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ٌ ص

ه1وثمح

__

ناأنفشرور من بالله ونعوذ وستغمره ونتعينه نحمده للص الحمد إن 
,له هادي فلا يضلل ومن له ممل فلا اش يهده مجن أعمالنا ومحسان 

ورمحولهعبده محمد أن وأشهد له شريلث لا وحد٥ الش إلا إله لا أن وأشهد 
[١ . ٢ : صرو' ]TJ ه )liG سلمون وأضم إلا نموس ولا ئماته حى الله ائموا الدسآموا أيها ا يؤ 
رجالامنهما وبمثأ زوجها منها وحلق واحدة ئمى مجن حلمكم الذي ربكم انموا الناس أيها ا يؤ 

١I زالما،: ه )ء رما عليكم كان الله إن والأرحام به نساءلون الذي الله وائموا ونماءً ا كشر 
تجمحممجومحمذ;وبجم١الهوءولوا اتذوا الدينآتوا أثه١ ءؤي١

.'أ-ا'ا[عفليماوق(ه فمدفازفورا ورسوله الله يهبع وس 
،بعد، أما 

مررألا وشر محمد هدى الهدي وحير اللم كتاب الحديث أصدق فإن 
المار.في ضلالة وكل ضلالة بدعة وكل بدعة محدثة وكل محدثاتها 
بكر،أبي ربعة؛ الأ الراشدين اء الخلفأنساب في لهليف حزء فهذا ! وبعد 

لصحبةعلم عن افص اختارهم الدين الصفوة وهم ، ثبمفق وعليأ وعثمان، وعمر، 
اختارون.ونعم الاختيار فنعم محمد نبيه 

^سدابضداشيقووضله(:
همأولتك ونصروا والدينآووا الله بيل نجر وجاهدوا وهاجروا والذينآسوا ؤ ( ١ ) 

[.٧٤الأنفال: ] ه< ؤق( كرز وررذ ننمرة لهم جما المؤمنون 

٣





أفلثم يوم ذات المح . اش رمول بنا )اصالي ارية بن انمرباض قال ( ٦
القالوب،منها ووجالتإ انميون، منها ذرفت باليغة موعظة فوعظنا علينا 
فقال:؟ إلينا تعهد فماذا مودع، موعظة هذه كأن ا ادك رمول يا قائل: فقال 

فانهمجدعا، حبشيا عبدا كان وإن والطاعن والسمع الش، بتقوى ررأوصيكم 
الخلفاءومنة سنتي فعليكم كثيرا، اختلافا فجرى منكم يعس من 

وإياكمبالواجذ، عليها وعضوا ا بهفتمسكوا الهدي؛ن الراميين 
/احد]؛ رمحي . ضلالة((بدعة وكل بدعة محدثة كل فان الأمور ومحدثات 

[١٠٢]القلمان وموارد للألباني، ماجه ابن وصحيح [  ٢٨٢٨]الترمذي وصحيح [ ٤٦٠٧]داود أبي وصحيح أ ١ ٢ ا 

زآ.واللقط 

:٩٦،٩٥،٩٤،٩٣شاصةسلأشمات
نتجرأولا منهم، أحد حب في نفرحل ولا الذ رمول أصحاب ونخب ا ر■ 

إلانذكرم ولا يدكرهم، الحم وبمر ييخضهم، من ونبغص منهم، أحد من 
[.٩٣((]وطغيان ونفاق كفر وبغمهم وإحسان، وإيمان دين وحمهم بخير 
تفضيلايكص الصديق بكر بي لا أولأ '' ؤه اس رسول بعد الخلافة ونئبت ء ■ 

نمكبمفي، نمنمان ثم ثكفي، الخطاب بن لخمر ثم الأمة، جميع على وتقد.بما له 
[.٩٤((]المهتدون والأئمة الراشدون الخلفاء وهم ق؛محي، طالب أبي بن لُليا 
 Iلهم-د هنث_بالجنة، وبشرهم الق رمول سماهم الا.ين انمشرة وأن ا ر

وعمر،بكر، أبو I وهم الحق، وقوله ، الذ رسول لهم شهد ما على بالجنة، 
عوق،بن الرحمن وعبد ومعيد، ومعد، والزبير، وطلحة، وعليأ، وعثمان، 

