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الـمـقـدمـة

احلمد هلل يف كل وقٍت وحني، احلمد هلل عىل الرساء والرضاء، احلمد 
هلل محًدا يليق بعظيم وجهه، وجالل سلطانه.

هو اهلل ال إله إال هو الرمحن الرحيم، امللك املعبود، احلي القيوم، 
ريب ورب كل يشٍء.

سبحانه من إلٍه عظيم، ال ند له وال مثيل، ال تدركه األبصار وهو 
يدرك األبصار، وهو السميع العليم.

والصالة والسالم األمتان األكمالن عىل نبيه حممٍد اهلادي األمني، 
إنسهم وجنهم، غنيهم وفقريهم،  للعاملني  ونوًرا  املبعوِث رمحًة وهدًى 

صغريهم وكبريهم.

ومن  سالم،  وأزكى  صالة،  أتم  أمجعني  وصحبه  آله  وعىل  عليه 
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .. ثم أما بعد:

ال�صحابة والتابعون هم خري القرون؛ فقد ثبت يف الصحيحني   *
عن عبداهلل بن مسعود - ريض اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: )خري 
الناس قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم، فال أدري يف الثالثة أو يف 
الرابعة قال: ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه، 

ويمينه شهادته(.

من  وهم  املفضلة،  القرون  أصحاب  هم  والتابعون  فالصحابة 
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نرشوا اإلسالم والعلم واجلهاد يف شتى بقاع العامل بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

أو  رأى  الصحايب هو من  أن  والتابعي:  ال�صحابي  والفرق بني   *
اجتمع بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو مؤمن به ثم مات عىل ذلك.

اجتمع  ولكنه  به؛  جيتمع  ومل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يَر  مل  من  هو  والتابعي 
بالصحابة - رضوان اهلل عليهم أمجعني -.

ثالث  على  مق�صمون  وهم  لكرثتهم،  ح�صرهم  ميكن  ال  والتابعون 
طبقات:

* الطبقة الكربى: وهم من كان أكثر روايتهم عن الصحابة.

* الطبقة الوسطى: وهم من َكُثرت رواياهتم عن الصحابة، وكبار 
التابعني.

* الطبقة الصغرى: وهم من كان أكثر روايتهم عن التابعني؛ ومل 
يلتقوا إال بالعدد القليل من الصحابة.

وقصص  سري  من  شيًئا  جتدون   - اهلل  بإذن   - الكتاب  هذا  ويف 
وهم  قدوات،  فهم  والتابعيات؛  والصحابيات  والتابعني،  الصحابة 

نجوم، وهم خالدون يف سامء تارخينا اإلسالمي.

فاللهم انفع هبذا الكتاب، واجعله مبارًكا أينام كان.
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 الباب األول
فضائل عهد النبوة والسلف)1(

عن عمران بن حصني قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خري الناس قرين، 
ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم« قال عمران: فال أدري أذكر بعد قرنه 
قرنني أو ثالًثا »ثم إن بعدكم قوًما يشهدون وال يستشهدون، وخيونون 
أخرجه  السمن«.  فيهم  ويظهر  يوفون،  وال  وينذرون  يؤمتنون،  وال 

الشيخان يف صحيحيهام )2(.

وعن بريدة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خري هذه األمة القرن الذي 
بعثت أنا فيهم ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، ثم يكون أقوام تسبق 

شهاداهتم أيامهنم، وأيامهنم شهاداهتم« )3(.

وعن سعد بن متيم السكوين قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خري أمتي 
أنا وأقراين، ثم القرن الثاين، ثم القرن الثالث، ثم يكون قوم حيلفون وال 

يستحلفون، ويشهدون وال يستشهدون، ويؤمتنون وال يؤدون« )4(.

)1(  هذا الباب بترصف من كتاب »عظامء حول الرسول« خلالد العك. 

البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص )1(، ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة    )2(
 .)52(

)3(  جممع الزوائد )ج19/10(، وقال: رواه أمحد والبزار والطرباين، وهو حديث حسن. وهو 
يف املسند )ج267/4(. 

)4(  ابن ماجه يف سننه )ج64/2(، ويف كنز العامل رقم: )32493(. 
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وعن عمر بن اخلطاب عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »خري أمتي القرن الذي أنا 
فيهم، ثم الثاين، ثم الثالث، ثم ينشأ قوم تسبق أيامهنم شهادهتم، يشهدون 

من غري أن يستشهدوا، هلم لغط يف أسواقهم« )1(.

توقري الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص الأ�صحابه وو�صيته بهم: 
عن أيب برزة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أكرموا أصحايب، ثم الذين يلوهنم، 
ثم الذين يلوهنم، ثم يظهر الكذب حتى حيلف الرجل قبل أن ُيستحلف، 
ويشهد قبل أن ُيستشهد، فمن أراد بحبوحة اجلنة فعليه اجلامعة، وإياكم 
خيلونِّ  وال  أبعد،  االثنني  من  وهو  الواحد،  مع  الشيطان  فإن  والفرقة؛ 
رجل بامرأة، فإن ثالثهام الشيطان، ومن رسته حسنته وساءته سيئته فهو 

مؤمن« )2(.

أصحايب،  تسبوا  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:  هريرة  أيب  وعن 
بلغ مد أحدهم  أنفق مثل أحد ذهًبا ما  بيده لو أن أحًدا  فوالذي نفيس 

وال نصيفه« )3(.

فمن  أصحايب،  يف  »احفظوين  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  عن  سعيد  أيب  وعن 
حفظني فيهم كان عليه من اهلل حافظ، ومن مل حيفظني فيهم ختىل اهلل عنه، 

ومن ختىل اهلل عنه يوشك أن يأخذه« )4(.

احللية  يف  نعيم  وأبو  )ج198/2(،  داود  أيب  الطياليس  مسند  ترتيب  يف  املعبود  منحة    )1(
)ج78/2 - 79(، وجممع الزوائد للهيثمي )ج20/10(، وقال: رواه البزار. 

)2(  مسند اإلمام أمحد )ج18/1، 16(، وسنن ابن ماجه رقم: )32458(.

)3(   مسلم يف كتاب فضائل الصحابة )54(، وابن ماجه )ج69/1 - 70(.

)4(  احلاكم يف املستدرك )ج115/1(، بنحوه، وهو يف كنز العامل هبذا اللفظ رقم: )32459(. 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل تعاىل اختارين، واختار يل  وعن أنس عن 
أصحايب، واختار يل منهم أصهاًرا أو أنصاًرا، فمن حفظني فيهم حفظه 

اهلل، ومن آذاين فيهم آذاه اهلل« )1(.
وعن أنس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »دعوا يل أصحايب، فوالذي نفيس 

بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهًبا ما بلغتم أعامهلم« )2(.
وعن عبد اهلل بن برس قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »طوبى ملن رآين 

وآمن يب، وطوبى ملن رأى من رآين، طوبى هلم وحسن مآب« )3(.
وعن أيب سعيد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »طوبى ملن رآين! وملن رأى من 

رآين! وملن رأى من رأى من رآين« )4(.
ألصحايب،  اغفر  »اللهم  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  سعد  بن  سهل  وعن 

وملن رأى من رآين«)5(.
وعن أنس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أراد اهلل برجل من أمتي خرًيا ألقى 

حب أصحايب يف قلبه« )6(.

)1(  تاريخ بغداد )ج99/2(، أخرجه فيه احلافظ البغدادي. 

)2(  مسند اإلمام أمحد )ج266/3(.

)3(  جممع الزوائد للحافظ اهليثمي )ج20/10(، وإسناده ثقات. وأخرجه احلاكم يف املستدرك 
)ج86/4(. 

)4(  أي: ملن كان عىل اإلسالم والتقوى واإليامن، ثم كان عىل هنجهم. أخرجه اإلمام أمحد يف 
مسنده )ج248/5، 257، 264(، وزاد: )وطوبى( سبع مرات!!.

)5(  جممع الزوائد )ج20/10(، وقال: رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غري عبد اجلبار 
بن أيب حازم قد ُذكر يف الثقات. 

)6(  كنز العامل رقم: )32482(، وعزاه للديلمي يف مسند الفردوس.
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اهلل اهلل! يف أصحايب، ال  وعن عبد اهلل بن مغفل عن 
أبغضهم  ومن  أحبهم،  فبحبي  أحبهم  فمن  بعدي،  غرًضا  تتخذوهم 
فببغيض أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاين، ومن آذاين فقد آذى اهلل، ومن 

آذى اهلل يوشك أن يأخذه« )1(.

وعن ابن عمر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا رأيتم الذين يسبون أصحايب، 
فقولوا: لعنة اهلل عىل رشكم« )2(.

ًأصحايب،  مساوئ  تذكروا  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  عن  عمر  ابن  وعن 
فتختلف قلوبكم عليهم، واذكروا حماسن أصحايب حتى تأتلف قلوبكم 

عليهم« )3(.

أمنة للسامء،  وعن أيب موسى قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »النجوم 
فإذا ذهبت النجوم أتى السامء ما توعد، وأنا أمنة ألصحايب، فإذا ذهبت 
أتى أصحايب ما يوعدون، وأصحايب أمنة ألمتي، فإذا ذهب أصحايب أتى 

أمتي ما يوعدون« )4(.

)1(  الرتمذي يف سننه يف كتاب املناقب: )85(، وأمحد يف مسنده )ج87/4(، و)ج55/5 - 
.)57

)2(  تاريخ بغداد )ج195/13(. 

)3(  كنز العامل رقم: )32535(، وعزاه للديلمي وابن النجار، وسنده ضعيف. 

)4(  أمحد يف مسنده )ج398/4 - 399(، ومسلم يف كتاب مناقب الصحابة: )51(. ومعنى 
احلديث: أن النجوم ما دامت باقية فالسامء باقية، فإذا ذهبت فهي القيامة، وبذهاب النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص يأيت أصحابه ما وعدوا من الفتن، وهكذا.. انظر رشح مسلم للنووي )ج83/16(. 
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وعن عبد الرمحن بن عوف قال: ملا حرض النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالوا: يا رسول 
اهلل! أوصنا!؟ قال: »أوصيكم بالسابقني األولني من املهاجرين، وبأبنائهم 

من بعدهم، إن ال تفعلوا ال يقبل منكم رصف وال عدل«)1(. 

وعن أنس قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »األنصار كريش وعيبتي، وإن 
الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من حمسنهم، وجتاوزا عن مسيئهم«)2(.

