقات (، ٥٨٩الإصابة؛()ا/ اظر« )١( 
(.٣٧٧)ا/امتعجم(( ماارمعجم أرفرسخ المل.ونة س ميل يعد عل مرصع الخرف! )٢( 
(ؤ١١٨/١الأوgء«))رحلة )٣( 

)ة(»حاوةالأوبءا،)ا/هاا(ّ



محمحمحلبي٦؛؛ 
وقال!فودعه الله. رسول رواحة بن عبداممه وأتى 

يمرواكالدؤ^ ونصرا مومحك، يب من حمن ال اتا مالقه يثب 
نظرواالذي فيك خالفت ة فراّة نافلبر الخفيك تفرت إل 

ُاُالقدر يه أزرى فد منه والوجه ه نوافلمحرم فمن ول الرمأك 
المسالمان،بدعوات مشعا الرسول. بوصايا مزودأ الإسلامي الخيش وخرج 

نزلقد هرقل أن الماس وبلغ الشام، أرض من معان نزل حتى الخيش ومار 
العربقبائل من إليهم وانضم الروم، من ألف مائة 3، اللقاء أرض من مواب 

بإلمون المعلم ولما أيضا ألفج مائة و-إراء والمن وجذام لخم من المنتصرة 
وقالأمرهم يتدبرون معان ق أقاموا والعتاد العدد من الروم لم أعد 

بالوجال،يمدنا أن قاما عدونا بعدد فتخر0 الله رمول إل نكتم—، بحممهم! 
له.فتمضى بامرْ يأمرنا أن وإما 

إيانعن تنبعثا حماس بنورة اندفع عنه( الله ررضي رواحة ن عبدالله لكن 
حرجتمللتي تكرهون الي إن والله قوم، رايا وقال! الماس ونجع تحال باغ عميق 

-^١إلا نقاتلهم ما كثرة، ولا قوة ولا بعدد الماس نقاتل وما الشهادة، تطلبون؛ 
ؤإماكلهور إما الحسنيينت إحدى هي فإنإ فانطلقوا، به، اف أكرمنا الذي الدن 

الماس؛٣'.قمفى رواحة ان صدق واف قد الماس! فقال نهاية®، 
بتخومكانوا إذا حتى ثإلأ وانهللقوا معان ل معكرهم الملمون غادر ثم 

دنانم ارمشارف®، تدعى البلقاء قرى من بقرية والعرب الروم حمؤع لقيتهم البلقاء 

(.٢٤٢)ا(»اسوالهاةا()أ/

اعرى«)آ/د؟أ)آ(اظر"الطبقات 
)•ا(»حاوةالأولمء«)؛/و؛(.



محئقٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍدقئث
هم،أشوعبووا الخنس نظموا وهناك قرية إل السالمون فانحاز العدو 

أحدطالب أبي( بن وجعفر حارثة بن زيد مقتل وبعد واقتتلوا، الخمعان والتقى 
يقول!وراح فرصه، عل به وتقدم يسقهل أن قبل رواحة بن عبدالله اللواء 

أولتكرهث_^_^.هطاتع____^ة لتزله الله بأفت 
الرئةدوا وثاص المأحلب إن 

ةمطمئنكن قد ا مال طقد 

وقال!

٤—وقتل تقلا إن نف—س ا ي

اعتلتص تمنسث، ا وم

ةالخنرهين تكأراك ل ا م
٠٠ منة ق ة نعلفإلا مثؤ أنل ه

ت،لقيد قوت، المام محذا ه
هديت،إ فحلهل، تفحإل 

٠"صقستإ د فقتأخرت وإن 
فانلث،صلبلث، -يذا ئد له؛ فقال لحم من بعرق له عم ابن، أتاه فرمه عن نزل ولما 

صمعثم مة منه فانتهس يده من فأحده لقينج، ما هده أيامك ق لقبت، قد 
ثمسيفه أحذ ثم يده من ألقاه ثم انمنيا ؤ، وأنتؤ فقال؛ الماس ناحية j، الحطمةُم 

ياوقال؛ أقرمُ؛ بن( ررثاستؤ الأنصار فرمان أحد اللواء أحذ ثم قتل.. حتى فقاتل تقدم 
بفاعل؟.أنا ما قال؛ أنت،، قالوا؛ منكم، رحل عل، اصطالحوا الم؛ز،، الممعتر 

٠".الوليد بن حاك عل، الماص فاصطلح 

ااسرأءلأمالملأء«)ا/ه*آأ(.)ا(
المبق)ا/'ئ'أ(.)؟(الرجع 

الأس.ازدحام أتم، )٣( 
ا>اودوةواوهاة«)؛/هإ؟(.)ث(



باصحابهيداور فجعل الأعداء، نحيع أن عنه( الله )رصي خالد استتللع 
ومايتبعوْ، فلم الصحراء، إل يتدرجهم أن يريد أنه الروم فلن حش ويراجع 

اثنيسوى منه يفقد ولر به، وعاد بجيشه أفلت، حتى العدو جؤع يناوش خالد زال، 
.٠١'اممه،، سئم، ١٠ه الني ساه الغزوة هدْ وق رجلا، عثر 

المدينةل أصحابه إل و. الله رسول، نص موته أرض الخيش يترح أن وقل 
عنه(الله )رصي ماللث، بن أنس قعن عليهم• حزنا تفيض ودموعه الثلاثة الأمراء 

وجعل~ الراية أخد نم حميعآ أصيبوا ١١فقال،! مؤتة أمراء نعى اف رسول، أن 
الملمونوبكى خاليه، القه، سيوف هن ، صيقؤ~ تدرفانُآأ وعيتاه الاأس ث محس 

رواحة•بن عدالله ويرثي يرثيهم، نالت، بن حسان فقال، مؤتة، ق نهداءهم 

ورالقبأهل الرخاء ل واذكري زور المندمعلث، بجودتم( ير1ا ع
مضرضورانثيدأكّدمع بللخزرجي، جودي ثم 

٠٢٠جرسرورغت، نبيزن فبحا اكفانمتلهم قامن دأتانف
أيضا:الثلاثة الأمراء يرني هالك بن كب وقال 

بلالإم الغ•طامهم قى ومفئة من عيهم ه الإلل، ص
وا"،ينكلأن ه ومحاقردى الحذر هم نقومه للإلبمونة صيروا 

بارئها،إل روحه وصحدتا عنه(، اف )رصي رواحة ابن استنهل• وهكلءا 

الدار.عقبى فنعم الله مرصاة ابتغاء ه نفوباع 

(.٣٧٥٧برقم)الصحاة، اففانل البخاري صحيح انظر )١( 
(.٣٧٥٧برقم)الصحابة فقاتل ل المخاري رواء )٢( 

(.٢٥٥/٤)٣(ر١اJدايةوالهاية«)

(.٢٦١)؛(ااالدايةوالهاية«)إ/



الزكيأريجه ظل عاطرآ، وأثرأ حميدأ، ذكرأ ترك ففد يعقب، ولر قتل ولثن 
الطريقهو هدا السالمين! جنود من بعده يأق لن يقول ولكنه الأيام، مر عل يندى 
.٠١٠الشهداء دماء من ارتوى أن بعد مهيأ، معبد ، ٤٣١تلك ل اف دين لنشر 

سلطان.جيل د• تأليفا رواحة" بن راعبداض 



متماقةبيىمص3،

اتبدليالأسر 

قالقالأ عنهإ— الله رصي عباس~ ابن حديث من الهححنُأ' ق ست 

الرجلمعه والغي الرهيط، ومعه الغي فرأبت الأمم، عل راعرصت، ه■' افه رمول 
فقيأمتي، أمم ففلنشتج عظيم، مواد ل رفع إذ أحد. معه ليس والغي والرجلان، 

له;فقيل عظيم، سواد فإذا فنظرت، الأفق، إل انظر ولكن وقومه، موسى هدا ل؛ 
نرفسثم عدابءا. ولا حاب بغثر الحنة يدحلون ألفا مبعون ومعهم أمتلئ،، هده 

بلاالحنة يدخلون الدن أولتك ل الناس فخاص منزله. فيحل ه الله رسول 
وقاله، الله رمول صحبوا الدن فليلهم بعضهم؛ فقال عذاب، ولا حاب 

فخرجأشياء، وذكروا باممه، يشركوا فلم الإسلام ل ولدوا الدن فلعلهم بعضهم; 

(،٦٥٤١برقم)اب حبغبر ألفا بُون الحنة يدخل باب الرقاق، كتاب البخاري، 
ابحشر الحنة المسالمين من ءلوادفا دخول عل الدليل باب ألإيعاز، كتاب ل لم م

مآأ(.برفم)'



مح؛قتثئ
يتطمّون،ولا يسترقون، ولا يرقون، لا الدين رأهم فقال• ق^، الله رسول عليهم 
متهم،محعلني أن اممه انع فقال! محصن بن عكاشة فقام يتوكلون®. ربمم وعل 
فقال!منهم، قبعلني أن الله الع ١١فقال! آخر رجل قام ثم منهم'أ، ررأنت، فقال! 

عكاشة،٠.حا ارسقك 

خروط! الحنة، أهل من بأنه الخليل المحاي هدا اانكا.ؤ بثر وهكذا 
محصنأبو الئهيد عيد الإنه عكاشة؟ هو فمن عنه( الله ررصى عكاشة ناله عفليم 

أحملْبن وكان الحنة، أهل البدرين الأولن السابقثن من قريش، حليف الأسدي 
.٠١٠الرجال 

المخلصن،حنودْ أحد أصحى الإّلأم ق عنه( اتله )رصي عكاشة دخل وعندما 
ماله وحل~ عز الله" حقق وقد الله، سبيل ق دماءهم يريقوا أن يتمنون الدين 
ءبلارلهمرية مع كان ثم الكبمرى، بدر غزوة ل الأوائل المجاهدين من فكان محب، 

ففيجر، الكتب ق ذكرها حاء الرئة هده ونمة عنه( الله )رصي ححش ابن 
رناببن جحش بن عبدالله الله رسول يعنا الهجرة من اثنتثن منة رجب، 

أحل،الأنصار من فيهم ليس المهاجرين، من رهعل ثإنية معه وبعنا الأسدي، 
ثميومين يسير حتى فيه ينظر أن وأمره كتابا له وكتب، محصن، اين عاكاشة ومنهم 

يومثنحم مار أحدأ، أصحابه من تكره يولا يه أمره لما فيمفي فيه، ينغلر 
مكةيثن نخلة تنزل حتى فامض كتاب ل نغلرت ررإذا فيه! فإذا الكتاب فتح 

قال!الكتاب ل نغلر فل،ا أخبارهم®، من لنا وتعلم قريشا  ١٦٢فترصي. والطاض، 
منكم،أحدأ أستكره أن خال وقال! الكتاب، ق بإ أصحابه وأخر ومحناعة، سمعا 

»سرأعلأماولأء«)ا'/ب'مآ(.



مح؛فمحمحيك؛ ؛١٠
أناقاما فيرجع، ذلك كره ومن فينطالق، فيها ؤيرغب النهاية يريد كان فمن 

.٠١ه'اف رسول لأم فاض 
وقاصأيى بن صعد أن غير أحل. متهم ا يتخلفلر أصحابه معه ومصي فمضى 

يبحثانفانهللقا عليه، الركويس، يتعاقبان كانا الذي بعبمرهمأ أصلا غزوان بن وعتبة 
نزلواحتى أصحابه وبقية جحش بن عبداممه ومضى أصحاثبا، عن فتخلفا عته 

ونجارةوجلودأ زبيبا تحمل ، ال3لائقدمن مقبلة لقريش عيرأ صادفوا وهناك بنخلة، 
الغثرة،بن وعثان الخضرمي، بن عبداف نفر: أربعة ومعها قريش، نجارة من 

فلمارجب، نهر من يوم آخر ل ذللث، وكان ان، كيبن والحكم نوفل، وأخوه 
فمالأمرهم، وأنكروا منهم، وخافوا هؤهابوهم الله رسول أصحاب، القوم رأى 
فزعواقد القوم ررإن القوم! فنع رأى لما جحش بن عبدافه المسلمة الرئة أمير 

قوموقالوا؛ أمنوا، محلوقا رأوه فإذا فم، فليتعرض منكم رأس فاحلقوا منكم، 
عارلأيأسءليكم«.

لبعض!بعضهم فقال العير أمر ل وأصحابه جحش بن عبداممه تشاور وهنا 
قتلتموهمولثن منكم، به فاليمتتعن الحرم ليدحلن الليلة هذه تركتموهم لئن والله 

همأنفشجعرا ثم عليهم، الإقدام وهابوا فرددوا الحرام، الشهر ق لنقتلنهم 
بنواقي فرمى معهم، ما وأخي منهم عليه قدروا س قتل عل وأحمعوا عليهم، 
عثدالله،بن محنإن واصتامحر فقتله، بسهم الحضرمي بن عمرو التميمي عبدالله 

•فأعجزهم القوم وءللثه عثداللة، بن نوفل وفر كيان، بن والحكم 
اللهرسول عل قدموا فلمإ والأسيرين، العير وأصحاب عبدافه وامتناق 

»اسراوهاية«)مهأأ(.



مح؛قئمحئدثل
أمرتكمارما لأصحايه; وقال الأممين، وحبس شيئا منهم ياخد فلم انمر وقف 
وجعلهلكوا، قد أن وظنوا القوم، أيدي ل وشل الحراماا، الشهر ز بمال 

فورتفور المدينة وأصحت عليه، أقدموا ما عل يلومونرم لمون المإحوامم 
همحمدآ أن الناس ق تشيع فاخدت الواقعة، هده قريش وامتغك الرجل، 

الأموال،وأخذوا الدماء.. فيه فكوا فالحرام النهر استحلوا قد وأصحابه 
وتفاءلواوفرحوا الواقعة، هذه ق بدلوهم أيضا اليهود وأدل الرجال.. وأمروا 

الحضرميعمرو يقولون! وشرعوا وقريش، الملمين بين محالة لا واقعة الحرب بأن 
الحرب،حضرت، والحضرمي الحرب، عمروءمرات، التميمي، ءبا>الأئه بن واقي قتله 

ه!رسوله عل تعال افه أنزل ذللثخ من الناس أكثر فلمعا الحرب وقدُت، وواقي 
أئمبيل ءن وط كل مه ذثائ ش مه ثال ألوايِ ^؛؛ ٤١١عي؛ كوه تؤ 

آيكازمنعندأذووآلفئنة آقز منه أهلموع وآكنحدآلماووإ-راج ولكماهء 
يرثيدطأنتثكمأوش ءان د.بنطم ش ولأيناؤ0 ١^١ 

وآلاجروأليما ؤ، آعتثلهن ح-ْلث هفاين وهو مثت، ء يبنه عن 
.؛ ٢١٠[  ١٧ب ذهثاحألأورنث\ لحبآلشارهت؛ وأملبك 

افميل عن صدوكم فمد الحرام الشهر ل قتلتم كنتم إن أى كشر؛ ابن قال 
قتلمن افه عند أكر أهله وأنتم منه، وإخراجكم الحرام الجد وعن به الكفر مع 
حتىدينه عن الملم يخنون كانوا قد أي القتل، من أكثر والفتنة منهم قتلتم من 

علمقيمون هم ثم القتل، من اممه عند أكثر فذللئ، إي،انه بعد الكفر إل يردوه 
يقثنلهمكمؤدلأينالمي، قال! ولهذا نازعين؛ ولا تاسين غثر وأعظمه ذللئ، من أخبث، 

(.٢٥٠)م »اودا,ةوالهاة« 



محمفمحس

•٢["؛ ١ ٧ ]القرة: ه آنثثكنؤأ إن دِدناطلم عن حئ 
رمولحرج ه المصطفى ممْ من السائمة السنة من قرد ذي غزوة وق 

إلعنه(، الله )رصي محصن بن عكاشة منهم أصحابه من خمإئة نحو ق ه الله 
مرجعل حصن بن لعيينة غارة لثرد المدينة، من يوم نحو عل ماء وهو قرد ذي 

رحلوفيها ه اض لرسول اللقاحرآُ من عشرون -ها وكان الغابة، بناحية المدينة 
بالمرأةوذهبوا اللقاح، ق المرأة واحتملوا الرحل فقتلوا له، وامرأة غفار بني من 

حتىفمعد عنه( الله )رصي الأكؤع بن ملمة بامره فعلم ديارهم، إل وبالإبل 
حتىواصباحاه صرحاُتح ثلاُن، يصرخ وجعل سلع حبل قرب الودلع ثنية علا 

المدينة.لأبني ب؛ن ما أسمع 
يقول!وهو بالنيل  ٢٠٦٢ؤيمرالأعداء يشغل أن الأكؤع بن ملمة اسطع وهنا 

القوم،أثر ق المسلمان فرسان جد وهناك الوضع يوم واليوم الأكؤع؛ ابن أنا 
القوموأفلت.، لقاح، عثر واستنقذوا رجال، ثلاثة منهم فقتلوا أخريامم وأدركوا 
ح.

أربع؛نافا عكاشة ه النه رسول وجه الهجرة من ستا سنة الأول ربح ول 
وصلأن إل بر الل يسرع فخرج عنه(، الله )رصي أفرم بن ثابت منهم رحلا 
فبعث،أحدآ، دارهم ل يجدوا ولر فهربوا حم علموا القوم فوجد الغمر، مكان 

قريبا،نعم أثر رأى أنه فأحر أثرآ، ويرى حبمرأ يهللب، طليعة وهبؤ بن شجلع 

»اودايةواله1ية«)/«هأ(.)ا(

ذواتالحوامل الإبل هي )٢( 
والملوكالأمم وتاريخ ( ١ ٥ ٠ ؛/ ) والهايةاا ارالاJاية ل بالتفصيل الغزوة هذه قعة انفلر )٣( 



كد.. الناس؟! وأين فقال؛ الناس، محر عن الوه قنائأ، رجلا فوجدوا فخرجوا 
بلائهم.بعمليات لحقوا 

لعم.ف1 قالوا: 
معهم.قال: 

يده.ل بوط أحدهم فضربه 
إلهم•بمسثركم يعلموا ل! له عم لني نعم عل وأطلعكم دمي عل تؤمنون فقال: 
نحم.: قالوا

منهغدرأ ذلك يكون أن خافوا حتى الطال_،، ق فبالغ معه، فانطلموا فامنوه: 
٢٢•

عنقك.لفربن أو لصدقنا واف فقالوا: 
الحل.هدا من عليهم تطلحون فقال: 

مائةهي فإذا قاساقوها، عليها فاغاروا روائع، نعأ وجدوا منه طلعوا فلمإ 
بتلكالمدينة إل وانحدروا يطلبوهم، ولر وجه، كل ق الأعراب وشردت بعثر، 

علوقدم الرئة هده ق عكاشة ووفق أمتوه، الذي الرجل وأطلقوا الإبل، 
.٠١كبدا'يلق لر غائا ه اف رمول 

بنطليحة بينهم من كان المرتدين قتال عل عنه( اف الصديق)رصي عزم ولما 
بعضإليهم وانضم غطفان، ول أمد بني قومه ق تنبأ قد وكان الأمدي، خويلد 

الوليد.بن خالد عليه أمر جيشا أبوبكر فكون وذبيان، عبس بني من أيضا المرتدين 
معهومن خويلد بن طليحة لقتال عنه( اف )رصي محصن بن عكاشة وخرِج 

٢I ٦ )Y/ سرى والملوك الأمم »-ار؛ح و ٣(، ٠ ٧ / ١ ر الملأءا< أعلام ارسم 



محمحمحيي
بمكانالأمميي طليحة مع التقى حش بجيشه الوليد بن خالد ومار ارتدين، من 

فرممميهإعل الوليد بن خالد يدي ب؛ن وعكاشة ثابت وانمللق رربزاخهءا ت له يقال 
^الرحال، من معها فيمن مسالمة وأخوه طليحة فتلقاهما رربزاخهء، يتطلعان 

وطلسرحماعته عن خويلد بن ملمة بن حبال فمل وحيدين وعكاشة ثابتا وحدا 

فهنارقتيلا، قارئاه ؛اليم، وصربه عليه وانقض محصن، بن عكاشة فتلقاه البارزة، 

طليحةصرب، يم وتصارعا، عكاشة فاعتنق خويلد، بن مسلمة والده صواب، 
وقد، ٠١٠وقتلاه أفرم بن ثابت، عل ملة أحيه ْع مال ثم فقتله، بالسيمح عكاشة 

قوله!ق وذللن، وعكاشة ثابت، قتله ق لهلليحة عرأ ش ممر ابن أورد 
برحاللوا يب ؤإن سسوا أليونيم تقتلإذ القوم بنكم ظا —ف 
الحببقتل ا فزغتذهبوا فلن وة ونأصبن أذواد لثج تلإن ف

ثزالاةُآُ الكل قتاودة معا إنبة"' الخالصاسر م هلنمثت، 
حلال؛"ذايت، جر غا تراها ويومممونة الحلال ل ا تراها فيوم

والعظلال ق ا تراها ويومنحوها المشرقية تفيء تراها ويوما 
حجالرً'د عنالغنس ة وعكاشا ثاويأقرم ابن ادرُت، غعشية 

المقدمةنحن راكنا فيقول! عكاشة مقتل عن محيث، اللميثي واحد أبو هو وها 

(.٩٢)م اص« •الطمات، 'أ(و •سدأعلأمالملأء«)ا/ح،)١( 
اّمهمسطلمٍة.)آ(الخالة:
الشجعان.)"آ(الكاة: 

به.نمان ان للأنكالثوم، للدابة، والخل حل، جع الخلال! )٤( 
إمملامهوحنن بعد، في،ا أملم ءلدحة أن ءالمرة ل الذهبي وذكر . والهاية® )٥( 

(٨/١.)٣•



١٥٧بووصس 

وعكاشةأقرم بن ثابت وكان عته(، الله )رمحي الخطاب بن زيد وعلينا فارس، ماش 
وراءناوالمسلمون وخالد بنا، ميء حإ مررنا قلمإ أمامنا، عنهإ الله رمى محمن ابن 

فحفرنافامرنا ثر، يعنه( الله )رصي الوليد بن خالد طلع حتى عليها فوقفنا بعد، 
ابنقال '. ١٠ا، منكرة جراحات بعكاثة وحدنا ولقل وويا-را، بدمائها ودفناهما لها 

بنوثابت محصن بن عكاشة قتل ق روي ما أثبت وهدا عمرت بن محمد قال، سعدإ 
١".أعلم واف عندنا أقرم 

وكانستة، وأربعين أربحا قتل حين عته( اف )رصي عكاشة عمر كان وقد 
.٠٢١الصحيح عل عشرة الحادية السنة ل قتله 

;٦٧و)r/( ٩٢)م/ الكمى« »اسات )١( 
)آ(ارجعانُق.

)٣(



سيو)هم}ئ ١٥٨

٠

ض

و1دتبنسس
الأوحدالخطيب 

دمائهمإراقة ل الشرف لهم كان الدين الأبرار الصحابة أحد قيس بن ثابت 
الرماح،وتكسر المسوف صليل حيث الرحال، ومكر الضال ماحالت، ل الهناهرة 

التوحيد.راية تحن، 

مالكبن القتس امريء بن مالك بن زهثر بن شإس بن محس بن ثابت اسه؛ 

أبووقيل: محمد، أبو الخزرج، بن الحارث بن الخزرج بن كب بن ثمة بن الأغر 
عبدالرحمن'أر.

اف)رصي ومميز الأنصار، حطيب، كان ولدللث، البيان، ناصية أوق ممن كان 
)رصيأنس عن الحدين، ل ثستا حين، المدينة، قدم لما ه الّكا م، ؛الدفاع عنه( 

ممانمنعلثح فقال؛ المدينة ه افه رسول مقوم قيس بن ئابت، حهلمت، قال: عنه( اممه 
لنا؟فإ وأولادنا، نا أنفمنه نمغ 

ميرأعلأمالملأء)ا/ه>م.



ئثزمحمحمح؛خ 
ربا-بمة.ىزا: قال: 

جهوريلكونه الهلاك ه نفعل محاق كان بأنه عنه( افه )رنحى وتميز 
منبأنه الّكا فطمأنه المي مع الأدب محالفة يتعمد لا أنه رغم الصوت 

قال:أنه ءنه(ُآُ اممه مالك)رصي بن أنس رواية من الحديث ق ثبت كإ الحنة، أهل 
هألثي صحت مى أصركم نثيوأ لا  ٢٣١٠آفييا دأتبما ؤ الآية: هذه نزنت رالها 

المار،أهل من أنا وقال: بيته ل قيس بن ثابت حلى الأية، آخر إل ٢[ لالح*مات؛ 
أبايا فقال: عنه( اممه معاذ)رصي بن سعد ه الّكا فأل ه، الّكا م، واحتثس 

بشكوى،له وما لحاري، إنه معد: قال اشتكى؟ وا؛«ت،؟ ثان ما عمرو، 
ولقدالأية، هذه أنزلت ثابت: فقال ج^، اممه رسول قول له فذكر محي، فأتاه قال: 

ذلكفذكر المار، أهل من فأنا ه، اف رسول عل صوتا أرفعكم من أف علمتم 
الحنة«.أهل هومن بل ر.: اممه رسول فقال ه، للخم، سد 

شهدولكنه بدرأ يشهد ل؛ محمد أصحاب نجباء من عنه( الله وكان)رصي 
زوجهوأما واقدأ"، ينن، كبشة وقيل الهلائية، هند أمه الرصوانُى. وبيعة أحدأ 

فةيبسيملًُ'•
والأنصارالهاجرين ين وآخى مهاحرأ المدينة إل ه الله رسول قدم وحن 

الذهي.وواممه وصححه ٢( ٦ ٠  jxالحاكم)أحرجه )١( 
عمله.محبهل أن الموس نحافة باب الإبجان، كتاب ي ملم رواه )٢( 
»سرأعلأمالملأء«)ا/آاآ(.)٣( 

الأبق.)؛(المرجع 
الكرى.)ه(الهلبقات 



———————نش
الكير''*.\لي بن عامر الؤاحاة j قيس بن ثابت ابن نصيب كان 

ظهرتظإ الحهاد، ق المثل مقرب عنه( اممه )رنحى نس بن ثابت ظل وقد 
ثريعنه( اف )رصي بكر أبو أحذ القبائل، يعفى -٦١ قامت التي الردة حركة 

أشدمن وكان الأدعياء، ومحاربة دينهم عن المرتدين هؤلاء عل للقضاء الحنوش 
حولهوالتفت حنيفة، بنو إليه قانهحاز النبوة، ادعى الذي الكذاب مسيلمة المرتدين 

وأهله.الإسلام عل مردوا الذين ومن الناس، من كبثرة محموعة 
اللهسيف الصديق انتدب الشريفة النبوية الهجرة من عثرة الثانية السنة ففي 

المهاجرينراية وكانت، الكذاب، مسيلمة لحاربة عنه( الله )رصي الوليد بن خالد 
.٠٢٠عنه( اض )رصي قيس بن ثابتا مع الأنصار وراية حذيفة، أب مول مال؛ مع 

لمونالمقانكثف حولة، وكانت الشرك، وأهل الإيان أهل الحيشان والتقى 
زوجهبقتل وهموا الوليد، بن حالي خيمة حنيفة بنو دخلتا حتى الأول لحولة اق 
افهرسول مع نقاتل كنا هكذا ررما قال؛ لمن المتقهقر ثابت، رأى فليأ تميم، أم 
أقرانكم((عودتم ما »؛ثس كذللث،: وقال  ٠٣٠ه

قاياد:الشريعة حياض عن دفاعه عنه( الله )رصي الخطاب بن زيد وأعلن 
أضراسكمعل عضوا بحجي، فأكلمه اممه أوألقى مزمهم حش الوم أتكلم لا "واف 

أسلم»عه، اف رمول كلها«ع والمثاهد بدرا مهد جليل، صحاي البكر أي بن عام )١( 
راّتشهل.مواهم، أربعة إخوة بدرا مهد وما ٠ ؤإياس(• وخالد، الثلاثة)عاقل، إخوته 

(.١  ٨٧/ ١ ) البلاء،( أعلام ®مثر عاميومالتcامة• 
(.٣٢٤/ I (I•البدايةوالهاية انفلر )٢( 

٢(.٤ ١ / الشبان)١ بكر م والمنان(( و»الآحاد ٣(، ١ ١ النبلاء(()١/ أعلام »سر )٣( 
(.٢٢٤/٦)٤(»الثدايةوالهاية»)



١٦١محيحة(محص 

.٠١٠قدمآ وامضوا عدوكم ق واصربوا الناس أ-آا 
حالواوهال! ابيضلن، ثوبثن ولبس عنه( اف )رصي قيس بن ثابت تحنط وهنا 

رحلفرآه سرقت، قد درعه وكانت قتل، حتى فقاتل فحمل، محاعة، بينناوبينهم 
بوصايا.وأوصاهم وكذا، كذا بمكان إكافح، تحن، قدر ل إما ت له فقال، لوم، ال 

.٠٢٠وصاياه(، راوأنفذوا قال! كا الدنع فوجدوا فنظروا 
ولاوراءه فيمن حميدأ أئرآ ترك أن يعد النه محبيل ق النهاية ثابت، نال( وهكذا 

شإسا،ر■".بن قيس بن ثابت، الرحل رانمم الحديث: و.ع\في الني قال فقد عجب 
حيث،الإيان، ساحة ق ثهيدآ سقط أن بعد قيس بن نابت، عتناء يتوقمخ ولر 

سبيلل حميعا وقتلوا وعبدافه ومحيى محمد المجاهدين من ثلاثة البنين، من له كان 
تعال.اممه طاعة عل الأبناء تربية ثإر من وهذا اض"ُ، 

الرجالأولئانخ سجل ق عنه( افه )رصي قيس بن ثابت اسم سجل وهكذا 
ماصدقوا ممن بحق وكانوا الإسلام، ل الأمثلة أرؤع صربوا الذين الأفذاذ 
افءليه١عاهدوا 

يت00

(.٢٨٠)Y/ لا!طارى رر راللوك الأمم "تاريخ ا ١ ر 
 Y( ) ١ اكلأء،ا أعلام »سر( / ١١٠ ١ ، Y ١١٠ ) الحاكم وستدرك/Y"(٢٦١.)

وصححه؛( ٢١٠١٠)٠١; والحاكم حن، حدبمتذ الا: وق(، ٦٠٧٩٧)الترمذي أخرجه ( ١٢)
الخهى.ووافقه 

»سرأعلأمانلأء،ا)ا/ّأا"أ(.)٤( 



٠

ذ

امميلتيصادووس

اليمامةأبطال من 

العطر،الفواحة واروج الهول وين عينته، فح الممتدة اليانعة الخضرة ومط 
الساطحةالهاء، ا،لكشوفة الواصحة الطيعة ربى وعل طفولته.. كاست، الثمر الكمرة 

رجولته.وقامتا تسابه، درج الشص 
مفتولعريض القامة، طويل رجلا كان أنه وصفه ق قيل ومما 

العينين.وامع الشعر، غزير الخبهة، عال الدراعين، 
صتعةله وكانن، الخير، كيرة الرزق، واسعة حياته فكانتح والده عن أما 

فأناق١١التلفيل! ■تمنه يقول الأيامُا'. تقلبات، ولا العيش، شفلمؤ يعرف لا ومزاؤع، 
إنرقلتان ذاك؟ وما فقال! مني. ولسحا متلئs فلتخ عني، إليك فقلت؛ أب 

فاّاإ،ا..اارأ'.أمي وكيلك، ، viLj.iديني بني أي فقال! محمد دين وانعن، أملممت 

٤ّ ٩ ص عميرة الرحمن عبد د• ة مدريمن ان فرّ ١١( )١ 
ارمترأعلأمالملأء«)ا/ا"أم(.)٢( 



تئنمحمحمح؛خ 
إسلامه:قصة 

إلىفمشيت مكة، فقدمت، قومي، ق ميدأ ثاعرأ رجلا كنت، ت الطفل قال، 
هذايلقاك أن حشينا قد ؤإنا سيد، شاعر امرؤ إنك فقالوا؛ قريش، رحالات 
،LIJIpيدخل أن ذاحدر0 حر، كالحديته فإنإ حديثه، يبعض فيصيبك الرحل، 

وبتناوزوجه، الرء وبحم، وأحنه، الرء بتن فرق فإنه علنا، ألحل ما قومك وعل 
الوافه قلتا1 حتى منه أسمع أن وينهون( شأنه، محدثون( زالوا ما فوافه وابنه• الرء 

ثمكرمناُ"، فحشوتبما أذن(، \ل فعمدت قال،ت أذن(، صاد وأنا إلا المسجد أيحل 
وأبىمنه، قريبا فقمت، السجد، ؤ، قائأ ه اممه برمحول، فإذا الجد، إل غدوت 

امرؤؤإن( للعجز، هدا إن وافه نمى؛ 3( فقلت، قوله، يعص يمعتي أن إلا افة 
أمرهكان فان منه، لأتمعن وافه وقس-هحيا، حسنها الأمور عئ نحفى ما ثئت، 
أحسنكلاما قهل أمحمع فلم الكرمحفة، فنزعت، احتنبته، ؤإلأ منه، أحدت رمدآ 

أحملولا أحن لففلآ كاليوم مممح، ما اطه! محيحان يا فقلت،! به، يتكلم كلام من 
حازونقومك إن محمد! يا فقلت،! بيته• معه فدحلت، تبعته، انصرف، فلما منه. 

تقول،،ما منك أسمعني أن إلا افه أبى وقد قالوا، ؛،ا فاحرته وظا. كدا ل( فقالوا 
فأسلمت،الإسلام، عل فعرض دينلثج، عل فاعرض حؤ(، أنه نفى ؤ، وقع وقل- 

أناطه لحل الإسلام إل وأدعوهم مطاع، فيهم وأنا دومحى، إل أرجع إن( قلت،؛ ثم 
تعينه؛،.آية له اجعل رراللهم قال،؛ آية، ل مححل أن افه قالع ت(دت(م، 

وولدي،وامرأف ير، شخ هناك وأبا قومي،، ثية عل أشرفت حتى فخرجنا 
ظلمةؤ، الحاصر يآراءاه كالثهايح نورأ عيني بين( افه وصع الثنية علوت فلمإ 

يفلنواأن أخشى فإن( وجهي، غير ق اللهم فقلن؛،؛ الثنية، من منهبهل وأنا اإليإ،، 

القطن.)ا(الكرث: 



vu

علأسر رأيتني فلقد موحلي، رأس ل فوقع فتحول دينهم، لفراق مئلة أما 
فقلت:\وأ فاتاف قال: معلق، قنديل كانه موطئ رأس عل وإنه إليهم، بعثري 

واتبعتأسلمت، إق قلت،: ذاك؟ وما قال: مني، ولت، منك، فلت، عني، إليلث، 
قالهلفيل وأحد ، ٠١فأسلمإ'أْى، وكذللث، دينلث،، ديني بك،، أي فقال• محمد، دين 

القرانايايتؤ بعفس إل يستمعون حوله الناس واجتمع الإيلام، إل الدعوة 
الهلفيل.ذاكرة وعتها التي المقلم 

لهوومغلهم الله، داعي يلثوا ولآ له، يمتحبثوا ب النا٢إ من الكثير ولكن 
والنور.الهدى عن الدنيا ومتاع الحياة 

هلكت،،قد دوما إن فقال: إسلامه، عل تابحه ومن الله رمول إل وحاء 

ر-بعإلثم ءيماا'أا. وائت، دوما اهد اراللهم فقال: ءاليهم، الله قالع وأُتا، عصمتظ 
منمنهم استجابا حتى الإسلام، إل يدعوهم ظهرانيهم فأقام قومه، 

معفكان لوس، من تسحين أو بثانئن، قدم ثم والخندق، بدر وسثقته امتجارثا، 
كلل بوئ الكفر قلاع وشاهد ا3كب،ر، النصر وتم م،كة فتح حتى الض. 

حتىخممة- بن عمرو صنم — ذي إل ابعثتي س: الله لرسول فقال مكان، 
وجههق النار محشو وجعل فهدمه، إليه مريحا فخرج ررأجل® قال: أحرقه، 
ويقول؛

ميلادكاس أقدم ميلادنا عثادكا س لت، الكفين ذا يا 
فؤادكاا''رق الار حشوت إي 

ررسرأعلامالملأء«)ا/ه؛ما-ا"؛*ا(.)١( 
(.٢٤٣وأحمد)؟/ ٢(،  ٥٢وسلم)٤ (، ٤٣٩٢اليخارى)أخرجه )٢( 
»سالخاة«)أ/أا-؛(ة)م(



١٦٥

)رمحيالصديق بكر أبو خرج حتى يفارقه فلم ه الله رسول الطفل ولازم 
ومنمات، قد محمدأ فإن محمدا يعبد كان من الماس، أيها وقال! يوم ذات عنه( اف 

يموت.لا حى اف فإن تعال اف يعبد كان 

ماث<\ؤبو ئلم بن -ظت، هد رنوت محندإلأ ؤ تعال؛ قوله تلا ثم 
شخوس،ممحايمز عتسوش عق تعين، وش ^؛٤١ عث أدفيلآنمث-يم 
[.١٤٤عمران: ]آل ه آئذ'أككين 

الخليفةوقرر الزكاة، دفع عن العرب نائل بعض وامتنعت •• بكر ابر جاء ثم 
الرتدين،لحرب الحيوش وجيشت، والزكاة، الصلاة ؛؛ن فرق من كل مقاتلة 

القلفيلوخرج الأعداء، ومقاتله الوحيد، كلمة لمعلن الإسلام كتائب وخرجت 
الذيالكذاب مسيلمة لحرب الذام، الخيش مع الهلفيل ين عمرو ابنه ومعه 

ادعىالبوة.

إفلأصحابيت فقلت رويا، رأيت، الطريق بمعض كنا إذا ررحتى الهلفيل•" قال 
وأنهطائر، فمي من نحرج وأنه حلق، رأمى رأيت إف قابروها، رويا رأيت، 

رأسهثم حثيثا، طلبا يهللبني عمرأ ابني وأرى فرجها، ل فادحلش اصأْ لبني 
وأمافقطعه، رأمى حلق أما أولتها، قد أنا أما قال• ح؛ملهأ، قالوا* عني، حبس 
فيها،فأغتبح تحفرل، فالأرض فرجها 3، أدخلتني المي المرأة وأما فروحي، الطائر 

'•١٠أصاثنيٌ ما يصيبه أن متجهي أرام فإف عي ه حبثم ل ابني طلمبا وأما 
هلفحفر بعضهم إن ل مواقعهم، ق المسلمين وثبتا المعركة، ودارت 

حاويفة،\لي مول وسال؛ قيس، بن ثابت، منهم* أقدامه، لمثبيت، الأرض ق حفرة 

(.٤٦٢»أطالخابة،ا)آ/



عمرواليومي.بن والطفيل 
بإذنالشهادة الملفيل ونال الوقعة، هذْ ق علهم اممه رصوان الثلاثة وقتل 

أشعلالتي الموقعة تلك اليإمة.. موقعة ق عمرو بن الهلفيل قتل لمد نعم اف. 
الكذاب..الدعي وهن.ا السؤإء، من يأتيه الوحي أن وزعم النبوة، ادعى رجل لهيبها 
باصاليله.وآمنوا فريته صدقوا الذين والأنصار، الأتبيع من الكثير وجد 

القادرفهو السيف، إل ؤإياه نحتكم أن الكواب اللسءي هذا لمثل والعلاج 
شهداء،يشل أن الخالة هذ0 ق بد ولا ومكره، كيده وكشم، كذبه، إظهار عل 

بنزيد اليإمة معركة ق قتل لقد ّ الحركة. أتون ق الفؤوس وتصهر الدماء، وتراق 
الداعيةعمرو، ين الهلفيل وقتل قيس، بن ئابّت، وقتل عنه(، اممه )رصي الخهناب 

سبيله.ق والقاتل اممه، إل 

جروحهمن ثقي تم يده، وقتلمعت التلفيل، عمروبن جرح المعركة هذه وي 
عمرإل الطفل عمرون الأن وجاء اللميال، وكرت الأيام ومرت يدم، وصحت 

يحيدآ.تنحى الأن ولكن البساط، ومد الطعام وجاء عنه( الله )رصي الخطاب ان 
يل.ك..؟لكان تنحيت، لعلك ير! ^ه 

أجل.قال: 
٠٠١٠بيدك نوطه حتى أذوقه لا واممه عمر! قال 
حملالذي الكبير، الإسلامي للمد البداية هم الأبطال هزلأء كان لقد حقا 

اليوم~لمان~ البابناء وأحرى الأرض، أركان أربعة ق حا وانداح الخهاد، راية 
ويزيلونوأتباعه، الكفر فيها محطمون اليإمة، كمحركة أحرى معركة لهم تكون أن 

(.٠٢٤ )إ/ الكرى،( )لالْوقات و (، ٦٤٩)ة/ » رالاصابة 



الأحد.."'.الواحد ف خالصة الأرض ويجعلون وأذنابه، الهل الت

معلقةقلوحم إنإ الأمم، لهيئة ولا الأبيض، للبيت بمضحون لا ذللث، مع وهم 
المتاشن،قهقهات ولا العلمانين، نعقات ذك ق تضرهم لا العتيق، ؛الست، 

الوحيد!شعارهم 
داأبا يقينا ماد الخهل عدآ محمايعوا بدين النحن 

-همء -نو 

مصرعيالله ق ان كجنب أي عل لما مأقتل ■منا ال أنت ول
نعمتلو شأجزاء عل ارلثّ يبئأ يؤإن ه الإلذات ل لث، وذل

(.٧٧٥، ٤ )محي البو٥اأ مدرسه من رامحرصان 



١٦٨

بوعدهاتؤؤ اثصدوق 

التجارةأسواق عرفته وتاجر والإسلام، الحاهلية فوارس من فارس إنه 
أمامةوالد وهو زينب. ينته زوج اممه رمول صهر وهو والأمانة.. بالصدق 

أصحابمن ٠ العزى. عبد بن الربيع والل.0ت صلاته، ق . الّمح، بحملها كان التي 
خويلدبنت هالة أمه! ، ٠١الخاهاJةرق الندوة دار أعضاء وأحد والحكمة، الرأي 
٠".عنها اض رصي حدمحة أخت 

خدمحةأخت، خويلد بنت هالة رراستأذنت ت محالت عنها القه رصي عائشة عن 
هالة«ُ'أ*.اللهم فقال لذلك، فارتاح خدمحة، استئذان فعرف اينه رسول عل 

(.٣١١والهاةا<)r/ ءالداية انظر )١( 
)أ(الرجعانبق)0/ما،آ(ّ

اوخأري.أحرجه )٣( 



١٦٩

البكرة،لرحولته العاص أبا أختها ابن نحب عنها اف رصي خدمحة كانت وقد 
رخاءتم حيا ومارت زونبُا'، ابنتها من تزوج ولهذا الاخرين، معاملته وحن 
والوفاق.الحب ويملأها عادة، العليها ترفرف 

بيتق وتربت نشأت وهي زوجه، نحام الزوج راجات دائأ يعرف فهو 
خليلتق ؤإلأف ؤ ! سبحانه؛^١١٠ربه وصفه الذي ه اممه رمول يدي وبتن النبوة، 

عطيمهتاكا1م:إ[.
فتزمنالإسلام، إل قومه فيدعو ربه، رسالة يتلخ النبي. ويومر الأيام، تمر 
كفره.عل العاص أبو ويبقى النبوي، الثيت، وبقية وزينب، خدمحة، 

إلقريش من الكفار هؤلاء ولحا ه، النه لرسول الكفار عداوة واشتدت 
وماله،ه نفق محاربونه فهم .، اه رسول من يه ينالون ومسّتا حيلة كل 

وأنصاره.أتباعه ق ومحاربونه 

فتيلا.يخهم ل؛ ذلك م ولكن 
همه.من محمدأ فزغتم قد إنكم لبعض: بعضهم فقال 

نفعل؟:^١ فقالوا
فا>ث.غالوهبناته عليه ردوا قالوات 

قله وقالوا والتجارة، بالمال وأغروه الأماق، فمنوه العاص، أب إل فتقدموا 
ماواف لا لهم: فقال قريش، من امرأة أي نزوحك ونحن زوجك، فارق النهاية؛ 

•قريش من أخرى امرأة بامرأق ل أن أحب وما زوجتي، أفارق أن أريد 
الإسلام.نداء إل أبوالعاص نجب، يولر 

»الدايترالهاة،ا)ه/*آا'ما(.



كبثرأ،انممارأ المسالمون فيها انتصر التي الغزوة تلك بئر غزوة كانت ولما 
فريق،منهم ولتل الكفر، عصابة فيه وامزمتج ءندْ، من بجند تعال اف وأيدهم 

الأسرى.هؤلاء أحد الربيع بن العاص أبو كان آخر، فريق وأمر 
الصحابةمن عثرة تعليم أو بفدية إلا أمثر يهللق ألا ه الرسول واشترؤل 

أسراها.فال.اء ق قريش وأرسلت والكتابة، القراءة 
أدخلتهالخا.محة كانت، لها قلادة العاص أبير زوجها فداء ق زينب، وأرسلت، 

أمرها،لها تطلقوا أن رأيتم راون وقال! لها، رى اف رسول رآها فليا -يا، 
أنوعد0 أو عليه أحد اف رسول وكان نعم. فقالوا! لها؟اا الذي عليها وتردوا 

٠^•ز؛ب بل ٣؛، 
يطنرركونا فقال! الأنصار من ورحلي حارثة بن زيد ه اف رسول و؛حثإ 

بشهر،بدر بحد وذللئف »با،،؛أ'. ناتئا حتى فتحصبانما ث،، نينبكإ تمر حتى ياججُأ' 
كنانةأخوزوجها م فتقل. فتجهزت، بابيها، باللحاق أمر مكة، العاص أبو دم ق^ 

ونثركنانة، جرك ؤللبها، ق فخرجوا مارأ، وكنانته قوسه وأخذ فركبت،، بعرأ، 
أحديدنو لا واف كنانة! فقال بالرمح، الأسود بن هثار فروعها محلول، بذي كنانته 

نكلملئح،حتى نبلل؛، عنا الرجل أيها كف، سفيان! أبو فقال سها، فيه وصعتؤ إلا 
الناسرؤوس عل بالمرأة محرجنا تمب،، لر إنلن، فقال! عليه، فوقف فكف،، 

أنزلهالحجاج قتله فلما الزبر، بن عبداف ينزله كان مكة، من أميال ن،انية عل مرصع )١( 
جدموبض بينه أبعدهما، وهو ياجح، له؛ يقال آخر موضع مكة وبنواحي المجدمض، 

ميلان.التنحيم 
ووافقهوصححه، ( ٢٣٦والحاكم)م/ (، ٢٦٩٢داود)وأبو (، ٢٧٦أحمد)٦; أخرجه )٢( 

الذهى•



؛V؛خيخ؛؛غص؛ 
أنالناس فيظن محمد، من علنا دخل وما ونكبتنا، مصيبتنا عرفت، وقد نية، ۶،>^ 

حتى-يا، ارجع حاجة، من أبيها عن بحسمها بنا ما ولعمري أصابنا، ذل عل ذلك 
بابيها،وألحقها سرأ، يلها رددناها، أن الناس ومحدث الأصوات، هدأت إذا 

كانفلمإ -يا، فقدما وصاحبه، زيد إل لمها فليال، بعد -بما وخرج ففعل، قال؛ 
رجعفلكا لقرص، كمر ومال باله الشام إل تاجرأ العاص أبو ضج الفتح قل 

قهو وأقبل أصابوا، با فقدموا ، هريا وأعجزهم معه، ما فأصابوا سرية، لقيته 
جارته.فا -بما، فاستجار زينب،، عل دخل حتى الليل، 

الشماء:صئة من زينب، صرخت، الصبح، صالة ق والناس ه الني كان فلما 
الدينالرئة إل ه الثي ويعن، الربح• بن العاص أبا أجرت قد الناس، أت؛ا 

فانمالأ، له أصبتم ومحي علمتم، محي حيث، منا الرجل هدا ررإن ^١^ ماله، أصابوا 
بلقالوا: به« أحق فأنتم ر>اش<، فهوق أبيتم وإن ذللث،، نحج، فانا وتردوْ، تحنوا 

قريش!محشر يا قال: ثم ماله، مال ذي كل إل فادى مكة إل ذهب، ثم كله، نرده 
أنأشهد فال قال: ض؛، اممه فجزاك لا، قالوا؛ ثيء؟ عندي منكم لأحد بقي هل 

إلاعنده الإسلام س منحتي ما واف ورسوله، عبده محمدأ وأن اف، إلا إله لا 
عليهفرد اف رسول عل قدم ثم أموالكم، أكل أردت إنإ أف تظنوا أن خوف، 

.< ١٠تجا محدث، إ الأول، الكاح عل زينب الني. 
فولووعدف فصدقي، حدسي  ١١فقال: العاص أي عل س الني أثنى ولقل 

ل«ص.

ماجهوابن (، ٢٠٦٩وداود)وأب(، ٢٤٤٩لم)وم(، ٥٢٣البخاري)٠ أحرجه )٢( 
(١٩٩٩.)



WY محمحو
ابنالعاص أبي( عن ه اف رسول قالها التي الطثية الصادقة الكليات و7ءذْ 

اللهرسول قبله الذي الرجل، هذا سخصية مفتاح عل يدنا نفع أن نمتتلح الربح 
عائماتمن والصدق الصدق،  ١٦٢تميز التي الصفات أهم من إن له، هرأ صه 

منقريب الصادق والرجل والرجولة، الشخصية تكامل عل وشاهد الإيعاز، 
به،أمره ما أدى لأنه تعال اتله من وقريب ثندعيم، ولا يصدقهم لأنه الماس.. 

عكاوكف 

والرجلصديقا، اتله عنلّ يصح حتى صدقه ق تمر يالصادق الرجل ؤإن 
العاصأيى ق المانية والصفة كدابا. اممه عند يكتب حتى كذبه ق تمر يالكاذب 

ولاالملم، الرجل شخصية ق الأساسية العانر أحد والوفاء الوفاءه. الربيع ابن 
الخاليلة.الصفة -؛ذم تحل إذا إلا ؤإسلامه إي،انه يكتمل 

ذيق عنه( افه )رصي الصديق بكر أي حلافة ل الربيع بن العاص أبو مات 
وأرضاه.عنه( الله )رصي ٠" الهجرة من عثرة اثنتي سنة الحجة، 

»الإصاة«)؛/مآأا



٧٣مح؛فمحمحاء 

ءما|

ابنام«مموم

يرثحتى ثل وستظل تليت آية، عشرة ت شاته ل اغ أنزل أعمى رجل 
وسعيها•الأرض اف 

القبائلبتن ثقل ولا وصع له يكن ل؛ مكة، رجالات من رجل مكتوم أم ابن 
صوتله يكن ول؛ الإسلام، قبل الدنيا به تسمع ولر بخاصة، قريش وأهل بعامة 

أواِإ له يعرف ولا ه، نفْع ه لفيعيش عاديا رجلا كان يل فيها، حدينا ولا 
يقولون!المدينة فاهل اسمه، ل الاختلاف يوجد الدي الأمر الخاكيد، عل رمم 

العامري.القرئى رواحة بن الأصم بن زائدة بن قيس بن عدافه 
.٠١٠عمرآموْ فالعراق أهل وأما 

المخزومية"،.يقظة بن محزوم بن عامر بن عنكثة بن عبداف بت عاتكة وأمه! 