[.٩٥أحمعين((]ثبمس مجة الأ هذه أمثن وهو الجراح، بن عبيدة وأبو 
كلمن الهناهرات وأزواجه ءكم افه رمول أصحاب فى الفول أحن من وا 

[.٩٦((]النفاق من برئ فمد رجس، كل من الممدسثن وذرياته دنس، 



ودقووالإوام|دوزرس٠
زنديقأنه فاعلم الك رسول أصحاب من أحدا ينتقص الرحل رأيت ذا إ٠ 

والسالمران هدا إلينا أدى ؤإنما حق والمران حق عندنا الرمحول أن وذلك 
الكتابليبقللوا شهودنا يجرحوا أن يريدون وإنما ، اس زمحول أصحاب 

.[ ٤ ٩ ص العدائي للخطب ^ ١٧١علم في الكفاية ] (( زنادقة وهم أولى لهم والخرح والمنة 
رصيالمهتدين الراشدين الخلغاء اب ن/د اللهليف الخزء هذا لإخواني وأقدم 

هملا ومختصر مناقبهم، في الواردة الصحيحة حاديث وات أحممن عنهم اف 
وعملانافعا عالما منه يستفيدوا أن الق من راجما منهم كل حلافة في عمال اد 

.صالخا









بكرأبى عن حعمرا وابنه جعفر أبا مالت ت قال حمعة أبى بن مالم عن را موتذن 
نمهدى. إمامي كانا فإنهما عدوهما من وابرأ تولهما مسالم! يا ت فقال وعمر 

"محمدشفاعة نالتني لا حدي بكر أبو حده؟ الرحل أيب ! صالم يا محال؛ 
عدوهما((م٣ث وأبرأ أتولاهما أكن لم إن القيامة يوم 

١"(٦ م -ءآ المر س لأس المعيد ، ٢ د د ص -م للذمي الملأ، أملام ر ي) 

القهمجي بن طلحة ونزوحها جمل وهي، أبوها توفي مممشمحمبمتأنيم ا٠ 
( TUAم نرض نسب ) . الملك عبد بن الوليد أم هى وعائشة وعائشة، زكريا له وولدت 

قمحهساكسةشساصسيق 
اسباتن بكر أبا يا ظنك ا )رم: اس. رسول ال قرفعه بكر أبى عن ( ١ ) 

[( ٢٣٨١] .ِسالم: -٣[ ٥٣]المخاري: رواْ ) . ا( ثالثهما 

مالهفى على اس النأْس ررإن • ءه الك رمول قال رفعه معيد أبى عن )٢( 
ولكنخيلا. بكر أبا لاتخذت خليلا متخذا كنت ولو بكر. أبو وصحبته 

((بكر أبي خوخة إلا خوخة المجل في تشن لا . الإسلام أخوة 
[(٢٣٨٢]لم:وم[ ٣١٠٤]لخاوي:ا) 

إليهترجع أن أمحرها ف. النبي امرأة أتت )) قال!مطعم بن جبير عن ( ٣ ) 
ر)إنت قال — الموت تقول كأنها — أجدك ولم جئت إن أرأيت : قالت 

.[( ٢٣٨٦اام: )الخاري:]؟ْأ-اارم. بكرا( أبا فأتي نجدبمي لم 
كذبت،: فقلتم إليكم، بعثني الك لا1ن ت . الله رسول قال الدرداء أبي عن ( ٤ ) 

لىتاركو أنتم فهل اله، ومبشمه اني ووايصدق : بكر أبو ال وف
.[( ١٢٦٦١] )الخاوي: . بعدها أوذي فما • ( مرتثن ) ا( حبي؟ ما 

السلاسلذات جيش على بعثه . المبى أن قمحه الماص بن عمرو عن ( ٥ ) 
الرجال؟من فقالت! عائشة. ت قال إليك؟ أحب الناس أي I فقلت فأتيته 

.(( رجالا فعد الخعناب بن عمر ثم I قال من؟ ثم ت ^٠١ . أبوها قال؛ 
[(.٢٣٨٤].—لم:[، ٣٦٦٢]لخاوي:ار 