وعن ابن عباس قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يبغض األنصار أحد 
يؤمن باهلل واليوم اآلخر« )3(.

وعن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لو أن األنصار سلكوا 
وادًيا أو شعًبا لسلكت وادي األنصار أو شعبهم، ولوال اهلجرة لكنت 

امرًأ من األنصار« )4(.

وعن سعد بن عبادة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من أحبني أحب 
وال  منافق،  حيبهم  وال  األنصار،  أبغض  فقد  أبغضني  ومن  األنصار، 
يبغضهم مؤمن: من أحبهم أحبه اهلل، ومن أبغضهم أبغضه اهلل، الناس 

)1(  جممع الزوائد )ج15/10(، ورواه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول )29(. 

 .)43( الصحابة  فضائل  يف  ومسلم   ،)44( النبي  أصحاب  فضائل  كتاب  يف  البخاري    )2(
ومعنى احلديث: أن األنصار خاصتي وموضع رسي كالكرش موضع الغذاء، والعيبة: 

موضع املالبس وحفظ املتاع. وهذا من خواص اإلنسان. 
)3(  رواه الرتمذي يف كتاب فضائل األنصار )66(، وقال: حديث حسن صحيح. 

األنصار  مناقب  كتاب  يف  والرتمذي   ،)1( واهلجرة   ،)58( املغازي  كتاب  يف  البخاري    )4(
.)66(
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دثاري واألنصار شعاري« )1(.

وعن عبد الرمحن بن كعب بن مالك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يا معرش 
املهاجرين إنكم تزيدون، وإن األنصار ال يزيدون، وإن األنصار عيبتي 
قد  فإهنم  مسيئهم،  عن  وجتاوزوا  كريمهم،  أكرموا  إليها،  أذهب  التي 

قضوا الذي عليهم، وبقي الذي هلم« )2(.

وعن جابر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »والذي نفيس بيده ال حيب األنصار 
يبغض  وال  حيبه،  وهو  تعاىل،  اهلل  لقي  إال  تعاىل:  اهلل  يلقى  حتى  أحد 

األنصار أحد إال لقي اهلل تعاىل وهو يبغضه« )3(.

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سمعت  قال:  سفيان  أيب  بن  معاوية  وعن 
»من أحب األنصار، أحبه اهلل، ومن أبغض األنصار أبغضه اهلل« )4(.

وعن معاوية أيًضا: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من أحب األنصار فبحبي 
أحبهم، ومن أبغض األنصار فببغيض أبغضهم« )5(.

بإسنادين، وهو عند أمحد يف مسنده  البزار  الزوائد )ج28/10، 29(، وعزاه إىل  جممع    )1(
)ج419/2(. 

)2(  جممع الزوائد )ج35/10(، وقال: رواه أمحد، ورجاله رجال الصحيح، وهو يف املسند 
)ج224/5(. 

)3(  جممع الزوائد )ج38/10(. وهو عند أمحد يف مسنده )ج429/3(، وقال اهليثمي أحد 
إسناد احلديث عند الطرباين رجاله رجال الصحيح. 

املسند  الزوائد )ج39/10(، وقال: رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح. وهو يف  جممع    )4(
)ج96/4، 100(.

)5(  جممع الزوائد )ج39/10(.
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اغفر  »اللهم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:  رافع  بن  رفاعة  وعن 
لألنصار، ولذراري األنصار، ولذراري ذرارهيم وجرياهنم« )1(.

توقري الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص الأهل بدر:
»ما  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إىل  جربيل  جاء  قال:  رافع  بن  رفاعة  عن 
تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال: من أفضل املسلمني!! قال: وكذلك من 

شهد بدًرا من املالئكة« )2(.
وعن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اطلع اهلل تعاىل عىل أهل 

بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم« )3(.
وعن عقبة األرحبي قال: أشهد أين سمعت أبا بكر الصديق يقول: 
أشهد أين سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »برش من شهد بدًرا باجلنة« )4(.

وعن عمر بن اخلطاب يف قصة حاطب بن أيب بلتعة ملا قال: دعني 
يا بن  يدريك  فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »وما  يا رسول اهلل ارضب عنقه!؟ 
اخلطاب أن يكون اهلل اطلع عىل هذه العصابة من أهل بدر. فقال: اعملوا 

ما شئتم فقد غفرت لكم« )5(.

)1(  جممع الزوائد )ج40/10(، وقال: رواه البزار والطرباين ورجاهلام رجال الصحيح غري 
هشام بن هارون وهو ثقة. 

)2(  البخاري يف كتاب املغازي باب: شهود املالئكة بدًرا، ورواه أمحد يف مسنده )ج465/2(، 
وابن ماجه )ج69/1(. 

)3(  أبو داود يف سننه )ج265/2(، ورواه أمحد يف مسنده )ج295/2 - 296(.

)4(  جممع الزوائد )ج304/9(، وقال اهليثمي: رواه الطرباين يف األوسط، والبزار. 

)5(  البخاري يف كتاب اجلهاد: باب اجلاسوس، ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة )161(. 
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اهلل!  يا رسول  قلت:  قال:  بلتعة  أيب  بن  وعن سعد موىل حاطب 
حاطب من أهل النار؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »لن يلج النار أحد شهد بدًرا، أو بيعة 

الرضوان« )1(.

وعن جابر قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يدخل النار أحد ممن بايع 
حتت الشجرة« )2(.

وعن عبد اهلل بن أيب أوىف قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إين ألرجو أن 
ال يدخل النار أحد جاز العقبة« )3(.

صدق  أهل  قريًشا  »إن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  رافع  بن  رفاعة  وعن 
وأمانة، فمن بغى هلم العواثر كبه اهلل عىل وجهه« )4(.

ويف رواية عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن قريًشا أهل أمانة، من 
أهانه  قريش  يرد هوان  »من  لفظ:  ملنخره«. ويف  اهلل  كبه  العواثر  بغاهم 

اهلل« )5( ]املقصود: بعد إسالمها[.

ترمجة  يف  اإلصابة  يف  حجر  ابن  ورواه   ،)37967( رقم:  فوري  للربهان  العامل  كنزل    )1(
»سعد« )ج90/3(. وبيعة الرضوان هذه هي: بيعة الشجرة: شجرة السمرة باحلديبية. 

يف  والرتمذي  )ج265/2(،  سننه  يف  داود  أبو  ورواه   ،)37( الفضائل  كتاب  يف  مسلم    )2(
كتاب الفضائل باب فضل من بايع حتت الشجرة، وقال: حديث حسن صحيح. 

)3(  جممع الزوائد )ج161/9(، وقال اهليثمي: رواه الطرباين يف الكبري وإسناده رجاله رجال 
الصحيح. 

رجال  ورجاهلام  والبزار  الطرباين  رواه  اهليثمي:  وقال  )ج26/10(،  الزوائد  جممع    )4(
الصحيح، وهو عند أمحد يف مسنده )ج340/4(.

)5(  احلاكم يف املستدرك )ج74/4(، وصححه وأقره الذهبي، وهو بمعناه. 
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 الباب الثاني
 نماذج من حياة الصحابة 

- رضوان اهلل عليهم أجمعين -
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 الباب الثاني 
 نماذج من حياة الصحابة 

- رضوان اهلل عليهم أجمعين -

اأبو بكر ال�ضديق)1(  - ر�ضي اهلل عنه -

هو الصديق، عبد اهلل بن أيب قحافة عثامن بن كعب التيمي القريش، 
- ريض اهلل عنه -.

بن عامر  بنت صخر  أمه هي سلمى  الرجال،  أول من أسلم من 
التيمي، ولد سنة )51( قبل اهلجرة.

يف بداية حياته، عمل بزاًزا - أي: بائع ثياب - ، وكان سيًدا من سادة 
قريش  أعرف  وكان  التفكري،  ورزانة  العقل،  برجاحة  ُيعرف  وكان  قريش، 
باألنساب، وكان ممن رفضوا عبادة األصنام، يف اجلاهلية؛ بل كان حنيًفا عىل 
ملة سيدنا إبراهيم - عليه الصالة والسالم - ، وكان ممن حرم اخلمر عىل نفسه. 

أم  من  تزوج  ثم  العزى،  عبد  بنت  بقتيلة  شبابه  بداية  يف  تزوج 
رومان، بنت عامر بن عويمر - ريض اهلل عنهام - .

سنتني  قرابة  خالفته  واستمرت  )11هـــ(،  سنة  باخلالفة  بويع 
وأربعة أشهر.

)1(  مجيع سري الصحابة يف هذا الفصل من كتاب: الآللئ البهية يف سرية زوجات حبيبنا خري 
الربية ملسو هيلع هللا ىلص - إعداد/ أمحد بن سليامن اجلهني - ط األوىل 1431هـ )بترصف(.
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أبا  الناس عيّل يف صحبته وماله  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن من أمن  قال عنه 
أخوة  ولكن  بكر  أبا  الختذت  ريب  غري  خلياًل  متخذًا  كنت  ولو  بكر، 

اإلسالم ومودته« رواه البخاري.
كام ثبت عن عمر - ريض اهلل عنه - أنه قال: »أبو بكر سيدنا وخرينا 

وأحبنا إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« حسنه األلباين.
تويف سنة )13هـ(، فدفن إىل جوار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وترك بعده من 
األوالد: عبد اهلل، وعبد الرمحن، وعائشة، وحممد، وأسامء، وأم كلثوم - 

ريض اهلل عنهم أمجعني - . 

اأبو اأيوب الأن�ضاري - ر�ضي اهلل عنه -
هو أبو أيوب، خالد بن زيد بن كليب األنصاري اخلزرجي - ريض 
اهلل عنه -، خرج مع وفد املدينة، ملبايعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة، يف بيعة العقبة 
الثانية، نزل عنده الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عند قدومه من مكة، آخى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
بينه وبني مصعب بن عمري - ريض اهلل عنه -، وشهد املشاهد كلها، ومل 

يتخلف عن أي معركة بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، إال مرة واحدة.
أيوب ممن  أبو  القسطنطينية عام )52هـ(، وكان  جاءت حماولة فتح 
خرج للقتال، فأصيب يف هذه املعركة، وجاء قائد اجليش يزيد بن معاوية - 
ريض اهلل عنه - يعوده، فسأله: )ما حاجتك، يا أبا أيوب؟( فيا له من مطلب، 
نفذه يزيد، بناًءا عىل هذه الوصية؛ فقد طلب أن حيمل جثامنه فوق فرسه، 
ويميض به أطول مسافة ممكنة يف أرض العدو، وهنالك يدفنه، ثم يزحف 
بجيشه عىل طول هذا الطريق، حتى يسمع وقع حوافر خيل املسلمني فوق 

قربه، فيدرك عندئذ أهنم قد أدركوا ما يبتغون من نرص وفوز!!