•٦(.• »الإصابة«)؛/ و (، ٣٦٠)ا(سرأعلأماولأء)ا/ 
انبقّ)؟(الرجع 



'محذوره وأبي( القرظ ومعد ل باد" مع اف لرسول مؤذنا صريرأ وكان 
الأرقمابن دار إل والمتفعفين والخدم العبيد لل بتيوم ذات سمع 
مشدودةفالأعصاب عادية، غثر حركة مكة ي أن وأحس ه، محمد إل يتممون 

بسبذلك كل والتعديب، القرب امون يوالخدم والعبيد قريثى، سادة من 
كإمع ليالأرقم ابن دار إل الذهاب قرر وحينئذ الإسلام، إل هؤ الرسول دعوة 

هناك.إل وذهبا عماه فحمل اليةين، الخبمر وليعرف، يسمعون، 
المكينةفتعطيه مثاسرة الةال٣ا إل فتنزل كالعات أذنيه تطرق مرة ولأول 

نزلالتي الوحي كليات إما محتمعة، كلها الأرض بقوة تبال لا قوة ومبه والأمان، 
البشربين ونوى الخالق، وحدانية لتقرر محمد قلب عل الأمتن جتريل حا 

مكن،أن بحد نورأ الأرض وتملأ والضعفاء، الأقوياء الحيل وتحقق خميعا، 
ظلأو-مرأ•

ويبذلتحال الله دين ق يتفقه أن عل مكتوم أم ابن حرص اليوم ذلك ومنذ 
•ثيء كل عنه ويعرف يملك ما كل 

كاناممه رسول أن المفسرين من واحل غر راذكر ت افه رحمه كثير ابن قال 

إذويناجيه هونحاطبه فبينيا إسلامه، ق طمع وقد قريس عفلياء بعض نحاطب يوما 
قيءعن ه اف رسول يسأل فجعل قديأ~ أسلم ممن وكان ٌكوم~ أم ابن أقل 

الرحلذللئ، محاطبة من ليتمكن تاللث، ساعته كف، لو أن ه النثي، وود عليه، وبلح 
علوأقبل عنه، وأعرض مكتوم، أم ابن وجه ق وعبس هدايته، ق ورغبة طمعا 

يرثآهه وماثر>لئ، ه آ؛هأمحن آن ه ومحك جس ؤ تعال الله فأنزل الأحر، 

المابق.المرجع )١( 
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.-٤["، ١ ه]َ: دو ب
تنكيلكل بم وتنكل و'ؤذ:م، لمتن المعل تشتد قريش أحدت وعندما 

ْعبدينه مكتوم أم ابن ففر الدينة، إل بالهجرة لأصحابه ه الرسول أذن 
بدرُأ'،غزوة وقبل المدينة، ه الله رسول يقدم أن قل هجرته وكانت المهاجرين، 

مصعبالمهاجرين من عالينا فدم من كان قال! عنه( الله )رصي عازب بن الراء فعن 
هوفقال! ه؟ افه رسول فعل ما له؛ فقلنا قعي، بن الدار عبد بني أحو عمجر ابن 

لهم!فقال الأعمى مكتوم أم بن عمرو بعده أتانا ثم أثري، عل وأصحابه مكانه، 
•٠٢٠همأولأءعلأثري 

الشمهمته يودي وأحد القراء، دار ل ونزل المدينة، إل مكتوم أم ابن هاجر 
آياتالناس إقراء ل ومهمته الدين، مباديء الناس تعليم ق مهمته لها، ه نفأعد 

الحكيمالذكر 
قيؤذن بلال كان فقد للصلاة، أذانه الخليل الصحابي( به يميز ما كان ولقد 

وتنسهالمائم لأيقافل شد أذانه لأن والشراب؛ العلعام عن الناس يمتنع فلا رمضان 
والشرابالطعام عن  ٤٣٠٠؛١^إيذانا هذا كان مكتوم أم ابن أذن فإذا الغافل،، 

ُُإن^^٠ الله رسول قال قال• عنه( الله )رصؤ، عمر ابن فعن الصائمان، ال ؤإم

يناديلا أء٠كا وكان مكتوم"، أم ابن ينادي حتم، واشربوا فكلوا يؤذن؛ليل،، بلالا 

(.٤٧٠اسم«)إ/ القرآن >افر )١( 
(.١٤٥)ا/ اكلأء« وسرأعلام (، ٣٦٧و)أ/ ٢(، ٠ ادىرىاا)إ/٦ »الطقات )٢( 
»الطقاتاتىرتم،«)ئ/أ-مآ(.)٣( 

(.٣٦١الملأء(ا)ا/أعلام »مير )٤( 



.؛ ١٠أصببمت أصبحث له! يقال حتى 

الني.حب قلوبم أشربت الذين الرجال أولئك من هذا مكتوم أم وابن 
إليهأحب بل والولد، الزوجة من إليه أحب واليشرة، الأهل من إليه أحب فهو 
مهم-مكوم وابن الأبرار- الصحابة من واحل وكل -صيه، بتن التي ه نفمن 
الولكنه ويصفح، ويعفو غينله، ويكفلم وذويه، أهله إل تقدم الإساءة محتمل قد 

نزلئا وليلك بأذى، ه الرسول شخص يمس أن الأحوال من حال باي يقبل 
وتساعدهإليه ونحن ترفقه كان بالمدينة -يودية عل عنه( اض )رصي مكتوم أم ابن 

ذلكقرير فقتلها، فضر-يا، فتناولها، ه الّكا ف تؤذيه لكنها وشرابه، عامه طق 
ورسوله،اه ق آذتني ولكن لترفقني، كانت إن وافه أما هوت فقال ه، الني إل 

.؛ ٢٠دمهاا< أبطلت قد اطه، ررأبعدها ااّكا فقال 
خروجهق كإ غزواته إل حروحه عند المدينة عل يستحلفه اطه رمول وكان 

وحمراءأحد، وغزوة بدر ل وكدا وغطفان، سليم بني إل ا3كدر قرقرة غزوة إل 
ا.الحديبية١٣عمرة وق قرد، وذي والغاية، لحيان، وبتي قريفلة، وبتي والخندق، الأسد، 

أوعبادة، لأداء أومتجها عبادة، ق إلا أحد يره لر صواما، مكتوم أم ابن كان لقل 
منألقثعدون يستوي ولا تعال. قول نزل ولما يؤمهم، أمر ق لمير1ا للممشاركا 

[.٩٥]السا•،; ه وأسسإز أنوِلهز أش سفي ؤ، وألمجنؤدف ألئرر أول، غر 

1حمد)مأ/"امآا(،واوخارى)ا(أخرجه 
(^١٠٩٢.)

ثقات،(.»رجاله (: ٣٦٣/ للمر)ا نحرمحه ق الأرنووط قال (، ٤٣٦٢أبوداود)أحرجه )٢( 
ابةااو»الإء(، ١٣٦ الملأء)١; أعلام سد وانفلر ٢(، ٠ ٩ الكبرى(()؛/ ءالطثات )٣( 

(٦٠ ١/٤٠)



١٧٧

ثانبن زيد عل الأية يمل وهو . اممه رمول فاني مكتوم ابن بذلك فمع 
فأنزلزيد! قال لخاهدت. الخهاد أمتطح لو اش، رسول يا فقال! عنه( الله )رصي 

ثزصأن حمت حتى عل، فثقلت فخدي، عل وفخدْ ه الله رسول عل الله 
.^٠١٠ألمرد ؤع؛دأوؤ، الله فانزل عنه، سري ثم فخدي، 

أنإخوانه من وطالب الجاهد، أجر له يكون أن عل مكتوم أم ابن وحرص 
المادّية•".إل التجه الخيش ورافق له، واستجابوا حرومم، و معهم ينركوْ 
ياه، أصحاب يا الله، أحباب يا قال! المعركة ميدان إل وصل وعندما 

وأقيموقرأفز. أن أمتطع لا أعمى رحل فإل اللواء، إل ادفعوا المعارك، أبهنال 
.٠" المشن بين 

كانت،القادسية يوم مكتوم أم بن عبدالله أن عنه( الله ررصي ماللث، بن أنس عن 
•".درع علميه سوداء، راية معه 

؟ًُُ المادّية يوم استشهد ويمال؛ الذهبي! قال 
أنزل^٥، ٢٠٥٠١١نافد كان ولكنه البصر، أعمى مكتوم أم ابن كان فلقد و؛عل•، 

٣(. ٠٣٦)والترمذي (، ٤٥٩٢)البخاري أخرجه )١( 
وناص،أب بن سعد المسلمن وعل بالعراف،، غن كرى ملحمة ءالقادمية الل.ه-ي1 قال )٢( 

أزيل.لمون المكان واتل• أبو قال والخالينوس، وذوالحاجب، رسم، الثركن وعل 
الدائتي؛فال فيلا سبعون معهم ألفا متض وقيل؛ العدوأرJعين، وكان آلاف، سبعة من 

ثرأعلاماموامزموا تم رسفقتل عثرة، خمس سنة آخرموال ؤ، أيام اقتتلوانلأنة 
(.٣٦٥/١اكلأء(ا)

١)إ/ »الْلبقاتامرى<، )م(  ٢(.٠

٢(.١ ٢ )إ/ الكرى والهلثقات (، ٣٦٤)ا/ البلاء، أعلام »ّر )٤( 
السابق.الرمع )٥( 



١٧٨

دولةالومين، الصالخثن دولة شام تعال اممه من إيذانا هذا فكان قرأنا، فيه اممه 
بتثبيتاممه من إيذانا هذا كان الأرض. ق افه بنريعة العاملن الةانتين، ا،لوحوين 

إثؤ والتقوى! الإيإن بقيم الناس يتفاضل أساسها عل التي الإيإنية القيم 
هتالخجرات!ّآا[.آمكم أض عند أيفرع؛ 
صوممدوى والذين المتضعضن يستقبل ه الرسول أحذ اليوم، ذلك ومن 

الظلام،بعل والور الخوف، بعد الأمن كلها للشرية محملون الأرض، نبات جق 
ظهرهاعل وأقامتهم استقبال، أحن الدنيا فاستمبلتهم الضلال، بحد واقلى 

ومحالمير٧.قادة 

دينامتاق الأفووا مل دها وبعيضنهم قبل حمال اة رعانوا ك
٠المحلينا' مليل الغرب ق سمعن، ة مئذنالمسمن ربؤج ق لوكثرت 

XTKrv/ قرآنا(()١ فيهم اف أزل ا)رجال 



٧٩

ض

4عاذبنجبل

الخيراثناس ومعلم العلماء إمام 

منزلةله لكنت وعلمائهم، الني. أصحاب أعلام من علم • جل• بن معاذ 
االعزاء..إماما الناس وعرفه والخهاد، والعبادة العلم بين جع عنده، خاصة 
اللهسبيل ق محاهد حياته معظم قفى ومحاهدأ الأولياء.. كبار من زاهدأ وعابدأ 

الأهوال.به مميل ولا المحن، تزلزله لا وهدى، بصرة عل 
بعد~ تزوجت، معاذ أم أن ذلك وممتب أدي، بني من أنه مع لمة ميني ل نشا 

معاذمحول وقد ٠. قيسُ بن هوالخد سلمة بني من رجالا معاذ~ والد زوجها موت 

بتنهم•معاش أمه، مع سلمة بني إل جبل بن 
.ُ" الحينذن أكحل الشايا، براق الوجه، وفيء أبيض فهد لكن 

:٥٨٣)ا(اظر»الطقاتالىرى«)م
»الإصاة«)ا-/أ-ما(ّ)أ(



محقمحمح؛خ؛A؛ 
إسلامه:

يدعل الأول العقبة بيعة بحد المنورة بالمدينة ينتشر الإسلام بدأ عندما 
الحقبةحضر من مع النبي أرسله الذي عنه(، الله )رمحي عمير بن مصعب 

جل،بن معاذ أسلم القرآن؛ ويقرئهم الدين، ل ليفقههم الأنصار من الأول 
أسلمالتي المنة ول عاما، عثر ثعانية عمره سبابه، باكورة ق أسلم عندما وكان 

سبالمى للقي الحج موسم و الأنصار من قومه رجال مع ْكة إل سافر فها 
الثانية.الحقثة بيعة ويشهد 

قجبل بن معاذ سهدها التي الكبيرة الأحداث أول الثانية الحقبة بيعة كانت 
طريقفنحت، التي فهي الإسلام، تاريخ ق الأثار أعفلم البيعة لهذه وكان الإسلام، 

عنالدفاع عبء فيها عنهم الله رصي الأنصار ونحمل الثورة، المدينة إل الهجرة 
إليهم.هاجر إذا الإسلام ونصرة اممه. رسول 

راضياواختار حياته، ل سيسالكه الذي التئريق الثيحة هذه ل محاذ وعرف 
الحنة.طريق لأنه وشدة، مشقة من فيه ما مع العلريق هذ.ا مطمئنآ 

الدينإل للدعرة ونشاطا حماسا ممتلئا المدينة إل مكة من محاذ عاد وف، 

لتكونإليها، الرسول لهجرة تمهيل،آ الوينة، ق وأركانه دعائمه وتوطيد الحلءيد 
الحالمُاُلأق وانتشاره انطلاقه وقاءاJة المنح، وحصنه الإسلام، معقل 

الإسلاميةواجباتيم من واجب أول أن الأنصار شباب بعض مع محاذ ورأى 
بعبادةيتمك من بحض فيها يزال لا حيث الأصنام، من الثورة المدينة يتلهروا أن 

هوسالمة، بن أصنام يكر أسلم لما عنه( الله )رصي محاذ كان وقد الأصنام، 

طهإز.الحميد عبد الحر® الناس ومعالم اإعل،اء إمام جل بن رامعاذ 



١٨١

•٠١٠أنيس بن وعبدافه عنمة، بن وثعلبة 
سدالحموح~ بن لعمرو صنم الدينة ق ا،لوجودة الأصنام تلك من وكان 

خشب،من صنمه انحذ فل وكان أشرافهم~ من وشريف ملمة بتي محادات من 
يدلحونأحدوا حبل— بن معاذ ومنهم ملمة— بن ضان أملم فلما )مناة(، له! يقال 

ملمة،بتي حفر بعض ل فيطرحونه فيحملونه ذلك، عمرو صنم عل بالليل 
علعدا من ويلكم قال! عمرو أصبح فإذا رأسه، عل متكأ الناس، عير وفيها 
ءال1ثم ومحلتبه، وؤلهره غنله وحده إذا حتى يلثمه، يغدو ئم الليلة؟ هده آلهتنا 
عليهعدوا عمرو ونام أمي فإذا لأخزينه, بك هذا فعل س أعلم لو وافه- أما- 

ذلك.مثل به ففعلوا 

ثموطتثه، وطهره له فغيوما، ألقوه حنث من استخرجه عليه أكثروا فلمإ 
فإذاترى. ما بك يصخ من أعلم ما واطه~ إف~ قال• ثم عليه. فعلقه بسيفه جاء 
عليهعدوا عمرو ونام أمي فلما معك، السيف، فهذا فامتغ، خر فيك كان 

سبئر ل ألقوه ثم بحثل، به فقرنوه ميتا كلبا أخذوا ثم عتقه، س السيف، فأخذوا 
الذيمكانه ق نحده فلم عمرو غدا ثم الناس، عذر من عذر فيها ملمة، بني آبار 
رآهفلمإ مستح، بكلِذ مقرونا منكسا البئر نللثح ل وجيم حتى يتبعه لخرج به، كان 

حنفقال إسلامه، وحن أسلم قومه! رجال س أسلم س وكلمه شأنه، وأبصر 
والضلالة.الحمى ص كان مما أنقذه الذي تعال افه ويشكر صنمه، يذكر أسلم، 

رنفل ر بئط ومبح وكلنح أنن تكإ ا إلهثح كثو لوافه 
دين'"الان ديرراق البح الواهالمنن ذي العل طه د الحم

امرى)مآحه(،راااسوالهاة«)آ/أا

)أ(أىالأدان.



يفئمحئقئق
مرتسُأ'ر فة ظلمق ون أكأن قل من ذف أنفذي الهو 

الإسلام:إثى اليهود دعوته 

تكثروعل العرب عل قاصرأ الإسلام نشر ق حبل بن معاذ نثامحل كن يز 
كانواوالذين المنورة، المدينة ل يكنون كانوا الذين اليهود إل امتد بل الأصنام، 

واللامالصلاة عليه صفاته لأن البعثة، قبل الله رسول عن يتحديون ما كثثرآ 
كانواما وجحدوا به، كفروا العرب من تعال الله بعثه ^ التوراة، ق موجودة 

محشريا لهم! وقال الراء، بن بئر مع جبل بن معاذ إليهم ذهبا ولهذا فيه، يقولونه 
مرك،أهل ونحن بمحمد علينا تستفتحون كنتم ففد وأسلموا، الله اتقوا -بوئ، 

بنيأحو منكم، بن سلام فقال بصفته، لنا وتصفونه مبعوث، أنه ونحروننا 
قتعال اممه فأنزل لكم، نذكره كنا بالذي هو وما نعرفه، بثيء جاءنا ما الضر! 

ملين قارأ معهم نما مصثدق أئه عند يى جاءقركنثب ؤ قولهم! من ذللث، 
عقأئه مهءثلمنه \ >ٍظؤو ما ثناجتثاءهم ؤ نسنمثوى 

جهاده:

عاهدالذي الطريق ق سار العقثة بيعة الله رسول معاذ باع أن منذ 
هذاعل وظل اممه، كلمة لإعادء الحهاد طريق وهو فيه، ثر العل اممه رمول 

•' ٣٠افه رسول مع كلها والشاهد وأحدأ يدرأ مهد لقد حياته، طوال الطريق 

ا)ا(انظر»الداةوالهاية،ا)"آ/ا-ا-
 ^«)Y(.)0اينهئام(ا)ا/ما؛

(.١٣٦)مآ(انغلر»الإصابة«)ا•/



؛ATمحمحهخغ 
غزوةإل معه واستمر العقبة، بيعة مند ه اممه رمول مع معاذ جهاد بدأ وقد 

غزوةوبحد الغزوة. هده مراحل كل ق ه الله رمول بجانب معاذ وكان تبوك، 
الصلاةعاليه وفاته بحد رجع ثم ومعنأ، داعيآ اليمن إل النبي أرمله تبوك 

واللام.
منذفيه محار الذي الخهاد فه البي وفاة بعد عنه( اممه )رصي معاذ يترك ولر 

. ٠١الثام'بلاد ق الخهاق. معارك ق ونارك الطريق، عل ظل بل الحقبة، بيعة 
بالمسالمانصاح ئا عشرين منة أحنادين يوم موقفه الرائحة مواقفه ومن 

فتحت،قد واكار لكم زحرفتا قد الحنة إن الناس، معاشر يهول،! ومثجعا موجها 
فابنرواللقاتكم، تزينت، قد العين والحور عليكم، أقبلت، قد واللائكة لأعداتكم، 

٠ ٠٠٠السرمدية بالحنة 

علمه:

النبيعند الرفيعة الكانة إل ووصل بالعلم، عنه( النه )رصي معاذ اشتهر 
الإسلام،ق والحرام الحلال، بين واكمييز والفهم بالعلم له وشهد عليه وأش 

عمر،الله دين ل وأشدها أبوباكر، بامتي أٌتي، ررأرحم واللام؛ الصلاة عليه فقال 
أمةولكل زيد، وأفرصهم محاذ، والحرام بالحلال وأعلمهم عثان، حياء وأصدقها 

٠ ٠٣٠اُبمراح" ين عبيدة أبو الأمة ه هن. وأمذز١ ^!،، ٠١
أصحابه،من أربعة من القرآن اخذوا أن الناس واللام الصلاة عليه وأوصى 

(.٥٧/ ١ ر الواقدي عمر بن عبد.اف لأبي، الشام" ®فتوح اظر آ )١ 
الابق)ا'/حه(.الرجع )٢( 
الشيحإمحادْ وصحح ماجه، وابن (، ٣٧٩والرمدى)"(، ١٨٤)م/ أحمد أحرجه )٣( 

النبلاء.أعلام مثر لأحاديث، ونحرمحه تحقيقه ق الأرنووط ثعيب، 



محمحمحمحكييل 
أيئمول وّاب عود، مابن من ت أربعة من القرآن ررامتقرئوا قال؛ معاذ، منهم 

• ٠٠٠جل" بن ومعاذ وأبا، حذيفة، 
نظره،ويعد وفقهه عنه( اممه )رصي معاذ علم فيها ظهر التي القضايا ومن 

إلفرفعيا حامل، وهي زوجها جاء ثم سمن، زوجها عنها غاب التي الرأة قضتة 
لما عل لك سبيل فلا سبيل، عليها للث، يكن إن محاذت فقال برحمها، فأمر عمر، 

الشبهعرف أبوه رآه ^ غلاما، فوصعت تضع، حتى احبسوها عمرت فقال بهلنها، 
يلدنأن الماء عجز فقال: عمر ذللث، فبلغ الكب، ورب ابني ابني، فقال: به، 

."؛ عمر ؛، JLLلولاه،،معاذ، مثل 

مكانةمن لمعاذ رأى عإ محدث، الخليل، اكابحي الخولأف، لم مأبو وهدا 
مننحو فيه فإذا حمص، مسجد رادخالمت، فيقول: الشام، بلاد ق كوة علمية 
المنايا،براق العينتن، أكحل ثاب فيهم ؤإذا ه، الّثي أصحاب من كهلا ثلاثثن 
لخليسل:فقللمؤ قالوه، عليه أقبلوا ثيء ق القوم امترى فإذا يتكلم، لا ماكثا 

تفرقوارارم.محي مههم فكنت، حبه نفي ق فوقع قال؛ جل، بن معاذ قال؛ هذا؟ من 
إذاكانوا أمم لحاذ عنهم اممه رصي الكرام الصحابة واحترام تقدير من وكان 

٠".له هيبة إليه ننلروا معاذ- وفيهم ~ تحدثوا 
يسالأن أراد لأمن قال: الخابية ق وحهلمبؤ الشام بلاد إل عمر أتى وعندما 

٢(. ٤٦٤وسلم)(، ٠٣٨ رنم)٦ ١(  ٢٥اكح«)U/ مع - ءالبخاري )١( 
(.٨٣ضان،)ص محمود الحميد عبد الحر، الماس ومعلم العلياء إمام جل•• بن معاذ )٢( 
المثلأء،أعلام و»سر (، ٠٢٣ / ١ ر الأولاء« وراحليت (، ٥٩٠)T/ الكبرى الملقانح )٣( 

.٢٧ص الفقهاء،اسرازى ®طقات، )ا/آه؛(إو 
٤(.٩ ٥ / )١ الخوزي لأبن الممرةاا ءاصفوة ( ر٤ 



١٨٠ست(محمحأبج 

بنمعاذ فليات الفقه عن يال أن أراد ومن ثابت، بن زيد فليأت الفرائص عن 

•جل■" 
عبادته:

سمتعليه غلب حتى مرأ شغفا بالعبادة شغم، عابد، عالم جبل بن معاذ 
وحبببما ير تحلق بالملأة له وكان • ه. اف رسول أصحاب، بتن الزهاد العباد 
ف[.عض 

سلمة،سي قومه إل يرجع ثم مجده ل . الني مع بمل لكن وقد 
وكانمجدهم، ل إماما مم فيمل المدينة، أمحلراف ق يكنون كانوا والدين 
العالمتن؛زب لفة والخضوع الخنؤع قلبه عل يغلب ليمل تقدم إذا عنه( النه )رصي 

يوصىوكان الدنيا. ق له صلاة آخر هي الصلاة هدْ أن يظن وهو يمل لأنه 
إليهاتعود أنك نفلن ولا مولع، صلاة فمل صليت إذا بني، رريا فيهووت ولده 
أحرها،ا"*.وحنة قدمها، حنة حنت؛نت بتن يموت المؤمن أن بني يا واعلم أبدآ، 

محلوالأساعات يقوم محاذأ جعل الذي هو الحنة إل والشوق النار من والخوف، 
وأنت،النجوم، وغارت العيون، نامن، قد ت ويقول ربه، يناجي ليله، من 

لاجعل اللهم صمف، النار من وهربا بمليء، للجنة طلي اللهم نوم، حيا 
.، ٢٠الميعاد(، نحالفط لا إك القيامة يوم إئ عهدأتؤدْ عندك 

ات»طبق_لأماوبلأءاا)ا/أهأ(،و «ّمأءو (، ٣٤٨)آ/ الكبرى،، ات »الدق)١( 
.٢٧ص الفقهاء(( 

(.٢٣٤»حاوةالأوبء،،)ا/)٢( 
»حاوةالأوبء«)ا/ممآ(.)٣( 



^^قئقظث؛إق
:عنه( الله )رصي وفاته 

)رصيبكر أبا فاستأذن اف، سيل ق الشهادة عنه( اف )رصي معاذ أراد كد 
له.فأذن الشام، بلاد ق الحهاد إل ينرج أن عنه( القه 

وتوقعمواسُأ'، بطاعون عرف وقد الشام، بلاد ق انتثر قد الهلاءون كان 
ولماألفا؛"، ثلاثون ومحيل! ، ألفا وعشرون خمسة بالشام السامين من الطاعون -^١ 
الطاعونهذا فقال! عنه( الله )رمحي العاص بن عمرو الماس حطب الهلاءون وقع 

فغضب،حنة، بن شرحبيل ذك فغ والشعاب، الأودية ق منه ففروا رجز، 
بكم،رحمة ولكنه ه، افه رمول صحبت، فقال،! يده، ق ونعلاه ثوبه، يجر وجاء 

آل،نصسس، اجعل اللهم فقال! محاذأ فتلغ ؛ ٠٣١٢٠^^الصالخ؛ن، ووفاة نبتكم، ودعوة 
لأبنهفقال الرحمن، عبد ابنه وطعن واحد، قر ق فدفنهإ ابنتاه فإننا الأوفر، محاذ 

٦[،• يمران: ]آل ه ننألثنرن م محلا رنك من ألص ؤ قال؛ يجدكاا كيفح سأله؛ لما 
كفه،ق معاذ وطعن [، ١٠٢]الخاقان؛ ه ثاءأث،سأمبجتي إن سثا>أد.ذا ؤ وقال؛ 
عبرب قال؛ محه نرى فإذا العم، حمر من إؤ أحبح هي ويقول: يقلها فجعل 
.'؛' أحبك أق تعلم فاك غنلثح، 

أصيبهاكنت دنيا عل أبكي ما قال: يبكيلئا" ررما فقال؛ يبكي، رجلا ورأى 
إبراهيمفان تبكه، ولا قال؛ منلث،، أصيبه كنت، الذي العلم عل أ؛كي، ولكن منل—،، 

قانتثر نم ، ١٦٢الداء نجم ما أول فسن، ل والرملة القدس ين صغثرة بلدة عمواس: )١( 
إلها.ب، منها، الشام 

،اابايةوالهاية«)ما/هه(.)٢١( 

حانااّأحمد وأمانين. والطراز أحمد ورؤاه ّل(ت ١  ١٢الزراندا،)آآ/ رامحمع ق الهيثمي قال )٠١( 
٤(٠ ٥٨)١/ المبلأئ أعلام ارسر )٤( 



؛AVمح؛محمحإخ 
عندالعلم فاطالب مت، أنا فإن علمأ، اممه فآتاه علم، -٦١ وليس الأرض ق ان كه 

أبيروعويمر سلام، بن وعبداف الفارمحي، ومملعان عود، مبن عبداف أربعت! 
الدرداء«ر".

ليلةمن باق راأءوذ فيه: تول الذي اليوم ليلة ل عنه( الله )رصي معاذ وقال 
اللهمفاقه، عل حاء حبسي، مغب، زائر مرحبا يالويتح، مرحبا المار، إل صباحها 

الدنياأحب، أكن ل؛ أو تعلم انلث، اللهم أرجوك، اليوم فاك أخافلثح، كنت، إن 
الهواجر،لقلما ولكن الأشجار، لغرس ولا الأن،ار، لحري فيها البقاء وطول 

. ٠٢٠الذكزرا حلق عند يالركس، الحناء ومزاحمه الساعايتح، ومكابدة 

قيل:عاما، اللأدين يناهز عمر عن للهجرة عثرة المامنه المنة ل محاد وتول 

الخليل—المحابير عن تحال افه فرصي ، ٠٣'وأربعون ثلاث وقيل: وثلاثون، ثعان 
تاركآللعمل، محكا الكرماء، ومهلحم العلماء، مقدام كان فلقد حبل— بن معاذ 

سخيا.سمحا قانتا، قارئا للجدل، 

ابق.)ا(الرجعال
ر)حاوةالأوواء«)ا/\،ّأأ(.)أ(

)٣(انظر»سرأعلأمالملأء«)ا/>أأ،اأ؛:



١٨٨

fi r

ساّط4إإو

الجنانثابت الشأن، كبير 

وأباحضرُأُ وأبا نحيى أبا يكنى الأنصار، من ير، صحابي؛ حضر بن أميي 
والرمي،اللوم ونحيي العربية، الكتابة؛اللنة يعرنج الخاهلية ن، وكان عسى*"، 

. ٠٣٠الكامل لفظ ءاليه أطلقوا محتمعة الخمالط هذه فيه كانت ومن 
رئيسوهو الكتاني،، حضر يمي كان الخاهلية، ق الفوارس فارس والدم 

والخزرجالأوس ؛؛ن ونمن، الش المعارك إحدى وهي يوم؛حالت،، ل الأوس قبيلة 
يومتدالأوس عل وكان الخزرج. عل للأوس يومئذ فيه الظفر وكان الخاهلمية، ؤ، 

فقتلاالبياضى، النحإن بن عمر الخزرج عل وكان سق، كعا أصيد والد حضر 

(.٣٢٥)ا(اظرراالمتدركأأ)مآ/

(.٣٣٦ا/ للمدهي) مردالكنى« ل الفض انفلر: )٢( 
>آ(.)آ(انفلر»اذتدرك«)م'



١٨٩مح(محمحابج 

حضثريرثى ندبة بن خفاف فقال حميعا، 

اواقمأغلق بوم حضر لكن حمامه من ناجيا حي فلوكان 
٠١٠ا متاغممزلأ ه منوأ تبجنه الليل إذا حتى ه بأطاف 

منالتارخ يحك التي الخالدة، المدينة تلك النبوية، المدينة ل ولادته كانت 
لنشرالكتائب وهيئت الخيوثى، حيثت مر، الهفا-٦١ فوق ومن أبوابه، أومحع 

الذيالشجاع، الض ذلك حضر، بن أميي المدينة دروب وعرفتا اف، دين 
الأخلاق.مكارم وبحب الختل، صهوات، يمتطي 

والده،عن خلفا لها رئيسا القبيلة توجته بعاُث، يوم ل والده لتل وح؛ن 
مثكرأ.الأفراد ّساّمة وعرك الحياة، تبعات ونحمل 

الخام،وتبعاته الكبار، همومه ق ومتثاره وشبابه محلفولته صا-يق وكان 
الوأسنو سعد وكان الخاهلية، ق الشجعان وفارس الفتيان، فتى معاذ، ين معد 

فرانه،إل منهإ كل ياوي عندما إلا يتباعدان ولا إقامة، ولا محلعن ل يفترقان 
خارجارموق؛، ببئر يجيهل الذي النخيل قللال تحت، الفضلة جلستهإ لهإ وكانت، 
المدينة.

ويتعدانالأوس، شؤون ويديران ؤيتثاكيان، يتسامران، يوم كل يجلسان 
بعان.موقعة قتيل لحضر فيها يثاران الخزرج، قبيلة مع يدة جل. لحولة 

الحرث،بن كعب، إليهإ جاء هذا، محلهإ ق يجلسان وهما الأيام س يوم وق 
علصفا ونزل مكة، من جاءت عمثر، بن مصعب يدعى؛ رحل عن بمدثهإ وأخذ 
اماقل من رسول إنه ويقول؛ الإسلام، دين إل يدعو وهو زرارة، بن أسعد 

٤(.٥ ١ البلدان،)١/ ءمعجم )١( 



مح؛قمحمحإإكحإ 
بمكة.ظهر لذي اه 

عندكإليحضرا زرارة ين أمعد مع يتفق البارحة ممعته ومحي كعب; ومحال 
الحديد.الدين عليكإ ويعرصا اليوم 

يكونوقد الربوة ^٥ فوق جلوسكما من لأعجب ؤإننى كذلك! ومحال 
الأن.نادزكإ ل محلى الرحل 

هذا؟دين أي . حديد. دين تفرآ؛ ممعاذ بن صعد قال عندها 
ويهنالبماء المن الوحي عليه ;بميهل بمكة صاحبه أن يزعم إنه كعب! قال 

أنسد يهلق ولر الأحل.. الواحل. عبادة إل الناس ويدعو الأصنام، عبادة بنبذ 
قداللذين الرحل١ن هذين إل أحي يا ءانهللق لأميي! فقال ذلك من أكثر يسمع 
يأتياأن وا"ء-هءا اّتعلع!!ا إن فازجرهما حمعنا، ويفرقا صعفاءنا، ليسفّها إلينا يأتيان 

دارينا«.

لولاوافه قاتاS! لأّيل. حديثه وناع كلماته، ولأنن، صوته، حدة خفنتخ ثم 
علمّتحقد حسن، مني وهو مقدمة، عليه أحد ولا حالتي، ابن زرارة بن أمحي أن 

لأحولالاستعداد، أهبة عل لأكون uد؛نا إل اذهب فأنا وأما هذا!! كفيتلث، 
الحضور.من متعها ل جهودك فشك إن يريدان، ما وب؛ن، سهإ 

أمعدمنزل إل الخعلى وسار؛حن، حريته وتناول سعد، قاله لما أسيد فاذعن 

ابززرارْ•

لصعبوقال عليه، وسلم لقدمه، له هش أسعد رآه وعندما له، الباب وفتح 
فيه.اطه فاصدق جاءك قد قومه، سيد هاذا عمثر! ابن 

أكلمه.محلى إن مصعّبط! قال 
لرمانتلمره ق ليلقنه جاء لقد ليستمع، يايت، ولر ليجلس، جاء ما أميدآ ولكن 



ئئئمحمحميخ 
البلاد.تلك إل أحرى مرة العودة ق يفكر لا وبجعله < دالد0 إل يرجعه قاسيا 

أحوالنا؟وتغر صعفاءنا لتسقه إليتا بك حاء ما فقال; غاصبا قاصيا حديثه وJاJأ 
.8 حاجة بنمك لك كانت إن اعتزلنا 

كفكرهته ؤإن قبلته، أمرا رضيت فان فتسمع، نحلى ارأو له! مصعّب، فقال 
عنلن،ماتكرْ«.

الشالصادقة الكلمات صوابه إل وردته عقله، استوقفه أن أميي لبث وما 
مصعبا.حا نطق 

فكلمهإليه، وجلس حربته، ركز ثم أنصمتا، لممع_ا! أسيد قال عندها 
أنلثن، فإ القرآن. من ئيثآ عليه وقرأ أصوله، له وثرح بالإسلام، مصعب 

أحنما وقال! الحديد، للهدي قلبه وتفتح أساريره، وانفرجت وجهه، أشرق 
الدين؟هذا ق الدخول أردتم إذا تصنعون ماذا وأحمله، الكلام هذا 

فاغتسل،فقام وتصل. التوحيد شهادة تشهد ثم فتتتلهر، تغتل مصب; قال 
الله،رسول محمد اف، إلا إله لا شهادة مصعب أمام ونطق وبدنه، ثوبه، وطهر 
.٠٠ ركعتين فرع فقام الصلاة، مصعس، وعلمه 

?،ذاومبثر للأسلأم، داعية إل تحول إسلامه بحد الأول اللحذلار.، ومنذ 
طفولتهصديق بجلس مث هناك إل متجها العنان، لفرسه وأطلق الحديد، الدين 

معاذ.بن سعد شبابه ورفيق 

فبادرهقبل، من يعرفه الذي أسبي عر جديا-.ا ّخحبما رأى سحي راه وعندما 
وراءك؟ما به، ذهبت، الذي الوجه بغر أسيد يا جثتنا لقد بالله أحلف بقوله; 

كإإليه فاستمع الرسول شر حيث، هناك إل حمله بل يمهله، م ولكنه 

(.٢٨٤)Y/ هنام« ابن »ستية و ، ( ٠٥٦ )ا/ واللوك" الأمم »-ارخ 



^مح؛فئمحإإك
الإسلام.قلبه واطمأن الشهادة، ولقن أسل، اسمع 

تهدهلسامإ نحرك عندما وكانيا احرين، شخصين قوم-ه،ا إل عادا ثم 
تهللعايتؤوكل الشرك، وساوس كل واحدة مرة تلاثت التوحيد كالمة الكلمة؛ 

بنأسيد جعل الذي الأمر بالكامل، وطبائعها عرفها من الخا وانالخاهالية، 
قائلا!قومه ادي ل يقف حضر 

١؟فيكم. أمري تعلمون كيف، ٠ ٠ الأسهل عيد بتي يا 
.نقيبة وأيمننا رأيا وأففاإنا سيدا قالوا؛ 
ورسوله.بالله تؤمنوا حتى حرام عئ ونسائكم رحالكم كلام فإن قال! 

امرأةأو لم مرحل وفيه إلا الأثهل عبد بني من دار أمي ما فواممه قالوا: 
لمة.م

الماسيدعون عنده فأقاما زرارة، بن أسعد منزل إل ومصعب، سعد ورجع 
.؛ ١٠لمون ماء ونرجال وفيها إلا الأنصار دور من دار تبق لر حتى الإسلام، إل 

ربه،فرائفى ويودي دينه، ق يتفقه جديدأ سخصا أسيد عاش الدينة وق 
الدينلدراسة متدى إل داره تحولت، المساء جن فإذا العشرة، أحوال ويتفقد 
ومحاولونالماقشات، هده ق يشككون الدينة ق اليهود وكان أصوله، ومعرفة 

ورمحالمه.الرسول ق يشككوا أن الملتوية بأساليبهم 
مكةمن حرج أن بعد المدينة إل ه الرسول وصول بقرب الشتر جاء ولما 
افرّول وصول يترقب ملتي رأس عل يوم م نحرج أسيد فكان إليها، ُهاجرأ 

.؛ليها•
المدينةداخل إل القصواء اقته ودلفت، قرُبؤ، من لعيومم تراءى أن وما 

٩قرآئآء)T/ فتهم افه »رجالأنزل :١( 



والنعة(.والعدة العدد إل إلينا، الله رسول يا )هلم ؛ قائلا بزمامها أسيد أخذ حتى 
وتتابعتمأمورةااُآُ، فإما الناقة مميل ااحلوا واللام! الصلاة عليه فقال 

ردأيردهم كان الل4 رسول ولكن عنده، ينزل أن يرجو كل الأنصار. طلبات 
مأمورة،،.فإما مميلها حلوا ١١كلمته؛ مرددأ كريا 

عمليةق الأنصار بقية مع أمبد واشترك مسجده، بناء اممه رسول وأقام 
البناء.

هدهمن أمبد نميب فكان والأنصار، المهاجرين بين ه الله رسول وآخى 
نصرالتي الكرى بدر موقعة وكانت، عنه(. اممه )رصي ُ" حارثة بن زيد المؤاخاة 

الندموأكل حضر، بن أمحيي عنها فتخلم، موزرأ، نصرأ المسلمان فيها تعال الله 
خاضهاموقعة أول عن لتخلفه شديدين وغم حم وأصيس، حل.رن،، لما قلبه 

بهالتقى عودته طريق وق بدر. من الرسول وعاد الله، كلمة لرفع لمون الم
عينك.وأقر أظفرك الذي اممه الحمد فقال! حضر بن أميي 

أظنوأنا بدر عن غنلني كان ما الله، رسول يا رُوالنه ! قائلا حديثه تابع نم 
.،، نحلفت، ما عدوافه أنه علمي ولوكان العثر، أخا ظننت، ولكن . عدوأ. تلقى أنك 

منموقعة عن بعدها يتخلف لر أمحبدأ إن ثم يعاتبه.. ول؛ ه الرسول فصدقه 
معوثبتا جراحات*^"، سع أمحيي جرح أحد غزوة وق • هؤ• الرسول مواع 
نعم١١.ؤ.' الرسول قول فيه فصدق عته، الناس انكنف، حين الله رسول 

تحرمحه.تقدم الحديث )١( 
ارالإصابةاا)ا/ا،ة(.)!أ(
أعلأمالملأءاا)ا/ّآ؛م.بر  ١١)٣( 



mمح؛فمحمحإإي
.٠١٠حضثرا( بن أسيد الرجل 

لدينهولكن افه، سيل ق وماله روحه باذلا قانتا، عابدأ، عنه( الله عاد)رصي 
أمرقلب ق والنزلة المsكانة نفس له ولكنت وحبه، الصديق تكريم موصع وحلقه 

القرآنيرتل وهو لموته الامتعلع ولكن خميعا، الصحابة أفئدة ول عمر، الومنين 
عليها.الأصحاب محرص الي الكيرى المغانم إحدى 

واستمرالفللم، يقبل لا عتلوفا ١ يبخل. لا كريأ الحق. ق شجاعا أسيد وقلل 
الأصحابوارى البقيع ثرى ومحتا عشرين، منة أحله وافاه حتى ذلك عل 

عاملاحياته قفي مؤمن، رحل ءمرر'ُحشمان رأسهم وعل عنهم اممه رصي الكرام 
عنوحزاه وأرضاه، عنه الله فرصى والنفس، بالمال سبيله ق محاهدأ وربه، لدينه 

١الحزاء حير والملمتن الإسلام 

الل.هي.ووافقه وصححه، ( ٢٨٩)"Y/ والحاكم (، ٣٧٩٧)الرمذي أحرحه ( ١ ر 
١(.• ءمولدالعناءووفياتم،()ا/٩ (،وانظر ٢٦٤>االأحادبث،الخارة«)؛/)٢( 



٩٥محمح(محص 

رياحبن بلال النفوس، ل المؤثر الخميل انموت صاحب مع الأن نحن 
أبووقيل; عبدالكريم، أبو قبل! فيها، محتلم، كنيته س، اممه رمول مؤذن الحنى 
•ُ أبوعمروُ وقيل• حمامة، بن بلال وقيل عبداممه، 

الوكان كثر نمهل به كثيف،، شعر له العارصن، حفيف، محلويلأ، نحيفا كان 

بكرررأيو يقول! وبلالا يكر أيا رأى كلمإ عنه( اممه )رصي عمر وكان 'سهر"، يغر 
'.سيدنا®٠٣وأعتق سيدنا 

(.٣٥• اليلأء")١/ أعلام »ّير )١( 
)آ(الرجعاوبق)ا/ههم(.

(٣٢' )V/ والحاكم بلال، مناقب اب بالمحابة، فقائل كتاب ز البخاري أحرحه )٣( 
(٣٣٨/ ١ ) الكبر معجمه ل والطراق (، ٣٠٣)،"/مصنفه ل شيبة أب وابن وصححه. 

١)U/ والنهاية® اا١لثداية وانفلر  )ا/آ؛ئ(،للجرن  ٠١الأمار ءجادّ، وررتاريخ (، ٠٢
١(. ٤٧/ الأولياء،)١ والحلية ٢( • ٢ / للشيثاف)١ واكافا< وءالاحاد 



مح؛فمحمحإإك؛ ٩٦
الإماءإحدى كانت التي ررحمامهءا أمه ْع حمح بتي لبعض عبدأ بلال وكان 

أعإلوأداء الخدمة، سوى شأن له ليس الرقيق، من كغجره بلال حياة كانت، أيضا، 
؛•ابمحي'حلف بن لأمية عبدأ أصبح ثم العبيد، 

الإسلام،إل الدعوة ق يتشهل عنه( اممه )رصي الصديق بكر أبو كان وبينإ 
وطلحةعفان، بن عئان مثل الأحرار، الرحال من ومودته ثقته أهل ويدعوإليه 

بلالفدعا الأرقاء، تشمل أيضا دعوته كانن، وقاص، \لي بن وسعد عبيداض، ابن 
الشام،نحارة ق وهما قرة مند الصداقة أواصر بينها توطدن الدى رباح ابن 

الإّلأمُ".ق الأوائل من فكان بالشهادة، ونهلق بلال استجاب، ما وسرعان 
محمدأوتبع أسالم قد بلألأ عبده أن الحمحي حلف بن أمية سمع إل نقل وفا 

العيابمن يديقه أمية وراح بلال، ْع العياب رحلة وبدأت أمية غضب اشتد ه^، 
يامرثم مكة، بهلحاء ق ظهره عل فيتلرحه الذلهارة حمست، إذا محرجه فكان ، ألوانا 

أوتموت حتى هكذا تزال ررلأ له! يقول ثم صدره، عل فتوضع الحفليمة بالصفرة 
؛.أحل((١٢أحد ^۶; ١١ذلك وهوق فيقول والعرى، اللات وتعبد بمحمد، تكفر 

)رضيالصديق بكر أبو به مر حتى بلال تحديي، ق حلمح بن أمية واستمر 
حتىالمكين؟ هدا ق اممه تتقي ألا لأميةت فقال ذلك،، يه يصنع وهو يوما عنه( الله 

فهوأعتقه أواق بخمس بكر أبو فاثراه ترى، مما فأنقده أفدته، أنت، قال! متى؟ 
سابحهم؛؛'.بلال وكان بلال، قبل رقاب ت أعتق قد بكر أبو وكان تعال، 

ؤإعتاقالبلاء، من فيه كانوا وما وأصحابه، بلالا يذكر يامر بن عار هو وها 

(.٣٢٦/١الإصاة))١(انفلر:

(.٣٤٧/١)٢(انفلر»سرأعلأماتجءاا)
(.٢٣٥ البلاء،()١/ أعلام أنظر»سثر )٣( 

)؛(انفلر»حوةالأوقء<ا)\/خأا(.



فيقول!عتيقا، يكر أي اسم وكان إياه، بكر \ي 
جهلا وأبا فاكهوأخزى عتيقا وصحبه بلال عن خرأ الله حزى 

العقلذو المرء محذر ا ممحذرا ولر وأه بائل بق ا حمثية ع
القتلُاُخيفة من الرحمن بلأشرك أكن م فلوف يقتلوف يقتلإن ف

والعزى،فواللأت خذه، (! _lJخالف، بن أمية قابله بلألأ بكر أبي( إعتاق بعد 
عنه(؛افه )رصي بكر أبو فيجيبه -٦!، لبعته واحدة باوقية تشتريه أن إلا أبيتا لو 

ذها'ا*.أواق بخمس اشتراه قد أبوبكر وكان لأحذتهااُأ*، أوقية مائة إلا ررلوأبيتم 

السابقهذا بحرية أيضا الملمون واستبشر بلال، بتحرير ه البي سر ولقد 
والخضر،فر الق . الكريم الرسول، مؤذن بعد فيا أصبح والذؤ، الأواي—،، 

عنها(افه )رصي مكتوم أم وا؛ر، هو ولكن الإسلام"/. j( له أدن من وأول 
يفعلهكا وقته عن الأذان يؤخر يكن ولر تاره"ُ، وهذا تارة، هذا الأذان، يتناوبان 

١^٦•الماس( بعض 
كانوالأنصار المهاجرين من وآخى الميتة، إل ه افه رمول هاجر ولما 

هذهوآتت، الخثعمى، عبدالرحمن بن عبدافه رومحة أبا المؤاخاة من بلال نميب، 

(.١ ١ ٩ / ١ ر أخمد للأمام الصحابة، »ءضاثل ( )١ 
الذهي:قال ( ٣٥٣، ١٣٥٢; ر البلاء(( أعلام »سم وانفلر الأوبء(()؛'/AT(، »حلة )٢( 

نوي((.ءإمناده 

)م(انذلر«سرأءلأماولأء،ارا/مهم(.
(.١٠٢والهاية،)U/ انفلر،البداية )٤( 
(.٢٣٤امرى(()T/ والطثقات ازبق(( أرالر-آع )ه( 
(.٢٣٥)٣; متما(( »الءلبةات، )٦( 



خيخ؛ثغخخ؛A؛؛ 
حاءحياته. نهاية حتى الإخاء لهذا وفيا عنه( اممه )رصي بلال وبقي أكلها، الأخوة 

فلبلال ولكن بالشام، الدواوين الخطانمح بن عمر دون ٠'^ صعد؛ ابن لبقات حمق 
بلال؟يا ديونك نحعل ْن إل Jلألت عمر فال محاهدأ، -ها فأقام الشام، إل خرج 

وبينه،بيني عقد اف رسول لكن التي للأخوة أبدا أفارقه لا رومحة، أب ْع قال 
.'٠ متهم بلال خثعم،لكان إل الحبشة ديوان وصم إليه، ضم 

لكنبل فحب، نديا عيبا صوتا يمتلك عته( اممه )رصي بلال يكن ولر 
لكنبانه عته( اض )رصي وتميز وأحدا يدرأ شهد فمد المجاهدين، أعظم من محاهدا 

،٠١١ه الله رسول مع كلها شهد وقد ه الني من والأخذ العلم عل حريصا 
أربعة،لمحيء>ان٠١ ١١)ق منها حديثآ، وأربعن أربعة النبي م، روى حيث 
موقوف،ُ'".بحديث لم ومبحديشن، البخاري وانفرد عليه، متفق واحد 

ك،اه، ورسوله تعال فه إرصاء بلالا يكرمون عنهم افه رصي الصحابة ولكن 
لوبلال وصهيب لإن ّعل مث سفيان أبا أن عته( اطه ررصي صرو بن عانذ روى 

اطه)رصي بكر أبو فقال مأخلها، اطه عدو عتق من اممه سيوف أخذيتح ما فقالوا! نفر، 
بكرأبا يا ١١فقال؛ فأخره، النك، وأنك، وستدهمم؟ قريش لشيخ هذا أتقولون ءنه(ت 
يافقال! بكر أبو فأتاهم ربلثا،ا، أغضبت لقد أغضبتهم كنت ؤإن أغضبتهم؟ لعلكر 

أغضذكم؟إخوتاه، 
عمرأمثال من الكبار الصحابة ولكن أمحي'"• يا للئ، افه يغفر غضبنا، ما قالوا! 