وعمربكر وأبو أحدا صعد النبي أن ت حدثهم ماللن، بن أنس أن 
وصديقنبمى عالجك فان احسد، اثست )١ فقال: بهم فرجف وعثمان 
^[(r-،U،>]:s)^^وشهيدازق 

بكر،أبا لي راادعي • مرصه في ءه اس رمول لى فال قالت! عائثة عن ( ٧ 
أناقائل: ويقول متمن يتمنى أن أخاف فاني • كتابا أكتب حتى وأخاك، 

ا(٢  ٣٨٧] سلم; ) . (( بكر أبا إلا وااؤْغون الذ ويأبى • أولى 
فدله، بقرة يسوق رحل بينما )ر : الك. رسول قال قال: هريرة أبي عن ( ٨ 

خالفتإنما ولكني • لهذا أحلق لم إني ت فقالت القرة التفتت عاليها حمل 
رسولفقال تكالم؟ أبمرة ن وفرعاتعجبا إ الته سبحان ت الناس فقال للحرث(( 

الكرسول قال هريرة: أبو قال وعمر(( بكر وأبو به أومن رافإني ه؛ افد 
الراعيفهلله شاة. منها فأخذ الذئب عليه عدا غنمه، في راع ))بينما ث ءئه 

السع. ..يوم لها من له: فقال الذئب إليه فالمقت، منه. امغشذها حتى 
:ءه الله رسول فقال اس! سبحان الناصI فقال راعغيري(( لها ليس يوم 

[(٢٢٨٨]وميم: [، ٣٦٦٣])الخارمم: . وعمر(( بكر وأبو أنا ■ بذلك أومن رافاني 
اف.ول رمبواب لاكونن ال: قطويل. حديث من موسى أبي عن ( ٩ 

فقلت:بكر. أبو فقال: هذا؟ من فقالت الباب فدفع بكر أبو فجاء اليوم. 
فقال;يستأذن، بكر أبو هذا أ الك رسول يا ت فقلت ذهبت ثم رسلك، على 

[(٣٦٧٤])البخاري:بالخنة(( وبذره له ائذن )١
أهلكهول ميدا وعمر بكر وأبو ؛ اسرسول قال جمحفة أبي عن ( ١  ٠

والمرملين«.التجيمح، إلا والاخرين الأولن س الجة 
الأنام(ترقم آ ١ • • ] اجه: ابن مح ص) 

١ اٌبنة،في بكر راأبو • اش رصول ال قعوف بن الرحمن عبد عن ( ١
الجة،في وطلحة ا-فة، في وعلي اينة، في وعثمان اينة، في وعمر 
وقاصأبي بن ومعد الجذ، في عوف بن الرحمن وعجي اية، في والزبير 





كعببن أبي اش لكتاب وأفروهم عثمان، حياء وأصدقهم عمر، الك أمر 
ولكلمل، بن معاذ واخرام بالحلال وأعلمهم ثابت، بن زيد وأقرضهم 

■اجراح٠ بن أبوعبيدة الأٌة هدم وأْيرا أمين أمة 
لجاني(ئ ا بترثتم [ ١ • ٤ ] ماجه؛ ابن ءحٍح [ ٤ • ٦ ١ ل الترمذي: حيح ص) 

ضبممحهسرلأضالأصالفيوسسدق 
الإني )١ I قائلا اخر عكري عمل أي قبل زيد بن امة أسحملة نفاذ إ •
الميميهيبة الحمالة هذه حققت حيث (( غه اش رسول عقده لواء أحل 

الإسلامي.للفتح الطريق ومهدت القتالية معنوياتهم ورفعت 
التمر.عين؛ ثم الانبار ثم الحيرة المدن تلك وأهم العراق في لفتح ا •
بانتصاروانتهت أجنادين محركة وفيها الشام بلاد في لفتح ا ٠

همد عي. قلة رعم لمي؛ الانتصار نتيجتها وكانت اليرمول محركة وكذلل 
وعددهم.