ويف قلب القسطنطينية)1(  ثوي جثامنه مع سور املدينة.

)1(  تسمى القسطنطينية اليوم بـ)اسطنبول(.



25

أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

اأبو رافع - ر�ضي اهلل عنه -

قيل  ملسو هيلع هللا ىلص،  الكريم  الرسول  موىل   ،- عنه  اهلل  ريض   - رافع  أبو  هو 
أن اسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وقيل صالح، جاء عن عكرمة، موىل ابن 
عباس - ريض اهلل عنهام - ، قال: قال أبو رافع - ريض اهلل عنه -: »كنت 
موىل للعباس بن عبد املطلب، وكان اإلسالم قد دخل أهل البيت؛ فأسلم 
العباس هياب قومه،  أنا، وكان  الفضل، وأسلمت  أم  العباس، وأسلمت 
ويكره خالفهم، وكان يكتم إسالمه، وكان ذا ماٍل كثري، متفرق يف قومه«.
 تويف أبو رافع - ريض اهلل عنه -، يف خالفة عثامن - ريض اهلل عنه -،

وقيل يف خالفة عيل - ريض اهلل عنه -، وهو الصواب.

اأبو �ضفيان - ر�ضي اهلل عنه -

أمية بن عبد شمس األموي  أبو سفيان، صخر بن حرب بن   هو 
- ريض اهلل عنه -.

ولد يف مكة، قبل عام الفيل بعرش سنني، وأمه هي صفية بنت حزن 
بن بجري بن اهلزم.

تزوج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ابنته أم حبيبة - ريض اهلل عنها - ، بينام كانت 
مهاجرة يف احلبشة، بعد أن مات عنها زوجها، وأبو سفيان - ريض اهلل 

عنه - كان مازال عىل الرشك، ثم أسلم يوم فتح مكة.

تويف يف املدينة سنة )32هـ(، وصىل عليه عثامن بن عفان - ريض 
اهلل عنه -، ودفن يف البقيع وعمره )88( سنة، أو بضع وتسعون سنة. 
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اأبو عبيدة عامر بن اجلراح - ر�ضي اهلل عنه -

هو عامر بن عبد اهلل بن اجلراح بن هالل بن أهيب، وأمه هي أميمة 
بنت عثامن بن جابر بن عبد العزى، وهو أحد السابقني األولني لإلسالم.

بدايات  يف   ،- عنه  اهلل  ريض   - الصديق  بكر  أيب  يد  عىل  أسلم 
اإلسالم، وهاجر إىل احلبشة.

قال عنه احلبيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص: »إن لكل أمه أمينًا، وأمني هذه األمة، 
أبو عبيدة بن اجلراح«.

كان واحًدا، من أربعة أشخاص اختارهم أبو بكر - ريض اهلل عنه - 
لفتح الشام، وعينه عمر - ريض اهلل عنه -، قائًدا عاًما عىل جيوش الشام.

شارك يف معركة الريموك، ومات يف طاعون عمواس، وهو وباء 
وقع يف بالد الشام يف عهد عمر - ريض اهلل عنه -.

األردن،  يف  الغور  منطقة  يف  اسمه  حتمل  صغرية،  قرية  يف  ودفن 
وكان عمره )58( عاًما.

اأبو مو�ضى الأ�ضعري - ر�ضي اهلل عنه -

 - سليم  بن  قيس  بن  اهلل  عبد  واسمه  األشعري،  موسى  أبو  هو 
ريض اهلل عنه -.

من  كثرًيا  روى  احلبشة،  بالد  إىل  وهاجر  بمكة،  قدياًم  أسلم 
األحاديث، وكان فقيًها متدينًا عامًلا باحلديث، حكياًم.
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جاء عنه أنه قال: إين ألغتسل يف البيت املظلم، فام أقيم صلبي حتى 
آخذ ثويب حياًء من ريب - عز وجل - ».

وجاء أنه مجع الذين قرؤوا القرآن، فكان عددهم قريًبا من ثالثامئة، 
فعظم القرآن، وقالوا عن هذا القرآن: »إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َكاِئٌن َلُكْم ِذْكًرا، 
َيْتَبَعنَُّكُم  َوال  اْلُقْرآَن,  َبُعوا  َفاتَّ ِوْزًرا،  َعَلْيُكْم  وَكاِئٌن  َأْجًرا،  َلُكْم  وَكاِئٌن 
ُه َمْن َيْتَبِع اْلُقْرآَن هَيْبِْط بِِه َعىَل ِرَياِض اجْلَنَِّة، َوَمْن َيْتَبْعُه اْلُقْرآُن  اْلُقْرآُن، َفإِنَّ

َيُزخُّ يِف َقَفاُه َحتَّى َيْقِذَفُه يِف َناِر َجَهنََّم«.

وجاء أنه - ريض اهلل عنه - خطب يف الناس، فقال: »أهيا الناس، 
ابكوا، فإن مل تبكوا، فتباكوا، فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع، 

ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت فيها السفن جلرت«. 

تويف سنة )42هـ(، ودفن بمكة، وقيل دفن قريًبا من الكوفة، عىل 
بعد ميلني منها، يف منطقة تسمى الثوية.

اأبو هريرة - ر�ضي اهلل عنه -

عبد  اجلاهلية  يف  اسمه  كان   ،- عنه  اهلل  ريض   - هريرة  أبو  هو 
شمس، وملا أسلم أسامه احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص عبد الرمحن، وهو عبد الرمحن بن 

صخر الدويس، نسبة إىل قبيلة دوس.

أما رس كنيته؛ فهو أنه كان يرعى الغنم، ومعه هرة صغرية يربيها، 
فكناه قومه أبا هريرة.

وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث، إذ يبلغ عدد أحاديثه التي 
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رواها، عن املعصوم ملسو هيلع هللا ىلص )5374( حديًثا.

أسلم عام خيرب سنة )7هـ(، وكان من أشد الناس فقًرا، وكان من 
أهل الصفة، وشارك يف حروب الردة.

عاش مع املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص أربع سنوات، والزمه رغبة يف العلم.

عاش بعد األمني ملسو هيلع هللا ىلص )47(عاًما، ومرض قبل موته، فدخل عليه 
مروان، وقال له: )شفاك اهلل(، فقال أبو هريرة: )اللهم، إين أحب لقاءك، 
فأحب لقائي(، ثم خرج مروان، فام بلغ وسط السوق حتى توىف، وكانت 

وفاته باملدينة، ودفن بالبقيع سنة )57هـ(، عن عمر يناهز )78( عاًما.

اأ�ضامة بن زيد - ر�ضي اهلل عنه -

هو أبو حممد، ويقال أبو زيد، أسامة بن زيد بن حارثة بن رشاحيل 
بن عبد العزى، هو وأبوه صحابيان جليالن - ريض اهلل عنهام - ، وأمه 
ثعلبة بن عمرو - ريض اهلل عنها - ، حاضنة  بركة بنت  أيمن،  أم  هي 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ولد يف السنة السابعة قبل اهلجرة، كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيبه حًبا شديًدا، 
هو وأبوه، ومات النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعمره )20( سنة.

سنة  الروم  لغزو  املتوجه  املسلمني  جيش  قيادة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  واله 
)11هـ(، وكان هذا اجليش يضم بني جنباته أكرب صحابة احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص.
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وشارك يف حروب الردة، واعتزل الفتن، ومل يشارك فيها، ومات 
يف املدينة سنة )54هـ(، وعمره )61( عاًما.

اأ�ضماء بنت اأبي بكر - ر�ضي اهلل عنه -

هي أسامء بنت أيب بكر الصديق - ريض اهلل عنها - ، وعن أبيها.

وأمها هي قتلة أو قتيلة بنت عبد العزى، قرشية، من بني عامر بن 
أبلت يف اهلجرة بالًء حسنًا، ولقبت  إىل اإلسالم،  السابقات  لؤي، من 
بذات النطاقني لدورها يف اهلجرة، ومساعدة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومعه صاحبه 

وأبوها، أبو بكر الصديق - ريض اهلل عنه -.

شهدت معركة الريموك، وهي أم عبد اهلل بن الزبري - ريض اهلل عنه 
-، وهو أول مولود يولد يف املدينة املنورة بعد اهلجرة، وهي زوجة الزبري 

بن العوام - ريض اهلل عنه -.

كانت عابدة زاهدة فقيهة، فصيحة يف الشعر، ماتت بعد ابنها عبد 
اهلل - ريض اهلل عنه - بقليل سنة )73هـ(.

اأ�ضيد بن ح�ضري - ر�ضي اهلل عنه -

هو أبو حييى، وقيل أبو عيسى، وقيل أبو حضري، وقيل أبو عمرو، 
أسيد بن حضري بن سامك بن عتيك - ريض اهلل عنه -، وأمه هي أم أسيد 

بنت السكن.
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كان زعياًم لألوس يف املدينة قبل إسالمه، وورث عن أبيه مكانته 
العظيمة، ورشفه يف قومه، حيث كان واحًدا من كبار أرشاف العرب يف 
اجلاهلية، ومن مقاتليهم األشداء، وكان صاحب فكر صاف، وشخصية 

مستقيمة، قوية وناصعة، وصاحب رأي ثاقب.

آخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني زيد بن حارثه - ريض اهلل عنه -.

يف عام )20هـ( كانت وفاته - ريض اهلل عنه -، ومحل نعشه عمر 
بن اخلطاب - ريض اهلل عنه - فوق كتفه ببقيع الغرقد. 

احل�ضن بن علي - ر�ضي اهلل عنه -

هو أبو حممد احلسن بن عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم 
عبد مناف، القريش اهلاشمي - ريض اهلل عنه -، وأمه هي فاطمة - ريض 

اهلل عنها - .

قيل أن أول من سامه هو رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقد أذن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف أذنه 
اليمنى، وأقام يف اليرسى، وعاش معه )7( وقيل )8( سنوات، وأحبه 
ملسو هيلع هللا ىلص كثرًيا هو وأخوه احلسني - ريض اهلل عنه -، وكثرًيا ما كان حيمله عىل 

كتفه الرشيفة.