(.٢٣٤)م/ااالطقاتامى« )ا(
»الإصابة«)ا/أأآ(.و (، ٣٣٣)ه/والهاة« ءالبداية )آ(انتفلر 

(.٣٦٠أعلاماولأء«)١; ا)سر )٣( 
مسلم.رواه )٤( 



وعإرلبلال الإسلام ق بالدخول السابقة يهدرون عنه( افه )رصي ألخطاب ابن 
قبقهم لوذلك قريش، شيوخ قبل عليه بالدخول لهم يأذن فكان وصهيب، 

اللهرسول عند ومكانتهم الإسلام 
أنهلذلك ويشهد عليه، تعال الله بنعمة ، يعرفكان بانه عنه( اف، )رصي وتميز 

آتيناكمقد ررؤإنا فقالت خولأن من قوم إل وأخوه عنه( ايثه )رصي بلال خهو_، 
فأغناناوفقمين اينه، فأعتقنا مملوكن وكنا اتثه، فهدانا كافرين كنا وقد خاطبين، 

باللهُأ*.إلا قوة ولا حول فاد تردونا ؤإن ممه، فالحمد تزوحونا فإن اممه، 

الرسولبرؤية عينه يقر ه اممه رسول من قريبا عنه( اممه )رصي ظل ولقد 
الأعل•بالرفيق، واكحق، ه الرسول توق أن إل حياته يلة طه 

وحرمتيبلال! يا باينه أنشدك وقال! بكر أبو فمنحه الخهاد، إل نحرج أن فأراد 
هبائل وقرر توفيُأر، حتى معه فأقام أحل، واقترب وصعمت، كثرت فقد وحقي 

يستأذنهعنه( الله )رصي الفاروق، إل فدهب الله، سبيل ق الخهاد إل نحرج أن 
أميريا الخهاد إل أحي بلال؛ فقال ا بجواري؟ بلال يا تبقى ألا له; فقال ؛الخروج، 
بلال.يا تريد ما لك عمر! له فقال الأعإل، أفضل من الخهاد أن وأرى المؤمنين، 

اض)رصؤ، الخراج بن همثدة امحا بجيش ولحقا الشام، إل فخرج له، وأذن 
.٠٢٠اممه سبيل j( محاهدأ وظل عنه(، 

خلافته،أثناء الشام عنه( افه )رصي الختلماب بن عمر يزور المرات من مرة وق 
ولوفم ليؤذن بلال من يطلس، أن عمر إل لمؤن لا ويتوسل بلال، مع ويلتقي 

(.٣٥٨ا/ اولأء«) ااسرأعلام )١( 
البلأء(()ا/ا-هم(.سرأعلام )٢()) 

)م(»سرأءلأمالبلأء«)ا/لأهم(.



لطلبه،بلال واسجابط لها، يؤدن أن عمر وجاء الوقت حان ولما واحدة، بصلاة 
ويمعكالنسسم، يري الندي صوته وانهللمق الناس، ميع فأرهم، بلال، وصعد 
منكاء أكثر كان يوما ير ولر .، الّمح، وفاة بٌل الأول للمرة صوته الناس 

عمواسطاعون الشام اجتاح الشريفة، النبوية الهجرة بعد السنة وق 
لونه،وتغؤ عيناه، غاررتا حتى بلال ومرض الاسُ'*، س ممر حياة عل قفى الذي 

واويلاه،زوجه! فقالت، ٠. وحزبه محمدأ الأحبة نلقى ررغدأ ت يقول جعل فراقه دنا فلمإ 
.٠٢٠)اوافرحاه(( عليه والتوكل وجل عر بافه الثقة جوانحه وهومحمل؛،١٧ بلال فقال 

قثبت فقد الحنة، ق محبيه لقاء ق أمله له محقق أن نحال~ ~ اممه نال ؛ قلت، 

عملبأرجى ررحدثني الصبح! صلاة عند لبلال قال أنه الني م، الحديث 
ماقال! الحنة((، ق يدي ب؛ن نعليالثط حشخشة الاليiإة سممت، فان الإسلام، ق عملته 
إلانمار ولا لل من اعة ّق تاما طهورا أتهلهر ل! أف من أرجى عملا عملغ 
؛؛؛.أصل(( أن ل ممبط ما لرب صليث، 

(.٣٥٧النلأء(()١; أعلام ))سر )١( 
)أ(اظر»نحالارىا')َا/ا،ه(.

البق)ا/ا،هم(.الرجع )٣( 
بلال.فقائل باب، الفضائل، ق ومسلم الهلهور، فضل باب التهجد، كتاب ل البخاري رواه )٤( 



ISk

سدايصاسارثبن بن ابوثان 
ئ.الل4 رسول شبيبة 

بنالحارث بن الخرم الني. عم ابن الحارث بن سفيان أي مع الأن نحن 
.الهاشصءا'، JiUبن الطالب عبد 

ينبهونالذين من واحدآ وكان حليمةُ'/ عتها أرص ه؛ الني أخا كان 
وقنمعاب، بن والخن طالب، أي بن وجعفر سفيان، أبو أربعة: وهم س، بالني 

ابنانماسص•
لرالإسلام ل قريش من عيد ولحل بالإسلام، اف رسول جاء وعندما 

صدرهتعال- اغ- شرح حتى الشرك عل ظل بل منهم، سفيان أبو يكن 
فارعجنا، ممكة يدخل أن يل العلريق ق ه الّكا تلقى أنه وذلك للإسلام، 

•٢(.٢/١ااسرأعلأمالبلأء«))١(
)\(الرجعانبق.

ازبق.الرجع )٣( 



ر.للني فتدلل ه المي أذية ل أمور منه بدت لأنه عنه؛ وأعرض ه المي 
فرإذ . JCp-يوم و. اممه رسول والعاس هو ولزم إسلامه حن ثم له، رق حتى 

فقال!إسلامه، عن حديث، —وقد سياق كا معه ونت البغلة بلجام وأحد الناس، 
وولديزوجتي فجئت بجرانه، الإسلام صرب قد أكون، من ومع أصحب، ®من 

أنتبصر أن لك آن فد قالوا! عليكم. محمد قدوم أقلل فقد للخروج ميووا فملت،! 
الماسأول وكنتر عداوته، ل موضع وأنن، محمدأ. تبعن، قد والعجم الحرب 
وقدالأإواءُأ' نزلما حتى فسرنا وفرس، بابعرة عل عجل لغلامي! فقلت، بنمرْ، 

فخرجن،دمي، هدر قد وكان أقتل، أن وحفت، فتنكرت الأيواء، مقدمته نزلت، 
فيهاو. اف رسول صبح المي الغداة ق ميل من نحوأ قدمي عل جعفر بني واجدآ 

مركبهطلع فلممأ أصحابه، من فرقا فتنحيت، ُ'ُ، رسلا رسلا الماس فاقبل الأبواء، 
قربما فاخدل مرارأ، عني أعرض مني عينيه ملأ فلمإ وجهه، تلقاء له ديتإ تص 

فيملث،وقرابتي ورحمته برم وأتيكر إليه، أصل أن قبل مقتول أنا وقلتا! بعد وما 
بإسلاميسيفرحون وأصحابه هؤ الله رسول أن أسلئح لا كنت، وقد مني، ذلل—٠ 
معهو-حرجت، فأسلمت، سفيان! أبو يقول الله رسول من لقرابتى سديدأ فرحا 

عناقتحمت، العدو؛حن،ن لقينا ٣ وحنينا؛ مكة فتح سهدن، حتى الخال هدا عل 
فقالإئ ينظر وهو دونه الموت، أريد أق يعلم ول؛ صلتا اليقظ وبيدي فرمي 

عنه،فارض الحاريث، بن سفيان أبو عمك وابن أحوك هدا الله، رسول يا العباس! 
عادانيها'■".عداوة كل له اممه فغفر فعلته، قد قال! 

والمدينة.مكة ي،ن هومكان )١( 

فرقأفرقأ.)م>(أى 
(٥ ٠ ٤/ ) سعد ابن أحرحه )٣( 



٢٠٣

يقوله الله رمول وعن تعال، الله دين عن دفاعه ق أبيامتج عنه رؤيت وقد 
مهان

التضعضععم حنن حنخن غداة امر وع—كعب اء أفنعلمتح لقد 
عأتتعتلا الله ول رصام أمحدها أركب أحوالهيجاء اق ب

ثرجعُأُسر أمكل ال تعه إليع واسوالله الله واب ثرجاء 
فيها!جاء أبياتا إمحلامه ق قوله ه اممه رسول أذشاس ملهيان أبا أن روي وقد 

محملخيل اللأيت، حيل لتغلب ة رايأحمل وم يإق رك لعم
ديفاهتأهدى حبن أواق ذا فه

مطردكل ه >دتمن اف عل 
محمدمن مجب ايتب و ولوأدعى 

مقعدرأ*كل ق أهد لر ما القوم مع 

هليلم أظالالحبران لكالمدلج 
ودلنينمي ثر غاد ههداف 
محمدعن جاهدآ وأناى أصد 
تلبلانستا وليهم لأرضأريد 

تعالاممه لدين الإخلاص من عليه هو ما عل ملهيان وأبو الأيام وتمضي 
اثرآلذلك ملهيان أبو فتأثر س وفاته خر حاء حتى ر. ولرسوله له والولاء 
بقوله؛ورثاه عظيأ، 

زوليلا يل لان قيت، أرق
يإفوذاك اء البكعدق وأس

وحلتمميبتنا عفلمت ففد 

امنل واكزبوحي الدنا فق

ولطه فيعببة الم أخي وليل 
لهله بلمون المبب اصم

ولالرسبضى ق د ققيل عشية 

لويغدو-بمربه بروح ي

ارالطبقاتالكبحىاا)إ/آهلم)ا{

والما_وك«)أ/أ-ه،الأمم )٢( 
والهاة)؛/ماا/آ(.

والبداية( ٥١)؛/التكارى<ا ررالطبقات وانفلمر 



هعليالت ّا مأحق وذاك 
محاشك الو محلسان كض 

صلألأنخشى لا فوحدينا 
حيااس النل ه مثلر نم فل
عذرقداك جزمت إن اطم أق

هفيفان العزاء بودي فع
ولفيأب؛_كولأتم__ووق

قركل يي حمأبيك فمبمر 

نيلادت أوكق الخلوس نف
وليقا ومه إليوحى يب—،ا 

لدليا لنوالرسول ا علين

ديلعوتى المن مه ليي ول
واللمهي زعجنب 

لالخزيوالأمل اف واب ث

نلأيك بفضل بحزي وهل 
ولُأّالرساس الميد مه وفي

أدىقد كان أنه ذك بب ق قيل الهجرة، من عشرين سنة سفيان أبو تول 
اللهرصي فإترأُ منه، فمرض رأسه ق ثولولأ فقتير الحلاق فحلقة الحج، فريضة 

وأرضاه.محه 

(.٢٨٢»اوالايةوالهاة«)ه/(،وانغلر ٢٠٥/١»سرأعلامالملأءا،))١( 
ازبق.الرجع )٢( 



٢•،

خ1ردونادوس

السلولالل4 سيف 

الإسلاممدرسة صلته الإسلام.. أطال أعظم من رحل مع الإن نحن 
لفكرته،منه أخلص حنديآ التاريخ يعرف لر الخروب، تاريخ ق الأكمل الخندي 

سيفه،من أممي سيفا ولا ه، نفمن اطهر نفا يعرف ولا غايته، إل منه أقدم ولا 
الأمار،وعم البحار، حاض جل، كل وصعد واد، كل ل منى الا.ى الخندي 
لللإسلام وأبقى راية، رابية كل عل للإسلام نصب حتى كلها، الأرض وجاب 

أهله.من استلابه عل تقوى لا وطنا أرض كل 
سثرتهوشهادة وسشتراه، نابليون، يشهادة كله التاريخ ق قائد أعغلم إنه 

المسلول(.الله رسيف الوليد بن حالي إنه وأحباره.. 
ولولاقريس، فرسان قاني فكان صغره، من اكري العنبوغه بدأ الذي حالي 

أنأمره منتهى ولكان وحدها، لقريش واسمه مكة، حبيس نبوغه لبقي الإسلام 
ولماالحجاز، بوادي من حالي نبؤخ حرج لما الإسلام ولولا قبيلته، فارس يكون 



محجمحمحؤونح 
القوادأسعإء مع حالي اسم نقش ولما والروم، مارس كتاثب عل خالد سف قفى 

١^٧-؛>،•
ظنبعدما منه أفلت ولا المر، أخهلآه فعا كلها حياته العارك خالد خاض 

ولكنالرجال، به يقاس لا رجلا فيها خصيمه لكن واحدة، مرة إلا بيده أمسكه أنه 
النهمحارب أن أحد يستمحليع لا لأنه أمامه، بالهزيمة أحد يعاب لا رجلا خصمه 

ورسوله.

فل،ايزايلوه، ألا وأمرهم الخبل، عل أحد، ق الرماة ه اف رسول أقام 
أنهوظنوا الرماة، وخالف، الغنائم، عل الملمون وأقبل وولت،، قريش انرزمتا 

معه،بمن فانقض قريش، فرسان هائي ولكن خالد، ذلالثإ رأى الأكيد، النصر 
سبقليل أمامه وققط الله.ؤ رسول ولكن وهربوا، وفوجئوا، الملمين، وهاجم 
السدهل.ا اختراق وفرمانه ؛عبقريته خالد يستطع فلم يالخراح، اكخنذن الرجال 

. ٠١٠إي،انا الأجساد هذه ق لأن المعبة؛ لأجساد اص 
إسلامه:

الحديدالدين عل الرشيدة خواطره وأدار يوما، ه نفإل خالد خلا لقد 
اليقين.بشائر الاكي قواده ق فالتمعتر وارتفاعا. تالقا يوم كل راياته تزداد الذي 
وافهاذهب، متى..؟ فحتى لرسول.. الرجل ؤإن االتمم؟ا استقّام لقي. وافه فقال؛ 

ملم.فا 
إلمكة ص رحلته وعن ه^، افه رسول إل البارك مسيره عن هومحا.رثإ وها 

أصاحّت،،س أجد لو ووددُنت، ؤ . ١ رر قال؛ المؤمنين، iاiالة ق مكانه لياخل المدينة 
حميحاوخرجنا الإجابة، فأوٌرع أريل الذي له فدكريت، طلحة بن عثعان فلقست، 

(؛ ٤٧، ٤ ٦ )ص ال3لنءلاوى لعل، ، التاريح؛؛ من، اررجال 



قلنا!بالقوم، مرحبآ فقال! العاص، بن عمرو إذا بالهل كنا ءال،ا محرأ، فادلخنا 
أيضايريد أنه فامحرتا لنسلم، الني نريد أنا فاحرناه مسيركم؟ أين قال! وبك، 
منيوم أول الله. رمول عل الدينة قدمنا حتى فاصطحنا ولملم، و. الّى 

صنرسةبن.

بوجهاللام عل فرد ؛المبوة عاليه سلمت، اممه رسول عل اطلعت، فلمإ 
للث،أرى كنت، قد افه رسول فقال الحق، نهاية وشهديت، فاملخت، طلق 
لامتغنر وقالمت،! افه. رمول ويايعت، حير، إل إلا يلملث، ألا رجويتخ عقلا 

كانما محن، الإسلام إن فقال! افه، سبيل عن صد من فيه أوصعت، ما كل عن 
ماكل الوليد بن لخالد اغفر اللهم فقال! ذلك، عل اممه، رسول يا قلمت،! مله، 

بنوعثإن العاص بن عمرو وتقدم خالد! فقال سجيلك• عن صد من مه أدصع 
أسلمت،يوم من الله رسول كان ما فواليه ه^، النه رسول وبايعا فاسلكا طلحة 
محزيهاارآُ.فيعا أصحابه من حدأ أ بير يعدل 

آبائهأصنام يعتلي فيها الخيل أعنة وصاحب، قريس فارس صار وهكذا 
حيث،حديدأ، عالمآ واللمز الله رسول ْع ويتقبل ظهره، قومه وأمحاد 
اكوحيد.وكلمة ه محمد راية محت، ينهض أن له تعال الله كب 

ورفعهأفق، إل أفق س الإسلام ونقله ويقين، ^٤ ٥١إسلام حالي أملم لقل 
كانت،المى العبقرية هنءه فأراها كلها، الا-نيا عل به أسرن، حتى جو، إل و جس 

الدنيا.تراها لا مكة بطن ل ة حبي

ا؛تغاءالعرب س بقبيلة الحرب س قتيلة تنكل أن الغلفر يرى قبل س كان 

»اككاُتحالكرى«)؛/لإهآ(.



يرىالإسلام فصار وكب، يغنمة طمعا أو للئجاص، إظهارأ أو الغرو 
أولوكان نقرأ، وأعز قوة، أشد كانوا ولو الحق، أعداء الحق عن يدفع أن ق الفلفر 

مؤتة.يوم الإسلام ق لحل أن مند له امتحان 
أحدالأمراء وقل مزتة يوم كان ئا » ثابت:بن زيد بن محنى بن إبراهيم قال 

إليهيثوبون الناس فجعل الأبصار، آل يا ت يصيح وجعل أقرم بن ثابت اللواء 
سليإن.أبا يا اللواء حد فقال؛ الولين. بن حالي إل ففلر 

ثابت!قال يدرأ، سهدت وقد من، لك به، أحق أنت آحدْ، لا حال-؛ قال 
علآصهللحتم للناس؛ ثابت وقال لك، إلا أحدته ما فوافه الرحل، أ-آا حدْ 

تعم.؛ قالواحالي؟ 
حتىفثبت عليه، محملون المنركون وجعل ساعة، فحمله الواء حال- فأحل. 

كثثر،بثر متهم دهم ثم حمعهم، من حمعا ففض بأصحابه وحمل المشركون، تكركر 
٠٠١٠ا، راجعن فانكشفوا لمن، بالمفانحاش 

البطلحالي فيها كان إلا الإسلامي الحهاد تاريخ ل معركة ذلك بعد تكن ول؛ 
فارتا-واالأعراب، بحص آناف ق الشيتلمان نفح ويوم العبقري• والقائد المعلم، 

أنحالء عل اغ نعم من كان الإسلام، بناء يزلزلوا أن وأرادوا ه محمد بعد 
المخرين.أعداءه عنه يرد وأن اإبناء، تثبيت يديه عل جعل 

شرفلهم وكتب الإسلام، عل الحرب وثبت الحزيرة، ق الأمر استقر فلما 
القلوبيئوا ليف الأرض، آفاق إل الرسول به جاء الأ'ى الهادى المور حمل 

مقدمةق حالي كان والأمان، بالحالالة والأرض بالعلم، والعقول بالإيان، 

(.٢٥٣/٤»الطقاتالك^رى«)



٢٠٩سك(محمحآمح 

الدولةلتواجه الراق إل أولا فض المارك. الزحف هذ.ا قادوا الذين الأبطال 
كانتالفلفرة، الوقاع هن سلسلة فيها فخاض كرى، دولة المجبمرة، الطاغية 
العاق.الصرح ط؛ صدعت التي الأول المعاول 

ْننمر إلا يمثلمه يأت لر بعا أتى الشام إل يذهب بأن الخليفة أمر جاء ولما 
وانتقلالشام، بائية البادية، اقتحم حن الدنيا، ق الحروب، تاريخ ق القواد عباقرة 
ماءنقطة فيها ليس التي الصحراء محترقا الشام، إل العراق من آلاف، بعشرة خالد 

جندهوكان بطونبما، ق الماء حمل من ابتكره وما الإبل، ظهور عل حمله ما إلا 
واشن.راصن ويتبعونه يهليعونه، 

يتجمعمنه، أكثف، وجيئا الروم، من كثيفا جيشا أمامه رأى حالي وصل فلما 
منالأوامر انمملر ولا راحة، ابتغى ولا تحبا، عنه( اطه )رصي شكا وما منه، قريبا 

وقادها،الإسلامية الفصائل فجمع العمل، إل وبادر كاملة، التبعة حمل بل المدينة، 
روعه،أذمت، ضربة، )أجنادين( ق فقربه الأدنى، الرومي الخيش إل وعمد 

الرموك؛اا.ق الأحر، الخيش إل وئس، ثم ممزق، شر ومزقته صوابه، وأطارت 
المعدودات.الإسلام أيام من وهو حالي، مرة ل الأغر اليوم هو والثرموك 

ومنزلهمصعتف، سلاحهم ألفا، وأربعن حمسة عل يزيدون لا الملمون كان 
والرومالمعركة، تنتظرها لا أياما ينتظروا أن إلا عنهم متقهلعان والمدد والمرة بعيد، 
والمرة،الدحائر ومعهم حصينا، موقعا الجرموك من احتلوا قد ألفإ، مائتي نحو 
بلاداتكن إ ؤإن وحراما، مواردها ويملكون محكموما، كانوا بلاد ل وهم 

القلوحم وقوة بشجاعتهم والملمون فنية، تحبتة عل وكانوا الأزل، من عربية 

'٤ ٩ رص التار!خٌ من ®رجال 



يققكئق؛ق
الأموي..هجوم الهجوم؛ يعرفون إنا التعبثة، يعرفون 

ينخلعول؛ لته، تتلر يلر رآها فلما قبل، من حربية تعبئن رأى قد خالن. يكن لر 
جيدة،تعبئة السالم الخيش وعتا لحظة، ق وتعلمها بنظرة، -jL أحاط بل قلبه، 

منوكان العاجل، الامتحان فيه وأدى واحدة، مرة من الدرس هدا وتلقى 
الناجحين.

وكاJنالما، ميلدأ وعادت الروم، من اكام أرض المحركتان هاتان وطهرت 
.٠١خالن'نات ح إحدى 

هل.مإل عارم توقا به تبد يوكان عادية.. غير طاقة محمل حالي كان لقد 
فقال:والعزى اللات عل أتى القديم.. عالمه 

"اأهانك د قاممه ت رأيإق محانلن، لا كفرانك عز ا ي
نخلرق وبقاياه الشرك مذلاهر كل كانت ترا-را..! ق المار ويشعل محرقها ثم 

ولاأعلامه.. محت حالي وقف الذي الحديد العالم ل ئ ذكان لا كالعزى حالي 
سبقه.لمصفيتهاإلا أداة يعرف 

وتلتمعالخيل، تصهل حيث وأبدآ دائأ لموجد الكبير الفارس هدا روح وإن 
منما يقول) كان ولدللث، المسلمة، الحيوش فوق الوحيد رايات ومحقق الأسنة، 

الحليدكثيرة البرد ثديية ليلة من إئ أحيط محب لها أنا عروس فيها إئ تبمدى ليلة 
وهوفراشه عل يموت أن حرنه كان ذك أجل من العدورأّ. فيها أصبح رية مل 

سيفه.بريق وتحت جواله، ظهر فوق حياته قفى الذي 

'٥(.)ص اكاريخ٠ من "رجال )١( 
(٣٦٩/١ّ»سرأعلأمالملأءاا))٢( 
اىيق)ا/0ب*ا(.الرجع )٣( 



نئن

الترابوسوى الردة، أصحاب وقهر ه، الله رمول مع غزا الذي هو 
فتحهاحتى حطوة، حطوة العراق ل وثبا، الأرض وقطع والروم، فارمي عرني 

للأملأم.كلها فتحها حتى حطوة، حطوة الشام بلاد ول للأسلأم، 
تنثالودموعه محال هنالك محراثه.. عل يموت أن العمِيق حزنه كان لقد نعم 

أومبق، صربة وفيه إلا نر جدي ق وما زحفا، وكذا كذا لقيئ ا؛ عينيه؛ من 
امتفلا البعير، يموت ك،ا أنفي ، حتففراثى عل أموت ألا وها بسهم، رمية 

أءينااباء«ء".

عمرفقال وغلامه، وسلاحه فرمه إلا ييع لآ عنه( الله )رصي حالي مات ولما 
،٠١ ؛4،، ظنناه ما عل كان ليإن، ص أبا الله رحم ١١! عنه( الله )رصي 

منةأصح'ص، والأول بالمدينة، ومحيل بحمص، عنه( الله )رصي موته وكان 
وعثرين•إحدى 

مناليوم الإسلام شباب ق وجعل وأرصاه، مليان أب عن تعال الله رصي 
محيّ—،"'.سمح إنه مسثرته، ويثر حن.وه، محيو 

»سرأعلأماوبلأء«)ا/لإخم(.)١( 
الأبق.)؟(المرجع 

الأبق.ارجع )٣( 
الكتابمدا ل ذكرهم ورد الذين الصحابة من لعدد تعال— افه —بإذن أعرض موف ( ٤ ) 

اكحارة(ا.مناف ل رادروس يالنمسلفيىاب 



٢١٢

ب

م ُ

اديبذ،كس

النذرءأبا العلم *ليهنك 
صحيح(حديث من رقطعة 

الآممه ؤ فقال! أعظم، القرآن ق آية أي عن يوم ذات افه رسول سأله 
ا'لهنائ،وقال! صدرْ ق المي. فضرب [، ٢٥٥آكبرم هوأدى الأ إقع 

اكور«؛اء.أبا العلم 
أبي(هو وفهم علم من عليه الله أنعم بإ هؤ الله رسول هنأه الذي المنذر أبا إن 

الممهور.الصحان كعبا، ابن 

لمن(الؤ، وبئر • الشاهد. وبقية ويدرأ، العقبة، سهد الخزؤج، من أنصاري، هو 
قالقال! العبدي نضرة أبا أن لدلك يدل عالميآ، ومكانا رفيعة، منزلة الأوائل 

٣(،٠ ٤ )٣ والحاكم (، ١ ٤ ٦ ٠ ) وأبوداود ٨(، ١ • ) ومسلم (، ١ ٤ ٢ )ه/ أحمد أخرجه 
لك.هنيئا العلم ليكن والمعني؛ الدهي• ووافقه وصححه، 



nrمحمحقمحنق 
أبيضرجل جنه ؤإل عمر إل حاجة طلث حوبثرت أو جابر له يقال منا رجل 

التيأعالنا وفيها إل وزادنا بلاغنا، فيها الدنيا إن فقال! والئعر، الثياب 
أبئراارساJين ث هدا هال! الومنين؟ أمثر يا هذا من فقث! الآحر0، ق ؟٦١ نجزى 

•كب"* ابن 

المموءين.من آياته، وفهمه إياه، وترتيله الكريم، القرآن حفظه ق كان 
لفغل!وق القرآناا، عيك أقرأ أن أمرق افه 'رإف • يوما الاله رمول له فال 

عندودكرُتج قال؛ ررتعم؛،. قال! للئ،؟ مناق اممه قال! القرآناا. أئرئلئج أن ررأمرل 
ءيناهُأُ.فدرفت، قال! العالمين؟ رب 

إسلامه؛قصة 

عنباحثا والناس، الحياة معتزلأ الديتة، ربى ق نشا الخليل الصحابي هدا 
بعثةقبل وعكمذ والكتابة، القرآن تعلم الغاية، هذه أجل ومن الكون، لهذا المدبر 
اليهوديتداولها كان التي التوراة وريقات من يده ق بمر كان ما عل النبي 
علنحيب أن تستقر ولر غلته.. تثق، لر ولكنها بالمدينة، محاورومم كانوا ١^^، 

قيفكر وظامئآ الهدى.. عن يبح>ث، حانرآ وعاش محيلته، ق تنبتؤ التي الأسئلة 
أبايكنى ماء، الأمر ق لحفلة يفكر فلا الحياة أمر ق مغرق محتمعر ق غريبا البر، 

تقدم.ك،ا المنير أبا ه اض رسول وكناْ الطفتل'•". 
أمورداتأ نحا-؛هم الماس، ومعر الدنيا معر صرلع ل دائأ العقلاء الرجال إن 

(.٣٩٢/١ااسرةأعلأماuلآء«ر)١( 
(،٣٧٩٥)والترمذي (، ٧٩٩ومسلم)(، ٤٩٥٩والبخاري)(، D١٣٠/ أحمد أحرجه )٢( 

٢(. ٠٤١١)رالممينم،؛؛)ق الرزاق وعبد 
(٢٧/١ّاسا<)»انظر )٣( 



الجسات،من ويفرون القلق، يهابون هنا ومن داخلهم، من امتجاة تحد لا 
ولهوها,الحياة عبث ويتحامحون 

صلت،قد ;، ١^^١١٠من فترة ق البشرية أن أحز الهلراز، هذا من أبا وكان 
والحجر..الشجر إل والتقدير بالولاء امحهت، عندما عقلمها وألغت، طريقها، 

ان؟,.للأنليس ما والفر النفع عل القدرة من الحإد لهدا أيكون 
بيته،ال الهلريق ل المجاورة المنازل أحد من حوارا مع ّمن ليلة ول 

لالكريم الرسول، ظهر لقد نعم الكليات. بعض تلتقهل أن أذنه واس-تهلاءن، 
الأصنام.نبل إل قومها يدعو وأخذ مكة، 

معد؟يا يدعو نخمر أي وإل 
الصمد.الفرد الأحد الواحد عبادة إل يدعو 
بأتباعه.ونكلوا حاربوه، قومه ولكن 

أخي؟ا ماذا ثم 
زرارة،بن أسعد منزل ق معي ونزل أيام، من ديارا إل أتباعه أحد جاء 

الوحيمن إما يقول كليات مسامعهم عل ؤيلقي الحديد•• الدين يدعوإل وأخذ 
صاحبه.عل نزل الذي 

،ليعرفبيده الباب، يطرق فأخذ ذللثج، من أكثر يسمع أن كيبا بن أي طق يب 
الأنصار،رحالات أحد الربح، بن سحي باب الباب، وفح الأمر. هذا حقيقة 
وأنيمعمجر، بن مصح،يخ بمكان أخثره الذي الإسلام، إل ا؛قان الوٌن 

الكثثرمنه ويعرفوا ج^، الإسلام نبل لمقابلة مكة إل رحلة ق غد بعد يتجهزون 
يدعوإليه"',الذي الدين هذا عن 

(.١٨٢قرآنا'(!)r/ فيهم اف أنزل رارجال 



محي؛؛
الكريم،القرآن آيات من الكشر أذناه والتقطت الأول، العقبة بيعة أبير ونهد 

الحق،عن الباحثين منتدى بيته كان الدينة إل عاد وعندما ذاكرته، ووعتها 

أييرونارك ه اف رسول، جاء حتى ذلك عل واستمر الإيإن، نور عن اكتئدن 
عنه(.اممه )رصي زيد'" بن سعيد وبين بينه هؤ الله رسول وآخى المسجد، ناء بق 

ومايأق ما كل ل ويتابعه لم، الأيام ل ه الرسول يفارق لا أبا كان ؤإذا 
اممهرسول أيترك ذك يقحل أبي( كان ؤإذا به، يتلغنل ما كل أذناه وتلتقط ييع، 

الدعوْعل تقفى أن تريد الكفر وجيوش قاثمة، والحرب مشزعة، والأسنة 
الصحابةمع كحب بن أي خاض لقد ذك. يكون أن محال وأصحا-ِبما؟ الإسلامية 

ملائكتهفيها وأنزل والباطل، الحق بثن فيها تعال اممه فمل التي بدر غزوة الأبرار 
الومنين'''.أزر من لتشد 

منينهل هؤ الله رسول من قريب كعب بن وأيا الصحبة سنوات وطوال 
إله الله رسول انتقال ويحد قهل.. محركة عن يتخالف، ز الحقناء العذب معينه 

وكان.. وحلقه دينه، وقوه عبادته، ق الوثيق.. عهده عل أبا ظل الأعل الرفيق 
عهد،من عليه كانوا وما ه^، الرسول بايام يذكرهم قومه.. ل نذيرآ دائأ 

وزهد.ولوك، 

افهرسول مع كنا ارلقا٠ ت أصحابه ق -با تيتم، كان التي الباهرة كلماته ومن 

معالمشاهد س—هد البدرين. الأولن السابقن ومن بالحنه، لهم المشهود العشرة أحد هو ( ١ ) 
فهرالجراح، بن عبيدة أبو عليها قولاه وفتحها، دمشق حصار وسهد هأ، الله رسول 

بضعابن وهو وخمن، إحدى سنة مات الأمة، هده من دمثز نيابة عمل من أول 
(.١٢٧، ١٢٤/ )ا المر١،  ١١عنه(، اش )رصي وقبريالمدينة سنة، وسبعن 

)أ(انظر»الإصابة«)ا/ِا\(ء



مح؛قمحلآكإإيn؛ 
.٠١٠وثإلأرا يمينا وجوهنا اختلفت فارقنا، واحد..٣ وجوهنا وه 

أوتفتنه أن الدنيا تستطع فلم بالزهد. معتما بالتقوى، متملك ظل ولضو 
.؛^٠^٢٠

ولالأخر.. واليوم تعال اممه ذكر كلما يبكى وتمام ورعه كثرة عل وكان 
ماللمد.ين ويقدم ونحوف، يبئر لالوءذل، ثبلس أبا كان س الرسول مجد 

•أوتقرير أوفعل قول من ذاكرته وعته 
فيهميكن فلم ه، محمد أصحاب للقاء المدينة قدمت، ءبادةت بن قيس قال 

صلفلمإ فخرج، الأول الصف ق فقمت كيح، بن أبا من لقاء إي، أحب أحل• 
كعسا،بن أمجا مع فعلت، كإ ثيء إل أعناقهم تطاولت، الرجال رأيت، فإ حديث،، 
أماوأهلكوا، هلكوا ثلاثا، قالها الكعبة. ورب الحقد أهل ؛رهلكؤ يقول! قمعته 

ح؛نذللث، قال ٠. الملمينااُ من من.بملكون عل آسى ولكن عليهم، آمي لا إن 
تللثحفأرمل حق، غثر ق ولامم محاملون الملسن ورأى الإسلام، بلال• اتسمت، 

المنيرة.

افهكتاب ااانحن قال! أوصني، كمسا؛ بن لأبير رجل قال قال! العالية ألجٍأ وعن 
سميعرسولكم، فيكم استخلف، الن>ي فانه وحكأ، قاصيا به وارصى إمامآ، 

ماوخ؛ر وخ؛ركم بينكم، ما وحكم قبلكم، من وذكر ذكركم فيه يتهم، لا وشاهد 
يعدكما،

ازبق.الرجع )١( 
»حاوةالأوبء«)ا'/؛هأ(.)٢( 

)م»حلةالأولء،ا)ا/آهآ(.
الملأء«)\/؟ه"آ(.أعلام »مثر »حلةالأوبءاا)ا/*آهآأ(.و )٤( 



اممهمن قفلا فأدركها، دوما، العافية تعال اف يال، عته( الله )رصي أف وظل 
الله)رصي عثإن خلافة ق ذللئج ق وكان مثابا، آمنا، مؤمنا، ربه لقي حثي ونعمة، 

الأءاويلُأُ.أسنثح وهو ثلاثجن، منة عثه( 

»سرأءلأمالملأء«)ا/آ•؛^



٢١٨

I r:

ائموقصإثى الله. رصل مشير 

مئاهرومن الإسلام، إل الساشن أحد الكي اللخمي بلتعة أب بن حاط—، 
المقوقسإل ه اف رسول أرسله الذي وهو والمشاهد، بدرأ شهد المهاجرين، 

تعال~.اف~ ثاء إن سياق كإ ممر صاحبا 

الوصوفانُأُ.الرماة من وكان عبيد، له الطعام، ق تاجرأ كان 
هووما القصر إل يميل اللمحيت خفيف الخم، حن كان بانه وصف وقد 
.صدرْا، عل أنحاء كاهله ق الأصابع، غليفل بالقصر، 
وانطلقبلتعة أيير بن حاطب، نحهز المدينة، إل حرون -٦١ الملمون بدأ ولما 
أحبحةبن عشة بن، محمد بن النذر عل ونزلا حول، بن سعد مولأْ ْع مهاجرا 

ااسرأعلأمالملأءاا)آآ/*اأ:)ا(
_.UI)؟(الرجع 



؛nعي؛ثجؤ؛ 
منحاطب نصيب كان والأنصار، الهاجرين ين المؤاخاة تمت ولما الخلأحُا؛، ابن 
ُأُ.الأنصاري ساعية بن عويم المؤاخاة هدْ 

عنأرواحهم بذلوا الذين ايجاهدين أحد حاطب كان بدر غزوة ول 
عائذين الحارث وهو المثركن فرسان من فارسا لقي أنه محه ذكر وقد الإسلام، 

وقعواالذين بعن الالأسرى عداد ق ليصح المسلمان، إل أسيرآ واقتاده أسد ابن 
'٣'.المن المبأيدي 

فاستشهدالمشركين، لقتال سعد مولاه مع حاءو_ا "حرج أحد غزوة وق 
أييربن عتبة وتبع الإسلام ورسول الإسلام عن يدافع فثبت حاءلسا وأما معد؛؛' 
.قتيلا'ًُفأرداه يمه بفضربه الرسول. رباعنة كر الذي وقاص 
إلذللث، ل يدعوهم والرزساء ائوك مراسلة ه الني شأن من كان لما 

المقوقسإل رسالته وكاست الرسائل، إحدى بحمل حاطب حفلي فقد الإسلام 
•و،مصر 

(.١١٤الكيرى«)T/ #الطبقات انظر )١( 
وشهدقديأ، أسلم جليل، صحابير الأنصاري! اعدة ّبن رعويم ( ٥٧٤ )؛/ رر١لإصابةاا )٢( 

)رصيالخطاب ين عمر خلافة ل وتول الناهد، وسائر ق والختل وأحدأ وبدرأ العقبج، 
منة.وستين خمس ابن وهو الصحح عل عنه( اممه 

الرايةأاُض)آ/*آ•؛(.»نمب )*آ(انظر 
(.٥٤)م )االإصا؛ةاا )؛(انظر 

إنادْول ٢( ٥ ٩ الإصابة)م/ ق حجر ابن وقال n( ٠ المتدرك)٣; ق الحاكم رواء ره( 
جاهل•



ع

ادرسامم<:تاوك<  'يوجاء 
عظيمالقوقس إل ورسوله عبدالثه بن محمد من الرحيم، الرحمن اتنه م ب

أسلمالإسلام، بدعاء أدعوك فاق بعد، أما الهدى، انع من عل سائم القبط، 
الكتابأهل )يا القبط. إثم عليك فانإ ؤت  jjjفان ^^_، أجرك اف يؤتك لم ت

يتخذولا شيئا به نشرك ولا اف إلا نعيد ألا وبينكم بيننا مواء كلمة إل تعالوا 
صمثم . ٠١٠مسلمون(بأيا أشهدوا فقولوا تولوا فإن اف دون من أربايا بعضا بعضنا 
صاحسجإل هدا بكتابير ينطلق أيكم الناس، ررأيبا وقال،؛ الكتاب، اممه. رسول 

اف.رمول يا أنا وقالت حامحلب إليه فقام اف؟اار" عل وأحره مصر 
فجثتهالإسكندرية ملك المقوقس إل افه رسول رربعثني حاطب،! قال 

وقدإل بعث ئم ليال، عنده وأقمّت منزله، ق ررفانزلي ه! اطة رسول بكتاب 
هلم.قلت،! قال! مني، تفهمه أن أحب بكلام ساكلمالخ، إل فقال! بطارقته. جع 

نبيا؟هو أليس صاحبلثج، عن أمحرق قال! 
اللههورمول بل قلت،! 

إليلدته من أحرحوه حبثا قومه عل يلع لر هكذا كان حنث له ف،ا قال! 
غيرها.

قومهأحذْ حبث، له فإ الله؟ رسول أنه أتشهد مريم ابن فعيي له! فقلت، 
مإءل إليه اممه رفعه محي الله بأن علميهم دعا يآكون لا أن صلبه فأرادوا 
الدنيا.

إلمعلث، حا أبعث هدايا هذه حكيم، عند من جاء حكيم أنت، أحسنت،، قال! 

٤.٦ الأية عمران، آل صورة ( )١ 
(.٢٩٥/٣)٢(السرةاس)



ش_ٍ_ْء_ءًٍء1ًٍئن
ثلاثاف. لرمول رافأهدى قال! مأمنك، إل يبلغك من معلئ، وأرمل محمد، 
العدوى،حديقة بن جهم لأي وهبها وأحرى اف، رسول ابن أم منهم جوار 

منطرف مع بثياب إليه وأرسل الأنصاري، ثابت بن لحمان وهبها وأحرى 
طرفهم"

العفو:ه دنس 

لهيكن ول؛ مكة، ق قرابة لحاطب، كان مكة فتح عل افه رسول عزم لما 
إليهم،اممه رسول جر بمخرهم أن مقال قرابته محمد أن فأراد ___،، فيهم 

!قال الله، رحمه البخاري الإمام صحيح ل جاءُتج ك،ا القصة هذه نص ؤإليلئ، 
بنالحسن أخثري قال! دينار بن عمرو بن سفيان حدثنا سعد، بن قتيبة ررحدثنا 

يقول!عنه( الله )رصي عليا سمعت، يقول! راير أب بن الله عبيد سممع أنه محمد 
حاخ"ُروصة تأتوا حتى انهللقوا فقال! والقياد والزير أنا اممه رسول بعثني 

أتيناحتى حيالنا بنا تعادى فانطلقنا قال! منها، فخدوه كتاب معها ظعينة -٦١ فان 
كتاب،معي ما قالت،! الكتاب، أحرحى ! لها قلنا نحن؛الفلعينةُص، فإذا الروصة، 

فأتيناعقاصها"' من فأخرجته قال! الثياب. للق،ن أو الكتاب لتخرجن فقلنا! 
—المثركن من بمكة ناسي إل — يالتعة أيير بن حاطب، من فيه! فإذا افه رسول 

بنحليفة تاريخ  ٠١و ٢( ٩ ٠ / ١ ر الكبرى؛؛ ااالهJقات وانغلر ٣( ١ ٥ / )١ رلالأستيعاباا )١( 
حياطاا)ا/ا'(.

•( ٣٩• ص للرازمح،، الصحاح، )محتار الخيل. من الكريم والطرف; 
المدينة.من ميلا عثر اثني عل والمدينة مكة بض موضع حاخ؛ روصة )٢( 

اتأةفيمدج.)م(الظعية:
عقيمة.جع وهو المفغور، سعرها أي العين; يكر )٤( 



ح

؛.١٠س اض رمول أمر ببعض محرهم 
عئ،تعجل لا اممه، رسول يا قال! هذا؟ ما حاطب، يا ؛ افه. رمول فقال 

وكانأنمها، من أكن ولر حليفا— كنت، يقول؛ — قريثر ق ملصقا امرءأ كنت، إق 
إذافاحيبتؤ وأموالهم، أهاليهم محمون قراباُت، -يا لهم من المهاجرين من معك من 

ارتداداأفعله ولآ قرابتي، محمون يدأ عندهم أنحي أن فيهم المسبح من ذلك فاني 
الإملأم.بعد بالكفر رصا ولا ديني، عن 

دعنيايثه، رمول يا عمر! فقال صدئكم. ئد إنه أما ج^؛ اف رسول فقال 
علاطغ الله لعل وما بدرا، شهد قد إنه فقال! المنافق، هذا عنق أصرب 

أرنكأتيا ؤ ! اتنه فأنرل لكم■ غفريتؤ فقد شئتم ما اعملوا فقال! يدرأ شهد من 
نى.ثاآؤ ناريدكيزإ ألوية ,1ثإم ينعوى أنلك؛ ذإلأذلإ عدزى لأيقصدوأ ءانؤأ 
وأمحعآءز؛ثقزطدافاّيز، 1ذ،َقم تبم ئمحوأإثي ألرّرل، محرق أللمي، 

صقممد مكم يثعل رس أ-ممينم رما لحفيم دما أعمحر وأثا بالمدة مم ا تيمهن همَعصاها 
.ا[>'•ءآآآشله]السة:

فإنه النبي تعامل ق والعفو والرحمة والحكمة العظمة هذه نرى وهكذا 
قال،فيإ وصدقه ذلك، و عذره فعل فيإ عذرأ لحاطب، أن علم لما الني. 

عنه(.الأو4 )رصي كان وكنلكا 

الكتاب،!لفغل أن ملام بن محيى شر ل وهو الغازي أهل بعض روذكر حجر• ابن نال )١( 
كاليل،بسم كالليل، بجثثي حاءكم ه اف رسول فإن فريش، معشر يا بعد؛ 'أما 

)فتحلام،؛ واللأنفكم، فانظروا وعده، له وأنجز اف، لنصره وحده حاءكم لو فواف 
(•٠٢١الاري)يم 

(.٢٤٩٤)وسالم (، ٤  ٤٢٧ ) برقم الفتح مع 0( ١ ٩ )U/ البخاري رواه الحديث، )٢( 



مالكاكوقس إل الرسول يدور أحرى مرة عنه(، الله )رصي حاطب قام وقد 
حاطبعل اختياره وقع حيث عنه( الله )رصي الصديق عهد ق ولكن ممر 

بكرأبو وبث  ١١)الأستتعاب(ت ق الر عبد ابن قال القوقس، إل شره ليكون 
كيلكيزالوا فلم فصالحهم بمصر اكوقس إل أيضا بلتعة أبي( بن حاطب الصا-يق 

سنةوذلك ممر، وافتح وقاتلهم الملح فنقض العاص بن عمرو لحلها حتى 
.٠١'الحطاب؛، بن عمر حلافة ق عثرين 

)رصيثلاثين"' ستة نون، حتى والدعوة الحهاد رحلة ذلك بعد حاطب وتابع 
وأرضاه(.عنه الله 

ررالأسيعاب(ا)ا/ئاما(.)ا(
)أآ(اظر)االإصابة«)أ/ه(.



٢٢

د

اسسبجسادلااب

الحرممح،ساقي 

ولذاشه، إل أحبهم ومن قلبه إل الناس أقرب ومن }. الرسول عم إنه 
عموإن العباس، ل يوذونتي رحال بال ارما واللام! الصلاة عليه يقول كان 

. ٠١٠آذاو(« فقد العباس آذى من صنوأبيه، الرجل 
١'،.والمائة المجد عإرة له كاست، الخاهليةت وق 

كالسب،.ين خباب، بست، نتيلة أمه س،نُأ،. يثلامحث، الفيل عام قبل مولد0 وكان 
وهوصل العباس أن وذلك، والديباج، الخرير الحرام البيت، كست، عربية أول 

،_jiJlفوجدته والديباج، الحرير الحرام البيت، كتإ وجدته إن فندرمتا صبي، 

صحيح.حن حديث، هدا وقال،ت ( ٣٧٥٨)الزمدي أحرجه ( ١ ر 
(.١٦٣ الإصابة،)٣; و» (، ٨٤للخاكهي)آ/ مكة أخبار انظر )٢( 
(.٧٩/٢ل٠سرأعلأمالملأء«)ر٣(



ظجش_سءءء^_ًًٍء_ثن1
ُأُ.أولاده أم والفضل النقل، أم وزوجته ندرتُأ'. ما 

خيم.فح قبل أسلم بعضهم! فقال إسلامه، ل واختلف، 
فأمبدر إل قومه مع وحرج إسلامه، وكتم الهجرة، نل أسلم إنه وقيل؛ 

غلامااركنت، قال! افه. رمحول مول راير أبا فعن لمُ^، مأنه فادعى يومئذ، 
انمامحىفأمحلمم الست،، أهل دخيا قد الإسلام وكان اس، عبد بن للعباس 

يكتمفكان خلافهم، ويكره قومه يبمانمط العباس فكان الفضل، أم وأسلمت، 
إّلأمه«"'.

أولوكان الحقبة، بيعة ق ينكر لا دور عنه( اف )رمحي للعباس وكان 
أعزمن وهو دعوتموه، ما إل محمدأ دعوتم قد الخزرج، محنر رايا فقال! التكلمان، 

محمدأأبى وقد يكن، إ ومن قوله عل منا كان س وافه يمنحه عنرته، ق الناس 
بعداوةواستقلال بالحريبج وبصر وجلد قوة أقل كنتم فإن ضركم، كلهم الناس 

أمركم،وائتمروا رأيكم، فارتووا واحدة، قوُص عن سترميكم فإنها قاطبة العرب، 
فقال!حرام بن عمرو بن عبدافه وتكلم فاسكتوا، أصدقه. الحدين، أحن فإن 

نملماعنثم تفنى، حتى بالمثل نرمي كابر. عن كابرآ ورثناها الحرب، أهل نحن 
منا.الأعجل يمويتح حتى باليوفج نمثى نم تكر، حتى بالرماح 

الراءوقال مح-اماة. نعم، قالوا! درؤع؟ فيكم هل حربج، أصحاب أنتم قال؛ 
ولكنالقلنا، تقول ما غر نا أنفق لوكان وافه إنا قلتؤ! ما سمعتا قي. معرور! ابن 

(.٢٧١«الإصابة«رآ/)ا(

ارالءلبقانإالك؛رى«)ا/،رمامأ(.)آ(انغلر 
البلأء«رآ/مي(.أعلام لأسر )٣( 

ا(.)ة(»الْلبقاتالكرىا،)إ/«



٢٢٦

هالني فبايعهم ه، افه رمول دون المهج وبدل والصدق، الوفاء، نريد 
.٠١٠البيعة،، له يؤكد بيده آحل والعباس 

أخباريتنسم مكة ق العباس بقي المدينة إل هؤ الرسول هاجر وعندما 
حيثبدر، غزوة لكنت حتى نيس باحار لهم ويرسل والمهاجرين، ه الرسول 

لهفقال اليسر، أبا أمره الذي وكان قامر، مستكرها، قريس ْع العباس حرج 
بعد،ولا قبل رأيته ما رجل عليه أعانني لقد قال! أمرته؟،،. رركيف ! الني. 

٠".كريم،، مللق، علميه أعانك لقد را قال؛ كدا، هيئته 
وحليفكالحارث، بن ونوفل عقيلأ، أحيلئ، وابن لئج نفررافد للعباس! قال ثم 

قال!امتكرهوق، ؤإنإ ذلكر، قبل لمأ مكنت إق وقال! فأبى ، جحيم،، ين عتبة 
فمدأرك ظاهر وأما بذلك،، يجريلئ، قافه حقا، تدعي ْا يلث، إن بشأنك، أعلم رراممه 
،،.نفك، فاقد علنا، كان 

فقالذهبا، أوقية عشرين معه أحذ العباس أن ق عرفقو افه. رمول وكان 
افهأعهلانا ئيء ذاك ُرلأ، قال! فدائي، من ل احسبها اممه، رمول يا العباس! 