المبوةمدعي على والقضاء المرتدة المائل إخضاع وم المرتدين رب ح٠ 
مانعىمحاربة وكJلك ، (( وغيرهماالكذاب وميلمة سدي، ات طليحة رر ت مثل 

-لحاربتهماس. رسول إلى يودونه كانوا عقالا منعوني لو وافه وقال: الزكاة 
.دونه(( أهلك أو عليه 

الخلّعض على مكتوبا الميي. عهد على القران كان القران. ع مج٠ 
الخليفةعلى الخطاب بن عمر أثار الردة حروب قامت فلما دم اءد وقطع والرقاع 

بكربجمعه.أبي 
إنياللهم ال؛ وقالخطاب بن لعمر ة بالخلافوأوصى بكر أبو رض م ٠

١أهالك حير عليهم استخلفت 
عهر،تخللق اسحنتن بكر أبو ثلاثة؛ الماس أفرس ت قال عود ممابن، وعن؛ 

تلامرأته فقال يومف فى تفرس والعزيز جره، اسمتأ ت قالت حين، مجومى وصاحبة 
.( سعد وابن الحاكم أحرجه ) ه. متواْ رٌي أؤ 

١٣





الإث1حاتٌرةسصه

والقائلرمضان من ليلة أول في طالب أبي بن عليإ حرج مربزامحطاس ع٠ 
نورتكما قبرك في الخطاب ابن يا لك الك نور ت فقال يتلى الش وكتاب تزهر 

[(٣١٠/ ).سبمسل]آ بالقران. افه اجد م
أبىعلى الختلماب بن عمر أبوها عرصها تأ.بمت لما دأإقق؟ا فصةامالإسذا ح٠ 
اليوم.أتزوج ألا لي بدا فقال: عثمان، على وعرصها بشيء، يجبه فلم بكر، 

هومن حفصة يتزوج I فقال غه. النبي إلى حاله وشكا وانكر عليهما، فوحد 
اشرسول حقلبها تم حفصة، من حير هي من عتمان ويتزوج عثمان، من حير 

ولما. أحنهاوفاة بعد رقية باينته عثمان اس رسول وزوج عمر. زوجه ف. 
الك.رسول فان عاز، نجد لا وقال: فاعتذر، بكر أبو لفيه عمر، زوجها أن 

.لتزوجتهاتركها، ولو سره، قشي لمد أكن فلم حفصة، ذكر قد كان 
[(\ ٢ ٧ / ٢ ل الملأ،: أعلام م ّ) 

الكعبد ررإن لها: قال المبي. أن حفصة: أخته عن محمحي، اسديىصر س٠ 
.صالح((رجل 
عشرةأربع ابن وهو أحد يوم عرضه النبي أن )١ يىسااستىصرهق؛1 ع٠ 
)المخارى:. (( فأجازه سنة عشرة حمس ابن وهو الخندق يوم وعرضه يجزه فلم سنة 

صغيرة،وهى ؤبمفي الخطاب بن عمر حطبها مثاضلأشطامهق؛ا م٠ 
سبكل )١ يقول: اش. رسول سعت أني قال: إليها؟ تريد ما له: فقيل 

ونسبي((سببي إلا القيامة يوم منقطع وتب 
٠[( ١  ٧٣/ ٩ ] : سعالزواند ، ٥ • • / ٣ الملأ،: أملام م س) 

كانفاصلا عابدا ئتا وكان بة، الالفقهاء أحد اصامحس،اسلأصرا س٠ 
[(.٢١٧٦]المهذب:مريب ) . والمن، ي الهد فى بأبيه يثبه 

؛١٥١ ٠٣



أمرالأموي: انماص أبى بن الحكم بن مروان بن انمزيز عبد بن عمر ٠
لالول_<د،المدينة إمرة ولي الخهناب. بن عمر بن عاصم بنت عاصم أم أمه الؤمتجت 

ماتالرائدين. الخالماء مع فعد بعده. الخلافة وولي كالوزير، سليمان مع وكان 
تقريبز ونمق. ستان خلافته ومجدة محسنة أربعون وله ومائه، إحدى محسنة 

.!؟![(.]التهذيب:

يالربضاءفإذا اية، دخلت ورأيتني ؛ النبي. قال ت قال جابر عن ( ١  )
^؛١ورأيت • بلال هذا فمال: ؟ هذا من فقالت خشفة وسمعت طلحة. أبي امرأة 

فذكرتإليه، فأنفلر أدخله أن فأردت لعمر، فقال: هذا؟ لن فقلت: جارية بخنائه 
[(٣٦٧٩])الخاوي: ٠ أغار(( أعلسك الش؛ رمحول يا وأمي باش عمر: فقال غيرتك((. 