ولد سنة )3( للهجرة، واستشهد سنة )50هـ(، ودفن يف البقيع. 

احل�ضني بن علي - ر�ضي اهلل عنه -

هو أبو عبد اهلل، احلسني بن عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن 
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هاشم بن عبد مناف، القريش اهلاشمي - ريض اهلل عنه -، وأبوه هو عيل 
بن أيب طالب - ريض اهلل عنه -، وجده رسول اهلل حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وأمه هي 

فاطمة - ريض اهلل عنها - .

ولد سنة )4هـ( وقيل )5هـ(.

كان شديد الشبه باملصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، وكان رجاًل فاضاًل كثري الصوم 
والصالة، واحلج والصدقة.

يوم عاشوراء من سنة  السبت، وهو  يوم  يوم اجلمعة، وقيل  قتل 
)61هـ( يف أرض كربالء يف العراق.

ويقال أن الذي قتله؛ هو سنان بن أنس النخعي، وقيل: شمر بن 
ذي اجلوشن. 

العبا�س بن عبد املطلب - ر�ضي اهلل عنه -

هو أبو الفضل، العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قيص بن كالب، عم املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، وأمه هي نتيلة بنت جناب بن كليب، 
الكسوة،  وأصناف  والديباج،  احلرير  البيت  كست  عربية  أول  وهي 
وسبب ذلك أن العباس - ريض اهلل عنه - ضاع وهو صغري، فنذرت 

أمه إن وجدته أن تكسو البيت؛ فوجدته، ففعلت.

كان أكرب من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بسنتني، وقيل بثالث سنني، وكان من 
وسقايته،  احلرام  املسجد  عامرة  وكانت  قريش،  وأمراء  وكرباء  زعامء 
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موكولة إليه.

خرج إىل غزوة بدر مع املرشكني، مكرًها ومرغاًم، وأرس فيمن أرس 
يومئذ، وكان قد شد وثاقه، فسهر النبي ملسو هيلع هللا ىلص تلك الليلة، ومل ينم.

فقال له بعض أصحابه: ما يسهرك يا نبي اهلل؟، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )أسهر 
رسول  له  فقال  وثاقه،  فأرخى  القوم،  من  رجل  فقام  العباس(،  ألنني 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ما يل ال أسمع، أنني العباس؟(، فقال الرجل: أنا أرخيت من 

وثاقه، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )فافعل ذلك، باألرسى كلهم(.

أسلم قبل اهلجرة الرشيفة، وكان املسلمون يتقوون وحيتمون به.

هاجر إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد معه فتح مكة، وشهد حنينًا، وثبت مع 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا اهنزم الناس بحنني.

شديد  ذكًيا  وكان  إسالمه،  بعد  ويوقره  يعظمه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان 
للرحم،  وصوالً  سديد،  ورأي  كبري،  وعلم  غزير،  عقل  وذو  الذكاء، 
قال املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص له: )هذا العباس بن عبد املطلب، أجود قريش كًفا، 

وأوصلها(، وقال: )هذا بقية آبائي(.

أبناء، دون  أبيًضا ذو ضفريتني، وكان له )10(  كان طوياًل مجياًل 
البنات.

قتل  قبل  )32هـ(  سنة  رمضان  وقيل  رجب،  يف  باملدينة  تويف 
 عثامن - ريض اهلل عنه - بسنتني، وعمره )82( عاًما، وصىل عليه عثامن

 - ريض اهلل عنه -، ودفن بالبقيع. 
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اأن�س بن الن�ضر - ر�ضي اهلل عنه -

هو أنس بن النرض بن ضمضم بن زيد - ريض اهلل عنه -، وهو عم 
أنس بن مالك - ريض اهلل عنه -، خادم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

جاء عن أنس - ريض اهلل عنه - قال: كرست الربيع، وهي عمة 
أنس بن مالك، ثنية جارية من األنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا 
أنس  النرض، عم  بن  أنس  فقال  بالقصاص،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
بن مالك - ريض اهلل عنهام - : »ال واهلل، ال تكرس ثنيتها، يا رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص«، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كتاب اهلل القصاص«، فريض القوم، وقبلوا 
األرض، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن من عباد اهلل، من لو أقسم، عىل اهلل، 

ألبره«.

قتل شهيًدا، يف غزوة أحد. 

اأن�س بن مالك - ر�ضي اهلل عنه -

األنصاري اخلزرجي  النرض  بن  مالك  بن  أنس  محزة،  أبو   هو 
 - ريض اهلل عنه -.

بأيب  ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول  وكناه  صغرًيا،  وأسلم  باملدينة،  ولد 
محزة.

خدم رسول ملسو هيلع هللا ىلص يف بيته، وهو ابن )10( سنني، ملدة )10( سنني، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: »اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له، وأدخله  ودعا له 
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اجلنة«؛ فعاش طوياًل، ورزق من البنني واحلفدة الكثري، وروى كثرًيا من 
األحاديث، وهو من املكثرين من رواية احلديث الرشيف، إذ أنه حيل يف 
أبو هريرة، وعبد  بعد  الثالثة يف رواية احلديث عن املعصوم ملسو هيلع هللا ىلص  املرتبة 
اهلل بن عمر - ريض اهلل عنهام - ؛ إذ يبلغ عدد أحاديثه )2286( حديًثا.

وبعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سكن البرصة، وناله من أذى احلجاج ما 
ناله.

تويف سنة )90هـ(، وقيل )92هـ(،  فقيل  اختلف يف سنة وفاته، 
وقيل )93(.

بقرصه،  موته  وكان  الصحابة،  من  بالبرصة  تويف  من  آخر  وهو 
ودفن بالبرصة.

بالل بن رباح - ر�ضي اهلل عنه -

هو أبو عبد اهلل، وقيل أبو عبد الكريم، وقيل أبو عمرو، بالل بن 
رباح احلبيش - ريض اهلل عنه -.

بن  أمية  سيده  فعذبه  إسالمه؛  أعلن  قريش،  عبيد  من  عبًدا  كان 
الشمس  حتت  به  يأيت  كان  جهل  أبا  إن  ويقال  شديًدا،  تعذيًبا  خلف 
احلارقة املحرقة، ويبطحه عىل وجهه، ويضع احلجارة عليه، حتى تصهره 
الشمس، ويقول له: اكفر برب حممد، فكان يصرب، ويقول: )أحد أحد(، 
بن  عمر  فكان  وأعتقه،   ،- عنه  اهلل  ريض   - الصديق  بكر  أبو  فابتاعه 
اخلطاب - ريض اهلل عنه - يقول: )أبو بكر سيدنا، أعتق سيدنا(، يعني 
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بالالً.

آخى املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني أبو عبيدة عامر بن اجلراح - ريض 
اهلل عنه -، وكان صوته مجياًل جًدا؛ فكلفه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بمهمة األذان.

كان شديد السمرة، طوياًل، مفرًطا يف النحافة، كث الشعر، شهد 
املشاهد كلها.

يروى أنه وبعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ذهب إىل أيب بكر - ريض اهلل 
عنه -، فطلب منه أن يسمح له بأن يرابط يف سبيل اهلل حتى يموت، ألنه 
املؤمن، اجلهاد يف سبيل اهلل«،  يقول: »أفضل أعامل  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  سمع 
أبا بكر -  أن  نقاش طويل معه، ويف رواية  بعد  أبو بكر،  بذلك  فريض 

ريض اهلل عنه - ترجاه أن يبقى معه؛ فبقي.

بام قاله أليب  وملا تويف ذهب إىل عمر - ريض اهلل عنه -، فأخربه 
للشام، فرتجاه  باهلجرة  له  السامح  بكر - ريض اهلل عنه -، وطلب منه 
الشام  إىل  وذهب  منه،  فاعتذر  معه؛  يبقى  أن   - عنه  اهلل  ريض   - عمر 

مرابًطا وجماهًدا يف سبيل اهلل تعاىل.

وجاء أنه أذن مرة واحدة لعمر بن اخلطاب - ريض اهلل عنه - ملا 
دخل الشام، فلم ُير باكًيا أكثر من ذلك اليوم.

تويف بالل يف الشام، مرابًطا يف سبيل اهلل، كام أراد.

)18هـ(،  أو  )17هـ(  سنة  وقيل  )20هـ(،  سنة  دمشق  يف  ودفن 
وعمره بضع وستني سنة.
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)واحزناه(،  زوجته:  قالت  املوت،  بالالً  أتى  وحينام  أنه  ويروى 
شدائده،  ويقايس  املوت،  سكرات  يف  وهو  وجهه  عن  الغطاء  فكشف 
وقال: )ال تقويل واحزناه، وقويل وافرحاه(، ثم قال: )غًدا، نلقى األحبة، 

حممًدا وصحبه(. 

جابر بن عبد اهلل - ر�ضي اهلل عنه -

هو أبو عبد اهلل، وقيل أبو عبد الرمحن، جابر بن عبد اهلل بن حرام 
بن  عقبة  بنت  نسيبة  وأمه هي  عنه -،  اهلل  السلمي - ريض  األنصاري 

عدي.

وهو  أبيه  مع  الثانية  العقبة  وشهد  اهلجرة،  قبل   )16( سنة  ولد 
صبي، قال جابر: )مل أشهد بدًرا وال ُأحًدا، منعني أيب، فلام ُقتل يوم أحد، 

مل أختلف عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة قط(.

وهو من أشهر الرواة، فقد روى )1540( حديًثا.

أصيب بالعمى يف آخر عمره، وتويف سنة )78هـ(، وقيل )77هـ(، 
وصىل عليه أبان بن عثامن، وكان أمري املدينة، وكان عمره )94( سنة، 

وهو آخر من مات باملدينة، ممن شهد العقبة. 

جبري بن مطعم - ر�ضي اهلل عنه -

هو أبو حممد، وقيل أبو عدي، جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل 
القريش النوفيل، وأمه هي أم حبيب، وقيل أم مجيل بنت سعيد، من بني 
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عامر بن لؤي، وقيل أم مجيل بنت شعبة بن عبد اهلل. 

كان من حلامء قريش، وكان يؤخذ منه النسب، لقريش وللعرب 
بكر  أيب  عن  النسب  »أخذت   :- عنه  اهلل  ريض   - يقول  وكان  كافة، 

الصديق - ريض اهلل عنه -«.

أسلم بعد صلح احلديبية، وقبل الفتح، وقيل أسلم يف الفتح.