أمعند ببمكة وضعته الذي المال ررفأين قال! مال! ل ليس فإنه قال! منلث،،،، 
سفريل أصبت، إن العباس! فقال غركما؟،،، أحد معكما وليس الفضل، 

-بذاعلم ما بالحق بعثلث، فوالذي قال! كذا، ولعبداممه كذا، ولقنم كذا، فللفضل 
.٠٣٠اف رسول أنلئ، لأعلم ؤإف غرها، الناس من أحد 

(.٨٦؛ر1علأمالملأئ)أ/١١ّ)١( 
مات.رجاله الأونووؤل! وقال ( ٨١)آ/ النبلاء،، أعلام ءامثر ق الدمى ذكرْ )٢( 
(.٨٢)Y/ البلاء أعلام سر وانفلر ( ١ ٤ ، ١ ٣ )؛/ الملتان ي معد ابن ذكره )٣( 



٢٢٧

النيئفراق عل حزنا الناس أشد العباس كان اف رسول تول وعندما 

جاءثم كريأ. عزيزأ عنه( افه )رصي الصديق بكر أبٍ( كنف ق العباس عاش 
عبدبن العباس بدار مارأ المجد إل عمر طريق وكان عنه(، الله )رصي عمر 

إلواتحه ثيابه عمر لبى الخمع أيام من يوم ول ميزاب، للدار وكان الطلب، 
رحعثم عمر؛ملحه، فأمر عمر، فأصاب ماء فيه محب الزاب وال فنا المجد، 

إنهواممه  ١١فقال! العباس فاءتاْ بالماس، فمل وحاء غرها، ولبى ثيابه فطرح 
لماءاليلئs أعزم فأنا ار للعباس؛ عمر فقال • اممه.٠٠رسول وصعه الن-ي للموصع 
ففعلاممه.٠١، رسول وضعه الذي الموضع ل نفعه حتى ظهري عل صعديتح 

العباس"'.ذلك 

الماسنديدآ، إجدابا الأرقى أجدبت عنه( اممه )رضي عمر عهد ول 
والإنفاقالبذل إل عمر ويدعو ومسغبة، جهمع من فيه هم ما يشكون عمر إل 

الماسفيه ما إليه وشكا العباس إل ومشى المدد، منهم يطلب الولاة إل ويرسل 
نبينابعم إليك توجهنا إنا اراللمهم فقال! العباس ومعه البر صعد ثم المحتل، من 

القانطانأ(.س نححلنا ولا الغيث فامقنا أبيه، وصنو 
عندكإن اللهم را عليه؛ والثناء تحال افه حمد بعد ~ فقال العباس، تقدم ثم 
وأطلالأصل به فاشدد علينا منه الماء أنزل ثم المحاب فانثر ماء، وعندك سحابا 

بتوبة،إلا تكشفه ولر ، إلا؛ذنب، بلاء تنزل لر إنكر اللهم الفممع، به وأدر الفيع، به 
إنااللهم وأهلينا، نا أنفل شفحنا اللهم الغيث،، فاستنا إليك<، القوم توجه وقد 

)إ/•٢(.الكرى، "الطبقات 



خئح؛؛A؛n؛ 
سحآطبقآ نافعا وادعا محميا اسقنا اللهم وأنعامنا، تمنا ؟٦١ من ينطق لا بإ شفعنا 
اللهمإليك، إلا نرغب ولا غثرك ندعو ولا إياك، إلا نرجو لا إنا اللهم عاما، 
كلإ وصحفخائفا، كل وحوفح عار، كل وعري جائع، كل جؤع ننكو إليك، 

.٠١٠صحيف<ا 

الخبالبامثال فجاءت غزاليهار"، السإء فأرخت له، تعال الله واسجاب 
الماس.وعامي الأرض، وأخصبت بالأكام، الحفر استوت حتى 

عنه(.الله ثاب،)رصي بن حسان وقال 

اسالعبرة بغمام الغقي فحدبنا ابع تتوقد ام الإمال م
اسالمد.ون ذاك بالمبى ورمثؤ ذي الد.ه وصنووالالبي عم 
المازا'د بعالأحناب محقرة بحت فأصبلاد اله به الإلا أحي

لهب؛انجا بن عتة بن هماس بن الفضل وقال 
رعمثيبته يمى ينشية عه وأهلالهجان الله قى مبعمى 
المطرأنى حتى رام إن ما إله راغبا الحدب و اس بالعبتوجه 

مفتخر'''اخر للمفهذا فوق مهل ه تراثا فينالله ول رمحا ومت

رسولمع عنه( الله العباس)رصي جهاد حول ّريعة نظرة نلقي هدما ؤإننا 
تدعوحينإ والمكان الزمان تملأ المي البطولات ص نوع أمام أننا نجد ه ائته 

نحت،تكنة م الملمح، الظرف، ذللث، غر ل هي بيتإ 7آا، الوقف، وتبا إليه، الحاجة 

راالأّبُاب«)"آ/دا،(.)ا(
الطرالكم.)آ(كاةءن 

"الأّبُاب«)*ت/حا'-ها'(ّ، ٣١
»سرأعلأماكلأء«)آ/إا'(.رث(



قبائلاجتمعت الهجرة من الثامنة السنة ففي الأضواء.. عن متوارية الأضلاع، 
الرسولصد حاسمة حرب ثى وقرروا وآخرون، وجثم ونمر وثقيف هوازن 

هوالمسلمن.

إليهموخرج الأشداء.. من لحبة صفوف ق القبائل تللن، احتثدت 
وانتحارهمونظامهم كثرت؛م أمام صعقوا ولكنهم ألفا، عثر اثني ل لمون الم

أولق الملمون نال عندئد قلة. عن اليوم نغلب لن وقالوا! مكة، ل الكبثر 
حوله،إل حولهم من وبرتوا الله، إل صرعوا إذا حتى صياغته، هزيمة االعركة 

نمرأ.الهزيمة انقلثت قوته إل قوتمم ومن 
ال.والامتثالسكينة مذلاهر أع من وثباته يومئذ العباس صوت كان لقد 

عدوهم،محيء ينتثلرون نمامة أودية أحد ق متجمع.ين السلمون كان فبينإ 
أسلحتهمثاحذين شعابه، ل لهم ومكنوا الوادي إل سبقوهم قد المشركون كان 

ةمفاجأ ل المسلمين عل انقموا غفالة ح؛ن وعل بايد-إم.. الثائرة زمام ممك؛ن 
أحد.عل أحل يلوي لا بعتدا، تارءون جعلتهم مذهلة. 

والعباسطالب، أب بن وعل وعمر، بكر، أي سوى و. الني حول يكن ل؛ 
بنوربيعة الحارث، بن وجعفر العباس، بن القفل وولده المظلبا، عبد بن 

وهناك٠ الأصحاب. س أخرى وقلة عبيد، بن وأيمن زيد، بن وأسامة الحارث، 
يمرخأن الحم، وأٌره بغلته، بخُلمام آخذآ الرسول جوار إل العباس كان 

ياالأنصار.. محنر يا ينادي، فراح الحولت،، جهوري جيأ، وكان لناس، ال 
قالمثتتن المفاجأة، هول س الرتاءين أس،اع  ٤٠٨كاد وما الثيحة.. أصحاب 

.'. ٠ لبيلن، ١ لبيك. واحد! صوت ل أجابوا حتى الوادي جنبات 

٠ ٥٨٦، ٥٨٥صى الأصلية الصادر ضوء ق النبوية،، الال.سآرة انفلر ( ,١ 



وقوسهوسيفه درعه محمل منهم واحد وكل لكلإعصار راحعين وانقلوا 
وحمىعاتية.. ضارية جديل. من العركة وق.ارت العباس.. صوت صوب ميمأ 

وأنزلاللات.. خيل اف خيل وغلبهن وثقيف، هوازن قتل اروتدحرج ١ الوطيس. 
ُ.ُالمؤمنينٌ وعل رسوله عل سكينته الله 

والإكبارالإجادل موضع وهو عاش ما عنه( اممه العباس)رضي عاش لقد 
نزلاإلا راكبان وهما رعثعان ولا بعمر يمر لا كان وليلك وحكامهم، المان ا.لمن 

•و.'٢' الني عم ويقولان: له، إجلالا العاس يجوز حتى 
الحمحةيوم جاء حيث كتاب.. أجل ولكل مائة، بداية لكل فان وبعد: 

الحوالأهل مع فوثلأث؛زاُي، اثنت؛ن سنة رجب من خلت ليلة عثرة لاثنتي 
العباسأن فأدركوا .ّ_ااا. الطاإعبد بن العباس شهد من افص رررحم ينادى! مناديا 

عليهوصل مثلها، المدينة تعهد لر هائلة أعداد ق لتشييعه الناس وخرج مات.. قد 
وثإنانثإن وهوابن بالبقح، ودفن عنه(، اممه عثعإن)رضي يومئذ الل.مين خليفة 

ّنة>؛ءا

وأرضاه(.عنه امه )رضي 

(.٤٢١ص خالد) محمل. خالل. ٠ الرمحول حول جال ر  ١١)١( 
ااالأسبُاباا)آ/ماا،(.)آأ(

(.٦٣١ارالإصاة«)"آ/)'آ(
ا(؛')ث(انفلرااورسممالبلأء«)آ/؟ه-«



٢٣١

ذ

سهولبن ساض 
الإسلامفقهاء ؤ؛كبير ن ا حملة عميد 

الأولين،السابقن أحد الرحمن•• عبد أبو الهل-لي، غافل بن عود مبن عبدالله 
ه،الّما ولازم بعدها، والمشاهل• بل-رآ وشهد الهجرين، وهاجر ف-يأ، أسلم 
نعاليهُآ'.صاحب وكان 

معيهل،أبي( بن لعقبة غنا أرعى يافعا، غلاما )كنت، إسلامه عن حدُث، 
منمحدك هل غلام، رايا فقالا: المشركن، من فرا وقد بكر وأبو ه الثني، فجاء 

منعندك راهل ه؛ النمي فقال ساقبكإ• ولت مؤتمن، إن، قلتح: ؛ا قينا؟ تلبن 
ومحهؤ الثني فا■ءتئلها 7أا، فأتيته نحم، قلت• الفحل؟®، عليها ينز لر حدعة 
فيهافاحتاو_ا منفعره، بصخرة بكر أبو أتاه ثم الضمعi فحفل ودعا، الضرع 

بحدفأتيته فةالءس، رااقلةساا ^^٤، ٠٥٧قال، يم شربت،، يم بكر، أبو وثرب فنرب، 

اظرراالإصابة«)ة/'*اّآآ>(.



الرواياتبعتس ول غلام إنك فقال■ القولأ،ا هل«ا من راعلمني فقالت! ذلك 
٠ ٠١أحل-فيها ينازعني لا سورة ٌبُين فته من ارفاخذت I قال . معلم١٠٠٠

ارإله! نفق فالها الأول ■ء»لإبمبن.' كلمتين إسلامه مفتاح كان وهكذا 
معلم٠٠،غلام إنك  ٠١قال؛ حيث ه الصدوق الصادق من كانت والثانية مؤتمن٠٠، 

الصحابة.عنإ•، أعيان من أصبح وفد حياته، ل عفليم دور الكل٠ت^ن لهاتين وكان 
متممةإحا.اهما فكانت، الفتيا، ق وتحرجا التبلغ، ق أمانة يقتفي والعلم 

وتقرب،بالبنان، إليه يثار الذي الرحل ذللث، حوي مابن أصبح حتى للأخرى، 
لحلمه.أكادالإبلطJا إليه 

بحارعبالب، يمخر وهو يالاؤلراد، الأخذ الإبان وكب ق عبدالله ودخل 

الأولين.السابقين أولثلث، من واحدأ فكان الأصنام، قلحة ق الشرك 
كانأنه ومع تحميه، عشبمرة له وليس حليفا كان حول مابن أن من وبالرغم 

هنفوقوة شجاعته نلهور دون محل لر ذللث، فان الساقين، دقيق الخم صئيل 
ؤإبانمكة، ل المثبمر المشهد ذللق، منها ذلل؛،، ق راتعة ، مواقفوله عنه(، الله )رصي 

قنيآبالقرآن، وجهر ملتهم عل وقف، فكو عليها، قريش وؤناة وشرة الوعوة بدء 
الغلقة'اُبوقلو-؛م المقفلة أساعهم يه 

هالله رمول بعد بمكة بالقرآن جهر من أول )كان قال! الزبير بن عروة عن 
ممهنن،ما والله فقالوا؛ هؤ الله رسول أصحايبؤ يوما اجتمع حول، مبن ءبل.الله 

(،١ ٥ ١ — ١ ٠ ' )T/ عد ملابن الكثرى" ٠الطقات )ا/هآرا(،و الأولياء®  ٧٢٠انفلر )١( 
المحفقونال الإناد، صحتح حدث هذا الذمي: نال (. ٣٨٥الغابة")r/ و«أّد 
(.٤ ٦ ٥ / ١ )  ٠٠٠١٧١أعلام ارمبمر انفلر ؛ حن. هو بل الأرنووط الشيح 

الشيح.الستار عبد عود٠٠ مبن ررعبداض )٢( 



٢٣٣

أنا،مسعودت بن عبداف فقال يمعهم؟ رحل فمن قط، به بجهر القرآن هدا قريش 
فقال!أرادوه، إن القوم من تمنعه عشرة له رجلا نريد انا •عليلث،، تختام إنا فقالوات 
أنديتهاق وقريش الضحى ق ا،لقام أتى حتى عبداف فغدا سمتعني، اف فان يعول 

فتأملوا؟بما، فقرأ فاستقبلها القران( علم الرحيم الرحمن القه م ربصوته• رافعا فقال 
محمدبه جاء ما بعض ليتلو إنه قالوات ثم عبد؟ أم ابن يقول ما يقولون؛ فجعلوا 

أنالله ثاء ما منها بلغ حتى يقرأ وجعل وجهه، ل يضربونه فجعلوا فقاموا ه، 
عليك!خشنا الذي هذا فقالوا؛ بوجهه، أثروا وقد أصحابه، إل انصرف ثم يبلغ، 
غدا،غاديتهم؛مئلها ئثتم ولئن الأن، منهم عئ أهون قط افه أعداء كان ما فقال؛ 
•' ٠ يكرهون( ما أممعتهم قد حبك قالوا؛ 

وأمرهشجرة فصحد أمره أنه ه الله رسول فيها عليه أثنى التي مواقفه ومن 
فضحكواصعد ح؛ن ماقه إل ه الله رسول أصحاب فنظر بثيء، منها ياتته أن 
الميزانق أثقل عبداليه لرجل تضحكون؟! رامم ه•' الّك، لقال ماقة، حموشة من 
أحد(("٠.من القيامة يوم 

القرآنيقرأ أن مْ فقال؛ حوي مابن قراءة عل ه اممه رمول أثنى وقد 
؛.عبد((٠٢أم ابن قراءة عل فليقرأْ نزل غصاكإ 

(.٢٨٢، ٢٨١»أمدالنابة(ا)م )ا(
وءالمتدرك(((، ١٥٥عد)م/ سلأبن الكرى(( ))الطقات، و (، ٤ ٢ ١ / أحمد(ا)١ ر)مد )٢( 

نالوالطراز؛ يعل أبو كذللث، وأحرحه الذهي، ووافقه وصححه، ٣( ١ ٧ )T/ للحاكم 
نمة،ا.وهى موسى، أم غر المحح رجال 'ورجاله • ( ٢٨٨ا()؟/ المجمع 'ل 

والبزارأحمد رواْ (:» ٢٨٨ول،)الجمع(()\ا (. ٢٣٤ )آ/ معد لاين الكرى(( »الطقان، )٣( 
رجال؛وبقية الخدين،، حن صعقه عل وهو النجود، أي؛( بن عاصم وفيه والْلبحاز(، 



سمبجو ٢٣؛
القرآنضر ق مكانته عن أخر حث الضر محال ل كرى مكانة له وكان 

إلهلا )والذي ءنه(ت اممه )رصي قال دينهم، عنه ياخذون من عل الناس ليدل 
نيااعلم أنا إلا آية من وما نزلت،، حيث أعلم أنا إلا محورة اممه كتاب من ما غيره، 

٠".إليهء لركبت الإل نلنه مني اف بكاب أعلم أحدأ أعلم ولو أنزلت،، 
محاورهنلر آيات عثر تعلم إذا منا الرجل )كان قال؛ عنه( اممه )رصي وعنه 

:ساوانمل معانيهن، يعرف، حتى 
والخصالالعظيمة الصفات من عنه( الله )رصي عود ملأبن اجتمع وقد 
وحازحمحا، 'ٌّهم اش رصي الصحابة من القليل ل إلا بممع لا ما الفريدة، 

كلمن أخد لمد حتى كببمرة، واسعة ومحالأت عديدة، ميادين ق بق القصب، 
مثامما فكان العالية، ذووالهمم إلا إليه يمل لا قدرا علم كل ق وجع واز، حفل 

معارفه،وأم علومه، منع كانتا والتي ه، اممه لرسول الطويلة الصحبة لهت 
مكثرأمنممريهم، ق مبدعا الصحابة، ناء مبمرزأق وجدناه لدا تحميله، ومداد 

فقهائهم.نادرأبين معلميهم، بين متفردآ محييهم، 
الكتابشارحة النبوية السنة له وانضمت وعلومه، القرآن له اجتمع الذي ؤإن 

ثقة،١،وهو محبوب، بن فرايت، غير الصحيح، رجال الطراز ورجال الصحيح، رجال حمد أ =
رجالأح،وهما ورجال بامنادين يعل أبو رواه ( ٢٨٧احر)ه/ موضع ل الهيثمي وقال 

نيوم(، ١٣٩)ا"/ شيبة" ابن ®مصف واننلر ثقة• وهر مروان بن قتس غثر المحح 
٤(./ ممر)١ لأبن العفليمء القرآن و»شر ٦(، ٦ / الزار)١ 

الصحابة.فقائل كتاب (، ٢٤ ٦٣برقم)لم، مرواه )١( 
>>شبرالقرآناكليم«لأ؛نممر)ا/أ(.)٢( 



—_ءئئن—ٍء
ددموفقيهآ نحريرأ وعنإ كبثرأ، فميها ذلك وراء من يكون أن بد لا العزيز، 

الخش"'■

الحدين،نحففل ولا الحفظ، لجرد القرآن يجمع باليي عود مابن يكن وز 
منأوعى مبلغ ررفرب و:. اف رسول عن روى الذي وهو كتف بالقل، اكتفاء 
س،مكتفغر وسامعا الشن، من أوعى مبلغا يكون أن عل حثه مما ا0ع،اُ"، ّ

الحاصرين.لغر بالقل 

الكبار،الإسلام ومورخو التالع^ن، ومادات الصحابة، أكابر -يذا له شهد ولقد 
رسولأصحاب من الفتوى أصحاب )كان الأحدعت بن مروق يقول هذا وق 

الأشعري('■".موسى وأبو كعّا، بن وأئ وزيد، عود، موابن وعد، عمر، الله 
عمر،ستة! نبيها بعل الأمة هذه علياء )كان يقول! الثحثى عامر وهذا 
لقولهقولهعا كان قولأ هدان وقال قولأ، عمر قال فإذا ثابت،، بن وزيد وعبدافه، 

وقالقولأ، عد قال فإذا الأشعري، موسى وأبو كحك،، بن وأب وعد، شعا• 
تبحا(لقوله قوله،ا قولأكان هزان 

ّّابق*مرج^؛ عود،ا مبن ءعدالنه ( )١ 
وايرطى(، ٢٧١صحيحه)ا/م1آ(ر)ا/ينحمانفي عود مابن عن أحرجه )٢( 

قوالناثي (، ٣٨٢ره/ نيم مق والزار صحيح، حن حدين، هذا ونال ( ٣٤)ه/ 
عب،ارثل واليهمي (، ٧٨الأوسط)٦! معجمه ق والطراز ٣(، ١ • / ١ ر ناوه،ا م

(وغيمهم.٢٧٤/٢الإي،^ن«>
الكيمى«ررالطشات، و (،  ٤٣٣اوبلأء«)٢; أعلام و»ّيم (، الحفاظ(()ا/٢٣)ر-ذكرة )٣( 

 ;(.٣٥١)٢

(.٣٥الكمجىا،)أ/ا)؛(»اسات، 



٢٣٦

غثرْيال صدره. ل الفتوى وحد الماس أفتى إذا عنه( الله )رصي وكان 
كإمرعي بدليل حالفوه إن عنه ويننع وافقوه، إن رأيه عل فيبقى لصحابة، اس 

كانت وفال( عنه( اف )رصي عود مابن إل رجل )حاء فالا! وعلفمة الأسود روى 
أمريمن بيدك الدى أن لو فةالت،ت الماس، ين يكون ما بعض امرأق ويتن بيني 

قالت؛بيدك، أمرك من بيدي الذي إن فقلت؛ قال؛ أصنع!! كيف لعالمث، بيدي 
أمثرومحالقي ، ١٦٠أحق وأنت، واحدة، أراها ءبدافت قال ثلاثآ! طلقتلن؛ قد فإل 

اضفعل عمر؛ فقال القصة، عليه فقص أله، ففلقيه قال: ذلك،: عن فاسأله المومنن 
بفيهاالماء!! أيدي ل فيجعلونه بأيد-بم الله جعل ما إل يعمدون ؛الرجال، 
قال؛، ١٦٠أحق وهو واحدة، أراها قلتإ؛ قال؛ قلتح؟ فإ التراب،!! بفيها التراب،، 

تصِ_ا('ا/ز أنلئ، لرأيت، نلك، ضر ولوقيذ ذللا،، أرى وأنا 

له:وطاعته ه بالنبي افنداوه 
وجهره،مره ل  ١٠٠ؤيلتزم عبادثه، ل ء الله رسول أثر يقفو عود مابن كان 

الماس.وأمام يته بق 
إلمتى من عود مبن ءثا.ارله مع ررغدويت، قال؛ سخرة بن عبدالله روى 

أهلمسحة عاليه صفران، له آدم، رجلا عبدالله وكان قال: يلي، فكان عرفايتح، 
يومليس هن.ا إن أعرابير، يا فقالوا؛ الناس غوغاء من غوغاء عليه فاجتمع المائية، 

نوا؟!أم الناس أجهل فقال؛ إئ المفتح ذللثح فعند قال؛ تكبجر! هويوم إنإ تلبية، 
حتىالملية ترك قعا ه الله رسول ْع حرجت، لقد بالحق، ه محمدآ بحّثح والذي 

(،٥٢٠))مصممه«)n/ ق الرزاق وعبد (، ٣٤٧امى«)U/ ))المنن ق المهقي أحرجه 
٥(.٤ رشد)Y/ لأبن المجهد" ))بداية وانفلر (، ٣٣٢)\،/ الكحر" ))المعجم j واممراف 



تااولااُ*ر.أو بتكب،ر نحلطها  ijiS/tالعقبة، حمرة رمى 
حمرةالحمرة- رمى عود مابن رارأيت نالت يزيد بن الرحمن عبد وعن 

أنزلتالذي مقام غره- إله لا والذي - هذا يال: ثم الوادي بطن من الشة- 
٠رآ؛ سورة عليه 

قحتى ثيء، كل ل و. بالني يقتدي أن إل عبداف نفس طمحت وقد 
الحنةيدخل من ارآخر قال! ه الله رمحول أن عود مابن عن أنس عن صحكه، 

فقال!إليها التفت جاوزها فإذا مرة، النار عقه وتويكبومرة، مرة، فهويمثى رجل، 

والاخرين،الأولن من أحدأ أعهياه ما ثيئا افه أعطال لقد منلثف، نجاف الذي تبارك 
وأشرببظالها فلامحتظل الشجرة هذه من أدنني ربح، أي فيقول! مجرة له فرغ 

غرها؟!محاكي أعطتكها إن لعل آدم، ابن يا وجل؛ عر الله فتقول مائها، من 
لهصر لا ما يرى لأنه يعيره وربه غرها، بماله ألا ويعاهده ربح، يا لا فيقول؛ 

أحسنهي شجرة له ئرغ نم مائها، من ويشرب بظلها فيستظل منها، فيدنيه عليه، 
البظلها، وأستفلل مائها من لأثري، هذه من أدنني ريح، أي فيقول؛ الأول من 

أدنيتلث،إن لعل ضرها؟، ألاتسألي تماهدن ألر آدم، ابن يا فيقول! غرها، أسالك 
لهصر لا ما يرى لأنه يعذره وربه غرها، يسأله ألا فيعاهده غرها؟ شالي منها 

بائحعند محجرة له ترغ ثم مائها، من ويثريا بظلها، فيستفلل منها، فيدنيه عليه، 

المنل المهقي وصححه (  ٢٦٣ / )١ تدركه مو والحاكم ( ٤ ١ ٧ / )١ أحمد أخرجه ( )١ 
(٥٣٣ frايري(ا)»ذح وانظر ٢(،  ٥٨مصممه)٣; j ب أي وابن (،  ١٣٨الكرى)ئ/ 

(.١٣٧حزم)U/لأبن و«الحل،ا ، ( ٤٨٥و»ثرحالزرقاف«)٢; 
مدمل يعل وأبو ( ٤٣٩الكرى)T/ المنن ل والمائي ( ٣٧٤/ أحمد)١ أخرجه )٢( 

٢(.• ٦ الكبر)'١/ معجمه ل والهليماز٠ ( ٣٨٦)٨/ 



بمللهالأستظل هذْ من أدنني رب، أي فيقول؛ الأولين، من أحن هي الحنة 
فيدنيهعليها، له صر لا ما يرى لأنه يعذرْ وربه غيرها، أسألك لا مائها، من وأشرب، 

تفيقو]، أدحلنيها رب، أي فيقولت الحنة أهل أصوات فس«ع منها، أدناه فاذا منها، 
ياقال؛ معها؟ ومثلها الدنيا أعهليلث، أن أيرضيك منك؟! مريتي ما آدم، ابن يا 

ألافقال! عود مابن فضحك العالم؛ناا؟ا رب وأنت، منى تهزيء أترب، 
ه،اف رمول صحك هكذا قال! نفحك؟ مم فقالوا! أصحك؟ مم تالوق 

قال!ح؛ن ،^؛، ١٠١١رب ضحالئ، ررمن قال! اممه؟ رسول يا تفحلث، مم فمالوا! 
ماعل ولكني منلثإ، أستهريء لا إف فيقول؛ العالمتن؟ رب وأنتؤ مني أتتهريء 

.٠٠٠قلير« أشاء 

ؤوصاياه:أفواثه من 

لماانعكاسا كانت، ونعائحه ه عود مابن كلمات أن فيه مرية لا الذي الحق 
الخامحات!كلماته من درر وهذ0 ه، نفعلميه وتنهلوي تلبه ل يعتمل 

نائمون،الناس إذا بليله يعرف، أن القرآن لحامل ينبض  ١١القرآن! حملة عن يقول 
يضحكون،الناس إذا وببكائه يفرحون، الناس إذا ويحزنه يفهلرون، الناس إذا وبنهارْ 

القرانلحامل وينبغي محتالون، الناس إذا وبحثوعه محلمطون، الناس إذا وبصمته 

يكونأن القرآن لحامل يبني ولا مكنتا، عليا، حكيا محزونا، باكيا يكون أن 
حاليدأ«ُأ'.ولا صياحا ولا صخابا، ولا غافلا ولا حافيا، 

ررتعبدفقال! نوافع، جوامع كلمات علمني فقال! عود مابن إل رجل وجاء 

٤٣/١(ر)١٢٦/١)رلْسندهاا ل وأبوعوانة (، ١ )٧٨ برمم الإي،ان كتاب ل ام مأحرجه ( ١ ) 
راالةاا>ئ/ه؛'أ(.ق عاصم أن وابن 



حاءكومن تنتقل" أي؛ زال" أينإ القرآن مع وتزول شتتا، به تشرك ولا اممه 
يكذبحاءك ومن منه، فاقباله بغيضا، بعيدآ كان وإن كبثر، أو صغثر من بصدق 

.٠١٠حبيباقريبافارددهعاله«ؤإنكان 

وأعالمنقوصة، آحال ل والمهار الليل ممر ق ارانكم يقول؛ قعد إذا وكان 
ثرأزيع ومن رغبة، نحمد أن يوشلئح حرأ زؤع فمن بغتة، ياق والموت محفوظة، 

يدركولا حظه، بطيء بق يولا زؤع، ما زاؤع ولكل ندامة، نحمد أن يوشك 
وقاه،قاف شرأ وقي ومن أعهلاْ، قاف خثرأ أعطى فمن له، يقدر لر ما حريص 

.٠٢زيادة'تهم محالقادة، والفقهاء مادة، العلماء 
الأجرةأراد ومن بالأجرة، أصر الدنيا أراد رامن الاحرة؛ إيثار ل ويقول -؛؛؛- 

.٠٣'للباقي،،بالفانر فأصروا قوم يا بالدنيا، أصر 
عنه(:الله )رضي وفاته 

اف)رصي عفان بن عثان خلافة زمن إل عنه( الله )رصي عود مابن عاش 
عائدأ؛عثان حاءه الموُت، مرض مرض فلما عنه(، 

قالثذنوف!تشتكى؟ U فقال؛ 

رزارحمة قال؛ تشتهى؟ فا قال• 
أمرضني.الطبيب، قال؛ ألأآمرللئ،؛هوب؟ قال؛

(.١٧٦، ١ ه٧  frrعساكره)لأبن دمنق،< 'اريخ )١( 
(.١٧٦،١٧٥/٣٣الابنuكر،))آآ(-ارخدمثق 

شيبة،أب ابن واُصف ( ٩٥٢ الخاكم«)؛/ و٠سدرك (،  ١٣٨الأوكء،)ا/ ٠^؛؛ )٣( 
 /U(٠٣  ،)االزوائد اهممع ق الهثس وذكره ١(، سران)ا،/٨• الضرا؛ وارانمجم ١>

ا/ا،أآ(.)•



^^قثئمحئق؛ق
مه.ل حاجة لا قال! ؟ ء بعطا لك آمر لا أ ل! قا 

لبناتك.يكون قال! 

الواقعة،سورة ليلة كل يقرأن أن بناق أمرت إق الفقر؟! بناق عل أنحشى قال؛ 
أودأ،اُأُ.فاقة نصه ر ليلة ل الواقعة قرأ ررمن يقول؛ اق رسول سمعت إل 

وعمرهالنبوية المدينة ق للهجرة وث\لآثين ائنتين ستة عنه( اض )رصي توق وقد 
. ٠٢*سنة وسن يضعا كان آنذاك 

بنالرحمن عبد رايا فقال؛ ابنه دعا الموت حفره لما أنه عود مابن عن ويروى 
الياسأمحلهر عنى؛ فاحفظهن خصال، بخمس موصيك إق حول، مبن عبدالله 

فقرذلكر فإن الاس، إل الحاجات مهللمب ويع فاصل، غني ذلك فإن للناس، 
عاولئ<ياق ألا استنعلعت وإن به، تعمل ولا الأمور، س منه يعتذر ما ولع حاصر، 

الكأنك؛ مولع صلاة فصل صلس1؛ا ؤإذا فافعل، بالأمس منلث، محر وأنت إلا يوم 
.٠٢٠بعدهاء صلاة تصل 

ويرالقران حملة عميد كان فقد عود، مبن عبداممه عل تحال اض رحمة 
الإسلام.فقهاء 

الحقافل،بعض صعقه الواقعة سورة فضل وحدين، (، ٢٨٦، ٢٨٥)V/ ا، الغابة ررأمحد )١( 
يةحان( ٤٨٢، ٤٨١الأئر)a/ لابن ا'لآصول'ا ررحاْع را-؛ع رب•! حن الارمل.ى! وقال 

للبيهقىالإبإزا، ارئع، و آ/\(، ٩ )آ/ أسامة،؛ أبير بن الحارين، رامسند وانفلر المحقق، 

اكلأء(،)ا/ا،ا،؛(.»سرأعلام )أ(انذلر 
(.١٨٦/٣٣ماكر)لابن ا؛ دمشق ارتاريخ )٣( 



محفبمس

،سز،اس)بمي
اتحقعن الباحث 

الفرسسابق الفارمى، عداف أبو يعرف لكن كإ الإسلام، ابن إنه 
عنه.وحدث وخدمه هؤ الني صحب الإسلام، إل 

عينيه،فتح فيها الخلابة الطيعة مناظر وعل ولادته، لكنت، ارحي،، رية قق 
خطواته.أول لكنت أرصها يغمر الذي الأخضر سندسها وفوق 

فرةبعد العان برزق الزراعة، خبيرأبشؤون لكن حي. قرية ٠ دهقانُ ت والده 
رغدة،رضية حياة له وهيا وماله ه نفعل وآثره الحب، كل فاحبه ، وتريي، انتظار 
ولاست،، كل ق تشتحل لكنت، والتي ، القد.سة( )معبودتم للنار خادما ووهبه 

لهيثها،ويتأمل وقودها، لها يقدم النار، إزاء بواحثه سلعان وقام قعل، نحبو تترك 
•لزيجربا ويتمع 

)ا(اظرارحاوةالأوقءاا)ا'/هما{.
ودهاضدهانة، خمعه: القرية؛ ريم الدهقان; )٢( 



؛؛؛٢٠

يتفقدولر صاعه، عل يمر فلم شأنه، يبعض الوالد نغل الأيام أحد وق 
يبشء،ولا مرعا يعود أن وأوصاه الهمة، بتلك القيام ابنه من فطالب، بساتينه، 
لهسمح التي الأول المرة هي المرة هده وكانت، فواد0، ينشغل ولا قلبه، ليهلمئن 

بمفردْ.البتؤ بمغادرة فيها 

لهايقال منها قرية أهل من أصبهان، أهل من فارسيا رجلا كنت، ٠٠سلمإن! قال 
حتىإياي حبه بير يزل فلم إليه، النه حلق أحب وكنت، دهقاما، أن وكان جل. 

المارقاطن كنت، حتى المجوسية ق فاجتهدُتؤ الخارية، محبس كإ بيته ق حبسني 
لهبنيان ق فشغل عظيمة، صيعة لأن وكانت، ساعة، نحبو يتركها لا يوقدها الذي 
فاذهب،ضيعتي، عن اليوم هذا بنيال ق شغلت، قد إف بني! يا ل؛ فقال يوما، 

إنفإنلث، عل، تحبس لا قال؛ ثم فخرجت،، يريد، ما ببعض وأمرق فاطلعها، 
أمري•من ثيء كل عن وثغلش صعك،، من إل أهم كنت عل احبمت 

اصواتيممعت، قالمصارى، كنائس من ه بكنفمررت، صحته، ارJل^ فخرجت، 
مررتجفلمإ بيته، ق إياي أب بحبس الماس أمر ما أدري لا وكنت، يصلون، وهم فيها 
أعجبتنيرأيتهم فلمإ يصنعون، ما أنظر إليهم دحلتط أصواتم، وسمعت، حم، 

عليه،نحن الذي الدين من حثر والله هذا ت وقلت، أمرهم، ق ورغبن، صلوامم، 
أينلحم! ت، فقلآتيا، ولر أبي( صيحة وتركت، الشمس، غربت، حتى تركتهم ما فواممه 
طلبيق ؛عث، وقد أبين إل رجعت، ثم قال؛ بالشام. قالوا! ال.ين؟ هن.ا أصل 

ماإليلئؤ عهدتج أكن ألر كنت،؟ أين بني! أي قال! جثته فلما كله، عمله عن وشغلته 
منرأيت، ما فاعجبني لهم، كنية ق يصلون بناس مررُن، أ أبت، يا قلت،! ءهل.دتإ؟ 

ذللئ،ق ليس بني• أي قال! الشمس، غريح، حتى عندهم زلت، ما فوالله دينهم، 
قال!ديننا. س حر إنه والله! كلأ قلمتؤ! منه، حر آبائك ودين دينلئ، حر، الل،ين 



r؛Yمحمحجج 
بيته.ل تي حبثم قيدا، رجو ل فجعل فخافني، 

مننحار الثام من ركب عليكم قدم إذا ففك؛ النصارى إل وبعثت قال؛ 
مم،فاخروف قال؛ التام. من ركب عليهم فقدم بمم. فاخروف الضاري 

فالمنففعلوا؛ قال؛ فاخروق. الرجعة، وأرادوا حوائجهم، قضوا إذا فقلن،؛ 
منقلنح؛ قدمتها. فلما الشام. قدمن، حتى معهم خرجتح نم رجل، من الحديد 
رغبت،قد إق فقلت،؛ فجثته، الكشة. ق ، الأمقفقالوا؛ الدين؟ هدا أهل أفضل 

وأصلمنلنؤ، وأنعلمم تاكح، قكني أخدمكؤ معلث، أكون أن وأحبثنح الدين، دا هل 
ويرغبهمبالصدقة يأمرهم سوء، رجل فكان معه، فاد.خل، قال؛ محلن،. 

معجع حتى المساكين يعتله ولر ه، لتفاكتنزه ميئآ، منها إليه حمعوا فإذا فيها، 
فاجتميتحمايت،، نم يصنع. رأيته لما ثدييأ بغضا فأبغضته وورق، ذمتح من قلال 

ويرغثكمبالصدقة، يامركم سوء، رجل هن.ا إن لهم* فقلت؛، ليلأفنوه، النحبمارى إليه 
معكنزه موضع وأريتهم المساكين، يعتل ولر ه، لتفكنزها -٦١، جئتم فإذا فيها، 
أبدأ.ندفنه لا واف قالوا؛ رأوها فلمإ مملوءة، قلال 

رجلا—رأيتؤ قإ مكانه، جعلوه برجل جاروا ثم بالحجارة. رموه لم فصلبوه 
قأرغثح ولا الا-نيا، ي أزهد ولا منه، أقفل أنه أرى الحمر" يصل لا يعني 

معهأزل فلم حثا<، قبله قط- شيئا أحببتح أعلمني ما ومارا، ليلا أدأب ولا الأجرة، 
ماواف ؤإف افه، أمر من ترى ما حضرك قد فلأن! يا فقلتح؛ الوفاة، حضرته حتى 

توصيني؟من ؤإل تأمرف فإذا -حبلثؤ، قتل شيئا أحببن، 
علستجده فإنلث، فائته، بالوصل، رجلا إلا أعلمه ما واف بني، يا ل. قال 

حالهمثل عل فوجدته صاحبها، فاتيتح بالموصل، لحفت، وعيح، ما١ح١ ؛^١ 



مح؛قمحلآلأغ؛؛٢ 
معك.وأكون آتيك أن أوصاق فلأنا إن له! فقيى والزهد. الاجته-اد من 

الوفاة.حضرئ، حتى صاحبه أمر مثل عل عنده فافمت بني• أي أقم، ،؛ ^١١٠
منفإل ترى، ما اف أمر من وقد إليك، ي أوصى فلأنا إن له؛ فقلت 
دفناه،فنا بمحسان، رحلا إلا يني أي ، أعلم ما وافه قال! امرنر؟ وما ي؟ توصى 
إلبئر فأوصى ا،لوت، حضره حتى حالهم مثل عل عنده فاقمت إالآ-حر، لحقت 
حتىواكتسبت حالهم، مثل عل فوجدته فاتيته بالروم، عمورية أهل من رجل 

وبقرات.غنيمة ل كان 

أحدبقي أعلمه ما وافه إ بني أي قال،• ب_(؟ يوصى( من إل فكلمته احتضر، ثم 
الحرم،من يبعث نبي زمان أفللك قد ولكن تاتيه، أن آمرك عليه كنا ما مثل عل 
بيننحفى. لا عائمات فيه ؤإل نخل، ذات سبخة أرض إل حرتين بين جره مها 

إلنحلص أن استهللتا فإن الصدقة، ياكل ولا الها.ية ياكل النبوة، حاتم كنفته 
زمانه.أظلك قد فإنه فافعل، البلاد تللث، 

لهم!فقلق كلب، من العرب، نحار من رجال ي مث حتى أقمت، واريتاه، فليا 
فأعطيتهمنحم. قالوا. هذه؟ وبقراق عنيمني وأعهليكم العرب. أرصر إل تحملوي 

لرجلعثدأ وياءوز( ظلموف القرى وادي ي جازوا إذا حتى وحملوف، إياها 
الذيالبلد يكون أن وطماJت، الخل، رأيت، لفو فوافه القرى، بوادي بمودي 

ذ*تلصام_(•

منفابماعني القرى، وادي قريظة بتي من رجل قدم حتى عندي حمت وما 
نحتها،فعرفت، رأيتها، أن إلا هو ما فوافه المل.ينة، قدمنا حتى بئر فخرج صاحبي، 

فيهأنا ما مع أمره من ميء ل يذكر لا بمكة ه نبيه افه ويعن، رقي، ل فاقمتا 
فوافهله، نخلة ؤ، لصاحبي أعمل وأنا قثاء، افه رسول قدم حتى الرق، من 



ثئت^قئقلق 
لفيالأزل إنيم وافه هٍالة، بتي افه قاتل محلان! يا فقال; له. عم ابن حاءه إذ لفيها إن 

ني.أنه يزعمون مكة من حاء رحل عل محتمعون قباء 
ظننتحتى ~ \إتءد0 يمول العزواع— محاحدتني سمعتها أن إلا هو ما محوافه 
فلكمتييده مولاي فرغ الحر؟ هدا ما أفول! ونزلت صاحبي. عل لأمقهلن 

إنإثيء، لا فقالت! عملك، عل وأقبل ، ولهذا؟ لك ما وقال! ثديية، لكمة 
أعلمه.أن حبست فا حبمرأ، ممعن 

هافه رسول إل وذهبت فحملته طعام، من ئيء عندي وكان أمسيت فليأ 
وقدغرباء،  viUأصحابا معلث، وأل صالح، رحل أنك بلغني له! فقلت بقباء، وهو 
منه.فكل هال،ا فهاك به، البلاد من.ِرذه أحق فرأيتكم الصدقة من ثيء عندي كان 
لوصم، مما حلة هذه نفي! ق فقلت، كلواؤ لأصحابه! وقال لئ،، فامقال! 

صاحمح،•
ثمءنل.ي، كان شيثآ فجمعت، المدينة، إل ه افه رسول وتحول رجحت،، ثم 

هؤافه رسول فأكل هدية• وهده الصدقة، تأكل لا رأيتلئج قد إن ! فقلت، به جئته 
حلمتان.هذه فقلت،! أصحابه، وأكل 

أصحابه،ق وهو ل ثملتان وعل جنازة يتع وهو افه رسول جثتا نم 
عرف،امتدبرته رآن فلمإ وصف،. الذي الخاتم أرى هل ظهرْ إل أنظر فاستلءرت 

فعرفته،الأتم إل فنظرت ظهره، عن رداءه فألقى ل، وصف ثيء ل أستثثت، أن 
وأبكى.أقثلمه عليه فاذكببح، 

اطهرسول فأءج_، حاسيثي، عليه فقصصت، فتحولت،، ارتحول،، ل! فقال 
أصحابه.ذللثؤ يسمع أن 

رسولقال ثم وأحد. بدر س اطه رسول ْع فاته حتى الرق، لإن ّشغل ثم 



 rمحمحؤغ2؛
يالقشرله أحسها )خلة عل صاحبى فكاتبت سليانء. يا اركاتب اف 

بالخيل؛فاعانونر أحاكم،؛. ااأعينوا I لأصحابه اممه رسول فقال أوقية• و؛ار؛عين 
اجتمعتحتى عثرة، بخمس والرجل ؛عترين، وارحل ودية، بثلأس الرجل 
أنأكون قاسي فرغتا فإذا لها، ففقرة سلمان يا ؛راذهب فقال؛ ودية. JلأJعائة 
وأخرته،جئته منها فرغت، إذا حتى أصحاب؛، وأعاُنى لها ففقرت ؛ا، بيدتم( أصعها 
مابيده مليأن ننس فوالذتح، بيده. ويضعه الودؤا، له نقرب إليها معي فخرج 
يمثله اممه رسول فأتى المال. عل وبقى المخل، فاديت واحدة. ودية منها ماتت 
المكانس،؟،؛،الفارمى فعل راما فقال! الغازي،. بعض من ذهسط من دجاجة بيضة 

مماالله رسول يا هذه تقع وأين ؛؛،؛ Jlsعليالث،؛؛. ما  ١٦٠فاد اءحذها فقال؛ له، فدعيتر 
أر؛عانمنها لهم فوزنت، فاحدتيا ءنلئأا،،.  ١٦٠سيؤدي، اممه فإن اءحذها قال؛ عل؟ 

لرثم حرآ، الخندق ه افه رسول مع فشهدت وعتقت،، حفهم وأوفينهم أوقية، 
.٠١٠مشهدا؛ معه يمتي، 

معهوآمن، به التقى مند الله رسول ْع عنه( اممه )رصي سلمان وعاش 
ءا؛دآ.ومحاهدآ حرآ، منأ 

ويرسلحلاقته• ألماء ربه لقي، حتمح، ءث،ان ثم عمر ثم بكر أبي( مع وعاما 
قؤيتشدد سلمان ويرفض المدائن، إمارة ليتون، ملمان إل حلأفته~ أناء ؤ، ~ عمر 

المؤمنين،،أمير لهللمسإ سلمان فيمتتل طلبه عل ويمر عمر ؤيتمثلمئؤ رفقه، 
صل،يو،.بلا وفريدا رفيق، بلا وحيدا هناك إل دابته نحمله الولاية. لكان فيذهب 

وعليهءاعرة،، حماره عل الفارسي سلمان رأيت، قال؛ هريم عن، الملح أي عن، 

٥(.١ ١ - ٥ ٠ ٦ / المادءا؛)١ أعلام ،اسر 



v؛Tمحثققمحلق 
القميتسارتنير ومد الشعر، ممر الساقين طويل رحلا وكان صي، قصر قميص 

ركبه•من قريا يبغ حتى 
فقال؛الأمم؟ عن تتنحون ألا فقلت! حلفه محقرون الصبيان ورأيت قال؛ 

ذلكوهع آلاف، خمسة لعان لعه1اء ورب اليوم• بعد فت،ا والشر الخم فانإ دعهم 
يفرشعباءة عليه وكان الخوص، حيل من ويأكل الرعية، عل يوزعها كان 

ممنالرحال أحد ولكن فرفض، الإمارة بيت له يقيموا أن فأرادوا ليجلس. نمقها 
تظلبيتآ لك أسي ألا له؛ قائلا يبز الذي البيت، بحقيقة أقنعه نفسيته يفهم كان 

الرد؟س فته وتكن الحر، من به 
نعم.محليان؛ قال 
تبنيه؟، كيفآله؛ فيه محليان صاح أدير فليا 

٠رحلك. أصائب، فيه اصهلجعت، ؤإن رأسلئ،، أصالبح فيه قمت، إن أبنيه فقال؛ 
ُ.نعمُّليان؛ فقال 

دراهمبثلاثة فابيعه أعمله ثم بدرهم حوصا أشرى يقول؛ محليان وكان 
الختلماببن عمر أن ولو باا-رهم• وأتصدق عيال عل درهما وأنفق فيه درهما فاعيد 

انتهي,؛؛،"'.ما عنه نياق 

وعليهمطالبهم، عل ويتعرف بالناس، بملط إمارته ل يوم كل نحرج وكان 
حملومعه الشام من قات-م رجل لقيه الطريق، ول معالمها• الزمن غؤ التي الباءة 

أنهعليه يبدو رجلا أمامه يبحر يكل■ فلم الشامي، يتعب، الحمل وكان وتمر، تثن 

الملأء«أعلام و )ل/Y•؟(، الأوبء، ،حلية و (، ٨٩الكبحى«)؛/راللمقان، )١( 
/\(XoiV

ااسرأعلأمالنبلأءاا)ل/لأه؛(.)٢( 
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بلغهإذا حتى كاهله عن الحمل ضع أن له بدا حتى وفقرائهم الناس عامة من 
حمله.نفلثر نيتا أءهلاه وجهته 

ومضيافحمله عني، هذا احمل الشامي! له وقال عليه، فاقبل للرجل فأثار 
واقفينإفاحابوا عليهم، فسلم الناس، من حماعة بلغا الهلريق ل هما ؤإذا معا. 

ولقده.. نفالشامي ساءل هكذا بمون..؟؟ أبر أي اللام..؟؟ الأسمر وعل 
قائلان1عنه ليحمل ملّان صّوبح ايع يهؤلاء بعض رأى حين دهشته زادت 

يده،ق فسقط الفارمى( )سلمان المدائن أسمر أنه الشامي فعلم الأسمر..! أ-اا عنلثح 
ولكنالحمّل، ينتنع واقترب شفتيه، بين من والأسف، الاعتذار كلمعات وهربت، 

.٠١٠منزللث، أبلغلمثح حتى لا، وهويقول! رافضا رأسه هز ملمان 
أنعل ويحتر والمعيم، والثروة المال يرفض من أمام نا أنفنجد وهلكزا 

منهاوحرب الإمارة يرفض باله فا .. يده عمل من به يكيدرهم يومه ل يكتفي 
ثم ١٠اثنين..عل أسمرأ تكون ولا منه فكل التراب تأكل أن استهلعت، إن ٠١ؤيقول! 