رأيتإذ • نائم أنا بينما م * قال افد رسول عن عمر، بن افد عد عن ( ٢ ) 
ثمأظفاري. في يجري الري لأرى إني حتى منه فشربت لثن فيه به، اتيت فدحا 

قال:أ الق رصول يا ذلك؟ أولت فماذا : قالواالخطان(( بن عمر فضلي أعهليتأ 
لاخأآ[سئ]اآآآ[واسل(رالخاري:راالعلم((.

بدلوأنزع كأني وأريت • قال ءه افد رّول أن عمر، بن افد عد عن )٣( 
ضبما.نرهما فغرع • ذنوبتن أو ذنوبا فنزع بكر أبو فجاء • القليب على بكرة 
أرفلم غربا. فاستحاك فامتقى. عمر جاء ئم • له يغمر وتعالى تجارك وافد 

.العطن((وضربوا الناس روي حتى • فريه يفري الناس من عبقريا 
[واسد(٢٣٩]^[وِ:٣٦٨٢])الخاوي: 

وعنده. اش رسول على عمر استأذن : قال وقاص أبي بن محعد عن )!( 
قمنشهلإّر تأذن اسفلما ١ أصواتهن عالية ٠ تكئرنه وييكلمنه قريش مجن ناء 



عمر!فقال يضحك. اش ورسول • ءه■ اش رسول له قاذف • الحجاب يبتدرن 
اللاتيهؤلاء من راعجست : الش. رسول فقال اش! رسول يا • سنك افم أصحك 

الش!رسول يا فأنت عمر: قال الحجاب(( ابتدرن صوتك سمعن فلما عندي كن 
الكرسول تهن ولا أتهبننى إ أنفسهن عدوات أي عمر: قال ثم يهن. أن أحق 
:ه اف رسول ال قاسه.رسول س وأفظ أغاظ أنت نمم. قلن: ؟ ه 

فجكا(غير فجا سلك إلا فجا الكا سالشيطان لفيك ما بيده! نضى والذي ١) 
[(٢٣٩],-:وسلم [ ٢٦٨٣لخاري:]ا) 

الأممن فلكم فيما كان ررلفد : اس. رسول قال قال: هريرة أبي عن ( ٥ ) 
[(٣٦٨٩])المخاري; عمر(( فانه أحد أمتي في يك فان محدثون ناس 
أف'))بسها يقول: الله رسول ممعن قال: الخيري محعيد أبى عن ( ٦ ) 
ماومشها الثدي، يبلغ ما فمنها فمص، وعليهم علي عرضوا الناس رأيت نائم 
ياأولته فما : قالوا. اجتره((قميص وعليه عمر علي وعرض • ذلك دون يبلغ 

[(٢٣٩.])افظري:]ا؟آأ[،و.اام:والدس((. : قال الذأ رسول 
المدينة،حيهلمان من حائعل في النبي. مع كنت قال: موسى أبي عن ( ٧ ) 

له،ففتحت با-فة((، وبشره له وافتح : النبي. فقال فامنفتح. رجل فجاء 
رحلجاء نم الله. فحمد ، اللص رمول قال بما فبشرته بكر، أبو هو فإذا 

عمرهو فإذا له ففتحت بابنة(( وبشره له وافتح : النبي. فقال فاستفتح، 
لاافتحلي: فقال رجل، استفتح ئم اللص، فحمد . اش رسول قال بما فأخبرته 

الق.رسول قال بما حبرته فأ عثمان، فإذا تصيبه(( بلوى على بالخئة وبشره له 
.[( ٣٦٩٣])الخاري:المستعان. الله قال: ثم اللص، فحمد 

مريرهعلى عمر وصع )١ يقول: عباس ابن سمع أنه مليكة أبي اس عن ( ٨ ) 
رجلإلا يرعني فلم — فيهم وأنا — يرفع أن قبل ويصلون يدعون الناس فتكنفه 

أحداحلمن، ما وقال: عمر على فترحم طالب، أبي س عليأ فإذا منكبي، آخذ 
اللهأن ظن لا كنت إن الك! وأم منك. عمله بمثل اللص ألقى أن إلي يلب 