تويف سنة )57هـ(، وقيل )58هـ(، وقيل )59هـ(. 

جعفر بن اأبي طالب - ر�ضي اهلل عنه -

هو جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب - ريض اهلل عنه -، امللقب 
بجعفر الطيار، ابن عم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

أسلم قبل دخول املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم، وأسلمت معه يف نفس 
اليوم؛ زوجته أسامء بنت عميس - ريض اهلل عنها - .

النجايش  أقنع  الذي  وهو  واملدينة،  احلبشة  إىل  اهلجرتني،  هاجر 
باستقبال املسلمني املهاجرين.

وعند عودته للمدينة؛ رحب وفرح به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كثرًيا.

مؤتة؛  معركة  يف  القادة  أحد  وكان  سنة،   )33( وعمره  استشهد 
حيث فقد فيها ذراعيه وقدميه، ثم استشهد؛ فأخرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن اهلل 
بجعفر  فسمي  اجلنة؛  يف  هبام  يطري  بجناحني،  منها  بدالً  أبدله  قد  تعاىل 

الطيار.
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عمه،  ابن  بيت  إىل  فذهب  استشهاده،  بخرب  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وعلم 
ونادى أطفال جعفر، وقبلهم، ودعا ألبيهم. 

حارثة بن النعمان - ر�ضي اهلل عنه -

هو أبو عبد اهلل، حارثة بن النعامن بن النجار األنصاري اخلزرجي، 

ثم من بني النجار - ريض اهلل عنه -، وأمه هي جعدة بنت عبيد - ريض 

اهلل عنها - .

أسلم عىل يد أول سفري يف اإلسالم، مصعب بن عمري - ريض اهلل 

عنه -.

شهد املشاهد كلها مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من فضالء الصحابة.

النعامن - ريض  روى عبد اهلل بن عامر بن ربيعة، عن حارثة بن 

اهلل عنه -، قال: مررت عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومعه جربيل عليه السالم 

جالًسا باملقاعد، فسلمت عليه، ثم أجزت، فلام رجعت، وانرصف النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص قال ملسو هيلع هللا ىلص: »هل رأيت، الذي كان معي؟«، قلت: )نعم(، قال: »فإنه 

جربيل، وقد رد عليك السالم« رواه اإلمام أمحد.

كان واحًدا من )80( شخًصا ثبتوا مع املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنني.

كان شهرًيا بأنه شديد الرب بوالدته، وتويف يف خالفة معاوية - ريض 

اهلل عنه -. 
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حاطب بن اأبي بلتعة - ر�ضي اهلل عنه -

هو حاطب بن أيب بلتعة، عمرو بن عمري بن سلمة اللخمي املكي 
وكان  واملشاهد،  بدًرا  شهد  املهاجرين،  كبار  من   ،- عنه  اهلل  ريض   -
رسول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل املقوقس، وكان تاجًرا يف الطعام، وله عبيد، 

وكان من الرماة املاهرين.

اهلل عنه -، جاء يشكو  عبًدا حلاطب - ريض  أن  جاء عن جابر، 
ملسو هيلع هللا ىلص:  الرسول  له  فقال  النار(،  ليدخلن  اهلل،  نبي  )يا  فقال:  حاطب، 

»كذبت، ال يدخلها أبًدا، وقد شهد بدًرا واحلديبية«.

تويف سنة )30هـ( - ريض اهلل عنه -. 

ح�ضان بن ثابت - ر�ضي اهلل عنه -

هو أبو الوليد، وقيل أبو عبد الرمحن، وقيل أبو احلسام، حسان بن 
ثابت بن املنذر بن حرام، واسمه تيم اهلل، ابن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج 
الفريعة  هي  وأمه  النجار،  بن  مالك  بني  من  ثم  اخلزرجي،  األنصاري 

بنت خالد بن خنس األنصاري.

يقال له شاعر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وكان احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص ينصب له منرًبا يف 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ورسول  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  عن  يفاخر  قائاًم،  عليه  يقوم  املسجد، 
يقول: »إن اهلل، يؤيد حسان، بروح القدس، ما نافح عن رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص«.

قال ابن دريد: )فضل حسان الشعراء بثالث؛ كان شاعر األنصار 
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يف اجلاهلية، وشاعر النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف النبوة، وشاعر اليمن كلها يف اإلسالم(.

من  الكثري  وأنشد  ملسو هيلع هللا ىلص،  املصطفى  عن  ودافع  عظياًم،  شاعًرا  كان 
املشاهد،  أًيا من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  الشعر، لنرصة اإلسالم، ولكنه مل يشهد مع 
ووهب له املعصوم ملسو هيلع هللا ىلص سريين - ريض اهلل عنها - ، أخت مارية القبطية 
- ريض اهلل عنها - ؛ فأنجب منها ابنه عبد الرمحن، فأصبح ابنه وإبراهيم 

ابن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أبناء خال.

جاء أنه تويف قبل األربعني يف خالفة عيل - ريض اهلل عنه -، وقيل 
قىض  عاًما،   )120( عمره  وكان  )54هـ(,  وقيل  )50هـ(،  سنة  تويف 

نصفها يف اجلاهلية، ونصفها يف اإلسالم.

وكذلك عاش أبوه ثابت، وجده املنذر، وأبو جده حرام، فعاش 
كل واحد منهم )120( سنة، وال يعرف يف العرب، أربعة تناسلوا من 

صلب واحد، وعاش كل منهم )120( سنة غريهم. 

حكيم بن حزام - ر�ضي اهلل عنه -

بن قيص  العزى  عبد  بن  أسد  بن  بن خويلد  بن حزام  هو حكيم 
القريش األسدي - ريض اهلل عنه -، وأمه هي صفية، وقيل فاختة بنت 
زهري بن احلارث بن أسد بن عبد العزى، وحكيم هو ابن أخ خدجية - 

ريض اهلل عنها - ، وابن عم الزبري بن العوام - ريض اهلل عنه -.

فدخلت  حاماًل  كانت  أمه  أن  حيث  املرشفة،  الكعبة  داخل  ولد 
الكعبة، فجاءها الطلق؛ فولدت حكيم داخل الكعبة.
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ولد قبل الفيل بثالثة عرشة سنة، ويف هذا التاريخ اختالف، وهو 
ممن أسلم عام الفتح.

كان من أرشاف قريش، ووجهائها يف اجلاهلية واإلسالم، عاش 
)120( سنة. )60( منها قبل اإلسالم، و)60( الباقية بعد اإلسالم.

اليمني،  إذا اجتهد يف  الكفار، ونجا منهزًما؛ فكان  بدًرا مع  شهد 
قال: )والذي نجاين يوم بدر(.

اإٍلسالم  يف  وصنع  إال  اجلاهلية،  يف  املعروف  من  شيًئا  يصنع  ومل 
مثله.

سنة  وقيل   ،- عنه  اهلل  ريض   - معاوية  أيام  )54هـ(،  سنة  تويف 
)58هـ(. 

حمزة بن عبد املطلب - ر�ضي اهلل عنه -

هو أسد اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص وسيد الشهداء، أبو عامرة، وقيل أبو يعيل 
محزة بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القريش اهلاشمي - ريض 
اهلل عنه -، وأمه هي هالة بنت أهيب بن عبد مناف، وهو عم رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص وأخوه، من الرضاعة.

كان موصوًفا بالشجاعة والقوة والبأس، حتى عرف أنه أعز فتى 
يف قريش، وأشدهم شكيمة.

الفيل بسنتني، فهو أكرب من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ولد يف مكة قبل عام 
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بسنتني، وأرضعتهام ثويبة، موالة أيب هلب.

أسلم يف السنة الثانية من البعثة عىل أصح األقوال.

استشهد يف غزوة أحد، ملا قذفه وحيش بحربته.

ملا رآه احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص وهو ممثل به؛ بكى وشهق من شدة البكاء.

وكان استشهاده - ريض اهلل عنه -، يف منتصف شهر شوال، سنة 
فدفن يف  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أمر  ثم  نحو )58( سنة،  العمر  من  وله  )3هـ(، 
موقع املعركة، يف بطن جبل أحد، ودفن معه ابن أخته عبد اهلل بن جحش 

- ريض اهلل عنه -، وقربمها معروف حتى اليوم.

خالد بن الوليد - ر�ضي اهلل عنه -

املغرية  بن  الوليد  بن  خالد  سليامن،  أبو  املسلول،  اهلل  سيف  هو 
احلارث بنت  الصغرى  لبابة  هي  وأمه   ،- عنه  اهلل  ريض   -  املخزومي 

 - ريض اهلل عنها - .

لقبه الصادق ملسو هيلع هللا ىلص بسيف اهلل املسلول، وهو فارس، وقائد إسالمي 
شجاع ال هياب املوت؛ حارب يف بالد فارس، وبالد الروم، ويف الشام. 

ولد بمكة، وتردد كثرًيا يف إسالمه، وأسلم قبل فتح مكة.

كان إسالمه يف سنة )8هـ( قبل فتح مكة بستة أشهر، وقبل مؤتة 
بسنتني؛ وهي أول غزوة له بعد إسالمه.

ومحل الراية فيها، وفيها نال لقبه الشهري »سيف اهلل املسلول«.
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مائة  عن  يزيد  فيام  مسلم  وهو  وشارك  الردة،  حروب  يف  شارك 
معركة.

تويف - ريض اهلل عنه - ودفن يف محص. 

خالد بن �ضعيد بن العا�س - ر�ضي اهلل عنه -

هو أبو سعيد، خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس 
بن عبد مناف، القريش األموي - ريض اهلل عنه -، وأمه هي أم خالد بن 

حباب بن عبد ياليل بن ناشب بن غرية، من ثقيف.

أسلم قدياًم، ويقال: إنه أسلم بعد أيب بكر الصديق - ريض اهلل عنه 
-، فكان ثالًثا أو رابًعا، وقيل خامًسا.

حني  املسلمني،  جيش  عىل   - عنه  اهلل  ريض   - بكر  أبو  استعمله 
اهلل  ريض   - بكر  أيب  خالفة  يف  الصفر،  بمرج  فقتل  الشام؛  إىل   بعثهم 

عنه -.

بالشام، قبل وفاة أيب بكر  قتله، يف وقعة أجنادين   وقيل: بل كان 
- ريض اهلل عنه - بأربع وعرشين ليلًة.