عطاءهايأخذ أن يأيى فرصا عليه المقروصة الإمارة هده يل حين باله ما 
.؟١ النهي ذللمثؤ كل ؤيزهد الصنع، هذا كل يصغ باله ما الحلال..؟؟ 

علميهلحل أجاله.. اقترب قد موته، فراس عل وهو منه بمدر الجواب هو ها 
تلقىيبكيلئح؟ ما سعد! له فقال ماإان. فبكى عنه( اف )رصي وقاصى أل بن سعد 

عنلمثاوهو ه اممه رمحول وتوق الحوض، ه اللة رسول عل وترد أصحابلئح، 
راض•

هاممه رسول ولكن الدنيا، عل حرصا ولا الموت، من جزعا أبكي ما فقال! 
الأساوروهذه الراك>ء_،اا، كزاد ١^^١ من أحدكم بلغة ارليكن فقال! إلينا عهد 

(.٥٦)ص الرسولءا حول ءارجال 



مح؛فججٍٍٍسٍٍ_دطق
نأخذعهدا إلينا اعهد مّعدس له فقال ~ انجانة'" أو — متلهرة حوله ؤإنإ حول، 

حكمت،،إذا حكمك وعند هممت،، إذا هملث، عند ريلا، اذكر له• فقال ُعدك. به 

قمت،إذا يدك وعند 

درهما.عثر بقعة نحاوز قعا عنه( الله )رصي ّسلعان مال جع وقد 
وأحسأحله، الكتاب، يبير أن وأوثلث، يزيح، أن الأفاق لحواب، آن وهكذا 

بصرةفجثته قالت،؛ اصتخبأك،، الذي خّيلنؤ هلئي لزوحه! فقال الفراق، بقربؤ 
انفحيهءالت ثم بيده أذابه ثم فيه السلاح فنثر ماء، فيه بقدح ائتيني قال! ملاح، 
ثمالهلعام، ياكلون ولا الريح يجدون الله خلق من خلق يجضرف فإنه حول، 
علآاuبحوانزلي.أغلقي 

فإذاصعدلت، ثم قالتؤ! ة، ههمعت، قهنيهة وحلت، ففعالتا، قالتات 
'.٣٠هوقدقُتح 

ثلاُثحمنة بالمدائن. عنه( افه )رصي عفان بن عتعان خائفة ل ذللا، وكان 

نحوهار".أو وثلاثين( 

الثيابح.لغل وعاء الإجانة، هى ; —بالكر— الإنجانة )١( 
٤١ماحه)ابن أخرجه )٢(  وأحد(، ١٩٦الأوياء،)ا/ههئ—®حلّة ل وأبوثعيم (، ٠٤

الذهي.ووافقه وصححه، ( ٣١١^/ )؛ والحاكم ره/\/'ُآإ(، 
(.٩٣الكرى،)أ/»الءلقاذ، )٣( 

يمولالبحراف: ِزيد بن العباس قال :» ٥( ٥ ٥ / البلاء،)١ أعلام »ّجر ق الذهى قال )٤( 
فيه،.يشكون( فلا وخمسون( ماتتاj( قاما منة، وخمين تلاث،ائة سلعان( عاش العاامت أهل 

إسنادلا مشلع وذلانه البحران، قول سوى ء بثي منه ؤ( فلفريتؤ ف،ا تح، فثنوقد رل وقال! 
ليسبانه ينثيء للجريد.. ومحنه وتصرفه، وهمته، وغزوه، وأحواله، أمره ومحمؤع له، 

:أو سنة أربعون( ه ولالحجاز فل.م ولعله حديثح، وهو وٍله فارق ففد هرم. ولا بمعمر 



الةئيين.عباده به محزي ما وحزاك عيداف، أبا عنلثا الله رصي 

وماستة. وسعين بضعا عاش فال|اله هاجر، ثم الثمي ببُث سْع أن ينشب فلم أفل، 
—وزىالخ بن الفرج أبو ءمر0 طول نقل وقد فليقدنا، ، علم عنده كان فمن الاتة٠ بع أراه 

تارنحىق ذكرت وقد ار في)ا/آ'هه(توقال . ١^٠؛ يركن شتثا دلك ق علمت وما . ٠ وغيره 
٠كلامه انتهى أصحء>هاي ولا ذلك أرت،سماإ لا الساعة وأنا سنة، وخمسين مائتين عاش أنه الكبير 



٢٠١

ذ

سادةبناسا٠ت

مجاصوفاتح كبير صحابي 

رجل•بألف الرجال ل يعل رجل هر 
بنلعمرو مددآ أرسله عندما عنه( اف )رصي الخطاب ين عمر قال هكدا 

حم؛الآُاُ.جيأ الطول، ءارغ طويلا وكان مصر، فتح ل العاص 
الأنصاريثعلبة بن مس بن فهر بن أصرم موبن بن الخان بن عادة إنه 

الخررحم،'"•
مح،عوف ومن؛ك، الأول، المعة رجال ومن الإسلام، إل الماضن من 
وأموالهمأرواحهم وبدلوا وآووا ضروا الدين الأنمار من الأنماري. الخزرج 
اه.سل ل رخيصة 

(.٦٢٤ااالإصابة«)م/)ا(
السابق.الرجع )؟(





٢٥٣

ه]الغتح:خا-؟ا[.عنينإ-كثا ؤكاذأس َكثمأيأ-غذوم 
منهاالعميق، ايعانه عل تدل ومحن ثهارْ، مواقف عنه( الله )رصي وله 

ئاقال; الصامت بن عبادة بن الوليد بن عبادة فعن قينئاع، بني -؛ود من مويفه 
عبادةفمنى حلفاءه، وكانوا أيير، بن عبدالله أمرهم ما ثب ببقاع بنو حارب 

اللهإل وتبمرأ فخلعهم أي، بن لحبداض الذي مثل الخلف من له وكان الصامت، ابن 
آثثودكخدوأ لا  ١٠٣١ق؛ؤكلإا؛ا الأية: فنزلت حلفهم، من ورمحوله 

.٢١٠[٥ ١ لال1ند0: ه ممم ثإثت نتمح| وش بعمق أزلياء بمئيم أؤلآء 
قوجاهد لله، فعمل الخنة، طريق عرفه الذي هو الصادق عبادة إي،ان وإل 

رمحولعن به حديث، لما وفقا الإيإن، أصول للناس وحدد الله، إل ودعا الله، سبيل 
عبدهمحمدأ وأن له، شريلث، لا وحده اممه إلا إله لا أن نهد من ٠٠قال؛ أنه و. اش 

وأنمنه، وروح ٌربم إل ألقاها وكلمته ورسوله، عبدالله عيمى وأن ورسوله، 
عمل؛،من كان ما عل الحنة وتعال تبارك اممه أدخله حق، والنار حق، الحنة 

معهووقف، ق^، الله رمحول ْع كلها الشاهد عنه( الله عبادة)رصي نهد وقد 
.٠٣ر والمنافقين اليهود نحد ويوازره يناصره 

الباحث،الله.. سبيل ق والجاهد المغوار، فارسها عبادة كان الردة حروب وق 
قدإليه؛ سفيان أي بن يزيد كتب عنه( النه )رصي عمر خلافة وق الشهادة. عن 

ابنمعاذ عمر إليه فأرسل ويفقههم، القرآن يعلمهم من إل الشام أهل احتاج 

»)م/هآاُ(.)ا(راالإصابة

)آ(سلملكتّطالأتمانمآ(.
أعلاماولأء«)X/٥:(،ر D٦٢٤/ "الإصابة،< )٣( 



٢٥؛

أبوعليها فاسخلفه بحمص عبادة محامحام الدرداء، وأبا الصامت، بن وعبادة جبل، 
ففتحها،راءلرءلوس،ا لفتح صرفه لم اللاذقية، لفح مار عندما الحراح، ابن عبيدة 
.٠١١عنه اممه رصي الخطاب بن عمر قبل من فلطن، قفاء ول من أول وكان 

عللام والالصلاة عليه اصتعماله الرسول حياة ول ذللن، قبل ومن 
حوار،لها بقرة أو رغاء، له ببعير القيامة يوم تاق لا افه رراتق له! وقال الصدقاُت،، 

والذير>إى قال: ،؟ ^JUiذلك إن اف، رسول يا عبادة: قال دؤاج<ا، لها شاة أو 
بالحقبعثك فوالدي قال: وحل؛، عز اممه رحم من إلا لكذلك، نلاJئج إن بيده، نفسي 

.' ٢٠أحد عل أ-أم ولا انمن عل الحكم أل لا أي >"، أبدأ انمن عل أصل لا 
اممه)رضي العاصي بن عمرو إليها وانحه مصر، فتح ؤ، الملمون فكر ولفد 

•ير جيش ل عنه( 

والروم،الممر؛ين من وعدة عدد كثرة رأى ممر أرض إل وصل ءنل"ما ولكنه 
عمرو،لرأي عمر واستجاب عنه(. الله )رصي الحتلماب بن عمر من مددآ فهللب، 
آلاف،بأربعة أمددتلثج قد إق فيه: قال كتابا له وكتس، رحل، آلاف، بأربعة وأمده 
ألفح.مقام منهم رحل كل رحل 

القوقسحواسيس وانتثرت الأربعة، هؤلاء أحي. الصامت، بن عبادة وكان 
رارأينايقولون: إليه وعادوا عودهم، ؤيعجمون لمجن، المقوة عل يتعرفون ورحاله 

(.٦٢٦،٦٢٥/٣الابق)المرجع )١( 
نيهمول ( ٥٧)T/ ءالأم" ل والشافعي (، ١  ٠٨)أ/ المى نن الل البيهقي أحرجه )٢( 

واكرثانمان ق الحبي ونقل ( r<{vly»مدْ«)ز والحمدي ( ٩٩كيلك)ا/ 
ثقات.ورجاله الطراز رواه قال أنه الهثثمي عن 

الحسنى)ا/اآآ(."البيانواكرش« )٣( 



ليسالرفعة، من إليهم أحب والتواصع الحياة، من أحدهم إل أحب ا،لوت قوما 
ركبهم،عل وأكلهم التراب، عل حلومهم ؤإنإ نبممة، ولا رغة الدنيا ل لأحدهم 
العبد.من اليد ولا وصيحهم، من رفيعهم يعرف ما منهم، كواحد وأمثرهم 
بالماء،أطرافهم يغلون أحد، منهم عنها يتخلف لر الصلاة حضرت وإذا 

•' ُ صلامم؛٠ ل ونحثعون 

الحبالاستقبلوا هؤلاء أن لو به محلف والذي ذلك: عند المقوقس فقال 
أحد.هؤلاء قتال عل يقوى وما لأرالوها، 
اليومبعد محيبونا ل؛ النيل حذا محصورون وهم اليوم صلحهم نغتنم ل؛ ولئن 

منموصحهم"؛.الخروج عل وقووا الأرض أمكنتهم إذا 
وهمنحن نتعاون منكم وّلأ إلينا ابعثوا أن المسلمين إل المقوقس وأرسل 

أصحابهمءن نفرأ العاص بن عمرو فبعث ولكم.. لما صائح فيه يكون اه عما إل 
وأم^رهم.القوم متكلم يكون أن عمرو وأمره المامت، بن عبادة رأسهم عل 

ومحاقهمنه يرتعد أخذ عبادة يتقدمهم المقوقس عل القوم لحل وعندما 
أصحابله فقال غ،ره وقدموا الأموي، هدا عني نحوا لهم؛ ويقول 
علينا،والقا.م وحرنا سيدنا وهو وءلأ، رأيا أفضالنا الأموي هل.ا إن عبادة! 

نخالفألا وأمرنا أمره، بإ دوننا الأمثر أمره وقد ورأيه، قوله إل حميحا ونرُح 
أنينبغي ؤإنإ أقفلكم، الأموي هذا يكون أن رصيتم وكيف، فقال! وقوله، رأيه 

دونكم؟هو يكون 

'للأتايكى والقاهر٠لأ مصر ملوك ل الزاهرة ارالنجوم )١( 
(.١٢/١بق)u١)؟(المرجع 

امح)ا/؟ا(.الرجع )٣( 



محجمحمح؛خ ٢٥٦
مرصعا،أقفلنا من فاته ترى، كإ أموي كان ؤإن إنه عبادة! أصحائ، قال 
لإيعادحيلة المقوقس محي ولر فينا، السواد ينكر وليس ورأيا، وعقلا محابقة وأفضلنا 

ؤإنسوادك، أهاُبح فإش برفق، وكلمتي أصول، يا تقدم لعبادة! فقال عنه، عبادة 
هيبة.للث، ازددت، عل كلامك اثنتي 

أصحابمن خالمتا فيمن ؤإن مقالتلث،، سمعت راقد فقال! عبادة إليه فتقدم 
أمس،لكنت، رأيتهم لو منغلرآ، وأفظع مني، صوادأ وأمد مثل، كلهم رجل ألف 

عدويمن رحل مائة أهاب، ما لله ا بحمد ؤإق نثابير، وأدبر ولينتا قد وأنا مني، لهم 
رضوانه،واتثيع اممه ل الخهاد رغبتنا لأن . أصحابير. وكذللث، حميعآ، امتقبلوق لو 

ذهب،من قنامحلر له أكان أحدنا يبال وما الدنيا.. ق لرغبة لله عدوأ غزونا وليس 
ليلتهجوعته حا يد يأكلها أكلة الدنيا هن أمرنا غاية لأن درهما. يملك لا كان أم 

كفا0.ذللثج إلا يمللث، لا أحدنا كان ؤإن يلتحفها، ومملة ونبماره، 
هن.اعل واقتصر تعال اممه طاعن ق أنمقه ذهب، من قنهلار لأحدنا كان ؤإن 

الدى؛يدْ«.

الرحلهذا كلام مثل سمعتم هل حوله! لن قال منه ذللث، المقوقس سمع فلعا 
علالمقوقس أقبل ثم ؤ ١ منفلره من عندي لأمبا قوله ؤإن ، منظره هبتا لقد قهل؟ 

وعنعنالث، ذكرت وما مقالتلث،، سمعت، قد المالح، الرحل أتبما له! قائلا عبادة 
أصحابلث،.وعن عنلتج ذكرت بعل إلا بلغتم ما بلغتتم ما ولعمري أصحابلثح، 

معروفونقوم عدده محمى لا ما الروم جع من لقتالكم إلينا توجه راوقد قال! ثم 
إأنكم لنعلم ؤإنا قاتل، من ولا لقي من أحدهم يال لا ممن والنية بالنجدة 

.٠" ّ.ا< وقلتكم. لضعفكم تهليقوهم ولن عليهم تقووا 

)ا(»الجومالزرئا،«)ا/ّآا،إا{.



جعمن به نحوفنا ما أما أصحابك، ولا نفك تغرن لا هذا يا عبادة! فقال 
بهنحوفنا بالذي هذا ما فلعمري عليهم، نقوى لا وأثا وكثرمم وعددهم الروم 

فيه.نحن عإ يكرنا بالذي ولا 

إليرده وألا النهاية يرزقه أن اء ومصباحا به ويدعو إلا رجل منا وما 
امتوقعوقد خلفه. فيإ هم منا لأحد وليس وولده، أهله إل ولا أرصه إل ولا بلده 
وشدةصيق ق إنا قولك! وأما أمامنا، ما همنا ؤإنا وولده، أهله ربه منا واحد كل 
منهاأردنا ما لما كلها الدنيا كانت، لو عة، الأوسع ق فنحن وحالما معاشنا من 

حملةو؛ينلث، بيننا فليس لما، فينه تريد الذي فانظر فيه، نحن مما أكثر نا لأنف
تقلمعولا ثئت،، أيتها فاحآر ئلايثج، من حصلة إلا إليها نجيبك ولا منك، نقلها 

بهعهد ما وهو أمير أمره وحا الأمير، أمرق بذللثا الباطل، ؤ، ل، نف
.٠١٠إلينا(( فله من اممه. رمحول 

قمميمصر، عظيم عل شنها نفية حربا عنه( الله )رصي عبادة كون وبذلك 
قوادمن قائد ومحل ما ؤإذا والفنع، بالرعب يته نقوملأ عنده، مقاومة كل عل 

ونشتالمعركة حر فقد والهول الاصهلراب من الحالة هذه إل والحيوش الدول 
ذبحه،ق به يترفق أن قاتل إل المقتول تومحالأت مهي ذلك، بعد جاء ما أما بلائه، 

القتل"*.محس؛ألم لا حتى شفرته، ومحي 
فحإليه يزف العاص بن عمرو إل وعاد الصامت، بن عبادة سفارة وتمت 

أهبةعل هم وبتنإ جنوده، عضد وفت القاند، ية نقحرب أن بعد ممر 
يعد،تتلم لر والتي الروم، حمون إحدى مع فاصلة معركة لخوض الاستعداد 

(.١٥)ا/ازاهرة(( ؛)المجرم )١( 
(.١ ٥ ا، )Y/ عمبرة عبدالرحمن د. قرآنا؛؛، فيهم اف أنزل )ارجال )٢( 



محمحمحنبييه؛ 
أماار يقول! وفيها عنه( اف )رصي الخطاب بن عمر \,إو0ءوا أمثر رسالة وصلت 

ذلكوما سان، منذ تقاتلونم إنكم مصر، فح عن لإبطالكم عجبت فقد يعد، 
ينصرلا وتعال تبارك اض ؤإن عدوكم، أحب ما الدنيا من وأحبتم أحدثتم لما إلا 

الرجلأن  siوأءلمتلنفر، أربعة إليلم—٠ وجهت كنت، وقد ثبامم، بصدق إلا قوما 
غرهم■ٌا غيرّهم قد يكونوا أن إلا أعرف، كنت ما عل رحل، ألف مقام منهم 

لورغبهم عدوهم، قتال عل وحضهم الماس فاحملب هذا كتابي( أتاك فإذا 
يكونأن حميعا الماس ومر الماس، صدور ق الأربعة أوللث، وقدم والية، الصر 

تنزلقاما الخمعة، يوم زوال عند ذلك وليكن واحد، رجل كصدمة صدمة لهم 
.٠١'عدوهم،، عل الصر ويسألونه ف الماس وليعج الإحابة، ووك الرحمة، 

بلغحتى الصافية غزوة سفيان \لي بن معاوية مع عنه( افه )رصي سهد وقد 
عسقلانفتح لم عمورية 

وهوالقدسُم'، ببيت وقثره وئلانن أربع سنة بالشام عنه( الله )رمحي مات 
ستة"'•ومعان ابن 

ابق.)ا(الرجعال
١٤١/٧اا١Jدايةوالهاةاا))٢(انظر 

الملأء«)آ/اا(.السرأعلام )ما(
اينءساكر)ا-آ/أآ(.)أ(تاريخ 



٢٠٩

ذ

عهاربر،داسر

الباغية((الفئة تمتلك سمية، ابن يا ي|ح،ك و" 
صحح()حديث 

منوفارس الرصوان، بيعة بايع وممن الأولن، الساشن أحد يام بن عار 
تعذيبمن الأم الخزء تحملت التي الأسرة وهومن الكبمرى، بدر معركة فرمان 
تعذيبأمام صمدوا الذين المومنن أحد عامر بن يامر فوالده للمتصعمن، قريش 
وأخوها. الإسلأمُ ل شهيدة أول سميه وأمه ا، التحذيبُ تحت واستشهد قريش 

الحاهالية.ل الدبل بتي بيد قتيلا مات اش عبد 
الصمت،كمر الشعر، غزير ؛،، ١^٠٥بين ما بعيد العينين، أمهل رجلاآدم، كان 

أضواءكانت، إذ مبكرأ، الإسلام بدعوة سمع فتنه، من باغ عائذأ الكلام، قليل 

ل)الإصاة((رآ/مإ1(ط.دارصائر.)ا(اظر 
)آ(اظر»أّدالنابة(()ِا/ّا0ا(.



دارإل انطلق وحينئذ إليه، تدفعه الإيإن وحلاوة ء، محمد إل نحيبه القرآن 
رسولوفتها الأرقم، دار باب عل صهيبا، لقيت، عارت قال الأرقم، أبي( بن الأرقم 

حتىذللئ، عل يوما مكشا ثم فاطمنا، الإسلام علنا فعرض فدخلنا، ه، النه 
٠تخمون مولحن فحرجنا أمنا، 

وذويهأهله مع فيه يمل بيته، ؤ، جدآ م وانحل إسلامه، وحن عإر وأسلم 
آياُت،يقرأ هذا مجده وؤ( به، جاء ما كل ق وتابعوه هؤ بمحمد آمنوا أن بعد 

وكانبقراءته، والإصرار صوته خفوُت، عل حريما وكان أهله، ويقرنها القرآن، 
فرتفعيه ه نفأحد •ما كلعاته وحلاوة القرآن صدؤ، نحرجه الأحيان عض بل 

ومحاهرأبه.بالقرآن، مدويا صوته 
عيومموتلصصتا ٠ مار• دار من منيعا القران صوت، إل قريس وتمعتا 

تصبوأحيت، دارهم، عليهم قريش واقتحمت، وحنوعؤم، صلوامم فثاهدوا 
الصحراء،إل حم نحرج كانتا بل بدللتخ، ، تكتفولر صبا، الحذاب، عليهم 

وتدميبالحجارة بهلوخم وتثقل الرمضاء، ق حم وتلقي ملابسهم، من ونحريهم 
الأصنامعبادة إل ليعودوا المار! حمرات أمحلرافهم فوق وتضع بالسياط، أجسادهم 

•محمد بدعرة ويكفروا 

علجهل أبو ويدخل تمل، ولا قريش تكفا لا متصلا رهيبا العذاب تمر وي
صممعكليا الهاج، كالمور ؤيقوم أحد. أحد وتقول(! ؤيركلها يرفها ء،ار~ أم ممية~ 

عليهبمحمد وتكفر الشرك إل ترمع أن إل عوها ويل. يفرحا الكلمة، هده منها 
فتناول(صرآ، يهلق فلم طلبه، إل نحيبه ولا إليه، تستمع لا ولكنها والسلام، الصلاة 

(.١٩)أ/اكلأء« أعلام مثر » !١( 
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اللهلقضاء فاسلمى قاتلة، ؤنمة قبلها ق فهلعنها وآزرْ ثسهلانه وماعده حربته، 

الإسلام؛".ل شهيدة أول فكانت، وسقطت، حدها، روحها وفارقت، وقدره، 
شيثا،يفعل أن يتهلح لا ولكنه لأصحابه، محيمن، لما الرسول ويتالم 
حوارل ووحدوا هناك، إل المؤمنون وتتابع الحبشة.. إل بالهجرة ؤيطالبهم 
ر-م.عبادة من مكنتهم التي والاطمئنان والراحة والسكينة الأمن التجاش 

هدفامكة ل وبقي ذللثج، وبتن بينه وحالوا تبماحر، أن يستهلمر ل؛ عإرآ ولكن 
الهاجرينْع وهاجر منهم، يفلت، أن اّتطاع ولكنه لكييهم، وغرصا لحقدهم 

روحه.وهاوأُتا جسمه امراح الحبشة مللئؤ رحاب، ول الهجرة. ل الحبشة إل 
هؤلاءإليها يعود حتى إليه، يدعو فيئا محماسأ تا؛ُتإ أنيا قريش وأشاعت، 

لهمأذن فلقد طويلا؟، بمكة يتمر ولر العائدين.. ْع عإر ويعود بدينهم، الفارون 
وصوليرما فيها وعاش إليها، فهاجر المدينة، إل بالهجرة ه اف رسول 

ويرقبالركبان بال المدينة مئارفج إل يوم كل نحرج وكان إليها، ه الرسول 
إليها.الرسول. ناقة بوصول نحغلى لعله مكة- الطويل-طريق، الهلريق، 

وأطفالهاونساؤها وشبا-يا رجالها المدينة حرجتإ يوم كمثله ليس يوم ول 
افأن عإر وأحس تثنرون. مفرحون وهم وصاحبه ه اض رسول تقبلون ي

إلاض فهداه كافرآ، كان لقد ١ يتمنى. ما كل له وحقق يريد، مما أكثر أءهلا٥ تعال 
رفيق،بلا وحيدآ وكان بيتا، ه افه رسول له فخهل له، ؛بت، لا وكان الإسلام، 

والحثره الني سر احبإ ص اليان، بن حديقة وبير1، بينه ه الرسول فآحى 
عنها.الله رصي بالناشن 
بناءالمدينة ق أصحابه ه اممه رسول إليها ندب التي اُبمليلة الأعال من كان 

٤(.٠ ٩ / البلأءا،)١ أعلام متر  ٠٠أنفلر 
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لبنت؛نينقل وعإر لبنة، لبنة ينقل الصحابة من واحد كل وكان المجد، 
رمولمن أسمعه ولر أصحاي فحدثني ءنه(ت الله )رصي الخيري معيد أبو محال 
الباغيةااُأُ.الفئة تقتللث، ابنسمية! ررومحكيا ؤيقول! ينفضرأمه جعل أنه اممه

يقول•ه اف رمول سمعن، محال! عنه( الله ررصى العاص بن عمرو وعن 
همليسوا بامم عإر قتلة و. الرسول حدد وهنا اواغيةااُ". الفئة عإرأ  ١٣١١

كإفهم الخالة، عن ينحرفون لمين الممن حماعة ولكن والمشركين.. الكفار 
الباغيةا'.راالفثة الكريم الرسول وصفهم 

فارساكان بدر غزوة ففي الله رسول مع كلها المشاهد عإر ويشهد 
رسولإل تمل أن المشركين هجإت يصد صلبا حاحزأ كان أحد وق  ١٠٢٠قناصا 

الأحزاب،'ْا.غزوة ق الخندق ق عاملا كان اممه.١'،، 
وادعاءاتغريبة يتيارات تموج الُربية ابزيرة أحدت ه الرمول وفاة وبعد 

الكدابينعل للقضاء جيشا وأعد محتمعة، الأعباء بهده بك أبو ومحي عجيبة.. 

الم)هاا،؟(،وأحد)م/ه(.)ا(أحرجهم
)تقتلمار حديث روى اااكح،ا! ق حجر ابن الحافظ قال (. ١  ٩٧)؛/ أحمد أحرجه )٢( 

لم،معند سلمه وأم النمان، بن قتادة منهم الصحابة، من حماعة الباغية( الفئة مارا 
عفان،بن وعثإن ائي، النعند العاص بن عمرو بن وعدافه الترطى، عد هريرة وأبو 

وأبوالعاص، بن وعمرو ومعاوية، ثابتا، بن وحزيمة رافع، وأبو أيوب،، وأبو وحديقة، 
وفيهنة. أوحصحيحة طرقها وغالب، وغيره الطبراف عند كلها • ه. نفوعيار النسر، 

(٥١  ٤٣/ ١ ) الختح طهم٠ يهلول آخرين حماعة ^ن 
٤(.٠ ٦ ا/ ) البلاء، أعلام اننلر )٣( 

)إ(اظر»الإصاية«)آ/آاه(.
السابق.المرجع )٥( 



ئجج_ٍس_^ٍ__ٍٍطتز
حاصهاالتي الضارية العارك إحدى اليامة، معركة وكانت , الموة. يدعون الدين 

ويقاتل،محارب الحديقة باب أمام العالية الربوة فوق هناك عإر وكان لمون، الم
وينادي•ويشجع 
صخرةعل الي،امة يوم عإرأ رارأيت ت قال، عنه( اممه )رصي عمر بن عبداف عن 

هلمموايامر، بن عإر أنا تفنون؟ الحنة أمن لم؛ن، الممعنر يا يصيح! أمرق وقد 
وتمالقتنالاا'أُ. أمد يقاتل وهو تدبدب فهي قطعت،، قد أذنه إل أنغلر وأنا إئ 

وقبضالإيإن، رحاب إل أخرى مرة الحربية الحزيرة وعادت لالمسالمن، المر 
إليه.بكر أبا اممه 

الفرسأرض إل الرجالط هؤلاء يرمل أن وأراد عنه( افه )رصي عمر جاء ثم 
محمدأتبيع من واختار الأحد.. الواحد عبادة إل والدعرة اض، دين لشر والروم 
رأ:،م،إل يرجع منه قريين لكونوا آخرين واختار الخيوش، لقتادة جالا ر. 

الأمور.معضلان ق معه ويثركهم بمشورنمم، ويتأنس 
إلللمدعوة رابعا وصنفا أموال،، وجباة الأقاليم عل ولاه ثالثا نوعا وأرمل 

اختيارعليهم وقع الذين الرجال أولئلث، من عيار وكان العباد، وتنفيه الله دين 
الكوفة.عل أمثرا ليكون عمر 

فيه:لهم لأطها كتابا وكب، 
ووزيرآ،معلمأ حول مبن وعبدالله أميرا، عارأ إليكم فإف؛عثت، بحد• ررأما 

7»كا""'•واقتدوا لهما فاطيعوا ه، الله رسول أصحاب من الجباء من وهما 
ليسويرعاها، رعيته محبا وواليا ورعا، وحاكا زاهلءآ، أميرآ عإر رروعاس 

(.٤٢٢/١راسبحأعلأمانلآء،())١(
الالأتايىأ()ما/«دأ-امة(.)مأ(



؛■21
'.١٠متاعه(، ومحمل ه نفنحدم الأمراء، إمرة ولا الحكام، فظاظة فيه 

العنه( الله )رصي عنار كان الهجرة من وثلاثين سبع ستة صمح، وقعة ول 
علمكأنه يتبعونه محمد. وأصحاب إلا صفثن أدؤية من واد ولا ناحية ل ياخد 

رايات عتبة بن لهاشم يومئد يهول، عنارأ ممعت السلمي! الرحمن عبد أبو قال، '• لهمُ 
لوهزموناوافه وحزبه. محمدأ الأحبة.. ألقى اليوم الأبارقة، محت، الحنة تقدم، هاشم 
هال،!ثم الباطل(، عل وأمم لهق، ا عل أنا لعلمتا هجر سعفات لنا يبلغوا حتى 

تأليهء—ل ن—ضربكم —النوم ف ه تنزيلل عصربناكم ثمن 
هحللن عالخيل ذهل ويه شلعن —ام اله يزيل ا صرب

ّستلهل"أ'إل الحق أويرجع 
(I) ُّأ كلُ'ٌ•ض ممال وتقدم 

»رجال،أنزل،ضءيهممآأاا)آبة(.)١( 
(لأ٤٧٩/٢»الأمبُاب«))٢( 
الأبق.الرجع )٣( 
حدثناقال؛ محتار، بن العزيز عبد حدئنا ،؛ Jliمدد حدننا نال،! صححه ل البخاري روى )٤( 

منمعا فامصمعيد \لي إل اطلما عل! ولابنه عباس ابن ل نال، عكرمة عن الحا-اء حالل. 
أتىحتى محدثنا، أنثا نم فاحتبى، رداءْ قاحل. يصلحه، حاط هول فإذا فانهللقنا، حا-يثه 

هؤالنبي فرآه لبتت؛ن محمل وعيار لبنة لبنة نحمل "كنا فةال،ت المجد بناء ذكر عل 
إلويد.عونه الحنة إل يدعوهم الباغية، الفتة تقتله عيأر، ءؤبح ؤثقول* عنه الزاب فتنفض، 

(.٥٤١١)الفتح مع البخاري الفتن. من باينه أعوذ ع،ار• يقول، قال• النار،(. 
ثستاك،ا فتلته والمراد مجدكور، غر عل أعادالضميص اايدءوهماا قوله: حجر ابن الخافنل نال 
علوهومع ممن قتله كان قيل: فإن الخ"، يدعوهم... اياغية الفئة ؛اتقتله آحر! وجه من 

النار؟إل، الدعاء عليهم بجون فكيفا الصحابة من حماعق معه وكان معاؤية، مع قتلوه والن.ين 
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ابلعل علهم لرم لا محهدون وهم الخنة، إل يدعون أبم ظالم؛ن كانوا أمم فالحواب 
عاركان سماوصساسمم.ولوك الدعاء الخة إل ذلونم.فاارادبانمظء 

حلافإل يل-عون هم وكانوا ذاك. إذ الطاعة الواجب الإمحام وهو عل* طاعة إل يدعوهم 
هذايصح إنا ت للمهلب تبعا بطال ابن وقال لهم. ظهر الذي للتاؤيل معذورون لكنهم ذلك. 

منأحد ل يمح ولا الخاعة، إل يدعوهم عارا عل إلهم بعث الذين لخوارج ال 
تأوجه من نظر وفيه الثزاح من جاعة الكلام هدا عل وتابعه الصحابة. 

مدلك.العلم أهل لثن حلاف بلا عار قل بعد عل عل خرجوا إنا الخوارج أن أحدهات 
بمف\ن،القتال انتهاء عقب التحكيم وكان التحكيم، عقب كان الخوارج أمر ابتداء فإن 

موته.يعد _ إليهم يبعثه فكيف قطعا، ذك قبل عار قتل وكان 
عائشةقتال عل يستنزهم بعثه الكوفة، أهل هم ءارأإنا عل إليهم بعث الذين أن ثانيها• 
وأفضل.معاؤية هع كان كمن جاعة الصحابة من فيهم وكان الخمل، وقعة قيل معها ومن 

الله.من وحاشاهم الخوارج، تسمية عليهم إطلاقه زيادة مع مثله ق وح الهلب منه فر فا 
بالذينالراد أن عل حمله ؤيمكن الناقصة، الرواية هذه ق وغ ما ظاهر عل شرح أنه ثالثآت 

الكنابن رواية ل ونع لكن الثزاح، بعض لأ صرح كا قريش كفار النار إل يدعونه 
التيالفريري نسخة عل قابلها أنه ذكر اش الصعاف سخة ق ثيت وكذا وعرهما، وكريمه 

ولفظه!الشام، أهل وهم قتلتسه عل يعود القمر بأن وتفصح الراد توضح زيادة بخطه 
يذكرهاإ الزيادة هذه أن واعلم الحديث، يدعوهم..٧ الباغية الفئة تقتله عار، ُروئح 

الحميدي،قال مسعود. أبو قال وكذا أصلا، يذكره ل؛ البخاري إن وقال! الخمع ق الحمينءي 
والرقاقالإساعيل أحرجها وقد فال! ٠ عمدا فحذفها وقعت، أو لاليخارى، شي لآ ولحلها 

الحديث.ذا هل 

معيدأبا أن وهي حفية، لنكتة وذلك، عمرأ، حذفها البخاري أن ل ويفلهر قلت! 
الروايةهن.ه ل —ا أم عل فدل النبي من الزيادة هذه يسهع ل؛ أنه اعترف الخيري 
منالبزار أحرجها وقد البخاري، شرمحل عل ليت ذك بينت التي والرواية مدرجة، 

السجل•بنساء ق الحديث فذكر . I عيل. محّأب عن نضره، أب عن هند، أيي؛ بن داود طريق 
أنهاش. رسول عن أسمعه ولآ أصحاب فحدثني معيد أبو قال وفيه لينة، لبنة وحمالهم 



محِفمحص

وهذاأمه، اسم وسمية عإر هو سمية وابن الباغية®، الفتة تقتلك سمية، ابن ،ايا 
منوالمالي مسلم ففي بذلك، حدثه من صعيد أبو عض وقد لم، مشرط عل الإسناد 

فاهتصرفذكره، أبوقتادةاأ مني هوحثر من رلحدثني ؛ tjliصعيد أيب عن ملمة أيير طريق 
دقةعل دال وهذا غثره، دون الّكا ٌن صعد أبو صممه الذي القدر عل البخاري 

لتقع لر أيما زيادة الخدبث هزا ول الأحاديث. علل عل الاطلاع ل وتبحر0 فهمه 
الواطئ،حالي طريق من تخرج الل نعيم وش الإماعل عند وهي الخاوي. رواية 

أصحابك®،محمل كإ نحمل ألا عمار، يا ه؛ اف رسول ®فقال وهى؛ الحداء حالي عن 
٠(.؛،-مآ؛ ٤ ابرى)ا/٢ نح الأجر®. اف أريدمن »إف قال: 
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٢٠

ساني صهيب 

اليومسابق 

الرومي،ؤيعرف قاسط، بن المر من المري، محي أبو سنان بن صهيب إنه 
الوصل،أعإل من بننوى قرية من ني الحزيرة، أهل من وهو مدة، الروم ل أقام لأنه 
بنفانزاه مكة، إل حلب إنه ثم لكسرى، عاملا عمه أو أبوه كان وقد 

.٠١٠حدعان ابن وحالف مكة، فأتى هرب، بل ت ويمال التئمي، المرمى حدعان 

منهمأولاد ءد0 له الحرمة، وافر فاصلا وكان مبكرأ، عنه( اممه )رصي أسلم 
لمالهالمتاجر، الطعم المهاجر، ا؛ق راالفقالت أبونعتم ومحقه وحمزة"'. وزياد حبيسا 
.٠٢٠٠١ويصول محول تعال وبريه عقول، ولديته قتول، ولفه بدول، 

»الءلقاتالكيمى،<)مآآآ(اارسمسمماولأءاارآ/ا،ا(.رام )١( 
(.٤٥١)T/ "الإصابة« ر ابق، انالمرجع )٢( 

(.١٥١رّأ(»حلةالأولاءاا)أ/ 



^يقئقظقلق
عنه(اممه )رصي الخطاب بن عمر عند كرى مكانة عته( اممه )رصي له كانت 

أهليتفق أن إل با،وامين الصلاة عل امتثابه عمر طعن ئا أنه ذلك أدلة ومن 
إمام'".عل الشورى 

علأدل ولا الدين لهذا والبدل والسإحة، بالكرم عنه( الله )رصي ووصم، 
الّكاإل لينضم وشأنه يزكوه أن يشرط للمشركن كله ماله تركه من ذللثج 

.— تعال — اف ثاء إن سياق كإ المبوية المدينة ق وأصحابه 

ومحمد،وصالح وعباد وسعد وصيفي وعثإن وحمزة حبيب ت بنوم عنه روى 
وآحروزُ"•لثل أب بن الرحمن وهمد اض، ويب 

قعيدرص.بنت سالمى فهي! أمه وأما 
وكانالشعر كثر بالطويل٠'٠ ليس الحمرة، شديد أحمر، وصفه! ق قيل وقد 

وانثراحرْ؛.وفكاهة دعابة فيه وديته فقاله مع 
وتعذيباالمسلمان، محاربة المشركون قزر يعلوويرتقع، الإسلام أحذ وعندما 
أذىمن نصيبه فتحمل الستضه.فين، أولئك من صهيب، وكانت، المستضعضن، 

بنمحاهد روى ليا، وتإيانا إلا ذلك يزده ول؛ المومنتن، من عثرامحتخ مع قريش 
الحديدأديع فألبسوهم صهيبا— منهم —سمى الاحرون اروأخن. قال! حر 

(.٦١»الطقاتالكمجى«)٣! انظر )١(» 
)مآ(»سرأعلأماولأء«)آآ/ا/ا(.

(.٢٢٦/٣»الطقات،امرى«))٣( 

(.٢١٩/٧)٤(»الدايةوالهاةاا)

المشاروالصفحة الجزء ق انظرها طرفة. حادثة له ممر ابن ذكر وفد ازبق. ارجع )٥( 
آنفأ.؛^،1 



ئئجٍٍٍٍٍسٍٍٍٍ__سٍحثآ
افأرصي صهيب دلكن بلمغ® كل منهم الخهد بلغ حتى الشمس ل ومحهّوهم 

عنه.اض فرج حتى الصر أعظم ذلك عل يصر عنه( 
:اللينة إثى صهيب هجؤة 

همقد صهيب لكن الدينة إل مهاجرا ه الكريم الرسول حرج وعندما 
يقعد،ولا يقوم اليوم ذلك ل فجعل قريش، من فتيان فصده معه، بالخروج 

صهيبحرج وعندها فناموا، ~ شاكيا يكن ~ولم يبطنه عنكم اممه شغله قد فقالوات 
له،انتبهوا حتى قليلا يبتحد لكد وما المدينة، تلقاء متوجها حير عل ومار حائفا، 
أمحلونمال، تركت إن أرأيتم ت قال ا حالك( فتخر حقبمرآ، صعالوكآ أتيتنا له! وقالوا 

صهيب،!ارريح فقال؛ المي. ذلكر فلغ ماله• لهم فخل نعم. قالوا! سبيل؟ أنتم 
رحصهيبإ«ُ''.

منصهيب نصيب لكن والأنصار الهاجرين بين ه اف رسول آخى ولما 
عنه(.الله )رصي الصمةُى بن الحارث المواحاق هده 

فيهاوأل الله رسول ْع لكها المشاهل. عنه( اممه )رصي صهيب وشهد 
يفاُ".والضرب؛الالنبال رمى محيي لكن إذ حنا، بلاء 

فيقول!ه نفعن صهيك، ويتحدث 

)ا(»سرأعلأمالبلأء«)أ/اآ(.
ثراللأحادث -نريبه ل الأرنؤو٠ل شعيب الشيح وقال (، ٢٢٨)مل/ سعد ابن أحرجه ( ٢ ) 

و(،  ١٧٣والهابة،)م/ ءالبدابمت ي تميلك الحدث وانظر ثقات،. »رجاله ٢(: ٢ )أ/ 
(.٨٢٨)أ/ أحمد للأمام الصحابة،( ))فضائل 

(.٥٠٩الكرى،،)٣ ))الطقات انظر )٣( 
الإكبة،ا)م/،هث(ا)ث(انظرا)



إلاقط بيعة يبايع ولر حاصره، كنت إلا قط مشهدأ اش رسول يشهد رال؛ 
أولقط غزاة غزا ولا حاصرها، كنت إلا قط مرية ير وب حاصرها، كنت، 

وكنت،إلا قط أمامهم خافوا وما سإله، أو يمينه عن فيها كنت، إلا وآخره الزمان 
وبتنسي الله. رسول جعلت وما وراءهم، كنت، إلا وراءهم ولا أمامهم 
.٠١٠ه الله رمحول توي حتى قط العدو 

كانوليلك، اتنه رسول عن التحديخ، ق دقيقا عنه( اممه ررصى وكان 
؛.٢٠فلا(( الله رسول قال أقول! أن قاما مغانينا عن نحدثكم ا١يرالموا يقول؛ 

صلاتهتكون أن عل لحرصه الإسلام ق العظيمة مكانته لصهيم، وكانت، 
الصحابة!نحاطب، وهو يقول عنه( الله )رصي عمر فهدا . النمح، لصلاة موافقة 

الثالث،((*""،.اليوم ق أمركم أحمحوا نم لأJا، صهيّي، بالناس فليصل جدمث، نى حل.دث، إن 
أحمحواثم ليال، لأاث، صهسب، لكم فليصل حدُث، ل حديث، ءافان رواية! وق 
ر؛،.عنقه(( فاضربوا المساإمين من مشورة غر عل منكم ناثر فمن أمركم، 

٠.وحه.اده' لسايقته تقا.يرآ الحبخ. أسد لصهي.ء_، محبا عمر وكان 
ابتغاءوماله ه بنمنحاهد المالح، والعمل الخهاد ل له صهيسط وبقي 

ثحين*'،ّالعن عمره أربى أن إل افه مرصاة 

السابقان.الرحعان ( )١ 

الطقاتالكمى«)ّآ/ا،أآ(.ار)آ(انغر 
(.٢٦/٢)٣(»ّمأطماللأء(ا)

ر)الطقاتالىرى؛ا)م/؛إم.)٤( 

)ه(انظر

(.٤٥١)أ(اظر»اس(()*أ/



صهيبمرض الموية الهجرة من والثلاثيزُ'' الثامنة السنة من نوال شهر ول 

~الله رزق ياكحيات، حاذالة حياة يعد يالدينة؛" توق ثم عنه(، الله )رصي 
^٠٠١٠منهجه, عل والسير محيره اقتفاء لمذن المشياب، تعال~ 

 )١)١Jلاسرأعلأم(U١٨/٢لأ٠.)
،لاوداينوالهاة«)ي/بماآ(.)آآ(



س/إ(يوص ٢٧٢

iTA»
ض

ساشبنسلأم
تموتحش الإسلام على أنت 

صحح()حديث 
الإمحرائيل،الحارث أبو ملام، بن عبداغ بالحنة، له المشهود الحبمر، الإمام انه 
ُ•هُ الني أصحاب خواص من الأنصار، حليمح 

واممهصفته عرمت، ه اف ؛رمول، ّمعتؤءلما إملامه نمة روى 

رسولقدم حتى عليه، صامتا لدلكج، مسرآ فكنت، له، نتوكف"' كنا الذي وزمانه 
أحمض رجل أنل عوف، بن عمرو بني 3، بماء، نزل فلكا المدينة، اش. 

نحيالحارث بننا حالية وعمتي فيها، أعمل ل نخلة رأس ل وأنا بقدومه، 
حينعمتي له فقالت، كريتج، اش رسول بقدوم الخبمر سمعت، قاليا ة، حال

ماقادما عمران بن بموسى ّمعتا كنت، لو واف اف، حسلئج تكبثرىت سمعت، 

)ا(»سرأعلأمالبلأءاا)مأ/"اا؛:
قع.وسو ب، نترقأى )٢( 



ح

بعثديته، وعل عمران، بن مرمى أحو وافه هو عمة، أي لهات فقلت قال! زدت، 
معيبعث، أنه نخر كنا الذي النبي أهو أحي، ابن أي فقالت،! قال! به. بعث بإ 

إلحرجت، ثم  ijliإذا. فذاك ت فقالت نعم• لهات فقلت، قال! الساعة؟ نفس 
قالفأملمواااُآُ، فأمرتر_م بيتي أهل إل رجعت ثم فاسلستنج، هؤ اطة رمحول 

رسوليا له! فقلت، افه. رسول حثت ثم :ب؛ود، من إسلامي >روكتمت، عبدافه! 
عنهم،وتغيبي بيوتلث،، بعض ي تدخلني أن أحب ( Jbب قوم حول إن اض، 

إنفإنم إسلامي، ;علموا أن قبل فيهم أنا كتفه بجروك حتى عني نالهم ثم 
ويحلوابيوته، بعض ل افه. رسول فادحلني قال! وعابوق. بوق يه علموا 
قالوا!فيكم؟ سلام بن الخص،ن رجل أي لهم! قال ثم ومحاءلوه، فكالموه عليه، 
عليهمحرجتتإ قولهم من فرغوا فلمإ قال! وعالمنا. وحثرنا محيينا، وابن محيينا 
أنهلتعلمون إنكم فوافه به، حاءكم ما واقبلوا افه اتقوا ثث٠ود، معشر يا لهم! فقالت، 

رسولأنه أمهد فال وصفته، باسمه التوراة ق ءنا.كم مكتوبا نحل،ونه افه، لرسول 
فقلتناقال! ي، وقعوا ثم كدستنإ، فقالوا! وأعرفه، وأصدقه به وأزمن . افه 

وكذبغدر أهل 7اتإ، قوم أمم اطه رمحول يا أنمرك أل؛ ه! اطه لرسول 
بنت،حالية عمش وأسلصتن، بينتي، أهل ى<لأم إسلامي فأظهرت قال! وفجورا؟ 
إّلأمها«ء"ؤفحن الحارث،، 

فيهالحل وهلة أول من الإسلام جنود من جنديا عبدافه أصحى وهكذا 
كانقال! حين، هو به حدث، ما افه. رسول من سمعه ما أول وكان الإسلام، 

)ا(سرةاينهثام)ا/أاه-؟اه:
(.٢٤٩الهوية)م انرة )آ(أي 



tvi يصمح؛
الطعاموأطعموا اللام، أفشوا الناس ررأبما ه• الله رسول ْن سمعته ثيء أول 

روحصاحبا عبداض وكان رلأما،ُأُ. الحنة تدخلوا نيام، والناس بالليل وصلوا 
بنعمر تول لما ولذللث، الإسلام، لأئمة والإكبار بالحب، مز(ء وقلب عظيمة إيإنية 

الطشايت،صاحب، ذكر كإ لوفاته، عقليا تاءثرآ ءبا؛-اش ناثر عنه( اف )رض الحطابج 
لثنواف فقالت عمر، عل صل وقد محلأم بن عبداض حاء  ١١قالت حين، الكبرى 

نعمفقال! سريره عند فقام عليه، بالثناء تبقونر لا عليه ؛المحالة سبقتمون، كتم 
الرصى،حين ترصي بالباطل، للحنر، جوادأ عمر، يا كنت، الإسلام أحو 

مغتاباولا مداحآ تكن، لر الغلرفا طيب الهلرفا، عفيف الغضبا، حين وتغضبا 
ثمحلس«ص.

به،عاملا كان الذي بالعلم اشتهاره الحفليمة الناق٣ا من عبداض به تميز ومما 
أباأوصنا له! قيل الوفاة حمرته لما عنه( اف )رصير جبل بن معاذ أن ذللث، ودليل 

وحدهما،اتناهما من مكامإ، والإيإن الحلم فان ونر أجلقال! الرحمنر، عبد 
وعندالدرداء، أيير عويمر أربعة! عند العلم فالتمسوا مراُتج ثلأ'ثف ذللثح يقول 

حولياكان الذي سلام بن عبداف وعند حول، مبن عبداف وعند الفارسي، سلإن 
.٠٢٠ا( الحنة ق عشرة عاشر ءانه يقول! اف رسول سمعت، فإل فاسلم، 

ثمه، الّكا ْع الكبرى المعارك عنه( اف )رصي سلام بنر همداف شهد وقد 

الذهى.ووانقه وصححه ( ١ ٢ رّآ/ والحاكم ٢(  ٤٨٧)والزمدي ٤( ٠ ١ )م/ أخمد أحرجه ( )١ 
^٣٦٩)م الكبرى* »الدقاُت، )٢( 
(١٦٧ )ه/ والترمذي (، ٢٦٢ / ١ )٦ صحيحه j، حبان وابن ٣(، ٠ ٤ )م/ الحاكم أحرجه )٣( 

وارالتاريخ(،  ١٣٥)؛/ الكبير التارخ ؤ، والبخاري ، ٧( ٠ )م/ الكبرى المسن ؤ، رالماتي 
رافضائلالصح1ةا()ا/هة(.ل والماش ( ٧٣)ا/



٢٧٠

الله)رصي الخطاب بن عمر ْع شهد حيث الرائدين، الخلفاء عهد ق الخهاد ناح 
'.نياوندُفح وشهد المقدس، بيت نح عنه( 

وفيهمأصحابه من ملأ عل بالخنة سلام بن عيداض ه الله رمول بثر وقد 
فأكل،ثريد، من بقصعة أق ه المح، أن وذلك عنه،• الله )رصي وقاص أبي( بن معد 

هذهياكل الحنة• أهل من رحل الفخ هدا من يدحل ١١فقال،ت فضلة، منه ففضل 
يأقلأن، يتهيأ وقاص أبي( بن عمثر أحي تركت، كنت، وفد معدن قال( الفضلةا؛. 

.٠٠٠فاكلها ملام، بن عبدافه فجاء هو، يكون( أن( فهلمعت، ه المح، 
منأنر بوجهه رجل فجاء المدينة، مسجد ؤ، كنت، ت قال، عيال بن قيس وعن 

حرجفلمإ فيهإ، فاوجز ركعتثن؛، فمل الحنة، أهل من هل.ا القوم؛ فقال، حشؤع، 
لماقالوا إنهم هالت،! استأنس فلمإ فحدثته، معه، فدحالت، منزله، د-حل حتى اتبعته 

يحلم،لا ما يقول أي( لأحد ينبغي ما اللٌ! سبحان قال(! وكدا. كدا ت المجد يحلن، 
حضراء،روضة ن، كأني( رأيت .؛ المح، عذ فقصصتها رؤيا، رأيت إني( وماحيثلث؛ 

فقيلعروة، أعلاه ل العاء، ؤ، وأعلام الأرصى، ؤ، أّفاله يل.، حد عمود ومطها 
بالعروة،لث، استمفقيل! بالعروة. ، أحذJiحتى فصحدت علميه، اصعد ز،ث 

علميه.فقحمتها الله رسول أتيتؤ أصثححت، فلمإ ييتم(، لفي ؤإنبا فاّتيقذلتا 
العروةوأما الإسلام، فعمود العمود وأما الإسلام، فروصة الروضة ١اأما فقال؛ 

تموت((.حى الإسلام عل أنت، الوثقى، العروة فهي 

)ا(»ميرأءلأماولأ،ا،)آ/؟؟أ(.
)٣إ٦\^(مدركه ؤ، والحاكم ، (  ١٨٣و١  ٦٩/ )ا سنده j أحمد ام الإمرواء )٢( 

الدمى.ووافقه وصححه، 



٢٧٦

خلافةأساء  cyuj\jثلاث سنة عبداض توق . ٠١٠سلام بن عبداف وهو قال: 
وأرصاه.عنه اممه فرصى سفيانُ'' أي بن معاؤية 

(.٤٥٢وأحد)ء/ ٢(،  ٤٨٤وسلم)(، ٩٨البخاري)U/ أحرجه )١( 
.البلأء«)٢( لاّيرأعلام انخلر )٢( 



٢٧٧

ب

ض

أبومهسامحصرى

الجاهدوالفاتح العابد، الرJاذي 

ومحاورهمالشبان، مبع غلمانهم من عاسد ييلؤغ اليمن بلاد ل الأشعريون احتمل 
وكانت،وصغارا، كبارآ اء، ونرجالا مرهات L القبيلة الفرح وعم المراهقة، فترم 

مشهودة.ليلة الليلة تللث، 

كلرأس عل ؛، ٠٠١٧قبيلتهم، شيخ إل الفيلة هدْ ثباب من عدد تقدم نم 
سالطاتفة بهده اعتزازه عن فيها عثر كلمة الحمع ق تكلم نم ع،امة، منهم واحل 

أنعل وحثهم ، معيدأ تقبلا ملهم ورجا الشبان، بخ  v_iljالتي قبيلته أبناء 
أنإليهم وطالس، شرفها، عن الدود ق شجعاأ يكونوا وأن قبيلتهم، كرامة نحفغلوا 

لأن)الأمحعرآ بلمنا اشتهر الذي أيد، بن متمح، الأول،. أبيهم منوال، عل ينسجوا 
الناسرا'لأي؛ن القدر كبير الشأن، عظيم كان والذي شعر، وعليه ولدته أمه 

دولة،عل محمد الأشعري® موسى ®أبو 



rvA

قليلهم سهلر وقضوا لهوهم.. إل الحضور انصرف المسلة شيخ لكمة وبعد 
الأشم••بن حرب•• بن حفار بن سلتم بن نص بن ب-اف محنهم من ولكن ذلك• 

شاربهاخفر قد الحم'". خفيف قصرأ، شايا لكن قحطان' بن يعرب ابن 
أبولأحدهما! يقال يك\رانه، وأخوين أمه رعاية ق يعيش يتيأ ولكن عدار0، ومال 
٠".بالدينة وماتت، أسلمت، وظب، بن ظبية أمه رهمُ"، أبو وللاخر! بردة، 

هم،وأحدان. آباؤهم نصبها التي للأصنام هم تقديقومه عل أنكر وقد 
عظمهوالدي نخلة، ل لكن الذي الصنم ذلك، للعزى تعغليمهم عليهم وأنكر 

الاحترام،من شيثآ تستحق لا حشرة حجارة الأصنام _، ق ورأى الحرب، سائر 
لخريتهم.يأبه ولا بشجاعة، معتقداتبمم قومه عل يعيب وجعل 

ققيس( بن )عبدالله الأشعري موسى أبو يدخل أن وحل عز الله وشاء 
إلرجع ثم إسلامه، وحن فأسلم، ماكة، ق الني. عل قدم حيث، الإسلام 

•ه'°ُ الله رسول عل الأشحرين من هووأناسي قدم حتى أرصه 
اللهرسول أرسله الذي وهو الأشعري، عامر أبو عمه معه أسلم وقد 

فرمىموسى: أبو قال أصحابه، وهزم الصمة بن دريد فلقي أوطاس جيش عل 
فقعدت،إليه، فاشار رماك؟ من عم، يا فقلت،! فأثبته، بهم ركبته ق عامر أبا جبل 

ألاعربيآ؟ ألست، تستحي؟ ألا له! أقول فجعلت، هاربا ول رآف ذل،ا فلحقته، له، 

)ا(انغلر»الإصا;ة«)؛/ااأ(ء
)آ(الرجحانق.