؛١٧)ب 



بكروأبو  ٧١ذهست )١ يقول ءه النبي مع أمحكثيرا بت وحصاحبيك، مع 
.وعمر((بكر وأبو أنا وخرr؛-c وعمر، بكر وأبو أنا ودخلت وعمر، 

ا( ٢٣٨٩ا وسلم: لْخ-م[، رالخاوي: 

وفيالحجاب وفي إبراهم، مقام في تلاث: في ربي وافقت عمر: قال ( ٩ ) 
[(٢٣٩٩])نم: بدر. أمارى 

(١ وعسحديدا السس )١ ت ءه الله رسول قال رفعه. عمر بن اش عبد عن ( ٠
بنلعمر قاله والاخرة(( الدنيا في عين قرة الك ويرزفك شهيدا، ومت حميدا، 

٠( احمد ومضي حبان ابن صحيح ر ٠ الخحناب 

بنبعمر الإسلام أعز رراللهم : ه اش رسول قال قالت: عائشة عن ( ١ ١ ) 
[(.٨٧]ماجه: ابن )صحيح , الخهياتحا((

لسانعلى الخق جعل الك ررإن ؛ الك. رسول قال قال: عمر ابن عن ( ١٢)
([ ٢ ٩ • ٨ ] للاياني: الترمذي صمع ر . ا( وقله عمر 
ا( ٢٦٨٤] )البخاري: عمر. أسلم مند أعزة زلنا ما : قال مسعود ابن عن ( ١٣)
العلىالدرجات أهل )ران ; افه. رسول قال قال: سميي أبي عن ( ١٤)

وعمربكر أبا وإن ، الماء أفق في الطالع المجم ترون كما نحتهم من ليراهم 
)محءحالرءدي:]أوخأ[(. ْنهموأنعما((
الصديقمناقب فى المدكورة الممابفة حاديث ألا فى عمر اشترك ملاحظة؛ 

. ١٣،\\ \،'٦^٨، وم: 

ص؛ب'اسرضاسملشخلأئاصر
رمء

معوالتقى العراق إلى وقاص أبتم، بن سعد بقيادة جيشا عمر الخليفة رسل أ٠ 
الملمونانجه ثم حاسما انتصارا لمون المفيها وانتصر ية القادصعند الفرس 

١٨



اذنتقد الفرس امبراحلورية تكون المدائن وبمفوؤل عليهم وانتصروا الدائن إلى 
الفتوح.فتح باسم تعرف التي نهاوند معركة في السالمون انتصر ئم بالأنهيار 

الصديقمنها حزءا عاش التي اليرموك معركة فى السامين انتصار عد ب٠ 
معفلمهاوفتحت الشام وقرى مدن إلى الإٌلامحية الخموش توجهت عمر وأكملها 

المقدس.بيت وفتح 

فتحوم مصر فتح بضرورة الختلماب بن عمر على العاص بن عمرو ثار أ٠ 
•الحنوب فى النوبة بلاد إلى الحيوش ووصلت والإسكندرية مصر 

ووضعأصحابها أيدي في المفتوحة رامحي الأ تبقى أن الختناب بن عمر رر ق• 
طفالوات النساء مجتها وأعفى الحرية نقلم وكذلك الخراج. باسم عرنا لها 

.التجاري التعامل نقلم كما والشيوخ 

البلادونفلم الهجري اريخ التووضع الجند وديوان الخراج ديوان وأنشأ 
فيالخليفة عن يتوب (( واليارر ولاية كل على وعين ولايات وجعلها المفتوحة 
البصرةمثل الدن بعض ببناء الحيلماب بن عمر وأمر . الولاية شئون تعريض 
وتبنالنقود سك حرى المد أعماله ومن بمصر. والمعناؤل بالعراق والكوفة 

المرثيينوأرسل الرسائل لنقل البريد إنشاء وكيلك الحسبة نفنام وإنشاء القضاة 
الإسلامي.الدين الناس ليعلموا المفتوحة اللأي إلى 

أعداءبعض دبرها مؤامرة فى غدرا و5تض الخهناب بن عمر استشهد فد ل٠ 
طعناتثلاث بهلعته انجومي لولوة أبو ونقدها واليهود الفرس من الإملأم 
أوصI له وقيل الصبح. صلاة باواس لي يموهو السجد في رأسن ذي بخنجر 