خني�س ال�ضهمي - ر�ضي اهلل عنه -

هو خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو 
بن هصيص بن كعب، القريش السهمي - ريض اهلل عنه -، وهو أخ عبد 

اهلل بن حذافة - ريض اهلل عنه -.
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كان من السابقني األولني لإلسالم، وهاجر إىل بالد احلبشة، وعاد 
إصابًة  أحد  معركة  يف  وأصيب  وأحًدا،  بدًرا  غزويت  فشهد  املدينة،  إىل 

قويًة؛ فامت بعدها من أثر إصابته.

اهلل  ريض   - اخلطاب  بن  عمر  بنت  حلفصة  السابق  الزوج   وهو 
عنها - وعن أبيها، فلام تويف، تزوجها املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص. 

زيد بن ثابت -ر�ضي اهلل عنه-

بن  أبو خارجة، زيد  الرمحن، وقيل  أبو عبد  أبو سعيد، وقيل  هو 
ثابت بن الضحاك بن زيد األنصاري اخلزرجي ثم النجاري - ريض اهلل 

عنه -، وأمه هي النوار بنت مالك بن معاوية بن عدي.

يوم قدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص للمدينة كان يتياًم، وكان سنه ال يتجاوز )11( 
سنة؛ فأسلم مع أهله، ودعا له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص باخلري.

كان من كبار الصحابة -ريض اهلل عنهم- ، عامًلا، وعابًدا، وزاهًدا، 
وقاضًيا، وحكياًم، ومفتًيا.

وكان كاتًبا للوحي للرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وكان حافًظا للقرآن، متقنًا له، 
وكان ممن مجع القرآن.

مل يشارك يف غزوة بدر وأحد لصغره، وشارك يف غزوة اخلندق وما 
بعدها، وكان ينقل الرتاب مع املسلمني، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنه نعم 

الغالم«.
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وكان أعلم الصحابة - ريض اهلل عنهم - بالفرائض؛ فقال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أفرضكم زيد«.

تويف سنة )45هـ(، وقيل غري ذلك، وصىل عليه مروان بن احلكم.

�ضعد بن اأبي وقا�س -ر�ضي اهلل عنه-

هو سعد بن أيب وقاص بن مالك بن أهيب بن عبد مناف، وأمه 
هي محزة بنت سفيان بن أمية األكرب بن قيص بن كالب.

كان من أوائل من دخلوا يف اإلسالم، وكان يف السابعة عرش من 
عمره، ومل يسبقه يف اإلسالم إال أبو بكر وعيل وزيد - ريض اهلل عنهم - .

ويعترب أول من رمى بسهم يف سبيل اهلل، وهو الوحيد الذي افتداه 
أيب  فداك  ارم،  سعد؛  »يا  أحد:  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  له  فقال  بأبويه،  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 

وأمي« متفق عليه.

َر سعد بن أي وقاص، عمًرا طوياًل، ورزقه اهلل خرًيا كثرًيا، لكنه  َعمَّ
حني أدركته الوفاة، دعا بجبة من صوف بالية، وقال: )كفنوين هبا، فإين 

لقيت هبا املرشكني يوم بدر، وإين أريد أن ألقى هبا اهلل عز وجل أيًضا(.

يا بني؟، إن  الباكي، فقال له: )ما يبكيك  ابنه  وكان رأسه بحجر 
اهلل، ال يعذبني أبًدا، وإين من أهل اجلنة(؛ فقد كان إيامنه بصدق بشارة 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كبرًيا، وكانت وفاته سنة )75هـ(، وكان آخر املهاجرين 

وفاًة، ودفن يف البقيع. 
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�ضرحبيل بن ح�ضنة -ر�ضي اهلل عنه-

هو أبو عبد اهلل، رشحبيل بن عبد اهلل بن الغطريف بن عبد العزى 
بن جثامة -ريض اهلل عنه-، قيل أنه كندي، وقيل أنه متيمي، وأمه هي 

حسنة، وهلا ينسب.

يف  احلبشة،  إىل  هاجر  اإلسالم،  إىل  األولني  السابقني  من  كان 
فتوح  يف  وأسهم  الغزوات،  بعض  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مع  وغزا  الثانية،  اهلجرة 
-ريض  الصديق  بكر  أبو  والهم  الذين  األمراء  أحد  وهو  الشام،  بالد 
اهلل عنه-، ثم عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- القيادة يف تلك الفتوح، 
شارك يف معركة الريموك، ويف فتح بيت املقدس، وحلق بعكرمة بن أيب 
جهل -ريض اهلل عنه- يف معركة الياممة، لقتال مسيلمة الكذاب، وجعله 
خالد بن الوليد -ريض اهلل عنه- يف مقدمة اجليش، وعندما وقع طاعون 
عمواس يف بالد الشام؛ أصيب به رشحبيل -ريض اهلل عنه- فام لبث أن 

مات سنة ثامن عرشة.

أبو  معه  وتويف  سنة،   )67( عمره  وكان  األردن،  غور  يف  ودفن 
عبيدة عامر بن اجلراح -ريض اهلل عنه- يف يوم واحد. 

�ضفوان بن املعطل -ر�ضي اهلل عنه-

هو أبو عمر، صفوان بن معطل، بن رميضه بن خزاعي بن حمارب، 
املذكور بالرباءة من اإلفك يف قصة اإلفك؛ فهو الذي قال فيه أهل اإلفك 

ما قالوا؛ فربأه اهلل - جل يف عاله -، ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
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قال عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما علمت عليه إال خريا«.

املريسيع، وشهد مع احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص غزوة اخلندق،  أسلم قبل غزوة 
وما بعدها، من الغزوات.

تويف -ريض اهلل عنه- سنة )60هـ(، ببلدة سميساط، وقال خليفة: 
مات باجلزيرة، وقال ابن إسحاق: قتل يف خالفة عمر -ريض اهلل عنه-، 
يف غزوة أرمينية، سنة )19هـ(، وجاء أنه كان أحد األمراء يومئذ، وقيل: 
إنه غزا الروم يف خالفة معاوية -ريض اهلل عنه-؛ فقاتل حتى مات، وكان 

ذلك سنة )58هـ( واهلل أعلم. 

طلحة بن عبيد اهلل -ر�ضي اهلل عنه-

هو أبو حممد، طلحة بن عبيد اهلل بن عثامن القريش التيمي -ريض 
اهلل عنه-، وأمه هي الصعبة بنت عبد اهلل بن مالك احلرضمية.

يقول طلحة: »سامين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد، طلحة اخلري، ويوم 
العرسة، طلحة الفياض، ويوم حنني، طلحة اجلود«.

وهو من السابقني األولني إىل اإلسالم، وأحد أصحاب الشورى، 
آخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني الزبري -ريض اهلل عنهام- ومها بمكة قبل اهلجرة، 
وبعد اهلجرة آخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني أيب أيوب األنصاري -ريض اهلل 

عنه-.

مل يشهد غزوة بدر لوجوده بالشام وقتها، وشهد أحًدا وما بعدها، 
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وأبىل يف أحد بالًء عظياًم؛ فدافع عن احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه، وبجسده، حتى 
شلت أصباعه، ورضب عىل رأسه، ثم محل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل ظهره، 

حتى صعد الصخرة.

جاء عن جابر -ريض اهلل عنه- قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من أراد 
أن ينظر إىل شهيد يميش عىل رجليه؛ فلينظر إىل طلحة بن عبيد اهلل«.

وجاء عن عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه- قال: سمعت أذين 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »طلحة والزبري، جاراي يف اجلنة«.

تويف يوم اجلمل سنة )36هـ(، وعمره )60( سنة، وقيل غري ذلك. 

عبد اهلل بن الزبري -ر�ضي اهلل عنه-

خويلد  بن  العوام  بن  الزبري  بن  اهلل  عبد  خبيب،  أبو  بكر  أبو  هو 
األسدي القريش، أبوه هو الزبري بن العوام -ريض اهلل عنه-، حواري 
اهلل  ريض   - الصديق  بكر  أيب  بنت  أسامء  هي  وأمه  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل   رسول 

عنهام -.

ولد باملدينة يف قباء، يف السنة الثانية للهجرة، وهو أول مولود من 
املهاجرين يف املدينة.

حيتوي مسنده عىل ثالثة وثالثني حديًثا.

ثالثة  إىل  الدهر  يقسم  كان  أنه  عنه  وروي  الدنيا،  يف  زاهًدا  كان 
ليلة هو قائم حتى الصباح، وليلة هو راكع حتى الصباح، وليلة  لياٍل؛ 
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هو ساجد حتى الصباح.

واملغرب،  إفريقيا  فتح  وشهد  السن،  صغري  وهو  الريموك  شهد 
وغزو القسطنطينية، ويوم اجلمل مع خالته عائشة - ريض اهلل عنها - 

وكانت تكني به فيقال هلا: أم عبد اهلل.

كانت معظم إقامته باملدينة، وهو ممن شارك يف مجع القرآن الكريم 
يف عهد عثامن -ريض اهلل عنه-.

حتارب مع احلجاج، فقتله احلجاج وصلبه، ومثل به.

 )70( جاوز  وعمره  )73هـ(،  سنة  األول  مجادي  يف  ذلك  وكان 
عاًما. 

عبد اهلل بن جح�س -ر�ضي اهلل عنه-

أبو  هو عبد اهلل بن جحش بن رياب بن يعمر بن صربة بن مرة، 
 - املطلب  عبد  بنت  أميمة  هي  وأمه  عنه-،  اهلل  -ريض  األسدي  حممد 
ريض اهلل عنها - عمة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأخته هي محنة بنت جحش - 
أخ  عنه-، وهو  اهلل  بن عمري -ريض  عنها - زوجة مصعب  اهلل  ريض 

زينت بنت جحش - ريض اهلل عنها - زوجة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

اهلجرتني،  وهاجر  األرقم،  دار  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  دخول  قبل  أسلم 
ره، وغنيمته أول غنيمة  ره الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل رسية؛ فهو أول أمري َأمَّ وَأمَّ

غنمها املسلمون.

www.alukah.net
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وشهد بدًرا، واستشهد يف أحد، وكان عمره آنذاك بضًعا وأربعني 
سنة، ودفن بجوار خاله محزة بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه-، يف قرب 

واحد بعد أن صىل عليهام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

عبد اهلل بن عمر -ر�ضي اهلل عنهما-

هو أبو عبد الرمحن، عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب القريش العدوي 
اهلل  ريض   - اجلمحية  مظعون  بنت  زينب  هي  وأمه  عنه-،  اهلل  -ريض 

عنها - .