)؟/ا-مّالأبق الرجع )٣( 
الكض)لأبم(.)؛(الرجع 

٠٣٨٣)ه(سرأعلأمالبلأء)آ/



\يإل رجعت ثم فقتلته، صربتين، فاحتلفنا وهو، أنا فالتمت، فكف،، قال! تثبت؟ 
الماء،مه فزل فزعته، هم الهذا فاننع قال: صاحبك،. الله قل قد فقالت، عامر 

يستغفرله! وقل اللام مني فاقرئه هؤ اممه رسول إل انطلق أحي، ابن يا ذقالت 
عامر.أبو مالت، ل..ثم 

قال!ثم يديه رفع ثم توصأ النبي وأخريت، قا-منا، فلمإ مومى: أبو قال 
يوماجعله اللهم قال: ثم إبطيه، بياض رأيت حتى عامر أب لعبيد اغفر اراللمهم 
لعثا.افاغفر اللهم فقال: افه؟ رصول يا ول فقالت، حلقلثح، من ممر فوق القيامة 

. ٠١٠كريا® مدحلأ القيامة يوم وأدحلمه ذنبه قيس ابن 

:ثليبى. وصحبته جهاده 

إلهجرته بعد هؤ الله رسول عنه( الله الأشعري)رصي موسى أبو لازم لقد 
قولا الخضر ل يفارقه ولر حير، بعد والغزوات، الشاهد كل معه وشهد المدينة، 

عنه(الله )رصي عود مبن لحثدالله يذكر ه للنبي ملازمته كثرة وجعلته فر، ال
أنإلا نرى ما حينا فمكثنا اليمن، من وأحي أنا قدمنح ١١قال: الفضيلة، هذ0 

أمهويحول لحوله من نرى لما ه الني بيت أهل من رجل حول مابن عبداممه 
ءلالنيبم.

وحرج:بيته ق توصا أن بعد فقال للبي ملازمته أيام من يوما ووصف 
عنفسالت، المجد، فجئت، قال: هدا، يومي معه ولأكونن الله رسول ُلألزٌن 

بئرلحل حتى عنه أسال أرم عل فخرجت، هاهنا، وجه حرج • فقالوا الني 

(.٢٤ ٩٨الصحابة)فضائل j وسالم ( ٤٣٢٣الغازي)كتاب، ق البخاري أحرجه )١( 
(.٣٧٦٣اكح«)اااJخاري-مع )٢( 



حاجته،ه اض رسول قفى حتى جريد~ من ودا؟اا الاب~ عند فجلت أنيس، 
عنوكثف قفهاُا' وتوسط أنيس، بئر عل جالس هو فإذا إليه، فقمت فتوضأ، 
فقلت!الباب، عند فجلت انصرفت، ثم عليه لمت فالثر ل ودلاهما ساقيه، 

هدا؟من فقلت؛ الباب، فدغ بكر أبو فجاء اليوم• ه النه رمول بواب لأكون 
بكرأبو هدا اممه، رمول يا فقلحط! ذهثت، تم رسللئ<، عل فقلت،ت بكر، أبو فقال؛ 

ورسولادخل بكر؛ لأي قالت، حتى فأقثلت، بالحة،ا. وبشره له ءائدن فقال؛ يستأذن، 
القمؤ،ق معه س افه رسول يمقن عن فجلس أبوبكر، فيحل بالحنة، يبشرك اممه. 

ساقيه.عن وكثف، الني. صنع ك،ا البئر ق رجليه ودل 
الخطاب،ن عمر فقال؛ هدا؟ من ،؛ _Jlالباب، محرك ان إنفإذا رجعتا، ثم 
نعمر هدا فقلت،؛ عليه لمت، فاممه رمول جثتا ثم رسللثؤ، عل فقلتا؛ 

وبئركادخل فقالن؛إ؛ فجس;؛، بالخنة،ا، وبشره له ارائدن فقال؛ يستأذن، الختناب 
ودليساره، عن القفا ق الله. رسول مع فجلس فدخل، بالخنة، الله رمول 
البئر.ق رجليه 

عثإنفقال؛ هدا؟ من فقالت،؛ الباب، محرك ان إنفجاء فجلستا، رجعت، ثم 
لهارائدن فقال؛ فأخ،رته، ه الله رمول فجش؛؛، رسللئخ، عل فقل,؛؛،؛ عفان، ان 

بالخنةالله رسول وبشرك ادخل، فقلتج؛ فجشتت، تصمبهء، بلوى عل بالحنة وبنره 
الآخر((ر".الشق من وجاهه فجلي ملء، قد القف، فوجد فدخل، صيبلئؤ، بلوى عل 

وقاله، الله رسول مع الخهاد ومدة العيش مقلم، عنه( الله )رضي ونحمل 
المأءأصابتنا إذا نبينا مع نخرج ونحن رأيتنا لو را ذللئ،؛ ق بردة آبى لولده 

البتر.حول، يبش ما )١( 
(.٣٦٧٤(،رءم)٢١/٧»البخاري-٠عاكح«))٢( 



ئثامحمحمحمحيمح 
٠".الصوف(( لباسنا من الضأن، ريح منا لوحدت 

الليل،ق له وحراسته س الني هع غزواته بعض عن عنه( النه )رصي وتحدث 
اللهرسول بتا ءعرسُأُ أسفاره، بعض ق س اممه رسول مع غزوتا فقال! 

بارزأفخرجت، أحده، فلم أءللبه، اض رسول مناخ إل الليل بعض فانسهت، 
كدللثانحن فبينا أطلبح، ما طلب الله. رسول أصحاب، من رجل ؤإذا أطبه، 

عليلثح،نامن ولا حرب بأرض أنت الله، رمول يا ت فقلنا اممه.، رسول إلينا انحه إذ 
اللهرسول فقال معلث،، فقام أصحابلثج لبعض قالتا الحاجة لك بدت إذ فلولا 

عرربا من آت وأناف ادءحل~ كحننح، حنينا أو الرحيى~ كهريز هريرأ ست ررإف 
شفاعتيفاحرت لهم، شفاعتي وب؛ن الحنة أمتي شطر يدخل أن وجل، 

لهم،الشفاعة وي؛ن الحنة أمتي ثلثا يدخل بأن فتحرق لهم، أومع أما وعلمتؤ لهم، 
تعالالله انع الله، رسول يا فقالأت لهمءا، أومع أما وعلمت، شفاعتي، لهم فاحرت 

لها.فدعا قال! ءتلئ،، ثقا أهل من يجعلنا أن 
فجعلواه الله رسول بقول وأحراهم الله. رسول أصحاب نبها إمإ ثم 

فيدعوثقاءتائ،، أهل من يجعلنا أن تحال الله ايع الله، رسول يا ؤيقولون• يأتونه 
وهومات لن اراما افه رسول قال وكثروا، القوم عليه أصب، فل،ا قال! لهم، 

.٠٣٠يشهدأنلأإلهإلأافه(ا 

والحاكم( )(■آة ان حبوابن ٢( ١ / Y1)الأحقاف لسورة ضرْ و جرير ابن أحرجه ( )١ 
الكبرىالسنن ل واليهقي صحح، حديث، هذا وقال: ٦( ٥ • والرمدى)؛/ ٢( ٠ A )؛/ 

)آآ/هاأ(وغيرهم.
)آ(أىنزلفيلحراللللأراحة.

انحبوابن ( ٤٢٤١القيامة)صفة كتاب ل والترمذي لففله وهذا ٤( ١ ٥ / ٤ ر أحد رواْ )٠١( 
:٤٩٠آ/ر للتحقيقه ل يا الأرنووط الشيح وقال ( ١٣٧/ والحاكم)١ ١( ٨ ٥ / ١ )٦ 



YAY

ررحرجتات قوله ق عته تحدث ما اغ. رسول مع وجهائه معاناته صور ومن 
ونقبتأقدامنا، فنقبت نتعقبه، بيننا نفر، ستة ق ونحن غزاة ق هؤ الني ٌع 

ذاتغزوة فمت، الخرق، أرجلنا عل ، نلففكنا أظفاري، وسقطت، قدماى، 
أرجلنا®.عل الخرق من نعصب، كنا لما ١^^٤ 

يمالحديث بيدا موسى أبو رروحدث عنه! الحديث، راوي بردة أبو ولده قال 
أفثاهءُأُ.عمله من قيء يكون( أن، كره كانه أذكره، ( أصغ؛ljكنت، ما قال! ذاك، كره 
معسنة الأهواز افتح لقد المسلمان، وجيوش الفتوح عته( الله )رصي قاد وقل 

ُأُ.وعشرين ثلاث سنة وأصبهان عشرة، 
ؤؤرعه:عبادته 

اللهمن وخوفه ورعه وسدة عبادته بكثرة عنه( الله )رصي موسى أبو اشننهر 
وا-لخهادوالعمل الحلم جع ممن عابدأ، زاهدأ ربانيا قواما صواما فكال، تحال، 

بالدنيا'"".اغآر ولا الإمارة تغيره لر الصدر، وملامة 
الليل،صلاة ق القرآن( لقراءة اللل من كبثرأ حزءأ يصرف، التهجد كشر وكان 

إليهاستمع وقد والحرب، لم والفر، والالحضر ق أحواله، جع j( ذللث، يقحل 
أبع>، بردة أبو روى كا مرة• من أكثر الليل، صلاة ل القرآن يفرأ وهو M الي، 

لقراءتلث،أستمع وأنا رأيتني ءالو موسى؛ لأي ه افه رسول قال قال! موسى 

صحيح'،.إساده ء —
٤(. ١٢٨)رقم اكح ع ®البخاري،— )١( 

(.٣٩١رآ(»سرأعلأماكلأء،ا)آ/
»سرأعلأمالملأءاا)آ/أهم(ّ)٣( 



٢٨٣

داود((ُأأ.آل مزامير من مزمارأ أوتيت كد البارحة، 
والدعا■،القرآن وقراءة الصلاة بين بالليل قيامه ق بجمع عنه( القه )رصي وكان 
لالليل فجنا غزاة، ي موسى أب مع خرجنا ١٠قاوت مروق فعن والمناجاة، 

المؤمنأن!، اللهم وقال؛ حنة، قراءة وقرأ يمل، موسى أبو فقام خرب، ان ت ب
١١اللأم نحب اللام وأننؤ المهيمن، تحب المهيمن وأن—، المؤمن، تحب 

أورثهوقد الخنية، سديد وجل، عز ف المراقبة عظيم عنه( الله )رصي وكان 
أبدأعورته تكثف ألا عل حريصا كان ولهدا وعلا؛ جل ربه من حياء سدة ذإلثإ 

^؛(١١١قال! أنه عنه روى ظهره، حانيآ المفللم البيت، ل فيغتل الاغتسال، ثناء أق 
•٠٣٠٠٠رئي،من حياء ظهرتم، فأحك الظلم، اليت j لأغتسل 

تعالباض فيدكرهم الناس نحقلب البكاء، كشر الدمع غزير القلس، رقيق وكان 
بالبكاء.ويأمرهم ويكى 
بعدعنه('"، الله قيس)رصي بن عبدالله توق للهجرة.. وأربعين أربع سنة 3، 

موسى\لي عن الله فرصي الله، سبيل ق والتضحية والعبادة يالخهاد حافلة حياة 
الأواب.الحيي الخانع والمتعبد الجاهد الفاتح الأشعري 

(.٧٩٣برقم)المسافرين صلاة كتاب j، لم مأخرحه )١( 
(.٣٩٣»سرأعلأمالملأءا(رأ/)٢( 
والسر(، ٠٢٦ / )١ و»حوة ١( ١ -٤ ١  ١٣سمد)؛/ لأبن الكرى، »الطقار، )٣( 

>إ(.أعلأمالملأء«>آ/ا
»سرأعلأمالملأءاا)آ/خهم(باننلر الصحيح: رإ(عل 



٢٨٤

ب

ثابتنيئبن 
اثمؤآنوجامع الوحي كاتب 

منرجل الخزرجي، الأنصاري عمرو•• بن لوذان بن زيد بن ثابت بن زيد 
وحبشامخ، وفؤع راسخ، أصل الصميم، الشرف ومعدن الكريم، العنصر سر 

الأبوةبكرم الأرومة مرق توق يالخاسن، شريمح الطرفين، كريم سادخرأُ، 
نباوالشرف أوصافه، لسان ايحد صخم، ومرق فخم، سب ذو والأمومة، 

وقومصدق، معشر من حم وأنعم الخزرج، من الجار سي إل سمى هو إذ أسلافه، 
الأشهل،بنوهمد نم بنوالمجار، الأنصار دور رامحر الني يقول( وفيهم صبر؛"، 

محرا؛؛".الأنصار دور كل وق بنوساعية، ثم الخزؤج، بن بنوالحاريث، ثم 

.٤٣٢ ص الحيهل،ا راالقاموس انظر ومتع، منتشر أي ( ١ ) 
داودي.صفوان الأستاذ تاليف نادتاا ين لاريد )٢( 
(.٣٧٨٩رقم)(، ١ ١ ٥ الفتح()U/ الخاري)مع )٣( 



٢٨٥

ثابتبن زيد يرجع المجار( )بتي المثل والشرف الأصل الجد هدا فإل 
المكب.هجرة قل وذلك بًاث، يوم قز زيد بن ثان وأبوْ؛ عنه( اف )رصي 

منين،ت ذاك إذ زيد عمر ولكن متين، بخمس المنورة المدينة إل 

ستين،ست ابن وأنا بعاُث، وقعة ءنه(ت)لكنت اممه )رصي زيد يقول نلان، وؤب 
وأناالمدينة ه اض رمول فقدم ستين، بخمس ه اف رمول هجرة نز ولكنت 

سة(ُأُ.عشرة إحدى ابن 

بينعظيمة وقعة به ولكنت الخاهلمية، ق المشهورة الأيام من بعاث ويوم 
والدحضر، فيه الأوس ريس ولكل منهم، كثثر مها فمل والخزرج، الأوس 

الياصى''رالممأن عمروبن يومئد الخزرج رمحس وكان حضر، بن أسد 
وأملمن،،الإسلام أدركت، عدي، بن صرمة بن ماإك، بنتا الموار هكب وأمه 

تزوجتابعامنا يوم محل ضا زيد، بن ثابت مزوجها وقد و. المكب عن وروت 
الأنصار"'.مادات ص جلط وهوصحاب الجار، بني من حزم، بن ع،ارة 

يتيأ،عنه( اش )رصي ثابحا بن زيد عاش رعايته ونحتا مارة يما وقب 
به.واعتنى عارة، فاكرمه 

ماللن،بني راية محمل جعله ما المنيفة والمرتبة الرفيعة النزلة س لعإرة ولكن 
فقالثابتح، بن زيل. إل فدفعها اف. رسول أخدها ثم مكة، فتح يوم النجار ابن 

مقدمُ".القرأن ولكن لا، قالت ميء؟ عني بلغلث، اممه، رسول يا ء،ارةت 

(. ٤٣٢)T/ اوبلأء« أعلام «سر وانظر (، ٤ ٢ ١ )م/ »التدرك« ل الحاكم أحرجه ( )١ 
(.١ ٠ ١ والهاة«)U/ اية JJاااانظر )٢( 
٤(.١ ٩ )A/ اهمى« »الطقات و (، ١ ٤ ٤ )A/ »الإصابة(ا »انظر )٣( 
الحدث.درجة عل أقف ول؛ ( ٥٩٣)Y/ ااالإص1بن« j حجر ابن ذمْ كدا )٤( 



tAl محمحمحمحيي
زوجهولكنت عشرة، اثنتي أو عشرة إحدى محنة باليإمة عإرة استشهد وقد 

لهُ'/عقب ولا مالك، اسمه ولدأ له ولدت قد الثوار أم 
زيدركب الثعثى. قال، كإ الصحابة بين محترما مبجلا ثابت بن زيد وعاش 

رسول،عم ابن يا عنه خل زيد؛ له فقال، برلكبه، فاحد عباس ابن فجاء ثابت، ابن 
يديلن،؟أرف زيدت فقال، نفعل أن أمرنا هكذا عباس؛ ابن فقال ه، افه 

نبينا"'.بيت بأهل نفعل أن أمرنا هكذا فقال! فقبلها، يديه، فاحرج 
:جهاده 

حالطت،ثرأحتى يإلا ل؟ثا ما به، وتمسلثا افه، دين ق ثابت، بن نيد دخل وجنا 
كليبذل أن فأحن، صدره، افه وشرح قواده، الور وغمر قالبه، الدين هذا بشاشة 

اف،محبيل ق الحهاد إل الومنة ه نقفتاقت، ،، الخنيفالدين هذا نصرة ق لديه ما 
منهاثيء يفوته أن وحثي الله رسول مع الشاهد حمح ق المشاركة عل وعزم 

عفليم.أحر بذللمثؤ فيفوته 
الناسثر بمصْع لما منه، لكن فا ورسوله، الله محب مؤمن كل مان وهذا 

نفهأعد أن إلا بدر، غزوة نتيجتها لكنت، والتي سفيان، أل قافالة إل للتعرض 
أرادلأنه عشرة، الثانية عمره محاوز لا صغثر وهو القوم، ْع ثر للموهيأها 

فردهعلميه، أشفق ه الني لكن مقعده، يعارض لا صهنره وأن رجولته، إثبات 
قالحزيل، والخثر الحفليم، الأجر من فاته ما عل حزينا الفتى فرجع منه، غر لم 

ؤيتمنىبالخهاد، ه نفمحديث، وهو فربع والباطل، الحق بين مثامر لقاء أول 
اتكفار'م'.محاربة 

(.٤٨٦/٣»الطقاتالكيمى«))ا(انفلر 
(.٥٩٤)Y/ وراالإصابة« (، ٣٧١)A/ والها؛ة« »اودا؛ة )٢( 

(.٥٩٣)م(انفلر»الإصابةاا)آ/



حنأ،بلاء فيها فأيل الهجرة من خمس سنة الخندق معركة زيد شهد وقد 
فرحامنتصرأ العركة من رجع خى ونشاط بجد يعمل وبقي النبي. به فنز 

لمعه واشترك الله رسول ْع الذهاب له يثر حث ورحمته الله بنخل 
الحهاد'اء.

الصديقبكر أي زمن ل اليرموك وقعة ه الله رسول بعد مشاهده ومن 
اليومذلك ق المسالمين بين الغنائم قمة تول الذي وهو عنه(، الله )رصي 

>'،.حدأ كمرة غنائم وكات العفليم، 
وذلكاليإمة، وقعة شهد ثابت بن زيد أن الاستيعاب ق البر عبد ابن وذكر 

وقدالإسلام، عن العرب ارتدت لما عنه(، اممه )رصي الصديق بكر أي لافة حق 
يضره''أُ.ل؛ لكنه مهم، بفيها أصسب، 
:جمعه 

حديثهإل ولنستمع فهغ، الصديق كر أي عهد ل القرآن بجمع ه قام وقد 
قاليإمة ل القزاء مقتل زمان أي اليعامة؛؛ مقتل بكر أبو إئ ارأرسل يقول؛ وهو 

أتايعمر إن بكر؛ أبو فقال عنده، الخطاب بن عمر فإذا اعذاب؛؛ مسيلمة حرب 
القتليستحر أن أحشى ؤإي السلم؛ن، قزاء من الي،أمة بأهل استحر القتل إن فقالت 

القرآن،بجمع تأمر أن أرى ؤإي يوعى، لا القرآن من كشر فيذهب المواطن، ق بالقراء 
خر،وافه هو عمر• فقال افه.ؤ؟! رسول يفعله لر شيئا أفعل كتف لهم؛ قفلت، 

عمر.رأى الذي فيه فرأينا صدري، افه؛ذلك، شرح حتى يراجعني يزل فلم 

(.٥٩٣)ا(اظرراالإصاة«)آ>/
الأبق.ارجع )٢( 
٥؛ ٥٣/ الر)١ عبد لأبن معرفة ق ررالاصّيعاب )٣( 



يقثغئقلق
وكنتنتهمك، ولا عاقل، ثاب، رحل إنك بكر• أبو فقال ثا؛ت،ت بن زيل قال 

فاحمعه.القرآن فايبع ق^، اف لرسول الوحي تكتب 
بهأمرق مما ٢؛، أثقل كان ما اُبمبال من جبل نقل كلفوف لو فوايله زيد• قال 

هوقال! افه.؟ رسول يفعله لر نيئا تفعلون كيف، ،! _Jlقال! القرآن، ■م من 
صدرله ثرح للذي صدري اف نرح حتى يراجعني أبوبكر يزل فلم خثر، والله 

ميحوالحوالأكتاف ١^۶٤ من أحمحه القرآن أتح فكنت قال! وعمر. بكر أي 
.٠١١الرحال،ا وصدور 

قالوا:الناس؟ أكن، من قال: الإف،؛ الصحف كتابة عفان ين عثإن أراد ولما 
قالواأفصح. أي أعريح؟ الناس فاي قال: ثابّتح، بن زيد ه افه رسول كاتب، 
أمثرقال ه، الله برسول لهجة أشبه العاص بن سعيد وكان العاص، بن سعيد 

الناسُ'*ال فرثها ، مصاحففكتث، زيد، وليكتب، سعيد، فليعمل عثإن: المومن،ن 

العاماض رسول عل ثابت، بن زيد )وقرأ السلمي: الرحمن عبد أبو قال 
كتبهالأنه ثابت،، بن زيي. قراءة القراءة هده سميت، ؤإنإ مرتتن، فيه الله توفاه اللءي 

!٦٠الناس يقريء وكان الأخرة، الحرفة وشهد عليه، وقرأها ه، الله لرسول 
الماحق،،كتابة عثإن وولأْ حمحه، ل وعمر بكر أبو اعتمده ولنءللث، مامحتج، حتى 
أحمحين(؛ص.عنهم اممه رصي 

وفاته:

هوفإذا حسادبإ، يير الطاعن ق عمره من وأنفق الثباُبج، مراحل زيد حلوى 

٤(. ٩٨٦)رنم ، ( ١ ٠ )ه/ الفتح( )مع البخاري ( )١ 
(.٦٥)ص القدمى شامة لأبير الوجيز" ارالرشد )٢( 
(ااuبق)ص٩٦الرجع )٣( 



٢٨٩مح(محمحآخ( 

باغوقد ونحرييآ، تحكيا المس به وتناهت ومديبأ، تحليا الأيام به تناهت قد رجل 
أيامهانقضت ثم القام، دار عل وأشرف الودلع، ثنية عل ووقف الحياة، ساحل 
وأثرمسمعه، الأصحاب عل عز نعيه حاء قلمإ والتعليم، والعالم بالعبادة العامرة 

البكاء'ا'.وأحل الصدر، أحرج حبمرآ فكان موقعه، لقلوب اق 
اءنونزل مروان، عليه وصل ثات، بن زيد مات )لما الزناد! أبو قال 

عليه.تبك؛ن لا باممه! يدكرهن خارجة فجعل الأنصار، اء نوجاء العوال"*، 
وحقعليه، النساء فبكى رم. وغلبنه( ثلاثا، عليه ولمثكتن منك، مع ن لا فقلن! 
وتحقيقاالقلوب، برحاء من تنفيا الزفرة ؤإطلاق العثرة إسبال ل لأل لهن؛ ذلك 

اوكروب.أثقال من 
حثرمات هريرة؛ أبو قال ثابت بن زيد مات لما قال؛ معيل. بن محيى وعن 

أماوفاته ق الأقوال وأصح ، ُ؛' خلفا منه عباس ابن ق محعل أن اممه ولعل الأمة! 
وافه٥م ٠ منة تول وقيل؛ منة، وحمستن ستا يقارب عمر عن ٤ ٥ سنة كانت 

أعلم.
ثان؛بن حان يقول عنه( الله وفته)رصي 

ئاتءىبن زيد بعد للمثال ومن ه وابنان حل. للقوال؛عفمن 
لوأمة شخص، ق عالما كان فقد ثات، بن زد عل ورضوانه اممه فرحمة 

داودي.عدنان صفوان الأستاذ ؛ناليف ثاب" بن رازيد )١( 
نعانية.نجد جهة ْن وأبعدها أميال، أربعة الدينة وبين بينه مرصع العوال؛ )٢( 
ااسرأعلأماولأء«لأدص)؟/'إإ(.)٣( 
(.٤٣٩رامرأعلامالملأءا،لأدمي)آ/)٤( 
(.٤٤•)Y/ للدهى اولأء« أعلام ااسر )٥( 



٢٩٠٠٠

اللهورحمة محامرْ. من يفوح لكن كإ مآثره، من الملثخ فتت فاح لقد نفس، 
العناءومأنس الأصياف، مألف منزله لكن ففد ثابت، بن زيد عل ورصوانه 

وبالنفارةانأ، بالأنس فاستبدل الوفد، ومقصر الركب، ومنتجع والأشراف، 
.٠١٠صياء وبالضاء عبمرة، 

والشهداءوالصال.يقين البيين مع القيامة يوم به ثبمعنا أن تعال اممه نسأل 
رجاه.من بشا ولا دعاه، من يرد لا مؤول، وأكرم مأمول محر إنه والصالخذن، 

ابق•مرجع ىت،ا بن 



٢٩١مح'قمحس 

مالكبن كس 

الإسلاميةشاعرالشيدة 

الكرامالأنصار أولئك وأحد الإسلام، شعراء من ير شاعر مالك بن كعب 
بأنغرم وفاق والرحتص•• بالنال دينهم عن وذادوا ه الله رسول نصروا الذين 

الخن،البلاء فيها ويبل المعارك، محقر وبيانه، و؛يا-ْ ولسانه، بسيفه محاهدأ كان 
دينه.وينصر النه، أعداء د -٦١٠ مزمحرة، مدوية أشعاره ويرمل 

الأوسحروب ق له مواد، بن كعب بن الفن بن كعب أي بن مالك والده! 
كعبأنجا بن فنس وعمه وذكر• مواقف الإمادم مل ينهمما كانن، التي والخزرج 

أيضا.شاعر وهو يدرأ نهد ممن 
٠".سلمة بني ص ثعلبة بن زيد بنت ليل وأمه: 

 ،^_l« )!٢)ا/ الكرى



خقمحي ٢٩٢
إسلامه:

نوروصل إن فإ المدينة، ق الأنصار أوائل من فكان مبكرأ، لفهغ كعب أملم 
بالإسلام،فآمن للأي،ان، صدره وانشرح نفسه، حوان_، أضاء حش يثرب إل الإسلام 
منأكثر المدينة ق يكن لر الذي الونن، ق لام والالصلاة عليه رسوله وصدق 
إليها•ه الرسول هجرة نل فيها الخمعة وصل لمتنا، الممن رجلا أربعتن 

يهحرجت، إذا فكنتح بصره ذم، حن \لي قاني كنت، كعب! بن عبدالرحمن قال 
أفت،،يا ;،! _iJiقال! زرارة بن سعد أمامة أي عل صلُاُ -يا الأذان فمع الحمع، إل 
كانبني، أي فقال؛ قال؛ أمامة؟ أي عل صلبت، بالخمعة الأذان سمعت، إذا لك، ما 

نقحله! يقال بياصة، بني حرة من النببت، هزم ؤ، بالمدينة بنا ■مر من أول 
.٠٢١رحلا أربعون قال! يومئذ؟ أنتم وكم له• قلت الخضإيتح، 

ممنوامرأتتن• رحلا وسبعن اثنتن مع كعب توجه الثانية العقبة كانت، ولما 
له افه رسول وافوا حين، ذكة، إل المدية j، الأول الإسلام طلاع كانوا 

ْعوحوله عل الصادر ونحمع والصر، والإيواء الإسلام عل وبايعوه العقبة، 
عقبى'".عنه قيل ولدللئح والعن الأنمن هزلاع 

جهاده:

فقدبنحره، س الرسول عن وذب، بلسانه، تحال افه أعداء كمتج حارب كإ 

له.دعا اى عليه: صل )١( 

البلاء،أعلام و»سر ( ٥٥و»الإصاة،)ل/ (، ٢١٢٤للفاكهان)أ/ ءكة،ا »أخار اننئر )٢( 
للبكرىاستعجم، ما معجم و، ٤( ٠ ٤ لياذوُتح)ه/ البلدان، وامعجم ( ١٢• • / )١ 

(.٩٢٢ والهابن،)"آ/ "البداية وانغلر (، ١ ٢  ٩٦)٤/ 
(.٥٢٦(رالمر)٢/م٦١١/٥الإصابة«)»ر'آ(انفلر 



تئن

وقيلوترك، بدر الشاهدإلاغزوق حميع ل س الني مع واشترك بسفه، و. جاهد 
لالله رمول عن أنحلف رر!؛ ت ه نفكعب قول ينقيه وهم وهدا بدرأ، شهد إنه 

يومنحلفه يكن ُولم بدرٌ' غزوة ق نحلفت كنت أق غر تبوك، غزوة ق إلا غزوة 
محبوالر ه، الله رمول أصحاب من قوم معه نحلف إذ ماون، أو قممي عن بدو 
رسولرجع ولما عبادة، بن ومحي حضر، بن أسيد منهم متحاربون، السلمين أن 
عنواعتدر ءدو0، عل إياه ؤإظهاره له، الله بنصر أسيد هنأه المدينة إل الله 

•الله. رسول فصدقه نحارب، أنك أقلمن ولمر العتر، أما حلمننت إنعا وقال؛ تحلفه 
حرجإنا عنها، تحلفا أحد يحاب، وز بدر غزوة عن نحلفتا كعّ_،ت وقال 

ميعاد.غتر عل عدوهم و؛ين بيتهم الله حمع حتى قريس، عثر يريد ه الله رسول 
الني.ولبس صفراء، وكانت، ه الرسول لأمة كمبح لبس أحد غزوة وق 

غزوةق بالمسلمين الهزيمة ونمتا ولما جرحاُأً، عشر سبحة كعمثا فجرح لأمته، 
كعسا!قال بدللث، يفتخرون المشركين شعراء وأخل أحد، 

نتهلملعلا ول القا فينال قإذا ره أمع نتبادل4 ول رما ومن
ويرفع،اء جوالن مزل ينه ريعند من الروح علميه وتدل 

ونمعنهلميع ا أنتهى انا مإذا صرنا وقد نرييا فنثاوره 
واحلممعواالمنيالتا هول عنكم ذروا ا لتدوا با ملالله ول رمال وق

محيرجعه لديا محيك ملإل ا تقرباة الحييثري كمن وكونوا 
أحم—علل4 ر الأمإن افه ل عوتوكلوا تافكم أمحدوا ولكن 

)ا(أ:مجهسامفيىابي
(.٠٢٤>رسرأعلأمالملأءاا)أ/)آ(اننلر 



٢٩؛

يقول;أن إل 
أمعالحمد ق فهو اللواء دكر بيطر وإن واء اللأهل إل دنا عم

'وأصغ؛وهره أمإلا الله أبى ونحاذلوا يدأ أعطوا وقد فخانوا 
إذاف، سل ق الجهاد متابعة عن الثخنة الجراح هنْ وقومه بكعب تقعد ول؛ 

أنالمساومين من ه اف رسول طلب فقط، واحد بيوم فيها جرحوا التي أحد بعد 
وماأسلحتهم، إل الملمون فوثب، الأسد، حمراء غزوة ل العدو لقتال نحرحوا 
الصلاةعليه ولرسوله تعال ف ولاءهم بدك فحققوا جراحامم، عل عرجوا 

واللام.

تبوك؛غنوة عن تخلفه قصة 

معهنحلفا اللذين صاحبيه وعل عليه تعال الله وتوبة فهد كعب، ، نحلفنمة إن 

وامتحنقرآن، من فيها نزل لما جر، والوالتاريخ الحدستا كتبا ق اثتهرلتا قد 
وعيرهم.عليهم الله بتوبة منه حرجوا جرأ، عامتحانا وصاحباه كعب، فيها 

غزوةسمستا حتى الجهد فأصاب سديد، حر ق نوك غزوة وكانتا 
تبوك،إل الله رسول مع ارحرجنا ءالت فهد الختلماب بن عمر وصفها العسرة، 

حتىمضير، رقابنا أن ظننا حتى عطش، فيه منزلأأصابنا فنزلنا سل-يد، يفل قق 
حتىمضير، رقبته أن يظن حتى يرجع فلا الماء، يلتمس ليذهبح الرجل كان إن 
٠؛ ١٠^،-عل بقي ما ونحعل فينربه، فرثه فيعصر بعيره لينحر الرجل إن 

المدينة،من رجلا وثإنون بضعة الحر هدا يسب الغزوة هده عن ونحلفا 
يذكرفهد ماك بن كعمج هو وها صحيف،، أو الفاق، ل عليه مغموص أغلبهم 

)إ/؛ه،هه(.والهاية® والاJداية (، ٩١)Y/ ءالمرة ( )١ 



ولاأقوى قط أكن لر أف حري من رالكن ت فيقول تبوك غزوة عن محلفه قصة لتا 
حتىقهل، راحلتان عندي اجتمعت ما والله الغزاة، تلك، ق عته نحلمت حن أير 

حتىبعثرها، وزى إلا غزوة يريد ق افه رسول يكن ول؛ الغزوة، تلك 3، حمعهما 
يعيدأمفرأ واستقبل شديد، حر ق اممه رسول غزاها الغزوة، تللث، كانت 

فأجمرهمغزوهم، أهبة ليتتأهبوا أمرهم للمسلمين فجل كثثرا، وعدوا ومفازا 
حافغلكتاب محمعهم لا كشر، الله رسول مع والمسلمون يريد، الذي بوجهه 

لهسيخفى ذلك، أن ظن إلا يتغيب، أن يريد رجل ف،ا كعب! قال ~ الديوان ريد ي~ 
مالميرلفهوم،ساش•

رسولومحهز والخللأل، المار طابت، جمن الغزوة، تلك، اممص. رسول وغزا 

ثيئا،أقص ولر فارجع معهم، أنحهز كي أغدو فطفمت معه، والمسلمون ه الله 
اشتدحتى بئر يت،ادى ذللث، يزل فلم أرديت،، إذا عليه قادر أنا شي: ق فأقول 

جهازيمن أقضى ولر معه، واللمؤن غاديا الله. رسول فأصبح الخد، بالناس 
فصالواأن يعد فغدوُت، ألحقهم، نم يومين أو بيوم بعده أنحهز فقلتا؛ شنئا، 

الغزو،وتفارط أمرعوا حتى يى ذللمثؤ يزل فلم شيئا، أقص ولر فرجحت، لأنحهز، 
حرجت؛إذا فكنت، ذلك،، ل يقدر فلم فعلت، وليتني فأدركهم أرتحل أن وهممت، 

رجلاإلا أرى لا أف أحزنني فيهم، فطمتا الله. رسول خروج بعد لناس او 
الضعفاء.س الله عذر ممن أورجلا بالنفاق، عليه مغموصا 

بتبوك،القوم ل جالس وهو فقال بوك، بلغ حتى ه الله رسول يدكرف ول؛ 
قونفلرْ برداه، ه حبالله رسول يا سلمة: بتي من رجل فقال كما؟اا، فمل اءما 

إلاعليه علمتا ما الله، رسول يا والله قلتا: ما يئس جبل• بن معاذ فقال عهلفه، 
•الله رسول فكتت، جمرأ، 



مح؛غمحمحمح؛ ٩٦
الكذبأتذكر وؤلففت همى( حضرنر هافلأ توجه أنه بلغني ءال،ا كعب؛ تمال 

•أهإٍا من رأي ذي بكل ذلك عل واستعنت، غدأ؟ سخطه من أحرج بم وأقول 
أحرجلن أف وعرفت الماطل، عى راح قائما أظل قد ه افه رسول إن قل فلمأ 
إذاولكن قادمآ، اف رمول وأصبح صدقه، كذب، فيه بثيء أيدآ منه 

للمنامى.جلى ثم ركعتين، فيه فيركع بالمجد بدأ مفر من قدم 
بقعةولكنوا له، ومحلفون إليه يعتذرون فطفقوا المخلفون جاءه فعل فلمإ 

لهم،واستغفر وبايعهم علانيتهم، ه الله رسول منهم فقل رحلا•• وثcامح 
قال!نم الغضب، تيم م تيعليه سلمت فلما فجئته، الله، إل سرائرهم ووكل 

ئدتكن ألر حلفلث،؟ راما ل؛ فقال يديه، ؛؛ن جالت، حتى أمتي فجنت، ارتعالءا. 
الدنياأهل من غرك عند جلت، لو واف إل بل، ت فقلت، <،، ظهرك؟ ا؛تمت، 
علمت،قد واف ولكني جدلا، أءهلست، ولقد بحذر، سخطه من مأخرج أل لرأيت، 

عل،يخطلئ، أن اش ليومكى عني، به ترصي كذب حديث، اليوم حدثتلمثح لئن 
للكن ما واف اش، عفو فيه لأرجو إق فيه. عل نحد صدق حديث، حدئتلث، ولثن 

ءنلثا.نحلمتج ح؛ن متى أير ولا أقوى قهل كنت، ما واف عذر، من 
فقمتهفيلث،ا،. اف يقفي حتى فقم صدق فقد هذا ارآما اش رسول فقال 

ذنبآأذنبتؤ كنت، علمناك ما واف ل! فقالوا فاتثحونر ملمة، بني من رجال وقام 
إليهاعتذر بإ اش رسول إل اءتذرُت، تكون لا أن عجزت ولقد هذا، قبل 

زالواما فواف للثؤ، اش رسول استغفار ذنألث، لكفيلث، لكن قد المتخلفون، 

معيهذا لقي هل لهم! قلته نم نفي، فأكذب أرجع أن أردُت، حتى يوبوف 
منت فقلت، للمثؤ. قيل ما مثل لهإ فقيل قلمتط، ما مثل قالا رجلان نعم. قالوات أحد؟ 
رجلنل فذكروا الواقفي، أمية بن وهلال العمري، الربيع بن مرارة قالوات هما؟ 



ذكروهما.حين فمصيت أسوة، فيها بدرا، سهدا قد صالخين 
عنه،نحلف من من الثلاثة أتيا كلامنا عن المسلمن اف رسول ونهى 

أعرف،التي هي فإ الأرض مي ق تنكرت حتى لنا، وتغروا الناس، فاجتنبنا 
يبكيان،ييوتيإ ق وقعدا فاستكانا، صاحباي قاما ليلة، خحن دللث، عل فلبثنا 
السلمبن،مع الصلاة فاشهد أحرج فكنت، وأحليهم، القوم أشب، فكنت، أنا وأما 

قوهو عليه وأسلم ه افه رسول وآق أحد، يكلمني ولا الأسواق، ق وأؤلوفج 
أصلثم لا؟ أم اللام برئ شفتيه حرك هل ت شي ق فاقول الصلاة بعد ه محل

نحوهالتمت، ؤإذا إئ، أقبل صلاق عل ^، ٧١فإذا الفلر، فاسارقه مه، قريبا 
نورتحتى منيت، الناس جفوة س ذللئؤ عل محتال إذا حتى عني، أعرض 

علرد ما فوالثه عليه، فسلصت، إئ، الناس وأحس، عمي. ابن وهو قتادة أيئ جدار 
فسكت،،ورسوله؟ افه أحب تعلمني هل بافه أنشدك قتادة، أبا يا فقلنا! السلام، 

حتىوتوإيتا، عيناي، ففاصت، أعلم، ورسوله الله فقال! فنئدته، له فعدت، 
الخيار.نورت، 

قدمممن الشام، أهل أنبامحل س بنبهلي إذا المدينة، وق بأمتي أنا فبينا قال؛ 
ينثرونالناس فهلفق ماللثه؟ بن كعبا عل دل س يقول! بالمدينة يبيعه بالهلعام 

فيه:فإذا غسان، مللث، س كتابا إئ دفع جاءق إذا حتى له، 
ولاهوان، بدار الله محعللث، ولر جفاك، قد صاحبلثؤ أل بلغني قد فإنه يعد؛ أما 
نواسلثط.بنا فالحق مفيعة، 

حتى ١٦٢فجرته التنور، ! ٦٢فتيممت، البلاء، من أيفبما وهدا قرأتها؛ لما فقلت، 
إنفقال؛ ياتيني ه افه رمول رسول إذا الخمسين ص ليلة أربحون مضت، إذا 

اسأتلئا.تعتزل أن يأمرك ه اممه رمول 



صاحيإل وأرمل تقرحا، ولا اعتزئ بل قال: أفعل؟  bUأم أطلقها فقلت: 
هذاق اممه يقفى حتى عندهم، فتكويير باهللئ،، الحقي لامرأق• فقلت ذللت،. مثل 

اف،رسول يا فقالت،: ده اف رسول أمية ين هلال امرأة جاءت كمّح: قال الأمر. 
ارلأ،قال: أخدمه؟ أن تكره فهل خادم، له ليس صانع، شيح أمية بن هلال إن 

كانمنذ سكي زال ما واف ثيء، إل حركة يه ما واف إنه قالت،: يقراائ،،ا. لا ولكن 
لاش رسول استأذنت لو أهل• بعض ل فقال هذا، يومه إل كان ما أمره من 

فيهاأستأذن لا واف .تا: فقالنحدمه، أن أمية ابن هلال لامرأة أذن كإ امرأتلثح، 
رجلوأنا فيها استأذنته إذا اش رسول يقول ما يدريني وما ق^، اش رسول 
ثاب،.

اشرسول خى حين من ليلة خمسون كملت، حتى ليال، عثر ذلك، يعد فلشت، 

ظهر؛بت،عل وأنا ليلة، خمين مجح الفجر صلاة صليت، فلعا كلامنا، ن ع. 
وصانتؤنفى، عل صافت، قد اش ذكر التي الحال عل جالس أنا فبينإ بيوتنا، من 
يأعلّلعُا* جبل عل أول صارخ صوت سمعتا رحيتا، يإ الأرض عل 

فرج،جاء قد أن وءرفتا ، ما-^)١٢فخررت قال: أبنر، ماللثج ين كعبا يا محوته! 
الماسفذهج، الفجر، صلاة صل حئن علينا اش يتوية ه اش رسول وآذن 

سساع وسعى فرسا، رجل إئ وركض بشرون، محاض قل وذهيا يثروننا، 
سمعت،الذي جاءن( فلمإ الفرس، س امع الموت وكان الحبل، عل فأول أسلم 
يومئذ،عيرهما أمللث، ما واف راه، يإياهما فكونه وبأ، له نرعتط رل يبمحوته 

فوجاالناس فيتلقاق ج^، اش رسول إل وانهللقت، تهإ، فلبثوبين فاستحرت 

المدينة•سوقا ؤ، جل هو 



٢١١محمحثئمحمح 
عليك.اممه توية لتهك يقولون! يالتوبة ليهنئوق فوجآ، 

الناس،حوله جالس . الله رمول فإذا المجد لحالت حتى كعب! قال 
منرجل إئ قام ما وافه وهناف، صافحني حتى حرول، عبيداطه بن ؤللحة فقام 

لطالحة.أنساها ولا غثره، المهاجرين 
يثرمحاوهو ه افه رسول قال . افه رسول عل سلمت فلءأ كعب! قال 

أمنقلمت،! قال! أمك(<ا، ولدتك مند علميك مز يوم خثر ررأبشر المرور! من وجهه 
اطهرسول وكان اطها<. عند من بل ررلأ قال! افه؟ عند من أم اممه رسول يا محيك 

منه.ذلك نعرف وكنا قمر، قطعة كأنه حتى وجهه، استنار ّز إذا 
مالمن أنخير أن توبتي من إن اطه. رسول يا قلمتا! يديه بين جلستا فلمإ 

فإققلت،! فهوحيرللث،<،. ماللث،، لرأمسائا ه! قال افه، رسول ؤإل اطه إل صدقة 
وإنبالصدق، نجال إنإ افص إن افه، رسول يا فقلت،! بخيثر؛ الذي سهمي أملأ، 

أبلاهالملمين من أحدأ أعلم ما فوافه بقيت، ما صدقا إلا أحديث، لا أن توبتي من 
منل،تعمدت ما أبلاق، مما أحن هؤ افه لرسول ذكرت مند الخدين، صدق ل افه 

ضن،.ما افه محففلني أن لأرجو ؤإف كذبا، يومنا إل اممه. لرسول ذللق، ذكرت 
ؤvلآثارث\لثسمٍث آق؛ءالقي كدثات< ؤ رّوله! عل ، ٥١وأنزف 

ئئّمنهن ئيي ذلو>ث، بييغ ماصقاد بند هى آلثنتة سثثاءة ؤ، آئعوه آلم1تث> 
إدا-ثئ ■حننأ آقمثك آفثنت وعد قصثر.؟ رءوف يهز إثم> عقهن ثاب 

أذومن لا آن ثحلوأ عشهزآسهز وصائئ، تصغ يثا آ'لأرض صامت٠ 
أك;انزأكأجا 0 أشَهمألجئآلتحز هنَظ\أ ئزثاث أُ\ف 

[.١١٩— ١١٧]١^١<; ه محآكذد.تيركت> كؤنوا أقة أققوأ 



مننمى ق أعفلم للإسلام هدال أن يعد قط نعمة من عئ الله أنعم ما فواليه 
اممهفان كذبوا، الدين  siiUكا س كدبمه أكون لا أن افه. لرمول صدقي 

سحلمونؤ وتحال نارك فقال لأحد. قال ما شر الوحي أنزل حين كدبوا للذين قال 
وثأويترجهنزبحص إمم همئوأعمم لمرصواعنم إنجم إداأمكثن لآً=قم أش 

ئزصواتبلإثان لمبمرأعمم ثمحفم بحلموذ د=قامأذيزى. -ئزآءبما 
—٦٩^٩٥ه]اضة: مشت 

افهرسول متهم قبل الدين أوكلث، أمر عن اكلاثة أما محلفنا وكنا ت كب قال 
قفىحتى أمرنا الله. رسول وأرجا لهم، واستغفر فايعهم، له، حلفوا ن م. 
مماافه ذكر الذي وليس ه -ننزأ ألمك> آقنتثت ^^١ افه؛ قال فبذللث، فيه. اممه 

إليهواعتذر له، حلف عمن أمرنا ؤإرحاوه إيانا، تحليقه هو وإن،ا الغزو عن حلفنا 
.٠١٠منه« فقبل 

ثيءأكثر وكان الكامل، ؤإسلامه العميق، إيإنه يفلهر ا،لوثرة كب، وبقصة 
أنمن إئ أهم ثيء من ررما قال! توبته. اممه ينزل أن قبل يمويت، أن كعبا ، بجيف

الناس؛1لائ،من فاكون افه. رمول يمويت، أو س الّمح، عل يصل فلا أمويتج، 
ر'،.عؤأه يصل أو متهم أحد يكلمني فلا المنزلة، 

فسهلاءلاويتخذ الرقةا"ا، إل أهله من محرج جعله ما والندم التاثر به بلغ وقد 

(،٢٧٦٩)لم وم(، ٨٦)a/ البخاري ت تبوك غزوة عن كعب نحلف، قمة ل انظر )١( 
(.٠٥٢ رآ/ هثام ابن وسرة (، ٣٩٠، ٣٨٧ر٦/ أحمد الإزم ومني 

)آ(الخاري)؛/ةالأا(.
انظرعنها، يتحر ثم المد، أيام الماء عليها مل ينبواد جانب، إل تكون أرض كل الرقة! )٣( 

(.٦٦٦)أ/اسعجمء ّْا معجم ١١



ئئممحمحمحلخ 
بهيقتم ولكن سلع، إل ر-بع ثم بالهار، الشمس ق اض ويتعبد يالليل، إليه ياوي 
يوصف،لا فرحه فكان توبته، نزلت حتى ؛، JJlIIjداره إل ويأوي صائأ، النهار 

وصف.كل عن يغني القمة ل له وتصويره 
أفردهاولعل فيها، النظر وأنعم تاملها لمن والعبر بالدروس مليئة وقصته 

.تعال~ افه شاء إن مستقل— بكتاب 
•خمسين،سنة توق حيث سنيان أي بن معاوية زمن إل مالك بن كحب عاش 

أحرق بصره ذهب قد ولكن وسبعين، سع ابن وهو وخمينُا'، ثلاث سنة ت وقيل 
عمه"<.

عنه.ورصي تعال اف رحمه 

البلاءءاأعلام وررمحبر (، ٥ ٦ / ١ ) الماد لابن ذهب® س أحبار ل الذهب ارئذرات انظر ( ١ ) 
.(0Y1/Y)

(.٥٢٤»سرأعلأمالبلأء«)آ/)أ(



محكا^مح ٣٠٢

ساضبنأدياس
الخصرةصاحب 

حياضعن uذود ه نفنذر الذي التي أصحاب أحد مع الأن نحن 
لقتلوحل— عز اممه— وفقه مغوارآ، وطالآ كبيرأ، فارمحا العارك ق فكان الإسلام، 

محيأق.كإ الهذل نبتح بن وحالي الحقيق، أي بن سلام هما الكفر، صناديد من اثنن 
حليفاكان قفاعة، إل به ن؛بمنهي الذي أمعد، بن أنيس بن عبدافه هو ذلكم 

لمي؛آ'،والوالقفاعي والحهني الأنصاري له فيقال الأنصار، من ملمة لبني 
مناء حنابن متع بن زيد بن عود مبنت هزيلة من وتزوج المدينة إل قدم وقد 
تأربعة الأولاد من له ، ٠٢٠ه الله رمول وبايعت أسلمت قد وكانت ملمة، بتي 

.وءبداللهُآُ وصمرة، وعمرو، عهلية، 

١٦و«الإصابة«)؛/(، ١٦٧والنهاية")r/ءالبداية انفلر )١( 
(U/A)«_lol_l»^(YX؛'

(.١٦/٤)٣(»الإصابة«)



بنأمد بن مناف عبد اممه الأرقم، ش بن أرقم وبض بينه ه الرسول آحى 
كانالذي وهو قديأ، أملم المخزومي، محزوم بن عمر بن ■مداش بن حندبظ 
هاجربالخيزران. الدار تلك وتعرف الصفا، عند داره ق متخفيا الله رمول( 

عنه(.اممه )رصي بعدهاراّ وما يدرأ وشهد 
منأحد اروكان  I،J_؛لعبداض، عفليمة منقبة الله— يرحمه حجر— ابن وذكر 

ُأأ.الأنصار(( من ملمة بني أصنام يكر 
يومالثانية، العقبة ق الأنصار محموعة صمن عبداممص كان ه اليمح، هاجر د■إا 

الحنةولهم وأولادهم، نساءهم منه يمنعون مما يمنحو0 أن ه الرسول عليهم أحذ 
وأكدورسوله'''؛، اممه يرضي ما عل الني أنيس بن عبداللة بايع اليوم ذللث، ل وقوا، إن 

'؛؛,بدر غزوة شهد لما بفعله مقاله 

:الحقيق أبي بن سلام يقتل أنيس بن عبدالله 
الإسلام،أعداء من لدود عدو لقتل توفيقه عبداممه عل تحال- - اممه فضل من 

اللهوهزم الخندق، شأن انقضى لما ذللئج؛ وقصة الحقيق أي بن سلام اليهودي هو 
همحاذ بن سحي فيهم الرسول فحكم قريفلة، بني عداوة فلهريتج الأحزابط، 

حزبممن حيجر ملك الحقيق أي بن ملام رافع أبو وكان بقتلهم، قفى الذي 
.والإسلأم'ْ؛ للرسول. عداوة الناس أشد ومن ه، النه رسول عل الأحزاب 

ر>اسواوهاةاا)ه/ا؛آذ)ا(

»الإصابة«)أ/ا'ا(.)آر(

لاأخارمللفاكهي)أ/آأمر(.)'آ(انذلر 
»اوداةوالهاية(()ة/'امآا(.)ة(انفلر 

)ه(ا>لرجعاذبق)؛/ةا،(.