الفرهؤلاء مجن مر المد بهذا أحق أحدا أرى مجا رر قال؛ واستخلف الومنين أمير يا 

والزبير،وطلحة وعلي، عثمان، •' راض عنهم وهو . اش رمول توفي الذي 
.(( وصعد عوف، بن الرحمن وعبد 

١٩





صرةسضانينصانه

حمالهاالذي وهو صب أحوها المرافعة بتت نائالة زوج ائاةدسادثراضةا ذ٠ 
وقال;بذلك، أبوه وأمره . نصرانياأبوها وكان لما مصب وكان عنمان إلى 

(١ ٠• زبر: )ب • دينه على أنت 
وزوجقجوا، أع الذين عثمان ولد أكبر عثمان بن عمرو كان 4روبزعدمانا ع٠ 

بنعثمان بن عمرو معاوية بنت رمجلة بنته خليفة وهو فيان مأبى بن معاوية 
\()بمض:\.الأصغر. وعثمان حالي له فولدت عمان، 

عنهوروي بالمدينة مجر الأ وولى فقيها كان مجه لمت عمرو أحو انأ بنءضاابان 
(١١•نرئس:ب ) عقب. وله الحديث 

بنعلى راْ الصلاة كثير وكان المسسلمين خيار من دامحسبزأبانينه،ايانا ع٠ 
ءهاش رمول إلى أقرب أنا فنال ونسكه هديه فأعجبه عباس، بن اس عبد 

(١٢.نرض: )نب مجان. حتى مجتهدا عليإ زال فما الحالة بهذه وأولى رحما 
بنعمر بن افه عبد بنت( حمصة أمجه لأع4>وينمن»االأرقاا ض ٠

(١١١■)ن_بقريش: ٠ وحماله حسنه من الطرف( له يقال وكان الحقناب 

الذيمحمدا له فولدت طالها أبى بن علير بن الحئن بنت فاكلمة المطرن( زوج ن٠ 
(٢٣٧ا\ الأشراف: اب أنمن )جل محلويلة. وصلاة ونبل قدر له وكان لجماله الديباج له يقال 

عثمان.بن عمرو بن الك عبد إلا حلفاء أربعة بناته تزوج رجل يعلم لا • 
(٨٠قريش:اب أنهرة مج) 

ومنالنبي أبى سي وابن النبي سمي هو الماس؛ فقال نبيلا الدبماج ان ك٠ 
خاصةالشام أهل عند أمره وجل أعينهم في فعفلم المفللوم الخليفة ل ونذريته 
مجنامرأته له فقالت( الهللاق، كثير الترويج كثير وكان له يبايعوا بأن وهموا 
مجنحمل ر (( فجعتها نومن ولا نعيمها يدوم لا الدنيا مجثل مثللن( إنما I سانه 

(٢٣٧/ آ•الأشراف: أثاب 
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فقسشمفضانينممان 

ثمأحدا، بكر بأبي نعدل لا المي. زمن في رركنا قال: عمر ابن عن ( ١ ) 
(٣٦٩٨)الخاري: (( بينهم نفاصل لا المي أصحاب نترك نم عثمان، نم عمر، 

عنكاشما بيتي، في مضطجعا اللي رسول كان ؛ قالت، عائشة أن آ ٢ ز 
فتحدث.الحال. نلك على وهو • له فأذن بكر، أبو تأذن فاس. اقيه سأو فخذيه 

فجلسعثمان. تأذن اسثم فتحدث. كذلك. وهو له. فأذن عمر اصتأذن ئم 
فيحل— يوم فى ذلك أقول ولا : محمد قال ثيابه، وسوى ءه اف رسول 

ثماله. تبولم له تهتس أبوبكرفلم دخل عائشة: قالّت، خرج فلما فتحدث 
اثيابك وسمويت فجلمسى عثمان دخل ثم تباله. ولم له نهتش فلم عمر دخل 
[(٢ .٤ ١ ل طم: ) اللائكة(( منه نستحي رجل من أمتنحي »ألا فقال:

رجلفمر . فقربهافتنة اش. رسول ذكر قال: عجرة، بن كعب عن ( ٣ ) 
فأخذتفوثبت الهدى(( على يومئذ راهذا : ءه الذ رسول فمال رأمه. مقنع 
,))هذا((قال؛ هذا؟ فقلت غه. اس رسول اسمتقبلت ثم عثمان، معي 