ولد بعد البعثة بعامني، أسلم مع أبيه وهو صغري، وقيل: إنه أسلم 
قبل أبيه، وهذا ال يصح؛ بل الصحيح أن هجرته هي التي كانت قبل أبيه 

الفاروق -ريض اهلل عنه-، فظن الناس أن إسالمه قبل أبيه.

لصغره  أحد  شهوده  يف  واختلف  لصغره،  بدًرا  يشهد  مل  أنه  جاء 
أيًضا، واتفق عىل شهوده اخلندق.

له كظله،  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف كل سكناته وحركاته، مالزًما  متابًعا  كان 
ينزل منازله، ويصيل يف املكان الذي صىل فيه؛ بل إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا 

نزل حتت شجرة، كان يسقيها باملاء خوًفا من أن تيبس.

معتزالً  وكان  ومتدينًا،  وفقيًها  وكرياًم  جواًدا،  زاهًدا  ورًعا  وكان 
للفتن، ومل يشارك يف أي منها، وكان ينفق ويتصدق كثرًيا؛ فكان ينفق 
يف املجلس الواحد ما يقارب الثالثني ألفا، وكان من املكثرين من رواية 
األحاديث، وكان يف املرتبة الثانية من حيث عدد األحاديث التي رواها، 
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رواها  التي  األحاديث  عدد  يبلغ  إذ  عنه-؛  اهلل  -ريض  هريرة  أيب  بعد 
)2630( حديًثا عن احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص.

تويف بمكة وعمره )84( سنة، وقيل )86( سنة، ودفن باملحصب، 
وهو آخر من مات من الصحابة - ريض اهلل عنهم أمجعني - بمكة.

وكانت وفاته سنة )73هـ(، وقيل )74هـ(، وله )13( ولًدا. 

عبد اهلل بن عمرو بن العا�س - ر�ضي اهلل عنهما -

هو أبو حممد، وقيل أبو عبد الرمحن، عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
القريش السهمي -ريض اهلل عنه-، وأمه هي ريطة  بن وائل بن هاشم 

بنت منبه بن احلجاج السهمي.

أسلم قدياًم قبل أبيه، وكان اسمه العاص، فغريه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل 
عبد اهلل، وهو أصغر من أبيه عمرو بن العاص بأحد عرش عاًما.

حديث،   )700( فروى  احلديث،  رواية  من  املكثرين  من  كان 
وكانت له صحيفة مجع فيها الكثري من األحاديث، بعد أن استأذن النبي 
»ما  عنه-:  اهلل  -ريض  هريرة  أبو  قال  له،  فأذن  عنه؛  يكتب  أن  يف  ملسو هيلع هللا ىلص 
كان أحد، أحفظ، حلديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مني، إال عبد اهلل بن عمرو بن 

العاص؛ فإنه كان يكتب، وال أكتب«.

يقال إنه استطاع قراءة القرآن الكريم كاماًل يف ليلة واحدة.

تويف سنة )55هـ(، وقيل غري ذلك، وكان عمره )72( سنة، وقيل 

www.alukah.net
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)92( سنة، وقيل )97( سنة. 

عبد اهلل بن كعب -ر�ضي اهلل عنه-

عمرو  بن  كعب  بن  اهلل  عبد  حييى،  أبو  وقيل  احلارث،  أبو  هو 
النجار األنصاري  بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن 

اخلزرجي النجاري ثم املازين -ريض اهلل عنه-.

شهد  ثم  بدر،  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  غنائم  عىل  وكان  بدر،  معركة  شهد 
املشاهد والغزوات والوقعات كلها، مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

قال أبو عمر: تويف سنة )30هـ( باملدينة، وصىل عليه عثامن -ريض 
اهلل عنه-. 

عبد اهلل بن  م�ضعود -ر�ضي اهلل عنه-

هو عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل، أبو عبد الرمحن 
اهلذيل املكي املهاجري البدري -ريض اهلل عنه- حليف بني زهرة، وأمه 

هي أم عبد بنت عبد ود بن سواء، وهو من السابقني األولني لإلسالم.

وهاجر  الريموك،  شهد  وبعدها  كلها،  واملشاهد  بــدًرا،  شهد 
اهلجرتني، وصىل القبلتني، وهو الذي قتل أبا جهل، وشهد له النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

باجلنة.

وهو أول من جهر بالقرآن بمكة، وروى كثرًيا من األحاديث.

فقد  له؛  وتالوًة  الكريم،  للقرآن  قراءًة  الصحابة  أفضل  من  كان 
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رزقه اهلل - تعاىل - الصوت اجلميل، والتجويد الرائع.

كان شهرًيا بأنه نحيف، شديد النحافة، وخاصة ساقيه.

مات سنة )32هـ( يف املدينة املنورة، ودفن يف بقيع الغرقد، وكان 
عمره بضًعا وستني سنة. 

عثمان بن عفان -ر�ضي اهلل عنه-

هو ذو النورين، أبو عبد اهلل، وقيل أبو عمرو، عثامن بن عفان بن 
كالب  بن  قيص  بن  مناف  عبد  بن  شمس  عبد  بن  أمية  بن  العاص  أيب 
-ريض اهلل عنه-، وأمه هي أروى بنت كريز بن حبيب بن عبد شمس 

بن عبد مناف بن قيص بن كالب - ريض اهلل عنها - .

أربعة  لرابع  إين  يقول:  فكان  اإلسالم،  إىل  األولني  السابقني  من 
يف اإلسالم، وكنيته ذي النورين، وقد لقب بذلك ألنه تزوج اثنتني من 
بنات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: رقية ثم بعد وفاهتا، أم كلثوم - ريض اهلل عنهن - . 

وبعد موهتا، قال له احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: »لو أن لنا ثالثة، لزوجناك«، وكان 
قد تزوج مرتني قبلهن، وأربعة بعدهن.

حليائه  ويكرمه،  وحيبه  به  يثق  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وكان  بمكة،  ولد 
بأنه  املسلمني، وأخربه  لنرصة  املال  من  يبذله  كان  وما  أخالقه،  ودماثة 

سيموت شهيًدا.

كثري  العواطف،  رقيق  حلياًم،  وكان  قريش،  من  حمبوًبا  وكان 

www.alukah.net
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اإلحسان، ومل يكن من اخلطباء.

كان أعلم الصحابة باملناسك، حافًظا للقرآن، وكان شديد احلياء، 
وكان من أثرياء قريش.

جهز  للحبشة،  هاجر  من  أول  وهو  عاًما،   )30( وعمره  أسلم 
جيش العرسة، وأهدى للمسلمني بئر رومة، ومجع القرآن، وأنشأ أول 

أسطول بحري إسالمي، ووسع املسجد النبوي.

توىل اخلالفة وعمره )68( عاًما، بعد مقتل سيدنا عمر -ريض اهلل 
وكان  )35هـ(،  سنة  يف  الفتنة  حدوث  بعد  وقتل  )23هـ(،  سنة  عنه- 

سنه عند قتله )82( عاًما، ودفن بالبقيع. 

علي بن اأبي طالب -ر�ضي اهلل عنه-

هو اخلليفة الرابع أبو احلسن، عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب، 
بن هاشم بن عبد مناف بن قيص بن كالب القريش اهلاشمي -ريض اهلل 

عنه-.

ابن عم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وصهره، وأحد أصحابه، يكنى أبو احلسن، 
وأبو تراب، وأسد اهلل، وحيدرة، واملرتىض.

ولد يف مكة، لعبد مناف أبو طالب بن عبد املطلب، من سادات 
قريش، وهو عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وكافله، حني تويف والديه وجده.

وأمه هي فاطمة بنت أسد اهلاشمية.



55

أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

أسلم قبل اهلجرة، وهو ثاين أو ثالث الناس دخوال يف اإلسالم، 
وأول من أسلم من الصبيان.

هاجر إىل املدينة، بعد هجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بثالثة أيام، وبات قبلها 
يف فراش النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وآخاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع نفسه حني آخى بني املسلمني، 

وزوجه ابنته فاطمة - ريض اهلل عنها - يف السنة الثانية من اهلجرة.

شارك يف كل غزوات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، عدا غزوة تبوك، حيث خلفه 
فيها النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل املدينة، وعرف بشدته وبراعته يف القتال؛ فكان عاماًل 

مهاًم يف نرصة املسلمني يف خمتلف املعارك.

كان -ريض اهلل عنه- موضع ثقة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ فكان أحد كتاب 
الوحي، وأحد أهم سفرائه ووزرائه.

بويع باخلالفة سنة )35هـ( باملدينة املنورة، وحكم مخس سنوات 
ملموس خاصة يف  بتقدم حضاري  متيزت  أشهر، وفرتة حكمه  وثالثة 

عاصمة اخلالفة اجلديدة الكوفة.

وقعت الكثري من املعارك يف عهده، بسبب الفتن التي تعد امتداًدا 
صفوف  لتشتت  أدى  مما  عنه-،  اهلل  -ريض  عثامن  سيدنا  مقتل  لفتنة 

املسلمني وانقسمهم.

حدثت يف عهده العديد من الوقعات؛ كاجلمل وصفني وغريها، 
الفتن قائمة، حتى قتل عىل يد عبد الرمحن بن ملجم )لعنه  واستمرت 

اهلل( يف )21( رمضان سنة )40هـ( يف الكوفة.

www.alukah.net
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واحلكمة  بالفصاحة  املسلمني  عند  عنه-  اهلل  -ريض  اشتهر 
يعد  كام  املأثورة،  واألقوال  األشعار،  من  الكثري  له  فينسب  والبالغة، 
أكرب  من  يعترب  كام  والزهد،  بالعدل  ويتصف  والقوة،  للشجاعة  رمًزا 

علامء الدين يف عرصه علاًم.

عام  بعد  ولد  أنه  واألرجح  ولد،  متى  بالتحديد  يعرف  أحد  وال 
الثالث عرش من رجب، وقيل  الفيل بثالثني عاًما يف مكة، يوم اجلمعة 

قبلها بسنة أو سنتني.

وهو أصغر إخوانه، وله العديد من األبناء؛ منهم سيدا شباب أهل 
اجلنة »احلسن واحلسني« - ريض اهلل عنهم -.

اأرطاة بن كعب بن �ضراحبيل النخعي )1( )2(

صحايب، وفد عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم مع أخيه، عقد له رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لواء!! وقد شهد به القادسية!!.