افلرسول الحقيق أي بن سلام عداوة الخزرج تداكر الجالس إحدى ول 
منه.والتخاص قتله الأعإل أفضل من أن ورأوا للمسلمان، وه 

منالتخلص ل الني. موافقة عل محصلوا أن الخزرج من نفر واسممللع 
بنكعب من الال<ان عل حعلرا أشد أنه لهم تبين بعدما الحقيق أبي( بن سلام 

فأذنلقتله، بالخروج ه اف رسول فاستاذنوا قبل، قتل الذي اليهودي الأشرف 
وأمرأنيس، بن همداف فيهم نفر خمسة سلمة بني من الخزرج من وحرج ، ٠٠١١٢٠^

.ءنه(ُأُ اف )رصي عتيلتح بن عبداينه النه رسول 
لهمقال برحهم، الناس وراح غرت قد الثمس كاست، حيبمر قدموا ولما 

فاقبلأيحل، لل، للبواب متلطف، منطلق( فإل مكانكم وا احلعتيلئات بن عبداممه 
بهفهتف، الناس لحل وقد حاجته، يقضي كأنه بثوبه تقثع ثم الباب من( دنا حتى( 

الباب،أغلق أن أريد فإل فادخل، تدخل أن تريد كنت، إن عثداغ، يا الثواب! 
الناسدخل، إذا حتى الحارس، يراقب قريا وكمن، الناس، ْع عداه ولحل، 

عثدافمص الليل، حاء ولما ،، وانصرفكوة 3، الحصن مفتاح ووصع الباب أغلق 
داروأتوا الدخول إل فمارعوا أصحابه إل وأشار الحصن،، باب وفتح ءتيلئ، ابن 
أبي(ابن، افه ■عرو وكان أهله، عل أغلقوه إلا الدار 3، بابا يدعوا ول الحقيؤ(، أبي( ابن، 

إليهمفخرجت، فاستأذنوا، بابه عل قاموا حتى( إليها فأسندوا له علمية 3، الحقيق، 
أنتم؟من، فقالت،! امرأته 

الثرة؟نلتمس العرب _، أناس قالوا! 

;٥٦)Y/ررتارخالأممااالبدايةوالهاة«)؛/ما'*اا(،و )١( 
والملوكا،)آ/خ*أ(.الأمم تاريخ ار )آ(انذلر 



ثوثسمح\بؤ
عله.فادخلوا صاحبكم ذاكم : قاك 

فراشهعل وهو الخمح واتدره أنمهم عل الباب أغلقوا عليه دخلوا ولما 
الرحلجعل صاحت فلعا عليهم، الخمن أهل لتنبه امرأته فصرخت بسيوفهم 

والولدانالنساء قتل عن الله. رسول يي يذكر ثم سيفه عليها يربع متهم 
را'.يد0 فيكف 

بأسيافناصربنا٠ ارفلعا الحقيق! \ي بن سلام عن محدثا عتيلثا بن عثاسالله يقول 
قتلني،قطني يقول! وهو أنقده حتى بهلنه ق بسيفه أنيس بن عثدالله عليه تحامل 

'•٢٠حي أي• 
فاصيثتايصره، لضعف، الدرجة من عتيلث، بن عبدائه وقع الحادثة هذه وق 

رجعوايئسوا فلعا يطلبونهم، خرجوا الذين التهود حذر مرعبن وانهللقوا رجله، 
بينهمتساءلوا وهنا الحصن، عن بعيدا كمنوا قد الملمون وكان حمومم، إل 

مات؟قد اتله عدو أن نعلم أن لنا ، كيففقالوا! 
رافعأن امرأة سمع الماس ق دخل إذا حتى وانهللق أنيس بن عبدالله وقام 

علألذ كلمة سمعت، رافعا قال! عغليأ، فرحا ففرح؛ذللئ، ، حوي ؤإله فامحل تقول! 
صاحبهماحتملوا ثم الله، عدو بمقتل أصحابه وأخر رجع ثم ، منهارا نفسي 

بحمىوؤ، '، ٢٠الحقيق }٧ ابن بمقتل وبئروه المدينة، ق ه النه رسول عل وقدموا 
فجئناْأميافكما، ررهاتوا ! الله. رسول فقال قتله، ق عنده فاختلفنا الروايات! 

٠٠ و)٦/ ( ١٣٤(ورا/  ٦٨)؛/ ٦ه(،ور>الإصاة« )Y/ ا>-ارخالأمموالترك،، انفر )١( 
(.٥٧)Y/ والترك،، الأمم و»-اريح (،  ١٣٧)؛/ واكهاية،، #البداية انظر )٢( 
(.٥٧والملوك،،)Y/ الأمم را-ارخ و (،  ١٣٨)ة/ والمهابة،، "المداية )٣( 



ٍئئم

٠".قله(ا ارهذا أنيس: بن عبدالله لش فقال إليها، فنغلر 7را فجثناه 
مرورأتمبتهجآ ذلك يذكر عنه( اممه ثات)رصي بن حنان قام وهنا 

الأنرفابن يا وأنمك الحقيق ابن يا م لاقيتهة مابعر دف 
رقمغرين عق كاسد آ مرحيكم إلاف الحقالبيضي بيرون 
ذثمضيض اببحفقوكم فم بلادكمحل ق وكم أنحتى 

ربتب"'أملخل ستفرن نهم كن لممرديصرين ٌت-
:لزام أسيربن ومقتل أنيس بن عبدالله 
بنأسثر وجعلوا أمرهم الهود أحمع الحمق أب بن ملام رافع أن مقتل بعد 

لمن.الملغزوة جديدة طريقة ق يفكر فجعل عليهم، ملكا رزام 
رواحةبن عبدالله فبعث رزام، بن أسير عليه عزم ما هؤ الل رسول وبغ 

أنيس.بن عبداممه معه وكان أسير، إل راكبا ثلاثين ق عنه( اثنه )رصي 
آمنونإنا أسير! إل فأرملنا خيير قدمنا حتى خرجنا أنيس! بن عبداممه قال! 

له؟جثنا ما عليك فتعرض نأتيك حتى 
منكم؟ذلك ول نعم. قال! 
نعم.قلنا! 

فيستعماإكإليه نحرج أن إليك بعثا ه الله رسول إن فقلنا! عليه فدخلنا 
وقالوا!الخروج ق فخالفوه اليهود وشاور ذللث، ل فهلمع إليك، ومحن خيير عل 

إسرائيل!بتي من رجلا يستعمل محمد كان ما 
الهرب.مللنا قد بل فقال! 

درجته.عل أقف ول؛ ( ١٧٥/ )١ ارالتمهيدلإ ل الير عبد ابن ذكره ( ز١ 
خبير.من أميال ستة بعد عل مرصع ( ٢) 



ظجشءٍ_ء^ً_ً_ءءءً=ثث
فسرناالسلمين، من رديف رجل كل مع اليهود من رجلا ثلاثون معه فخرج 

فيه.الندامة عرفنا حتى أمبر ندم  ٠١٠ثبار افرءرة كنا إذا حتى 
فقلت!بعثري فدفعت له، ففطنت ستفي إل وأهوى أنيس؛ بن عبداممه قال 

فغمزتسيفي فتناول بمنع، ما لأنظر منه فدنوت تناومت ثم الله! عدو أي ءاJرأ 
بعثريعن فنزلتا أحد، ينزل فلم بنا؟ فيوق ينزل رجل من هل وقلمتات بعين 

وأندرت١'،الرحل مؤخرة فقتلعت ياليف فضربته أسر انفرد حتى بالقوم فسمت 
فضربني؛، نوحهل١٣من غرقى يده ول يعره عن ومقهل وساقه فخذه عامة 

اض.رسول إل أقبلنا ثم أحد، لمين الممن بمب ولر مأمو٠^١؛،، شجة فثجني 
مننتحسب الثنية إل بتا ارتمشوا قال! إذ أصحابه محدث اينه رسول فبينا 

أصحابنا،سرعان هم فإذا الثنية عل أشرفوا فلما معه، فخرجوا ، حبمرأ(( أصحابنا 
ررنجاكمفقال؛ الحديث، فحلثناه إليه وانتهينا أصحابه، إل اض. رسول فجلس 

.٠٠٠الثلادن« القوم من 1ش 
بعدنقح فلم سجتي ق فنفث ه الّكا إل فدنوت أنيس• بن عثدالله قال 

•٠٦٧ودعا وجهي عل ومح مل، العفلم كان وقد توذف ولر اليوم ذلك 

حير.من أميال ستة بعد عل موضع ( )١ 
._(Y)

الحبال.مجر من نؤع والشوحهل! الرأس، معوجة عضا هي )٣( 
)أ(أيدوتأمالرأس.

)0(»الط؛قاتاممرى(ا)أ/أأ،(.

٢(.١ ٩ )ه/ والمهابة" البداية » اظر )٦( 



٣٠٨

:نبيح ابن يقتل أنيص بن عبدالنه 
محمعالهدل نبيح بن سفيان بن خالد أن الدية ق وهو اممه. رسول بلغ 
اجتمعوقد أونخااةُآ*. عرتة يمي مكان ق ينزل وهو ه، الله لرسول الخمؤع 

وكانوالرقة، العلمع حمعهم ممن وغرهم هزيل من الناس من ير عدد حوله 
والفجور.الفسق حياة يعيثون سفيان بن خالد قوم هع هؤلاء 

وانفمتالقبائل تبددت الباغي هدا عل قفى إذا أنه ء اض رسول رأى 
أناأتيس! بن عثداف فقال تبح؛،، ين بخالد ل ررمن س؛ فقال حوله، س الخمؤع 

بعثكوالخى اينه، رسول يا قالت هيته،ا، رأيته ررإذا قال؛ ل، انعته الله، رسول يا 
قبلفلقيه عرتة حبال وصل حتى أنيس بن عبدالله فخرج ممل، شيئا هبتا ما بالحق 

حنفعرفت( رأيته، حن منه ^۶٦!، رحلا فلقيتا عبدالله! قال الشمس، تغبجا أن 
هلحاجة، باغي فقلتا؛ الرجل؟ من ل؛ فقال الله• رسول قال ما أنه منه قربت 

خفيفتن،ركعتن الحصر فصايتا أثره، ق فرحت، فالحق، نحم، قال؛ مبثت؟ من 
ساض رسول فأنبته خرجتؤ نم يف، يالفضريته لهقته نم يراق، أن وأسقئتح 

-بمدهرانحصر فقال؛ محصرة ه الله رسول فاءهلاْ كعّتا، بن محمد فقال خثرته، فا 

. ٠٣٠ر'، المنحصرون١١ القيامة يوم الناس وأقل القيامة يوم تلقاف حتى 
سفيان!ين خالد قتاله ل أنيس ين ءثل.اهو4 وقال 

ددتعحبب، كل فتري وائح نه وحولكالحوار ثور ابن تركت 

)ا(ارجعاوض.
وانظرالعصا، والحمرة؛ (، ٢٠٤)ا*/ الزوائد،، *محمح مامحن، ورجاله الطراف رواه )٢( 

٥(.٠ )؟/ الكرى،، و»الهلبقاُت، (، ٧٧الثيباو)؛/عاصم أب لأبن والمثاف،، »الآحاد 
علالعصا.انكثون اسرون: )٣( 



٣٠٩

هوحلفخاشي والظعن ه تناولت
هلكندارعين الام لئعجوم 

هراميعجم يف، واله لأنول 
قدرهالدهر مزل ب الدي ابن أنا 

ماحيبقربة حدها ه لوقلت 

افربكالني ه—م إذا وكث 

المهندد الحدياء ممن أبيقس ب
متوقدملهب من غمى هاب م

نمددغر ارمي فيس أنابن ا أن
يمزنغر دار الاء فنرحيب 

محمدالني ن ديعل حفيف 
'دُوباليان ياللمه إليمثت 

منها؛بأبيات فرثاه عظيا، حرنا فراقه عل عبداممه حزن الرسول توق ولما 
حامعة للبليل حليوحهلس، وارع ااقواعارتني يل لاول تط

محمداإلينا اعي الننعى غداة 
اقتلتهمى قتل ا ميترد و فل

u_هاسك عل أثني لا فآليث، 
ومتعه علياك بي ولكنن

همحيلبن النيثثالقه قث0ضراا د وق
ابأمرنيقوم من عرى نليت ا في

همرئس نن مرهط ة ثلاث

السامعا منهستلث، التي وتاإكا 
عدافوت المدع يلا ه ولكن
ارغومببر أوق ا ماس الممن 

عراحالله إل إل ميبته م
والت—اعالرزى بيبت أصاد وع

ينازع؟ام إممن قريش ف وهل 
'انع"صوافه ر الأمذا هة أزم

والحملالخهاد حطوات يتاع وممر الشام إل أنيس بن عبدافه ذهب وقد 
شهرمسثرة إليه رحل ه عبداطه بن جابر أن بمصر أحواله أعجب وس للأملأم، 

وصاحبهالقصاص ق حديث بلغني ه؛ قال القصاص. ق حديثا منه لسمع 
ءبدالأه'م.فذكر مهر مسثرة إليه فرحلت بمصر 

رراواوايةواوهاية(ا)أ/اةا(.)ا(
(.٩٢الكرى،،)Y/#الطبقات )٢( 
#الإصابةا،)إ/أ"ا(.)٣( 



حث
موته،بقرب أنيس بن عبداض أحس الشامُاُ ول وحمتن أربع سنة ول 
يدفنواأن وأوصاهم أهله، ودعا هؤ.' اش رسول، إياها أعطاه التي العصا فتحسس 

ثمكفنه ق فصئت،  ١٢٠أمر مات إذا حتى تزل رافلمم كثير: ان قال العصا، تلك معه 
حمعآا،"٠.ذقنا 

٠٠٠

الأبق.)ا(اظرالرجع 
الأولياء٠١وررحالية (، ٢٠٨)y/والمالوكاا الأمم وءاتاريخ (، ١ ٤ ٠ والهاية؛؛)؛/ راالبداية )٢( 

)آ/ه(.



٣١١

٥^^

الحديثكبيرحافظ 

هور،مءل م^لصحاي ، الدوميغ حر ص بن عيدالرحمن واممه هريره و ي١ 

.٠٢'محع سنة أسلم 
عنها،ينتقل ول؛ اليي.، عمر طول واستوطنها الصعة مكن من أشهر كان 

أحدوكان الطارقن"،. من نزلها ومن من الصفة سكن من عريف، وكان 
بهأفضى حتى الشديد الفقر عل صر اإّك؛ا.، رٌن ف والماكتن الفقراء أعلام 

هالله رسول من العلم تحميل من الإكثار إل 
رأيتنيارلقد عليه! فيصر يلقاه كان الدي الحؤع مدة عن متحدى ههغ قال 

(.٤٣)ا/ لادهى القراءالىار« وررب (  ١٣٧٦)ا/ الأوبء(( انظر»حاوة ( ١ ) 
القراءالكِارا،)ا/أ؛(.)آ(»معرفة 

(.٣٧٦الأونءء)ا/#حلة )٣( 



ع؛جؤ؛ثئئ 
الجوع،إلا بيا وما جنون، به ت فقول المار فيمر الجؤع من والحجر المنثر بتن فيا أحر 
وأثدالخؤع، من الأرصن عل بكبدي أعتمد كنت لفد هو، إلا إله لا الذي وافه 

أنإلا ب وما منه -٦١ أعلم وأنا الأية أحدهم أستقريء ولقد بطتي، عل الحجر 
.٠١٠شيتآ فيعلعمني منزله إل تتبعني ي

لوكانت أهل، غنم أرعى كنت ت قال ه ينفهو ذكره بب لهريرة أيا م، 
معي-؛ا ذهبت النهار كان وإذا شجره، ق Jالاليل أصعها فكنت، صغثرة، هرة 

 ،^lJهريرُْأُ أبا فكنوق -٦١ ؛.
الثنيتينُم".أفرق صفرتمن، ذا النكبين بين ما بعيد آدم، كان أنه وصفه ل وذكر 

العفلمىأمنيته نال أن وأسعده ه، الني ءهلف_، من لفيه ما هريرة أبا أسعد وقد 
منه.وتعلمه س، الشي جوار إل عيثه وهي 

ذللئ،سعادته، صفو عليه ويحكر سديدأ، حزنا محزنه كان واحدآ أمرأ لكن 
إلدعاها فقد ورسوله، بافه نومن أن ورفضها الشرك، عل أمه بقاء هو الأمر 

الاصتجاة.ترفص فكانت، مرارأ، الإسلام 
كليناشدها فأخذ منها، ييأس ولر اطه، إل دعائها عن هريرة أبو يكف، ول؛ 

قكلاما فأسمحته الأيام، س يوم ق منه واغتاءلتإ ورسوله، باطه توس أن يوم 
الخزن،أشد أمه س يدر لليي هريرة أبو وحزن واللام، الصلاة عليه النبي 
علوحنى افه، من بأس يميها أن والدته عل وحثي عظءأ، هما ذلك من وحمل 

محيفلم أمره ق وفكر والدته، أذى س . المح، ُال، فنا ّببا يكون أن ه نف

اذوال،اةرخ/أ'الدابة )١( 

٤(.٢ ٦ الإصابة)U/ ل ك،ا إسناده حجر ابن وحن الترمذي أحرجه )٢( 
(.٤٣٤"الإصابة")؟/)٣(انظر 



٣١٣

السر.الأمر هدا 3، مسعفا افه. رمول سوى ~ افه بحد —
تبللودموعه مجده عليه ودخل اش رمحول إل هريرة أبو امحميع 

فاحاب!هريرة؟اء، أبا للش راما ه.' الّكا وبادره وجلس، وملم ولحيته، وجهه 
اليوميعوما ؤإل عئ، تأبى فكانت الإسلام إل أمي دعوت إل الله، رمول )يا 

هريرة(.أبي( أم حدي أن الله فايغ أكره، ما فٍائ، فاممعتتي 
.٠١٠هريرْا؛ أب أم اهد اللهم  ١١وقال! يديه فرغ لطله، الله. رمول وأجابه 
وقتبعد وحرج تمون :بما واستشر الني.، بدعوة هريرة أبو وفرح 

لىما ومرعان ١ المباركة. الدعوة بتلك أمه يبشر أن يريد الّ؛ي، عند ْن قمر 
تقولأمه، ؤ، هريرة أبا الصالح عبده الله أكرم ما وسرعان ^^، نبيه دعوة تعال الله 

ثمالماء، حصحصة وسمعت، محاق البابا فإذا عدوأ فخرجت، ١١الروايات،! إحدى 
وأنافرحعت، اممص رسول محمدأ وأن ارلس إلا إله لا أن أشهد فقالت،؛ الباب، فتحت، 

٠٢٠الفرحءر من أبكي 
وأدركقواده، عن انجاب ف عظيأ هما أن أمه إسلام بعد هريرة أبو وسعر 

ليفهمالله. لرسول وبصره وسمعه قلبه تفرخ عن يعوقه شء أمامه يثق ل؛ أنه 
العلم.من فاته ما وليدرك فهأتاما، الإسلام 
وروايةللحدبإ حفظا الصحابة أكثر فكان .، الي، صحبة أبوهريرة لرم وقد 

ثلاث،ائةعل الشيخان اتفؤ( حديثا، وسثعين( وأربعة وJلأئإJة ، آلافخمسة روى له، 
'،٢٠حديثا وتعس، بثإنية لم ومحديثا، وتعس( بثلاثة البخاري وانفرد وعشرين، وستة 

٠النووي بثرح ٥( ٢ / ١ لم،ا)٦ مررصحيح ل وهو (، ٥٩٣/النبلاءلا)Y أعلام سر  ١١)١( 
(.٤٣٥ررالإصابةا()لأ/)أ(
(.٦٣٢)Y/ البلأء٠ أعلام ررسر )٣( 



ru مح؛غمحمحإج
'.١٠دهره ق الحديث روى من أحفظ أبوهريرة ت يقول الشافعي وكان 

الشاغلشغله كان ستة، خمّين ص قريبا افه رسول بعد هريرة أبو عاش 
هاض رسول عن حفظه با ونحيبهم دبهم، ل وتفقهيهم الاس، تعليم فيها 

وفاته.وبعد ه البى حياة ق الأصحاب باقي عن حفظه وبإ الصحبة، صني خلال 
وك.العلم( بحق)المحابير فكان آخر، عملا الحمل هدا عل يوثر كن يإ 

قالإسلام وأئمة الثا؛عان أعلام تادميده من فكان الماس، من عقليا جلا علم 
الأول.القرن من اكاف الصف 
لزمفقد المعليم، عل حرصه من بأقل المعلم عل هريرة أبي( حرص يكن ول؛ 

وأخل،فقههم، عنهم فأخذ الصحابة، كثار من وغره ه عمر المؤمنين( أمثر 
تقدم.كعبكا بن( أبي( من، القرآن، 
وتقواه:عبادته 

لهأخرى ميزة فهناك الحليل، الصحاب لهذا الك؛رى الميزة هو الحالم كان كن 
الaلاعة،ل والاجتهاد وجل عز ايثه تقوى هي الميزة نالك، سابقتها، عن أ؛ل،آ تقل لا 

الحميدة.بالمرة والجمل الحنة، والخلق؛الأخلاق( 
الاستغفارممر جود، والالركؤع محلويل اله.جل،، ممر العبادة، ممر كان 

أيامالوق( إل عمر هووابن يخرج وكان أواها.. أوابا الدعاء، عريض والمسبح، 
الماس؛تكث،رهما.ؤيكر يكزان الحجة ذى( س الأول الحشر 

فكانسبعا هريرة أبا تضيقت قالت الأل عثإن أب عن صحيح ند بنتح وثب
أثلاثا؛".الليل مون يقوخادمه هووامرأته 

(.٤٣٣را(»الإصابة«رما/
ااالإصاة«)ما/أةإ(.)آ؛(



ثتل^^^؛٤ 
ألفعشرة اثنتي يوم كل يسبح كان أنه صحيح ند بكذلك عنه وثبت 

٠ددّوخ بعير ا ■ يهول يتجه، 

)لاؤيقول! حإ أصحابه ويوصي الفجر، ستة بركعتي الإتيان ق محتهد وكان 
.الخيل("، >مم ولو الفجر ركض تدع 

ولبسيديه، بان المال وكثر عنه( الله )رصي هريرة أبير عل الدنيا أقبلت، وحين 
متعللعا-يا زاهدأ كان بل إليها، ينصرف، ولر الدنيا، تفتنه ل؛ أحواله، وتحنن، الخز، 

الهديان.الراشدين وخلفائه الله رسول مج ينهج الأجرة، إل 
وزينتها،يئهواما ، يتخفالدنيا، إل متطلع غر الأجرة، إل يرنو ©هغ عاش 

عمله؛،'.عل وسيحاسبه ربه، يدي بان وسيقف، قرْ، ق سيسأل أنه داثأ ويذكر 
صرة''أبي مناقب من 

أصحابمن ما انفرد وفضائل ومناقسا خصائص هريرة لأي احتهع>1ا 
اللهرسول قال قال! هريرة أبا أن لم ومالبخاري رواه ما فمنها؛ ج^، محمد 

محمعثم مقالض، جح أقمي حتى ثوبه أحل يسط لن ررإنه يوما• تحدثه ديثا حل 
أقول((.ما وعى إلا ثوبه إليه 

منتط نفإ صدري، إل جمتها مقالته، قفي إدا حتى علخ، يمرة هلسا فب

ُُُ.ئيء من تلملثا ه اممه رسول مقالة 

•اثابق المرجع )١( 
(.٤٩)آ/ مصفه ي شبة ابن أخرجه )٢( 
دولة.عل محمد النجيب؛ النبوة تلميذ هريرة أبو )٣( 

برقمالمحابة فضائل ل لم وم(، ٤٧٢٠)برقم الثيؤع كاب ق البخاري أحرجه ( ٤ ) 
(؛١٣٨ / الحلية)١ ل وأبونعيم (،  ٤٣٨امرى)٣; ^، ١١ق والماش (، ٢٤٩٢)



rn مح؛قمحمحأإغ
منهريرة أبر أكثر يقولون؛ الماس ررإن قال؛ ه هريرة أبت( عن الأعرج وعن 
إلؤ قرأت ثم حديثا، حدنت، ما وحل عز اف كتاب ق آيتان لولا ووافه الحديث. 

ؤئأوكلفيبلع! حتى [ ١٥٩؛؛]١١٨ه وألهدئ ألتيثت من مآآزلنا بقمرل ؛؛ ١^٠٢
منإحواسا إن أئرهما: عل يقول ثم ا، ١ ٦ • ]الغرة: ه الييئز ألواب وأثا عنجم أنوب 

يشغلهمكان الأنصار من إحواننا وإن يالأمواق، الصفق يشغلهم كان الهاجرين 
مافسمع طته، نع عل هؤ اف رسول يلزم هريرة أبو وكان أموالهم، ق العمل 

.٠١١ثيفغلون(( لا ما ومحفظ يمعون، لا 

علزدت قد يومئد وأنا بخسبمر، ه اممه ورسول ررثدمن، هريرة! أبو وقال 
وأغزووأخدمه، اته، نبيوت ق معه وأدور مات، حتى معه فاقمن، الثلانن، 

بصحأته،قوم مشتي وافه— — وقد بحديثه، الماس أعلم فكنت وأحج، معه، 
وعل،وعثإن، عمر، ت منهم حديثه، عن فيالونتي له، لزومي يعرفون فكانوا 

.٠٢٠بالمدية،( كان حدث كل عل نحفى لا وافه ولا والزبثر، وطالحة، 

)رضىاسس(:هؤيرة أبي وفاة 
قبلإليه يقبضه أن تحال اطه يدعو وجعل بدنوأجله، ونعر هريرة أبو مرض 

الدنيا.سيفارق وأنه الموت، مرض أنه وأيقن صحته، وساءت تين، السن 
وحافنلالزمان ذللث، ق الإسلام عز\( كبير أن ه الرسول مدينة ق وشاع 

١قاهريرة— أبا ~ الصحابة   J منزلهعل الماس وأقبل الموت، عل وأشرف، مرض
المدينة،أهل من طائفة عليه ودحالت، مكان، كل س علميه وتقاطروا يعودونه، 

سم(()يممة(،وااخمةالأوبء«)ا/بمص.
(.٤٤١)U/ و»الإصاة« (، ١٠٨والهاة«)A/ ارالبدابة انفلر )٢( 



rw

ماأحدهم! له وقال نفوسهم، لبكائه ورت البكاء، أجهش نم وجوههم، ق فنظر 
سفري،بعد عل ولكن هده، دنياكم عل أبكي لأهما فأجابه! ؟ هريرة أبا يا يبكيلئ، 

أيتهاأدري فلا نار، أو جنة عل ومهبطه صعود، ق أملم، وأف زادي، وغلة 
نجا؛؛يوم 

يعوده،هريرة \لي عل الحكم بن مروان ودخل الأخثر، اليوم صاح وجاء 
لقاءك،أمحب، إف ؛ ٠٠٧١١١فقال! هريرة؛،، أبا يا اف ررشفاك له! يقول عليه وأقبل 
ضتوؤهريرةُه، أبو مات حتى الوق ومهل مروان بالخر فا لقاتيااُ"، فأحب 
حياةليتقبل الفانية الحياة هذه هريرة أبو وولع الكريم، بارئها إل ا.لطمثنة الروح 
اف.بإذن هانئة خالدة 

تسعةعام أحداث أبرز من كان حدثا عريض ؛خْل التارخ سجل وهكذا 
هريرةأبو الجس_،، وتلميده س الله رصول صاحبا مات حبنا للهجرة، وخم؛ن 
الماسوبكاه الأعال، وصالح والحثالة بالحالم حافلة حياة يحد اليال، اليومي 

كثيرأ.حزنا عليه وحزنوا حميعا. 
وأرصاه.عنه الله رصي 

ارحاايةالأوبءا()ا/*اا/'ا(.»سمأعلأمالملأء(ا)آ/ه!>ا"(،و )١( 
أعلأمالملأءاا)أ/هآ1(.سر  ١١)٢( 
ااالطقاتالكرىاا)ث/ا،م(.)٣( 



٣١٨

ه
I k

اسا1ةبنزود
حيهوابن ه الله رسول جب 

الدينه اش نبي صحب من الرزين والعياء الأبطال أحل زيد بن أسامة 
ممرة،فقائله الإسلام. تاريخ صفحات أنمر وحكمتهم بجهادهم سطروا 
دولةمهاحمة ق العالية أوالقدوة الأول فهوالرائد فريدة، ومزاياه متعددة، ومناقبه 

وهمفرس، ألف فيهم آلاف،، الثلاثة يتجاوز لا صغر بجيش العظمى الرومان 
والأنهار.المهاجرين من نخبة 

علعالية، وعزة سامقة، أمحادأ تبز أن لها اف قدر أمة ق رحل بحق فهو 
الحرب،أثناء ون، والملوك، ثرة الق والاستقامة والتقوى الفضيلة أساس 

اممه،كلمة ؤإعلأء الناس، ة عفين. تصحح هو واحد، لأمر إلا لثيء لا واللام، 
يفعلونفيإ تعال اغ عبودية معنى وتحسمي ومحاسنه، الإسلام خصانمى وإبراز 

أماممحكمتها ق ماثلون لها، واردون بد لا حتمية غاية ؤإل يستهدفون، وفي،ا 
الصالح؛نء''؛الأبرار ومكافأة الظلو٠ين لإنصاف القهار العادل الحاكم 

النحيل.ومحبة دب ه، اض رصول حث، زيد ين ارأسامة 



٣١٩

مولحارثة بن زيد أبوه الهجرة. قبل التاسعة الستة ق زيد بن أسامة ولد 
الخبثيةُأ'.بركة هي وأمه وغلامه، ه اف رمول 

ابنهأنه عل ه الخم، ْع عاش إسلاما، الناس أول، من )زيد( أبوه وكان 
بمكة.أسامة له وولت. بالتبز، 

الإسلامإلا يعرف ولر صغره، مند بالإسلام فآمن . الخم، بتت ل ترعرع 
أنهعل وتربى وسلوكا، وعماد عقيدة الإسلام بغم يدن ول؛ تعال، لنه خالصا دينا 

أبيهمع وهاجر -با، آمن التي عقيدته ميل ق ميء بكل يضحي للإسلام، جندى 
محبه. اف رسول، وكان القرآف، والتنزيل الوحي أجواء ل وتقلب المدينة، إل 

أهاإهُاُ.كبعض عنده وكان سديدآ، حثا 
ثإنسنة الشام أرض من بمؤتة عتهإ افه رصي حارثة بن زيد والده استشهد 

الروم،صد الغزوة تللث، جيش أمر وهو وخمسين، خمس ابن وهو الهجرة، من 
حارثة،بن زيد الناس ررأمير ه•' اممه رسول وقال مقاتل، آلاف، ثلاثة من والكون 

رم.رواحة(( بن فعبداللة لتل فان طاو_،، أبير بن فجعفر لتل فان 
استشهادبعد ثم حارثة، بن زيد إل ودفعه أبيض، لواء ه الله رسول لهم وعقد 

ففتحاللواء، فاحد الوليد، بن خالد عل الناس اصطلح الشجعان، الثلاثة القادة 
يديل بقى وما أسياف، تسعة مؤتة يوم يدي ل اندفنا خالد؛ وقال عليهم. الله 
.يإنيةر" صفحة إلا 

(.٥٣١»الإصاة،)يم )ا(

(.٣٩٢)Y/ ابن -ارخ »ترذب )٢( 
رواْاوخارى.)٣( 

(.٨١٦أخمد)؟/للإمام ارفضاولاك..حاةا، اااودايةوالهايةاا)أ/بمأآ(،و )٤( 



محمحمح؛قحمن 
.٠١١٠قتلا،فتهم أثخوا أنم عل دليل اروهذا ممر: ابن قال 

أنللروم يختل المسلمين، صفوف تنفليم ق انقلابا خالد أحدث وهكذا 
جندهفأمر خالد، مهاحمة عن فتقاعوا س المى عند من حاء قد ممرآ مددأ 

حتىتإالانسحاب.وتربالءا.و، خلهورهم، بالارا-حْعحماية 
النسيجآ وزيد المكي العميق؛؛ن والقدير المتبادل الخب نج وهكذا 

ومريالمى. بحب زيد حفلي فقد ومداه، لحمته لأ؛د تبل ولا عراه، تنفصم 
وأصبحأمحامة، كبده: وفلذة ولده إل محواه بكل وامتد ولحمه، دمه ل الحب هدا 
الخالد،للبا خالدين ورمزين راثمن، مثلن الحب وابن الجب وابمه زيد 

الصافية.المخلصة والعاءلفة 

الله،سبيل ق رخيصة ه نفالولد أو الوالد يبع أن بعيثي المتغرب من فهل 
وكيارعمر بامره ياتمر حهر لقيادة اري~ ّكإ الابن" ومتصدر الألب، تهل• ف

هذاأكان سواء المؤمن، غاية هو الله سبيل ق الويتح جعل الإسلام إنه الصحابة؟ 
ملءق للشيهلان محال لا حنثا يرأس أوصغثرأ صغثر، قيادة ظل ل ممرأ الموس 

ي

والي3ئرةُأ'االتالهل وحب والكبمر، وانمبمب، والوسواس، بالهوى، صاحبه قلب 

الكرامالصحّيح بين س وانفرد فريدة، ثخمية ؛مقومامحنح امة أستمتز ولقد 
يتمتعكان لأنه . الك، بقلب لصيقح بقرب وحظي ه، الرسول س زائد بحب 

الكثير،والحياء الحم والأدب والحكمة والذكاء والفهلنة بالنباهة منه جداثة عل 
قؤيعيش ظله، ق و>خرءرع بيته، ق يشأ ق^، النبي عند مكثما يكون أن بوأه تما 

)ا(الرجعانبق.
النحيل.وهبه د• زيد؛ا بن ®أمامة )٢( 



٣٢١

بعضق له ومتثارآ الني عند عالية منزلة ذا نمار كفه، ل ؤيري رعايته، 
الإسلاممباديء من مبدأ النفاعة تمس ب إذا القضايا يعص ق وشفيعا الأمور، 
اممرى.

قعديدة مرات وراءه يريقه كان أنه لأسامة ه النهم، حب ٌن كان وقد 
وأردفقهليفة، عليه حمار عل ركب، اممه رسول إن أمسامة• قال الفر• أثناء 

يوممكة ه التي ولحل بدر، وقعة قل همادة بن معد يحول وهو أسامة وراءه 
وأفاضوأسامة، بلال مع ودخلها الكعبة، قلل ق فاناخ أسامة، ورديفه الفتح 
رديفهُأ'.وأسامة عرفات من الهم، 

إلالأومح، ا؛قين المن كونه ءنها الله )رصي زيد بن أسامة نمائل ومن 
دليلوهذا إسلاما، الناس أول كان الذي زيد كابيه وهجرة، عقيدة الإسلام، 

العقل.ورجاحة ؤإصابة الفهلرة، سلامة عل واصح 
أسامةله وولد إسلاما، الناس أول كان زيدأ أيام إن الحلم• أهل بعض قال 

بغثره.يدن وإ ف، الإسلام إلا يعرف إ أدرك، حتى ونشأ بمكة، 
به،متدى مثلا والزهد والعبادة والطاعة التقوى ل عنه( اف )رصي وكان 

الليلل والتهجد الصوم ثواب بعظم وأحس فملكه، بالعبادة الحنة طريق عرف 
الحياةنعيم بأن أحس ككا وقام، الليل جوف 3، نحل المنام، لدة وهجر نمام، 

وعلمالثال، عل وعكف الأول، عن فعزف خالد، دائم الأخرة ونعيم موقوت، 
والزينة،اللباس بزخارف يابه فلم وفناء زوال إل فهي طالت، مهإ الدنيا أن 

وأيقنطريقهم، فالتزم الصالخن، مزايا وأدرك عقابه، ومحثي ربه ءذ-اب وخاف، 

(.٢٠٧)م/ أحمدا؛ ند رامو ٨(، ١ )a/ الفتح؛، ْع ااالبخارى~ ,١( 



ج؛جؤ؛ ١٠٢٢٠
الله.محبيل ق الوت راجيا وقاتل فجاهد اش، ميل ق الخهاد عظمة 

للجهادوتوثبه الحريير، إءداد0 النبوة بيت ل امة أستربية ثإر أنضج من فكان 
لالثاقب وفكره مهابة، دون وكبرأ صضرآ العدو للماء وتهللعه اف، بيل سل 

وادخارممكن، جهد بأقل المكانيّ، أفضل وإحراز الوزر، الحرير للنصر التخقلمل 
الديرالعدوالماكر، من المحاكس الفعل ردود من ينتظر لما والمائية المعنوية الطاقايتؤ 

منيستهدف، لا كإ ، Sl_vوالهمجية الوحشية أو والعنف، وة القغر يعرف، لا 
القيمباحترام ينالون الدين المساامان قهر أو المادية، الغنيمة غر حروبه 

العالية"'.والمبادمحرء الإسلامية، 

الؤوم:لقتال الإسلام جيش يقود نيئ بن، أسامة 

غزوةبعد الإسلام وحدود السالم،ن عل اءتداءاتإ_م تابعوا قد الروم كان 
اشرصي حارثة( بن )زيد امة أسوالد فيها قتل والتي الهجرة، من ثان نة سمؤتة 

السنةؤ، يزيدون أو ألفج مائة ؤر النبي حجها الي الودلع حجة قبحي عنها• 
واللامالصلاة علميه جهز عثر، الحادية السنة من وصفر المحرم وبعد الحاشرة، 

قيل!العشرين، دون عمره وكان زيد، بن أمامة قائده وجعل الشام، إل، جيشا 
منة"'.عثرة ثائر ابن وهو وقيل! سنة، عثرة تع ابن وهو 

افرسول، اشتكى الشام، لغزو الناس ويتأهمح يتجهز، الحيثر كان وبينا 
سمنةالأول، ربح من حلون ليال، لعشر بت، اليوم ؤ، والمرض المدلع علميه واشتد 
النهرسول، حال، لمعرفة انتذلارأ الحيثي، ّثر ، فتوقفللهجرة، عثرة إحدؤر 

الزحيل.وهبة د.  ٠٠زيد بن امة ااأّ)١( 
٢(.٠ ٨ ١/ ) حجر لأبن ، التهدي-،ااترذي_خ ٠١)٢( 



وفيهمس اممه رمول يودعون أسامة، مع مسخرجون الذين الملمون وجاء 
ا؛أسامة يعث راأنفاJوا يقول! هؤ الله ورسول عنه(، الله )رصي الخطاب بن عمر 

أمحامةُأُ.بعث شأن ق متحدث حدثه كلما مقالته النص ويؤكد 
اممهورمول الأحد، يوم أسامة ونزل الأحد، ليلة العكر إل الناس عاد ثم 

وعينا0الله رسول عل ولحل فيه"ُ، ليوم الذي الثوم وهو مغمور، ثقيل 
اللهورسول ءقباه~ امة، أسعليه ف2؛لأءلا ، حوله والنساء العباص وعندْ مملان، 

أسامة.عل ياء-ؤيصهإ الإل يديه يرفع فجعل يتكلم- لا ه 
إلأسامة ورحع ل•• يدعو كان أنه فاعرف عنه(! الله )رصي أسامة قال 
مفيقا.الله رسول وأصبح معسكره، عل غدا الأينم، يوم أصح فليا معكره. 

مفيق،هؤ افه ورسول أسامة، فودعه الله" بركة عل '؛اغد فقال؛ أمامة فجاءه 
قوصاح معكره، إل أسامة وركب براحتهُلأ. سرورأ يتيانطن نساؤه وجعل 

بالرحيلالماس وأص ونزل، معكره، إل فانتهى العكر، إل باللحوق أصحابه 
الهار•تعال وقد 

هالنه رسول أن محرم من أتاه ابترف س يركب أن يريد أسامة وبينيا 
اللهرسول إل فانتهوا عبيدة، وأبو عمر ومعه ١^؛>^، إل أسامة فاقبل يموت، 

لاثنتيالاثنثن يوم الثمس زاغت حين واللام الصلاة عليه فتول يموت، وهو 
للهجرة.عثرة إحدى ستة الأول ربح س حلت، ليلة عثرة 

الخصيبين بريدة ولحل المدينة، إل بالخرق عكروا الذين الملمون ولحل 

(.)\/١٨الغاة® ؛؛!مد مرنة. غزوة ليس البت رط؛ ( )١ 
الفم.نقي أحد ق الأدؤية س المرض حال ل مفوه أي فيه؛ لدوه ( )٢ 

٠ره/أحمد® >امدالإنم )"أ(  ٢(.١



مح؛قمحإمحخ ١٠٢٤٠
أيفغرزه؛ افه رمرل باب به أتى حتى معئودأ أمامة بلواء عنه( اممه )رصي 

ركزْ-.

بعدة محاعل بتي سقيفة ق الصحابة اجتلع بعد بكر لأيي( البيعة تمت ولما 
بيتإل باللواء يدهب أن بريدة بكر أبو أمر الأعل، الرفيق إل الرمول انتقال 

بأعغلمالوفاة فور اصهلدم بكر أبا لكن امة. أسيغزوحم حتى أبال.آ محله ولا أسامة، 
الزكاةأداء من آخرين وامتناع العرب، رئة وهي الرمحول. يعد الإسلام ق فتنة 

وحواثاوالهلائف والمدينة مكة سوى بلد ق الحمحة لصلاة مقام بقاء وعدم إليه، 
لبحرين•اق 

الشامإل أمحامة بعث بانفاذ بكر أبو أمر واطمأنوا، البيعة من الناس مخ ولما 
الخرفمن أسامة فخرج ه^، الله رمحول له بحثك الذي لوجهك امفس له. قائلا 

للهجرة•عثرة إحل>ى ستة ١^٠"*^ ربيع رة غل 
بكرأبو قام أسامة، بقيادة الشام إل السامية مهمته نحو الخيش محثك ولما 

بنالرحمن وعبد راكب، وأسامة ماش، وهو لهم، مشجعا الخيش بتشيح ه نف
أولتركس ج^، اممه رسول حليفة يا أسامة! له فقال بكر. أي دابة يقود عوف 

قدميأي أن عل وما أركب، لا وواممه تنزل، لا وافه بكر؛ أبو فقال لأنزلى• 
له،تكتب حنة سبحائة نحهلوها خهلوة بكل للغازي فان اممه، سبيل ق ساعة 

حطيئة.بعإئة س عنه ويمحي له، ترغ درجة وسبعإئة 
وأوصيكعململثا، وخواتيم وأمانتك، دينك، افه أستويع لأسامة؛ قال ثم 

به،أمرت، الن.ي للوحه حيثك ق أسامة يا امفى ه^، اطه رسول به أمرك ما بإنفاذ 

UكانJهاأوى٠المحابة« ررحياة 



٣٢٥مح1قمحص 

اشفإن مؤتة، أهل وعل فلسطين، ناحية من اممه رسول أمرك حنث اغز ثم 
رأىذو فإنه الخطاب، بن بعمر تعيش أن رأيت إن ولكن تركت، ما سيكفي 

"؛.بالبقاء له فأذن فافعل. للأملأم، ومناصح 
أسامةصار حيث باهرآ، نجاحآ أسامة بقيادة الصغير الخيش هذا حمق ولمد 

وررقالحةالبلهاءا، ارنحوم المسالمين خيل فأوطأ ه الله رسول يه أمر ما ونمد بجيشه 
اجعلوهاالهجوم! قبل لأصحابه وقال )أبتى( عل الغارة وثن فلسطثن، ق الداروم،؛ 

اسمواذكروا الصوت، وأحفوا واجتمعوا، تفارقوا، ولا الطلب، ل تمعوا ولا غارة، 
السلاح.عليكم أسهروا فيمن وصعوها سيوفكم، وجردوا أنفكم، ق الله 

بالقومإلا سعروا ولا أحد، تحرك ولا كلب، نبح ف،إ الغارة، عليهم رفع ثم 
حرجقد أسامة وكان أمتا. منصور يا بشعارهم! ينالون الغارة، عليهم سنوا قد 

قاتلوقل )سبحة(؟ تدعى وكانت مؤتة، يوم أ؛وْ عليها قتل التي أبيه فرس عل 
)أبنى(.أهل يعفس به أخبره كإ الغارة، ق أبيه 

يوما،وثلاثين خمسة غياب بعد غانا سالما ااا.ينة إل بجيشه أسامة عاد ثم 
منبشبره أرمل قد أسامة وكان رجعته، ق عثرة وخمس بدأته، ق عشرين سار 

سعفلمإ قاصابوهم، العدو، عل أغاروا وأنيم لمين، المبسلامة القرى والى 
وسرواالمدبمة، أهل وخرج الهاجرين، مع بكر أبو خرج بقدومهم لمون الم

كأنا)سبحة( فرسه عل يومئذ ودخل لّمان، المس معه ومن أسامة بسلامة 
إلبه انتهى حتى بريدة، محمله أمامه واللواء الدرع، عليه خشبُآأ ذى س خرج 

زالفا اللواء، ومعه بيته، إل ، وانصرفركعتين، فصل فدخل، النوى، المسجد 

(.٦٧/٤اا١لطتاتالك^رىاا))١( 
موضع.)٢( 



nn مح؛محهإإمح
دوفيُ"•حتى بتته ل معقودا 

الإماراطوريةهاجم إذ سامقا، محيا عنه( الله أسامة)رصي حقق وبذللئ، 
قلوبمن الروم مة ونزع مهاحمتها، عل السلْين وجزأ دارها، عقر ن، الرومانية 
ومصر.الشام بلاد لفح أمامهم الطريق ومهد الملمن، 

وحبهم،السلمين إحلال موضع الحياة— به امتالات، ما — زيد بن أسامة وقلل 
س،الجي بحب قلبه طفح لن فهيثآ • لثخصهُ'ُ وإحلالا ه افص لرسول وماء 

تعالاممه ورضي الظفرة.. والقيادة الماركة، الصحبة تلك زيد بن لأسامة وهنيئا 
كلعل سبحانه إنه النعيم.. حنات ق الكرام والصحب به وحمعنا وأرضاه، عنه 
•قدير ء مي 

١(. ٢٥ا/اكر،ا) ءابن ررمديب )١( 
عنهٍا.اش رصي معاؤية، حلافة آخر ل أسامة وفاة كانت )٢( 



٣٢٧

ض

ساهب3،هطس
اثمؤآنوترجمان الأمة حبر 

الله،بكتاب، وأعلمها الأمة، هذه رياق عنهإ( الله عباس)رصي بن عبدافه 
وأمرارْ.مراميه ؤإدراك أغواره إل النفوذ عل وأقدرها بتاويله، وأفقهها 

ثلاثله كان الله رسول، توق ولما سن؛ن، بخص الهجرة قبل ولد ولقد 

.٠١٠فقط. سمنة عثرة 

هالرسول قبل ولد ه، النبي عم المطلب، عبد بن العباس هو والده 
الإسملأم.علميها وأقره السقاية الخاهلمية ق إليه وكان نتثن ب

ميمونةالمؤمنين أم أخت، الهلالية، الحارث ينت، الكيرى لبابة الفضل أم وأمه 
وشقيقتها.ه الثي زوج الحارث ست، 

صادر.دار ط. ( ٣٣• )Y/ #الإصابة« انفلر 



 n؛Aمحقمحنج
هأجرته:

ئيلإلا :،اجر أن له يتح ل؛ فإنه عنيا( النه ررصى هماس ابن إسلام تقدم ٌع 
بالححفة،الني. لقباهما ذاتس معا• فهاجرا أبوْ أملم أن بعد وذلك مكة، فتح 
السنةق مكة فتح ولكن مكة، فتح معه وشهدا فرجعا مآكة، لفح ذاهب وهو 

.' ١٠رمضان من حك ليلة لحنرين الخمعة يوم صبيحة الهجرة، من الثامنة 
يايعهولقد القح، سنة الهجرة دار إل عباس ابن انتقال يكون هذا وعل 

أخدمن فيه ما هذا ول الحلم، يبالغ لر صجو بعد وهو هاجر أن بعد ه الرسول 
ذلكيوحد كإ عقيدمم، عن ويدافعوا رحم، أوامر يلتزموا أن الصغار عل العهد 

بسواء.سواء ورجال اء نمن الكبار عل 

:عبادته 

عبادتهعل واطلع افُ رسول يم، ل الأول حياته عباس ابن عاش 
له،والإحلاصى انفه عبادة ل عملية دروسا يتلقى فكان تعال. افه من وحشيته 

عجبفلا الونع، النعثد التقي المؤمن؛ز، أمثر الخطاب بن عمر الخليفة صصتا ولقد 
للشبهام،،تارلك سبحانه، منه حائفا عليها، مقبلا اممه، لعبادة محبا ينشا أن ذللئ، بحل 

الله.حدود عند وئافا 
فكانالمدينة إل مكة من عباس ابن ررصحبنف ت مليكة أب بن عثدافه قال 

ذللتجق ويكثر حرفا، حرفا القرآن يرتل الليل، ثهلر قام نزل فإذا ركعت؛ن، يمل 
''.١١٠والنحبِّ، ثح لتاس 

(.٢٣٠)ص للخضري »نوراصاا )١( 
(.٣٣٦اكلأءاا)م أعلام »سر )٢( 



——————ث1ث
ماشيآ،أحج لر أنر إلا ثباي ق فاني ثيء عؤ، ندمت ررما ،! أنه؛lJعنه وحاء 

معه،لتقاد المحاب ؤإن ماشيا، حجة وعشرين خمسة عل بن الخن حح ولقد 
.اللاارأُ ويمك الخم، يعطي إنه حتى مرايت، ثلايث، ماله اف قاسم ولفد 

بلفم،، وزكاة وحجا وصياما صلاة عباس ابنر نظر ل العبادة تكن ولر 
مريض،عيادة تكوي، فقد لخالقه، أقرب، قيه يكون الدي الحمل هي نظره ل العبادة 

،لسلم.ثآدتا-امحلببة أوكلمة لم، محاجة ق أومحعيآ 

:جهاده 

يكنلر فيها وترعرع اف. عبد بن محمد مدرّة ل نشأ الذي عباس ابن إن 
والتعلمم،العلم حقل ق مشاغله كثرة مع تحال الله بيل سق الخهاد عن يقعد 

فثالإصافةالحفليم، والأجر الخيمم وناله؛ذللث، عديدة، قتالية مشاهد حضر حين، 
فقدمكة فتح من بدءأ واللام الصلاة عليه الرسول، مع شهدها النير المشاهد إل 

عباسابن غزا ت قال، يونس بن معيد أبي، فعن، والقطتهلينية، أفريقية غرو ل شارك 
وكانت،نقار". عثر خمسة مصر أهل منر عنه وروى سرح، زي ابنر مع أفريقية 

وعشرين.سع سنة الغزوة هذْ 
سحماعايتؤ جيشه ل وكان القطنطينحة، ابنه يزيد غزا معاوية عهد ون، 
أنهعنه ثبت، وقد عباس، ابن منهم عنهم، الله رصي الكرام الصحابة مادايت، 

.'٢؛ لهم؛'مغفور قيصر مدينة يغزون حيض ®أولف ت قال، 

(.٣٩٦ررأخارمكة(()ا/ وانظر (، ٢٦٠)م/ المرجع )١( 
(.٣٣٦البلاء(()٣! أعلام ر)سر )٢( 

البخاري.)آ(رواْ 



حثآ

منهمبلغ أن بعد إلا إليها وصلوا وما غزاها، من أول الخيش هذا فكان 
الحهدّ.