[(٢٩٢٢]زاكرذي:[، ٨٩]للألماني:ص ابن مح ص) 

هذااش ولاك إن عثمان! يا )) : الك. رسول قال قالت: عاثثة، عن ( ٤ ) 
تخلعه((فلا اس، قممك الذي( قميصك تخلع أن المنافقون فأراد يوما، مر اذ 

[(٢٩٢٣]ي: وا-مّمذ [، ٩٠للألباني:]ماجه ابن صمح ) ٠ مجرات ثلاث ذلل يقول 

بعضعندي أن وددت )) مجرصه: فى ءأه اللي رسول قال قالت: عائشة، عن آ ٥ ) 
للث،ندعو ألا : اقلنكت. فبكر؟ أبا ندعولك ألا الك! رسول يا قلنا: أصحابى(( 

التيفجعل به فخلا فجاء ر)نعما( قال: عثمان؟ لك ندعو ألا قلنا: فسكت. عمر؟ 
أنعثمان: مولى سهلة، أبو فحدثنى قيس: قال يتغير، عثمان ووجه كلمه. يه 

إليه,صائر فأنا . عهداإلي عهد ايش رسول إن الدار؛ يوم قال عفان بن عثمان 
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(ا ٢ ٩ ٢ ٨ ] ت والترمذي [، ٩١للأل-اني؛]ماجه ابن صحيح ) ٠ عليه صابر وأنا [ يثه حد فيخ 'ملي وقال 
عليهأش—رف حى الدار! شهدمحن، ت قال القشيري حزن بن ثمامة عن ( ٦ ) 

كأنهمابهما فجيء قال! عاز؟ ألباكم الذين بصاحبيكم ائتوني ت فمال عثمان 
باشأنشدكم فقال عثمان، عليهم فأثِرف ت قال حماران، كأنهما أو حملان 

يستعذبماء بها وليس المدينة قدم ءه اش رمول أن تعلمون هل والإسلام، 
دلاءمع دلوه فيجعل رومة بغر يشتري )امن ؛ . اف رمول فقال رومة، بئر غير 

تمنعونياليوم فأننم ْ-الي! صلب من فاشتريتها الخغة(( في متها له بخير اد-لمتي، 
الماء)ر الصواب اففعلوطة هامش على ] البحر ماء من أشرب حتى منها، أشرب أن 

الالهمنمم.:(([قااواالمالح 
فقالبأهله؟ صاق الجد أن تعلمون هل والإسلام، باش أنشدكم فقال! 

فيْدها له بخير المسجد في فيزيدها فلأن بسآل يشتري رامن . اش رمول 
•ركعتتن فيها أصلي أن لوني اليوم وأنتم مالي، صلب من فامتربتها ا، الجة 
•نعم اللهم ت قالوا 

منالمرة جيش جهزت أني تعلمون هل وبالإسلام، باش أنشدكم ت قال 
الالهمنعم.:مجالي؟ئلوا

ثبيرعلى كان اش. رمول أن تعلمون هل وبالإسلام. باش أنشدكم ت قال 
حجارتهاقطت تمحتى الحبل تحرك فوأنا، وعمر، أبوبكر ومعه مكة 

وصديقنمأ عاليلث قاتما ثبير واسكن فمال; برجله، فركضه فال: بالحضيض، 
أنيالكعبة، ورب لي شهدوا أكبر، اش ت قال نعم، اللهم ت قالوا وشهيدمح؟ا( 

حن(وثال: [ ٢ ٩ ٢ ١ ] للألباني: الترمذي رصمح . ثلاثاشهيد 

هذافيها يشتل )) فقال: فتنة اخ. رسول ذكر قال: عمر ابن عن ( ٧ ) 
[(.٢٩٢٠)صحتحالترمذيللأياني:]ثبممحي عفان بن لعثمان مظلوما(( 

الصديقمناقب فى المذكورة السابقة الأحاديث فى عثمان اشترك ،، ^۶٥٥
.٧ رقم: عمر مناقب، في وكذللث، ٢، ٠ ، ١ ١ ، ٦ رقم: وهي 
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