صبره:

مايبصر لا وأصح بصره، عمرْ أخريات ق عنهإ اممه رصي عباس ابن ففد 
عباسابن أن إلا الإنسان، يطيقه لا عظيأ أمرأ البحر ففد وح يكون ولقد لديه، 

بإعليه عوض حنث نعمة، هو ما إل مصيبة هو ما وصبره باي،أنه بمول أن استطاع 
وهويقول.إليه ولنستمع البصر، نور س أمحمى هو 

نورمخهإ ومحلي لساني فسقى نورهما عني من اف ياخذ إن 
مأثوز'*كاليم، ارم صفمي ول يحل غبرذي وعقل ذكى قلبي 

علمه:

الفقه،ز بارعا كان فقد والمعرفة، العلم ص ثتى مبادين ق عباس ابن 
الناسمرجع كان حتى واللغة، والشعر الأدب ق محلقا والتمثر، التأويل ق محليا 

صالح!أبو قال العلوم، هذه س إليه جون محتا فيا العناء وموئل كله، للث، ذق 
لقدالفخر. لها لكان به فخرت قريش حمح أن لو محلآ عباس ابن ص رأيتا ارلقد 

يجيءأن يقدر أحد كان فا الهلريق، بم محاق حتى بابه عل اجمعوا الناس رأيت 
يخه.باأن ولا 

قال!وصوءآ، ل صع ل• فقال بابه، عل بمكامم فأخبرته عليه فدخلتا قال! 

)ا(»اوداةوالهاة«)شإم(.

أعالآمالبلأء(ا)مآ/ماهمآ(.،استر )٢( 



وحروفهالقرآن عن يال أن يريد كان من لهم: فقل اخرج وقال: وجلس فتوصأ 
والحجرة.البت ملؤوا حتى فدخلوا فاذنتهم فخرجت قال: فليدخل، محنه أريد وما 

قال.ثم أكثر، أو عنه سألوه ما مثل وزادهم عنه، أخثرهم إلا ثيء عن سألوا فإ 
القرآنشر عن يسأل أن أراد من فقل: اخرج قال• ثم فخرجوا، إخوانكم، 

فإوالحجرة، ااست، ملووا حتى ئ-خلوا فآذنتهم فخرجت، قال: فليدخل، ونناويله 
فقل:اخرج قال• نم أكثر، أو مالوا ما مثل وزادهم أخثرهم، إلا ثيء عن سألوا 

فآذنتهمفخرجت قال: فليدخل، والفقه والحرام الحلال عن يسأل أن أراد من 
وزادهمبه أخثرهم إلا ثيء عن سألوه فا والحجرة، البيت، ملووا حتى فدخلوا 

أنيريد كان من فقل: اخرج قال: نم فخرجوا، إخواكم، قال: ثم أكثر، أو مثله 
فاذنتهم،فخرجتا فليدخل، الكلام من والغريَا والشعر العربية عن يسأل 

وزادهمأخثرهم إلا ثيء عن سألوه فا والحجرة، الثيتا ملووا حتى فدخلوا 
بدلكفخرت، قريشا أن فلو صالح: أبو قال فخرجوا. إخوانكم، قال: ثم مثله، 
. ٠١٠الاس« من لأحد هذا رأث فا فخرأ، ماز 

١^٢١؛هوارواف إنا عنه( اللة عباس)رصي ابن ناله الذي العظيم العلم وهدا 
"'•ق وفقهه التأويل علمه رراللهم قال: عندما ه الرسول دعاء بركة من 

عليه:الثناء ث والتابعض الصحابة أقوال من 
بعضاؤإليلثذ عباس، ابن عل الثناء ق والتاJعين الصحابة أقوال تعددت لقد 

منها.

)راوداةوالهاياث«)د/ه«ّآ(.)ا(

الذهي•ووافقه وصححه ( ٥٣٤للحاكم)r/ وارالمتدرلث.اا (، ٢٦٦أحمدا()\إ ررمسند )٢( 



TTY محقبجمحق
يوما!له وقال عباس. ابن القران ترحمان نعم عنه(ت الله )رصي عمر قال أو 

وأحسنهموجها، فتياننا لأصبح إنك أيضا؛ وقال علمناه، ما عنأ علمّتا لقد 
اردهُ'؛.كتاب ق وأفقههم عقلا، 

. ٠٢'ءباس،ا ابن حب عل أحد يلومني ارلا عنه(! افه )رصي وقال 
ولقنافهأ عباس ابن أععلى كد عنه(؛ الله )رصي الله هميد بن طلحة وقال أو 
. ٠٣'أحدا عليه يقدم عمر أرى كنت، ما وءلأ، 

منأعلم فإنه هماس، ابن سل للسائل؛ قال ثيء عن عمر ابن ثئل ولما أ؛؛- 
ؤدكان؛اتعال: قوله عن عمر ابن رحل سأل ولما محمد عل الله أنزل يا بقي 
فاحارزإ،تعال ثم له فالشيح ذلك إل اذهب قال؛ ٣[ ٠ ثمنهماه]الأنياء; رثذا 

والأرضتمطر، لا رتقاء السإوات ااكاوّتإ فقال؛ أله فعباس ابن إل فذهب 
عمرابن فأحبمر الرحل فرجع . بالبات،؛ وطه بالطر، هذه ففتق تنس؛؛،، لا رتقا، 
جرأةيعجبني ما أقول؛ كنت، لقد هكذا، صدقا. علمأ عباس ابن أوق لقد فقال؛ 

"٠٠عليأ أوق قد أنه ■_!، قد فالأن القرآن، تفر عل عباس ابن 
سغثره أو عثإن عند لنا كانت، عنه(؛ الله )رصي ثابت بن حان وقال أو 
حاجةوكان؛؛، عباس، ابن منهم الصحابة س بجإعة إليه فطلثناها حاجة، الأمراء 

فلمعباس ابن إلا وقاموا عذروه، أن إل فراجعوه علينا، فاعتل شديدة، صعبة 

(.٣٠٢/٨)١(»الرايةوالهاة«)
)أ(»برأعلأماكلأء(()م1؛*ا(.

(.٣٤٧/٣»سرأعلأمالبلأئ))٣( 
(.٣٣٣، ٣٣٢)؛(»الإصاة«)أ/



٣٣٣

يقضيأن من بدأ يز فلم حاجة، كل عليه سد حتى جامع بكلام يراجعه يزال 
الدينأولئك عل فمررنا عباس ابن بيد آخد وأنا عنده من فخرجنا حاجتنا، 

أمدحه.فقلت ٠ أجل قال• تمم، أولاكم عيداض كان ت فقلن، وصعقوا عدروا 
فضلاه أهوالكل ل ه لت، رأيوجهه لئؤ لبدا اس عبابن ما إذا 
سلذ_اللم.ثركممالآكائإذا 

بدعدل( الصدور j ما ونفى كفى 
ثقةمير بغالعالسا إل سوت 

دىوالنللمروءْ حليما حلمت، 

فصلاا بينهرى تلا ؛مت__تفلإرتؤ 

هزلاولا جدأ القول ز غربة لدي 
وعلاولا دنيا لا ا ذراهقفتج 

حبلأرا'ولا كهاما نحلف ولر بليجا 

عباسابن فتيا من أحن فتيا سمحنا ما التا؛حان(ت )من جثر بن محاهد وقال 
.٠" افه رسول قال قائل: يقول أن إلا 

لحثرؤإنه مات، يوم مامحنج لقد عباس. ابن مثل قهل أحدآ رأينا ما أيضا: وقال 
.٠٣٠الأمة هذه 

عباس،ابن ذكروا إذا الصحابة من خمسإئة من نحوأ أدركت، طاووس: وقال 
قولهإل ينتهوا حتى يقررهم يزل فلم فخالفوه، 

قلتح:نطق فإذا الناس. أحمل قلمت،: عباس ابن رأيت، إذا كنت، مروق: وقال 
٠الناس١٠٠ أعلم قالت،: تحديثه فإذا الناس. أفصح 

ءسمأعلأمالبلأ،أ)ممهم.(،و ٣٣»الإصاة«)أ/.)١( 
(.٣٥١-٣٥• »سرأعلامالملأء«)٣; )٢( 
الأبق.الرجع )٣( 

الأبق.رإ(الرجع 
)ه(الرجعانبق)ماهآ(.



^قمح\غ_؛T؛ 
سورةفافتح الموسم، عل أمتر وهو عباس ابن حطبنا قاوت واتل ابط وعن 

مثلرجل كلام سمعت ولا رأت ما أةول1 فجعلت ويفتر، يقرأ، فجعل النور، 
٠.لأسلمت' والترك والروم فارس لوسمعته هذا، 

:وفاته 

الساطعالكوكب هدا نحوء حبا للهجرة وّتين ثإن منة أيام س وم يق 
رسولوفاة س سنة سنن قرابة والحرفة الحلم الإسلامية الأمة ق يشيع كان الذي 

.'٢' وا]طاض وفاته وكانت تول، أن إل س افه 

كلسبل والموت ~ الناس دشا عن علمه سمس وغابت عباس ابن مات 
علمهل له نظر إلا ليدها كان ما ثلمة الإسلامي البناء صرح ل وانثلم حي~ 
عقله.وكإل وأدبه وفضله وفقهه 

قالالأرض باطن ق حده غيب ولما الحنفية، بن محمد عمه ابن عليه وصل 
.٠٢٠الأمة هد0 ربال مات اليوم محمد؛ 

اليوممات خديج، بن رافع فقال عليه، والثناء تابينه ل يتبارون الناس وأحد 
العلم.ل والغرب المشرق من؛؛ن إليه محتاج كان من 

عاش.ومن مات من أفقه واف مات معاوية! وقال 
القرآن.وترحمان الأمة جمر كان فقد عباس، ابن عن تحال اف رضي 

)ا(»حلةالأوواءأ،)ا'/؛أما
(.١٧٤/١رر'ارخب<ندادا،))٢(
(.٣٦٨الكبرى")Y/ و»الءلقات (، ١٥١الإصابة)إ/ وانظر: ابق، اتازجع )٣( 



٣٣٠مح،محمحأؤ( 

٠

ض

اضلأبصرّ بن عباواض 

سالله برسول ا1ؤتسي 
أعلاممن وعلم الكرام، الصحابة ادات حممن ث الخطاب، بن عمر بن عبداض 

ن\ن.اومر عل اللم،ن 

ا،لومنين،بأمير لقب من وأول الراشدين، الخلفاء ثال الخطاب.. بن عمر أ؛وْ 
ا،لهاجراتُأ*؟من مظعون، ين عثإن أختا الخمعمحة، مقلعون بنتا زينب وأمه 

طفولتهربوعها ل وعامحى مكة، ق العّّثا، من الثانية نة الل عمر ابن ولد 
الإسلام،عمر أبيه مع اعتنق يرى• ما ويعقل حوله ما محس ؛ا.أ وعندما الأول، 
لأصحابهالله رسول أذن حتى التركيز، أذى من أمحاحم ما أهله وشارك 

سنخنُآُ.عثر وعمره أبويه، ْع فهاجر بالهجرة، 

وررالإصابة«(، ٥٦٤)Y/ والملوك؛، الأمم »'ار؛ح و (، ١٣٩)U/ واكهاية،، رااوالا؛ة انظر ( )١ 
 /U(٦٨٠.)

)آأ(الرجعانبقّ
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إسلامه:

رصيعمر أبوه أملم ولما الحلم'"، يبع ب صغير وهو أيه مع عبداممه أملم 
وكانوأسرته، أهله الإنسان يدعو ما وأول للإسلام، داعية أصح عنهإ افه 

~وأيقن الحق، للدين استجابم، التي عيية الالأسرة هزه أفراد أحد ارعبدالJها، 
مكةؤترقات ق معه فخرج حلل، أمر هو إنا لأيه حدث ما أن صغير— غلام وهو 
فيقول!يقع لما المشاهد حديث محدثنا هو وها المثرين، أذى من يصيبه ما ينظر 

بنحميل قالوا! للحديث؟ أنقل مكة أهل أي قال! الختلماب بن عمر أسلم ارلما 
حتىرأيت• ما كل أعقل عليم وأنا وراءْ، وخرجت عمر فخرج الخمحي، معمر 

قامحتى الكلام راجعه ما فوالله أمحلمتج؟ قد أق أسعرت حميل، يا فقال! أتاه، 
ياصرخ! المجد باب عل قام إذا حتى معه، وأنا يتبعه، عمر وحرج رداءه، بجر 

إلهلا أن وسهدت أسلمت،، ولكنى كذين،. قال! صبا. قد عمر إف قريش، معشر 
حتىويقاتلونه يقاتلهم برح فا إليه، وثاروا ورسوله، عبده محمدأ وأن الله، إلا 

روومهم-عل الشمس قامتا 
فاحلقلكم، بدا ما افعلوا وهويقول! رأسه، عل وقاموا فقعد وء1لح'أ' قال! 

هوفبتا قال! لا'ص، تركتموها أو لكم، تركاها لقد رحل ثلاثائة كا قد لو أن بافه 
وقفحتى موقى، ونمص مرة حلمة علمه قريش، من شيح أقل إذ ذلك، عل 

أمرألنفسه احتار رحل إ همه فقال! عمر، صبا قالوا! ثانكم؟ ما فقال! علميهم 
حلمواهكذا؟ صاحبهم لكم يسلمون كعب، بن عدي بني أترون تريدون؟ فإذا 

بغاواد«)ا/آ؟ا*تاريخ (،و  ١٣٩»اسوالهاة«)ما/)ا(انظر 
)\(ْللح;ش.

;مكةالمكرمة.)٣(يريد 
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إلهاجر أن بعد لأي فقلت قال! عنه. كشط ثوبا كانوا لكأنإ فواض الرجل! عن 
يقاتلونك؟وهم أسلمت يوم بمكة عنك القوم زجر الذي الرجل من أبت، يا المدية! 
.٠١١اوهمي« وائل ين العاص بني- أي ذاك- فقال! 

•جدأ فعند أبيه قبل أملم عمر ابن أل من روي ما وأما 
وقدؤإيانه، إسلامه من متمكن وهو الرجال مبلغ بلغ عمر ابن أن والهم 

تعال.اف غير عبادة من نغليفة حياته بقيت 

عالمه:

ه،للرسول ملازمته وطول والفقه بالحلم عنهإ( الله )رصي عمر ابن عرف 
علمهمن الناس فاستقال طويلا، وعاش وأحكامه، آياته وفهم القرأن، وحففل 
وفقهه.

يتبادراكقة، التقي بمكانه هو فاز فقد والملك بالرياسة غيره فاز وكن 
ؤإنإطمعا، ولا خوفا لا كنإته ومحففلون أعإله، إل ويتهللعون سؤاله، إل الماس 

والناس.الله وعند والاخرة الدنيا ق وأسلم أرغ منزلة وهي لله، خالصة محبة 
ْع^^.!!، ١١محاهد! قال عنها. ؤيتحدت له الناس محبة يعرف، عمر ابن وكان 

ياعمر! ابن له فقال دابته، إل انتهى حتى عاليه لمون يالماس فجعل عمر ابن 
زدت((ُآُ.ما والورق اإده_ا أعهليهم لوكنمت، حثا محبونني الناس إل محاهد، 

جهاده:

الجاهدين،أجر عفلمم وعرف الله، لأمر عنهإ الله رصي عمر ابن استجاب، 
قاندوأستاذه الإسلام، أبطال س بهللأ أبوه كان لن وحق الحهاد. ق القوة فأوق 

رااورةالبو؛ة(()ا'/ا<؛ما(.)ا(
ا»الطبقاُت،اممرى«)أ/؟ا")٢( 



TTA محقمح؛غ
عشرةة الخاميبالخر لر الشباب، غض يزال لا وهو الخهاد ق راغبا يتقدم أن الأبطال، 

عليهُأّ.وإشفاقا به رحمة وأحد بدر ق مرتين الرسول رده ومحي عمره، من 
الشاهدمن يعدها وما الخندقُ'' شهر عثرة ة الخامعمر ابن أتم أن ويعد 

وغزوذارس'أا.ممر، فتح وشهد والقادسية الثرموك وشهد ه^، اف رسول مع 
البطولةمن صورآ مولاه نافع وروى غازيا'"، والبصرة والعراق الشام وقدم 

قرجلا بارز عمر ابن اران فقال؛ البلاد تلك، ق عزوه ل له وهعت، التي والناق 
. ٠٠مله®'وأخي فقتله العراق، أهل قتال 

ليجعله ثم الخيتل ل الثوم ينظم فجعل ربو أخذه ماوند عمر ابن غزا وئا 
"،.حساه نم طرحه الثوم طعم أخذ فإذا فيطبخه، محوة 

النفوسبإصلاح مرتبهل الخهاد ق النصر أن يدرك جهاده ق عمر ابن وكان 
فقال!أقتل، حتى فأجاهد اممه، من نقمي أبح أن أريد رجل؛ له قال لما ولذللث، 
امحدوثٌدت ^١^^ تحال: قوله أين الشروط؟ وأين ويجلث،، 

عيبالمعروفو١لكاهورنث^ أ'لأمروف ألرد=كتوئث>
.٠٧['١ ١ ٢ لاكر>ة•■ ه آثم لتدري وآ-كغثلو0 \ك==م 

(.المرةالمرية")م٦٦")ا(اظر 
(.١٧٢"تاريخغداد«)ا/)٢( 
"البدايةوالهاية«)ا</؛(.)٣( 

"سرأءلأمالملأء«)'آ/بىآ(.)٤( 
راسرأعلأمابم«)محاآ(.)٥( 
(.١٥٦/٤ررالطقاتالك^رى،ا))٦( 

؛٥٨١—  ٥٨٠)آ/ الأشر لابن " الأصول جامع " ا( م) 
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يتطحلا ه الني بحجر مر إذا أي عنه،،'اُ، غمض إلا ربعهم عل مر ولا بكى، 
حزنا-إليها ينظر أن 

فضائله:

يعديتغؤ ولر يتبدل ل؛ الذي عمر، بن عبدالله يففائل الكرام الصحابة شهد 
اكجعة.والحوادث الظلمة الفتن وقؤع 

ثابفينا وما متوافرون ونحن رأيتنا رالقد عنه(! افه )رمحي عود مابن قال 
.٠" عمرا< ابن من ه لفأمالك 

أييهاا'م،مثل الفضل وهوق عمر ابن ررمات عبدالرحمن! بن ملمة أبو وقال 
ابنمن الأول للأمر ألزم أحدأ رأيت راما عنها! اش رصي عائشة المومنين أم وقالت 

ءمر«ء؛ء.

الكبثرإعجا-؛! والمدينة مكة ق اكا؛عين ءلإء من العليا القلبقة وسجلى 

وتناقلتالقلوب، صفحات وعل الكبر بطون ل الزاهد الحالم ومحدثها بشيخها 
ابنسعيد اكا؛حين سيد فهدا العفليمة، ومآثره عمر ابن فضائل العلم حلقات 
لاينلشهوت الحنة أهل من أنه لأحد شهدت ررلولأ يقول! افه— رحمه السب، 

• ٠٦٠بقي" من خثر مات يوم عمر ابن راكان وقال؛ ءمرااُ°ُ، 

للبيهقيالكبرى® السنن إل ررالدحل وانفلر؛ حجر، ابن من والصحيح السابق، المر-ح )١( 
(.٣٣٣للفاكهي)r/ر»أخارْكةا؛ ١ ص٨٤ 

(.٢١١»سرأعلأمالملأء«)م )٢( 
(.٢١١/٣البلاء،؛)أعلام )م(»سر 

اضبق)مااأ(.)؛(المرجع 
)ه،ا'(الرجعانبق)م\اآ(ّ



بقولأحذ من يقولون! المشايخ ررمحمعت اممه؛ رحمه أنس بن مالك الإمام وقال 
؛١'.شيئآا< الاستقصاء من ييع لر عمر ابن 

ست؛نمكث عمر، بن عبداف ثان بن زيد بعد عندنا الماس إمام كان ١١وقال! 
.٠" اواسا< يفتي منة 

كناه■"ؤإما سإْ إما عمر~ بن عبداممه افه يرحم ١١طلحة! بن موسى وقال 
يتغؤ،ول؛ بعده يفتن إ إليه عهدْ الذي الله رسول عهد عل لأحبه إل واه 
•الأول٠٠فتنتها من قريش استعرنه ما واه 

ستهديهوكيلها إل بعثت مروان بن الملك لعبد ولد أم أن الطريف، ومن 
الحياء،كشر عفيفا، فصي*حآ اف، لكتاب( قارئآ بالسّنة، عالما يكون وقالت(! غلاما، 

إلاالصفة -بذم غلاما أحد فلم الغلام هذا طلبت( ررقد إليها! فكتسمط الراء، قليل 
.' ٣١يسمعو0اا أن فأبوا أهله به ساومت( وقد عمر، بن عبداه 
عنه:الله لصي وفاته 

بنالحجاج مع - عنه( اه )رصي الزبثر بن عداه قتل عام عمر- ابن حج 
ابنفأتاْ الحج، ق عبداه نحالف، ألا الحجاج إل كتب( الللث( عبد وكان يوسف،؛ 

مرادقة!عند يه وصاح سالر، ابنه ومعه عرفة، يوم الثمس زالمتا حن عمر 
قال!نحم، قال! الساءة؟، هذه فقال! معصفرة، ق لهجاج ا عليه فخؤج اراإرواحا١ 
أي،ولن( بيتي ار فسال؛! قال حرج• ثم فيحل قال! ماء، عل أصبا فأمهلني 

فنفلرالخطبة، وأوجز الصلاة، فحجل السنة، تصبب( أن نحب( كنت إن له! فقلت 

العري.التراث( إحياء دار ٍل. ( ٩٣٤ )Y/ #الإصابة« )١( 
(.٢٢١لاسرأعلأماولأء«)م )أ(
رلسرأعلأمالشلأء«)م/آآأ(ءرم(



 r؛Yمحمحمحيبي
موقفهل فوثب انطالق نم ارصاوق«، عبداف: فقال منه، ذلك ليسمع عبدافه إل 

منالحجاج قامر الحجاج، يدي بتن الوصع ذللئ، فكان فيه، يقف، كان الذي 
يقفجكان الذي الوصع إل ردها نم عمر، ابن فكنها ناقته، نفريت، حتى به نخس 

سكنت،،حتى فكنها عمر، بابن فنفرت فنختج، بناقته أيضا الحجاج قامر فيه، 
يقال— حربة معه رحالآ فأمر أمرْ، الحجاج عل فثقل ا،لوقفج، ذلك إل ردها ثم 

لهربةا فأمث الرحل، ذللئح به لصق عرفة، من الناس لغ فلعا مسمومة— كانتج إما 
وصل،ب، ودفن بمكة، فإن أياما، منها فمرض رحله، غرز 3، وهي رحله، عل 

٠١'يوّف■بن الحجاج عليه 
أماالرحمن؟ عبد أبا يا نحدك ، كيفقال! عمر ابن يعود الحجاج لحل وعندما 

أمرمن أصابني قال! أصابك؟ من تدري فهل عاقبناه، أصابلث، من نعلم لو إنا 
حمله"'.فيه محل ولا الحرم، ل السلاح بحمل 

منحارحا فادفر مجت، أنا إن بني، يا 'ّّالم• لابنه ا،لوُن، عند عمر ابن وقال 
علقدرنا إل أبت، يا قال! مهاحرأ، حرجت، أن بعد فيه أدفن أن أكرم فاق الحرم، 
الهجاجأقول: قال: ذلك؟ عل قدرنا إن وتقول: لك أقول تمعى قال: ذلك؟ 
.ءمرُ"أ'ابن فكت، قال: عليلئؤ. فيمل يغلبنا 

اممهأراد وهاكذا الأرجح"'. عل  ٧٣سنة عنهإ افص رصي عمر ابن وفاة كانت، 

٢،٢ ٩ البلأءا)م/ اسرأعلام وانظر: (. ٣٥)صراالزبثرى لصب، قرص، انسب )١( 
٢٣٩.)

(ا١٨٦/٤)٢(»الطقاتالك^رى«)

)آ(الر-أعانبق)ئ/بخا(.
اا)ا/آبا(.)إ(اظر));ارخبغداد 
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لااطودلة حياته أمضى أن بعد الدنيا، هد0 ق مقامها ينتهي أن النفس تعال 
ماالتي الإيإنية الروح بتللئ، وأكرم الحياة،  sJlj-فاكرم والدعوة، والحهاد العبادة 
والعطاء.والحهاد والقاء الطهر إلا عرفن، 



محَفمحص:٣ 

ذ

ج1وربنساس

الفقيهالحافظ 

عينعل صنعوا الدين عيد الالشباب أولئك من واحد عبداف ن جابر 
زمانابعده ْبن عاشوا ؤم بصحبته، الثه وأكرمهم مدرسته، ق وتربوا الله رسول، 

.رسولهم يلقوا أن إل يتطالحون الدرب، عل ماصون العهد، عل محافظون وهم 
الآحرْ.الدار ل حديد من 

أسلمالأنصاري، الخزرجي ثعلبة ن حرام ن عمرو ن عداض هو والده 
فيها.عليهم نقيبا قومه واختاره البيعة، تللث، حضر من أحد وكان العقبة، بيعة قبل 

الدريين،القباء من والده رروكان مال، استشهد. وفيها حدآ وا يدرأ شهد 
إذفيره عنه انكنف، وقد كفاحا، وكلمه تعال، اش وأحياه أحو، يوم استشهد 

فوحدهدهر بعد أبيه إل جابر فبادر أحل، شهداء قبور عند عينا معاوية أحرى 
'•١٠يبل® لآ طريا 

(.١٩٠الملأء«)٣! أعلام ااسر 





rn محمحمحنبي
أنقال! وتلأعيك؟اا، تلاع؛ها بكرأ راءهلأ قال! ثيبا، قلت؛ ثي؛ا؟ٌ، أم ر'بكرأ 
الئعئة،تمتثط لكي ليلأُأُت تدخلوا حتى ارأمهالوا قال! المدينة لندخل ذهبنا 

.؛ ٦٠افة« وتتحد 

ياررقك! بقوله! البكر نكاح إليه حثب ح؛ن افه رسول جابر وأجاب 
جامعة،امرأة فنكحتا سبعا، له بنات وترك أحد يوم أصيب أب إن الله، رسول 

. ٠٣'ا، تعال... الله شاء إن أصت، قال! عليهن، فتقوم رؤؤسهن نجمع 
جهاده:

لقدللجهاد، واتته فرصة أول من الخهاد عل عنه( الله )رصي جابر أقبل لمد 

والدمإلما خرج حث وأحد بدر إل الخروج من عنه( اف ررصى أبوْ متعه 
الخروجإل جابر بادر أحد ق أ؛و0 استشهد إذا حتى السع، لأخواته وتركه 

افهلدين نصرة سرية، تفوته تكاد ولا ج^، الله رسول مع غزوة تفوته لا للجهاد 
لكلمته.ؤإعلأء تعال، 

غزوتغزوة، وعشرين إحدى ه الله رسول ارغزا عته(! الله )رصي قال 
يومأي قتل إذا حتى أي، منعني أحدآ، ولا بدرأ أسهد ولر غزوة، عثرة نح معه 
.ُأُ غزاها،، غزوة عن أنحلف، لر أحد 

وعشرينسبعا فبلغتا الله.ؤ رسول غزوات إسحاق بن محمد أحمى وقد 
وعشرينسعا الكريمة بنفسه الله رسول غزا ما حميع وكان قال! غزوة، 

العشاء.أزل را(أي 
)!آ(رواْاوخاري.

(.٨٦)T/ المحح هاحب، أحرجه وقد إسحاق، إبن رواْ تارتفه! ق ممر ابن قال )٣( 
لم.م)؛(رواه 



v؛rمحمحمحي 
ثمرصوىرأُ، ناحية من بواط غزوة ثم الأبواء، غزوة وهي ودان غزوة ت غزوة 
غزوةنم جابر، بن كرز لطلب الأول بدر غزوة ئم ينح، بطن من العبرة غزوة 

الكدرةبلغ حتى نلم بني غزوة ثم قريش، صناديد فيها يتل التي العغلمى بدر 
ذيغزوة وهي غطفان غزوة نم حرب، بن سفيان أبا يطلب ويق الغزوة ثم ، ٠٢٠

بتيغزوة ثم الأمد، حمراء ثم أحد، غزوة ثم الحجاز، معدن نجران غزوة يم أمر، 
دومةغزوة ثم الأحرة، بدر غزوة ثم نخل، من الرقاع ذات غزوة ثم النضر، 
ثمهذيل، من لحيان بتي غزوة ثم قريظة، بني غزوة ثم الخندق، غزوة ثم الحندل،، 

قتالايريد لا الحديبية غزوة يم من"حزاعة، الصهللق بني غزوة يم قرد، ذي غزوة 
غزوةثم الفتح، غزوة ثم القضاء، عمرة ثم خيثر، غزوة ثم المشركون، قعده 
تبوك.غزوة ثم الطائف، غزوة ثم حنين، 

نماثنتين، منة رمضان ق بدر يوم بتفه! ثمان ق . الرسول حرج وقد 
منشوال ق قريظة وبثي الخندق، يوم قاتل ثلاث، ستة نوال ل أحد يوم قاتل 
يومقاتل ثم حمس، منة ثعبان ل لحيان وبني المطلق بثي قاتل ثم أرع، ستة 

حنين،يوم قاتل ثم ثإن، ستة رمضان ق الفتح يوم قاتل ثم ت، سنة حيثر 
.٠٣٠ثازا، منة شوال ق التلمائف أهل وحاصر 
ثيملهمما محي لا بالذين رحمة إلا قهل مرية وراء هؤ اف رسول ا تحلفوما 

ه-اف رسول عن تحلفهم ومحزنبم به، يجرحون ما محيون ولا عليه 

البحر.بمع فرب رمحوى جل )١( 
ملم.لبني ماء أكدر؛ جع )٢( 
(.٢٤١)م رااسواوهاة« )آ(



 r؛Aمح؛فمحمحاع
حيثاش رسول يعد الخهاد عن عنه( اف جابر)رصي ينقهي ول؛ هذا 

بلاءفيها وأبل الحاسمة، العارك وحضر الكبمرى، الإسلام فتوحات ق اشترك 
حنا*

بنعبيدة أبا بكر أبو به أمد حين الوليد ين خالد جيش ق كنت، جابر؛ قال، 
تباأحق أفت، بالناس، صل عبيدة؛ أبو له قال أتاه فلعا دمشق، وهومحاصر ابراح 

اممهرسول سممت، إنر لأصل، كنت، ما خالد؛ فقال أسي. لأنك الإمامة— ي أ— 
'ا"بمراحُُ■' بن أبوعبيدة الأمة هده وامتن أمتن، أمة ررلكل قول؛ يه 

القادسية،وقعة ق وزهادتم المجاهدين أمانة عنه( الله أعجبته)رصي وقد 
القادسيةأهل من أحد عل امحللمحنا ما هو، إلا إله لا الذي اروافه قائلا؛ فامتدحهم 

منعلميه هجمنا كالذي رأيت، قعا نفر، ثلاثة اممنا ولقد الأخرة, ْع الدنيا يريد أنه 
الكنوحا<ر".بن وقيس كرب، محي وعمروبن خويلد، بن محللميجة وزهدهم؛ أمانتهم 

تغيرأن يريد يقودها الأرض عل ويمثي دابته عل الركوب ييع أحيانا وكان 
فالروم بارض نستر نحن بينكا قال؛ المقرائي المصبح أب فعن افه، سبيل ل قدماه 
يقودوهو عبداممه ين بجابر ماللث، مث إذ الخثعمى، عثداممه بن مالك، عليها ءلائفة 

أصلحجابر؛ فقال افة، حمللث، فقد اركمت، عثداممه، أبا أي ماللمثؤ؟ له فقال له، بغلا 
قدماهأغبرت رءمن يقول؛ س اممه رسول وسمعح، قومي، عن وأستغني دابتيُآُ، 

الار«.عل افه الله، بيل سل 

(.٤٤٩)صن عبيدة أيب محيرة يكر عند نحرمحه سبق ( ١ ) 
اا)؛/أأ1(.الصحابة ارحياة )أ(

أريحدابنى.)م1ى 



عداش،أبا يا صوته! باعل نائي الصوت يسمعه حيث كان إذا حتى ار ف
اهحملك فقد اركب 

وسمعتقومي، عن وأستغض دابتي، أصلح فقال! يريد الدي جابر فحرف 
النارا؛،عل اممه حئمه افه، ،سيل ل قدماه اغبمرت رامن يقول! ه الله رسول 

}١ منه ماشيا أكثر يوما رأيت فإ دواثمم عن النامي فتواثب 
ويعينهويزوره، فهومحه، ر. الّكا عند منزلة عنه( اش ررصى لجابر كان وقل 

تلامذته،خيار من وكان له. بالاستغفار ويتحفه له، ودعو حوائجه، قضاء عل 

الأحاديث.من عددأكبثرأ البي. عن وحفظ حما، ^،1 النبوة مدرسة من فتهل 
سعلعق مكة إل ذهس، وهناك، هنا العلم يهللب عنه( اش، )رصي جرج وقد 
ئ:الله رسول من سمعه ممن حدين، طلب، ق والشام ممر إل وسافر أحاديث،، 

حديثس افه رمول أصحاب من رجل عن بلغني عنه(؛ الله قال)رصي 
سهرأإليه قرت رحل، مددت ثم بحثرأ، فاشاريتإ الله.، رسول من سمعه 

الباب،عل جابر له! فل للبواب! _Jl، أنيس، بن عبدايثه فإذا الشام، قدمت، حتى 
بلغنيفقالت(! فاعتنقني، أنيس بن عبداخ فخرج نعم. فقي؛!،! اممه؟ عبد ابن فقال! 

أنقبل تموت أو أموت أن فخشيت( حديثا، اممه رسول من سمحت، أنلث، 
عراةحقاه القيامة يوم الناس ارمحشر يقول! اممه رسول سمحت( فقال! أسمعه، 

سيمعه بموت الله فيناديهم ثيء، معهم ارليس فقال! 7،-إ؟ ما قلنا؛ غرلأآءأٌ، 
الجنةأهل من لأحد ينبغي لا الديان، أنا المللث،، أنا قرب؛ من يسمعه كإ بعد 

النارأهل من لأحد ينبغير ولا بمظلمة، يطلبه النار أهل من وأحد الحنة يدخل 

صحيحه.ق حبان ابن واْ را 



محمحهؤكحثآ 
افنأق ؤإنإ وكيف؟ قلت! ُ، دمظلمةااُ يطاله الحنة أهل من وأحد النار يدحل 

. ٠٢٠والسئاتاا»دافات محال: يأ؟ ئراة تعال 
مكةإل عمره احر ق عنه( الله )رصي جابر جاء مقسم• بن عبدالله وقال 

٠٣٠راجعا. الدينة إل انصرف ثم سمعها أحاديث ق الكرمة 
ننرعل أيضا حرص فقد الحلم طلب عل عنه( الله جابر)رصي حرص وكإ 

رسولقول إل جوابه وأسند أجاب ثيء عن سئل إذا فكان تعلمه، الذ-ي العلم 
غالبآ.أوفعله ه اممه 

علاسارطت فقال! بايعت إذا ثقيف ثان عن جابرأ سألت الزبير! أبو قال 
قال؛اممه. رمول إن جابر؛ وقال جهات■• ولا عليها صدقة لا أن ه الله رسول 

٠ُ'ا أسلموا،ا إذا ويجاهدون سيصدقون  ١١

الشراب،أو القلحام ق تموت الفأرة عن جابرأ ّالنا أيضا! الزبتر أبو وقال 
الجرارل المن نضع وكنا ذلك، فعل من ه افه رسول زجر لا• قال• 

.' ٠ تهلعموهار؛ فلا فيها الفارة ماتت ااإذا فقال! 

المجد""ق حلقة عنه( الله )رصي لجابر رأيت الزبثر! بن عروة بن هشام وقال 
• ٠١'العلم عنه يوحل• الّكا مجد 

الحساب.ضب بعد إلا المار اّر وأهل الحة الخة أهل يدخل لا بمي: ١( 
(.٩٧رنم)٠ الحديث العامة، باب المقرئ، ااالأدّب ل المخازي رواه ٢، 
(.١٩١»سرأعلأماولأء«)م ٣( 
أحمل.رواه ٤( 

ه(روا0أحمد.
(.٤٣٤ر»الأصاة«)ا/أ"(



نثث

عانوتأربعا عاش العمرين، أحد عنهإ الله رصي عبدالله بن جابر كان 
فحيثفقط، باسمه الحديث، رواة بين اشتهر الإسلام، ق سنة ثانون منها سنة، 
ينجابر قيل• غرم أريد ؤإذا عنه(، الله )رصي هو به أريد الحديث ق جابر ذكر 

م

٠ُ مثال سمرة 

وسبعن''ا،ثإن وقيل: وسبعن، سبع سنة حا وذقن المزرة، بالمدينة توق 
.؛ ٢٠بصره ذما محي وكان سبق، كإ سنة عن وتأرع وهوابن 

علإنه منهجه، وسلوك به بالتاني؛ وأكرمنا وأرصاه، عنه ورصي اممه، رحمه 

قدير•لكزثيء 

..٠

(.١٤٢ررمدبالأسإءواللغاُت،«)ا/)١( 
•٦( ٥ / للدهي)١ . غرا؛خرمن ق انمر ٠٠)٢( 
(.١٩٢)م البلأء« أعلام سر  ٠٠)٣( 



مح(محمحأؤ( ٣٠٢

فهرساأراجع

دمشق،— القلم دار الشيح، الستار عبد الإسلام، حلفاء أول الصديق بكر أبو أو 
م.١٤١٢الأول

داردولة، عل محمد المجاهد، والفاتح العابد الرباق الأئعرى موسى أبو أو 
؛اه. ١٢اكالث، القلم-دمشق، 

دارؤلهإز، محمود الحميد عبد الجاهل، العالم اكحابي الأشعري موٌسى أبو أ؛ئ 
ه. ١٤١١الأول القلم—دمشق، 

العربيي.ال^رارثv إحياء دار الرسقلأزا، حجر ابن الصحابة، تمييز ق الإصابة أو 
الثالثةدمشق! القلم— دار دولة، عل محمد النجسس،، البوة تلميذ هريرة أبو أو 

٠١٤١٢.-

—القلم دار الزحيل، وهبه د. حبه، وابن ه الله رمول حب زيد بن أسامة أو 
ه.١ ٤ ١ ٠ الثانية دمشق، 

ه.١ ٤ ' ٩ الفكر، دار الأثير، ابن الصحابة، معرفة ل الغابة ا. أّأو 
إحياءدار الر، عبد ابن ،  ١١الإصابة رربهامس الأصحاب، معرفة ق الامتيحابح أو 

ه. ١٣٢٨الأول لبنان، — ؛ثروُت، الحريٍب، اإارادث، 
بثروتالعصرية- الكتبة الحورية، قيم ابن العالن، ربط عن ^، المو٥٣إعلام أو 

٠١٤٠٧.



٣٥٣سك(محمح\مح 

م. ١٤٠٨الأول، للتراث، الريان دار الدمشقي، ممر ابن والنهاية، البداية ثو 

الكتابودار اكري، الكتاب دار الدهي، الا-ين شمس الإسلام، تاريخ ثو 
اه. ٤٠٥

ه. ١٤٠٦لبنان لإروات،~ المعرفة، دار البخاري، الصغثر، لتاريخ اه 
الكويت.الدعوة، دار النووي، القرآن، حمالة آداب ل لتبيان اه 
م.١  ٣٧٣التجارية المكتة ممر، ابن العظيم، القرآن فر ؛!؛- 
م. ١٤١٠القاهرة تيمية، ابن مكتبة النووي، واللغا'.تا، الأسإء تيذيب ءإي 

؛،؛رويت،،~ ثرة الدار بدران، القادر عبد عساكر، لأبن لمنق تاريخ مذيب 
الثانيةا،\،آاه.

الثانيةالقاهرة، الإسلامي، الكتاب دار الرسقلأزإ، حجر ابن التهذيب، تأذيّ_، أو 

٥١٣٢٥.

—القلم دار غاوجي، ساليإن وهبي فقيه، وحافغل إمام صحابير عثدالأة بن ابر جه 
ه.١ ٤ ٠ ٨ الثانية دمشق، 

التجارية،المكتبة الحرري، الأثثر بن محمد الرسول، أحاديث، ق الأصول جامع أ؛؟• 
الثانيةمه؛اه.

ه.١  ٣٨٧الُربي، الكتاب دار القرطبي، أحمد بن محمد القرآن، لأحكام الحامع 



ثقئمحق؛ق

—الحلمة الكتب دار الأصبهاق، نعتم أبو الأصفياء، وطبقات الأولياء حالية ء:؛- 
ه. ١٤٠٩الأول بروت، 

الثانيةدمشق، الةام~ دار الكاندهالوي، يوسف ين محمد الصحابة، حياة ؛:؛" 
٥١٤٠٣.;

دمشق،القالم— دار دولة، عل محمد الأخرة، همه كان شاب كعب بن ربيعة ٣؛ 
اه. ٤١٢الثالثة 

الثانيةالرياض، اللواء— دار عمثرة، الرحمن عبد د. قرآنا، فيهم الله أنزل رجال ءأ؛ 
ه.١٣٩٨

كمر.ابن دار حمحة، خليل أخمد تأليم، يالخنة® مبشرون رارجال ؛أآ 
ه. ١٤١١الثامنة جدة، المنارة، دار الهلنهلاوي، عل التاريخ، من رجال أو 
الحزأيير بن الرحمن عبد هشام، لابن النبوية المسة ضر ل الأض الروض ءإ' 

ه. ١٤٠٩يثرون الفكر— دار المهيل، الحثعمي 
أنجاين بحى الصحابة، من الصئُبحثن 3، روى ما حملة ل المستطابة الرياض أأب 

بثروت.العارف— مكتبة اليمني، بكر 

دارداوودي، عدنان صفوان القرآن، وجامع الوحي كاتب ثان بن زيد أ؛ب 
؛اه. ١١الأول القلم-دمشق، 



٣٠٥

٠
القاهرة.الحديث، دار ماجه، ابن القزويني يزيد بن محمل ماجه، ابن سن ءي 

 Wالسد،عل محمد محل الجتال، الأثعث، بن سليإن داود أبو داود، ابن ن س
حمصالأولاا،ّااه.

ه. ١٤٠٨الأول القاهرة، الحديث، دار الترمذي، عيي أبو الترمذي، سن ث؛ث 
لبنان.؛،؛روتا~ الع1ومية، الكنب دار الل.ارمي، عداش بن محمل. الدارمي، محنن ث!ء 
الفكر.دار الثيهقي، الك؛رى، نن الث،و 
الرسالة.ة مرمالذهبي، الل،ين ثمر النبلاء، أعلام سير ؛•' 
دارالحلبي، الدين برهان بن عل والمأمون، الأمثن سيرة ق الحلبية ثرة ال•؛' 

١٤٠لبنان، ~ بيروت المعرفة،  ه.٠ 

الأدبية.الكنوز دار هشام، ابن النبوية، السيرة ث؛ئ 

؛ثروُت،الفكر— دار الحنبل، العال ابن ذهب، من أحبار ق الذهب ئلءرات ءأ 
٥١٤ ٠٩.-

والإفناءالعالمية البحوث إدارة رئاسة الحجاج، ين لم ملم، مصحيح ءاي 
١٤٠بالسعودية والإرشاد والدعوة  الباقي.عبد فواد محمد ترقيم ه، ٠ 

العربير،التراث إحياء دار الحجاج، بن لم مالنووي، بثرح لم مصحح ءئ 
؟هّآاهّالثانية لبنان، يثروت- 

حلب.الوعي، دار الحوزي، ابن الصفوة، صؤفة ءإآ 



مح؛قمحإمحإغ2هّإ 

الفكر.دار سعل، ابن الكثرى، الطبقان، أو 

الملم~دار النحيل، وهبة د. مجاهد، وفاح كبم صحابير الصامتح بن بادة عه 
م.١ ٤ ٠ ٨ الثالثة دمشق، 

دارالهلان، >>حميل ذهّ_،، من مرير عل وشاعر شهيد أمجر رواحة بن ثداف عي 
١ه.٤ ٠ ٧ الثالثة دمشق، القلم- 

دارالخن، معيد مصطفى د. القرآن، وترخمان الأمة حجر عباس بن بدافه عه 
اه. ٤٠٨الثالثة دمشق، - القلم 

دارتو، م الدين محي ه^، اطه برسول الموسى الحبمحاُ( عمر بن عبداطه ءإي 
أه. ٤١٢ة الخامالقلم-دمشق، 

الث.خ،الستار عبد الإسلام، فقهاء وكثبمر القران حملة عميد عود مبن تدافه عي 
-.٥١٤١٠دمشق،الثانية، دارالقلم- 

العلمية.الكتب، دار الذهبي، الدين نمى غجر، من خجر ل الحجر ءأ 
دمشق،القلم— دار الشخ، الستار عبد الصابر، الشاكر الخليفة عفيان بن ثإن عه 

الأولآأا؛اه.
ه.١٤١٢الأول دمشق، القلم— دار الشخ، الستار عبد طالب،، ١^؛؛( بن عل أو 
دمشق،القالم~ دار الشيخ، تار العبد العادل، الفاروق الخهلااب^ بن عمر أو 



٣٥٧

بثروتالعرفة، دار قلانر، العحجر ابن البخاري، صحح ثرح الباري فتح ه
بنان.ل— 

الرياصىا،لعارف~ مكتبة عمرة، عبدالرحمن د. النبوة، مدرية من فرسان ثو 

ى ١٤٠٣الرابعة العربير، الكتاب دار الأثير، ابن التاريخ، ل الكامل ثو 
العاق،مكي محامي ئ. الإسلامية، اإعقيا.ة شاعر الأنصاري ماللث، بن كعب أ؛ب 

م.١ ٤ ١ ٠ الثانية، دمشق، القالم- دار 
الرسالةمؤسسة المتقي، الدين علاء والأفعال، الأقوال ستن ل العال نر ك٠ 

ه.١ ٤ ٠ ٩ 

٠
ه، ١٤٠٨الفكر، دار الهيثمي، بكر أي بن عل الفوامم، ومنبع الزوائد صحيح أو 

اه. ٤١٤ط.دارالفكروكدللم؛، 

القبلةودار القران، علوم مؤسسة الرازي، بكر أب بن محمد الصحاح، محتار ؛؛أ 
اهّ ٤٠٥

ى ١٤٠٩الأول الفكر، دار منفلور، ابن عساكر، لأبن دمشق تاريخ محتمر أو 
—صادر دار المدمي، سامة أبو العزيز، بالكتاب تتعلق علوم إل الوجيز المرشد أو 

م. ١٣٩٥؛،رورت، 



حثآ

العربير.الكتاب دار النسابوري، الحاكم أبوعبداغ الصحيحن، عل المستدرك أي 
ه. ١٤١١الفم، ودار الإسلامي—  V_Ssilحنبل، بن أحمد الإمام لمني، اه 
العلمية.الكتب دار الحميدي، الزببمر بن عبداض لند، اه 
لمنق،~ القلم دار يغش، بر حن محمد المجاهد، الداعية عمجر بن مع_، مه 

ه.١ ٤ ١ ٠ ة الخام

الأعغلمي،الرحمن حبيب / تحقيق الصنعاف، محام الرزاق عبد اكنف، ألإ 
^١٣٩٢الأول اس، الجاض 

دارطهاز، محمود الحمبل. عبد الخبمر، الناس ومعلم العلمإء، إمام جبل بن معاذ أو 
ه.١ ٤ ٠ ٨ اكانية ، دمشق القلم- 

السالفي،المجيد عبد حمدي تحقيق/ الهلرانر، أحمد بن مليإن اتكب١ر، المحجم "؛إي 
العربية.الدار 

ه. ١٤١٣الأول النفائس، دار العك، خالد الرسول، حول عفنإ•، موسوعة ؛أي 

ا،لومةالأتابكي، الدين حمال والقاهرة، مصر ملوك ل الزاهرة لنجوم ا ه
العامة.المرية 

الثالأة.المعارفح، دار الزبثري، عبداض بن الممعِب قريش، ب ن٠ 





مح؛محإمحإغحئ 
١ ١٤صرام بن عمرو بن عبداممه - ١ ٥ 
١ ١٩معاذ بن معد — ١ ٦ 

١٢١^طاف |بي بن —جعفر  ١٧
١٣٥حارثة بن زيد — ١٨

٤١ ١ رواحة بن عيداف — ١ ٩

١٥٠محصن بن —عكاشة ٢٠

١٥٨قس بن —ثابت ٢١

١٦٢آآ-الطفيل؛نصروانمس 
١ ٦٨الربح بن ّاأ"أ؛والعاص 

١٧٣مكتوم ؛أ-ابنأم 
١٧٩هآ"معاذ؛نجل 

١٨٨حضر بن أميي — ٢٦
١٩٥

١٢٠ الحارث بن منيان أبو —  ٢٨
٢٠٣الوليد بن بمآ-حالد 

٢١''؟"ربزكعب  ٠
٢ ١٨بلتمة أن بن حاطب - ٣١

٢٢٤.تداس....
٢٣١عود مم-عبداف؛نم

٢٣٩؛م-طإنالفارّبى 

٢٤٩الصامت بن عباده — ٣٥



٢٥٧ا"آ~ءإرينياّر 
٢٦٧سصهيبينطن 

٢٧٢ملام بن -عبداض ٣٨
٢٧٧.■••■•■•••ض••

٢٨٢ثابت بن -زيد ٤٠

٢٨٩ا؛-كببنمالك 

٣٠٢؟ة-عبداشبنأنيس 
٣١١آأ-أبوميرة 

٣١٨زيد بن أسامة — ٤ ٤
٣٢٥عباس بن -عبداض ٤٥
٣٣٥ءبداشبنصرJنامحلاب — ٤٦
٣٤٤-حابرينعبداش ٤٧

٣٥٢الراجع فهرس 
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