بن  دريد  أخوه  فأخذه  اللواء،  ومعه  القادسية  يف  أرطاة  استشهد 
كعب، فقتل!!.

 وكان وأخوه من أمجل أهل زماهنام، وأنطقهم!! دعامها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

)1(  سري الصحابة من )أرطأة بن كعب إىل آخر الفصل( من موسوعة: عظامء حول الرسول 
)املجلد األول والثاين(- الشيخ/ خالد عبد الرمحن العك. )بترصف يسري(.

)2(  الطبقات الكربى البن سعد: )532/5(، أسد الغابة البن األثري: )59/1(. اإلصابة يف 
متييز الصحابة البن حجر: )39/1 - 40(، رقم: )72(.
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إىل اإلسالم فأسلام، فدعا هلام بخري. 

وكتب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كتاًبا، وعقد له لواء.

عن  احلارث  بن  حنش  عن  إدريس  ابن  عن  شيبة  أيب  ابن  أخرج 
أبيه قال: مرت النَّْخُع بعمر بن اخلطاب، فأتاهم فتصفحهم، وهم ألفان 
ومخسامئة، وعليهم رجل يقال له: أرطاة، فقال: إين ال أرى الرسو فيكم 
مرتبًعا سريوا إىل إخوانكم من أهل العراق فقاتلوا، فقالوا: بل نسري إىل 

الشام، قال: سريوا إىل العراق، فساروا إىل العراق.

وعن جرير بن عبد اهلل أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعثه إىل ذي اخللصة هيدمها، 
 قال: فبعث إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بريًدا يقال له أرطاة، فجاء فبرشه، فخر النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ساجًدا!!.

وأخرج أبو نعيم عن حنش: سمعت أيب احلارث يذكر قال: قدمنا 
من اليمن، فنزلنا املدينة، فخرج عمر فطاف يف النخِع، فذكر نحو الرواية 
قليل؛  الناس  منا كثري، ومن سائر  فقتل  القادسية،  فأتينا  األوىل، وزاد: 

فسئل عمر عن ذلك، فقال: إن النخَع ولوا عظم األمر وحده!!.

الأرقم بن اأبي الأرقم القر�ضي )1(

صحايب جليل، من السابقني إىل اإلسالم، أسلم قدياًم بمكة، وكان 
داره  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  استخفى  الذي  وهو  اإلسالم.  يف  سبعة  سابع 

الغابة البن األثري: )59/1 -  الطبقات الكربى البن سعد: )242/3 - 244(، أسد    )1(
61(. اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر: )40/1 - 41(، رقم: )73(. 
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واملسلمون معه، فكانت داًرا دار للدعوة إىل اإلسالم!!.

وكانت داره عىل الصفا، وهي الدار التي كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص جيلس فيها 
يف اإلسالم.

وأقطعه  كلها،  واملشاهد  وأحًدا  بدًرا  األرقم  أيب  بن  األرقم  شهد 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص داًرا باملدينة، يف بني زريق. 

وبقي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدعو إىل اإلسالم يف دار األرقم حتى تكاملوا 
فلام  اخلطاب،  بن  عمر  إسالًما  آخرهم  وكان  مسلمني.  رجاًل  أربعني 

تكاملوا أربعني رجاًل خرجوا جيهرون بالدعوة إىل اهلل تعاىل!!.

وعن عثامن بن األرقم عن األرقم: أنه جتهز يريد بيت املقدس، فلام 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يودعه، فقال: »ما خيرجك؟ أحاجة  فرغ من جهازه جاء إىل 
الصالة  أريد  أنت وأمي، ولكني  بأيب  يا رسول اهلل  أم جتارة؟« قال: ال 
يف بيت املقدس، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »صالة يف مسجدي هذا خري من 
فجلس  قال:  احلرام«!!  املسجد  إال  املساجد  من  سواه  فيام  صالة  ألف 

األرقم. 

وكانت  سبعة،  سابع  أسلم  أنه  األرقم  أيب  عن  سعد  ابن  أخرج 
يف  فيها  يكون  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  التي  الدار  وهي  الصفا  عىل  بمكة  داره 
كثري!!  قوم  فيها  وأسلم  اإلسالم،  إىل  الناس  دعا  وفيها  اإلسالم،  أول 
وقال ليلة اإلثنني فيها: »اللهم أعز اإلسالم بأحب الرجلني إليك عمر 
بن اخلطاب أو عمرو بن هشام«، فجاء عمر بن اخلطاب من الغد بكرة 



59

أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

ظاهرين؛  البيت  وطافوا  فكربوا  منها  وخرجوا  األرقم،  دار  يف  فأسلم 
ودعيت دار األرقم )دار اإلسالم(!!

تويف األرقم باملدينة وصىل عليه سعد بن أيب وقاص، وكان عمر 
األرقم بضًعا وثامنني سنة، - ريض اهلل تعاىل عنه -. 

اأ�ضيد بن اأبي اإيا�س الكناين )1(

فجاء  دمه،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أهدر  قد  وكان  الفتح،  يوم  أسلم  صحايب، 
أخي  ابن  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص.  النبي  وصحب  فأسلم،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فأمنه  مستأمنًا، 
سارية بن زنيم الذي ناداه عمر بن اخلطاب وهو عىل املنرب. وكان أسيد 

شاعًرا.

النبي  عىل  قدموا  الديل  بن  عدي  بني  وفد  إن  عباس:  ابن  قال 
ابنا  ملسو هيلع هللا ىلص فيهم احلارث بن وهب، وعويمر بن األخرم، وحبيب وربيعة 
مسلمة، ومعهم رهط من قومهم، وطلبوا منه أن ال يقاتلوه وال يقاتلوا 
معه قريًشا، وتربؤوا إليه من أسيد بن أيب إياس، وقالوا: إنه قد نال منك، 
فأباح النبي ملسو هيلع هللا ىلص دمه، وبلغ أسيد ذلك، فأتى الطائف، فلام كان عام الفتح 
خرج سارية بن زنيم إىل الطائف، فأخرب أسيًدا بذلك، وأخذه وأتى به 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكان قال له: يا ابن أخي أخرج إليه، فإنه ال يقتل من أتاه!! 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فجلس بني يديه وأسلم، فأمنه رسول اهلل  إليه، وأتى  فخرج 

)1(  أسد الغابة البن األثري: )89/1- 90(، اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر: )72/1 
- 73(، رقم: )173(. 
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ملسو هيلع هللا ىلص، ومسح عىل وجهه وصدره فقال أسيد: 
لدينها م��ع��ًدا  هي���دي  ال��ف��ت��ى  وأن���ت 

أشهد ل��ك  وق���ال  هي��دهي��ا  اهلل  ب��ل 
ك��وره��ا)1( ف��وق  ن��اق��ة  م��ن  محلت  ف��ام 

حم��م��د م����ن  ذم�����ة  وأوىف  أب�����ر 
وأك��س��ى ل���رد احل���ال ق��ب��ل اب��ت��ذال��ه

املتجرد ال��س��اب��ق  ل���رأس  وأع��ط��ى 
ق���ادر أن����ك  اهلل  رس�����ول  ت��ع��ل��م 

ومنجد م��ت��ه��م��ن  ح���ي  ك���ل  ع���ى 
عويمر رك���ب  ال��رك��ب  ب���أن  تعلم 

موعد ك��ل  املخلفو  ال��ك��اذب��ون  ه��م 

هجوته قد  أن  اهلل  رس��ول   )2( انبوا 
يدي إذن  إيلَّ  س��وط��ي  رف��ع��ت  ف��ال 

فتية أم  وي��ل  قلت  ق��د  أن��ن��ي  س��وى 
وأسعد ي��ط��اق  ال  بنحس  أص��ي��ب��وا 

وهي أكثر من هذا، فلام أنشده: »أنت الفتى هتدي معًدا لدينها« قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »بل اهلل هيدهيا« قال الشاعر: »بل اهلل هيدهيا وقال لك أشهد«. 

)1(  الكور: الرحل. 

)2(  انبوا: أي أخربوا. 
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اأ�ضج عبد القي�س العبدي )1(

يقال له أشج بن عرص، مشهور بلقبه هذا، واسمه املنذر بن عمرو 
أو ابن احلارث ويقال: عبد اهلل. ذكر الواقدي أن قدومه ومن معه من 
قبل  ثامن  وقيل: سنة  اهلجرة،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص سنة عرش من  القيس عىل  عبد 
فتح مكة، وحني وصل إليه تريث يف لبس مالبسه ونفض غباره يف حني 
فيه  إنه  ملسو هيلع هللا ىلص:  له  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص؛  اهلل  رسول  ويقبلون  يسلمون  القوم  تسابق 

خصلتني حيبهام اهلل مها: )احللم واألناة(.

القيس« »عبد اهلل األشج«.  ابن سعد يف وفود ربيعة »عبد  وسامه 
فأخرج عن عبد احلميد بن جعفر عن أبيه، وعن عروة بن الزبري، قاال: 
كتب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل أهل البحرين أن يقدم عليه عرشون رجاًل منهم، 
وفيهم  األشج،  عوف  بن  اهلل  عبد  رأسهم  رجاًل  عرشون  عليه  فقدم 
عام  قدومهم  وكان  األشج،  أخت  ابن  وهو  حيان،  بن  ومنقذ  اجلارود 
القيس: قال: »مرحًبا هبم!  يا رسول اهلل هؤالء وفد عبد  الفتح، فقيل: 

نعم القوم عبد القيس!!«.

وقال:  قدموا،  ليلة  صبيحة  األفق  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ونظر  قال: 
»ليأتني ركب من املرشكني مل ُيكرهوا عىل اإلسالم، وقد أْنُضوا الركاب 

و85/7   314/1( سعد:  البن  الكربى  الطبقات   ،)23  -22/3( أمحد:  مسند    )1(
و557/5(، جممع الزوائد للهيثمي: )387/9(، اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر: 
أسد   ،)283/13( فوري:  للربهان  العامل  كنز  و)139/6(،   )199( رقم:   )79/1(

الغابة البن األثري: )196/1- 197(. 
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ال  أتوين  القيس،  لعبد  اغفر  اللهم  عالمة،  بصاحبهم  الزاد،  وأفنوا 
يسألوين ماالً، هم خري أهل املرشق«، قال: فجاؤوا يف ثياهبم، ورسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املسجد، فسلموا عليه، وسأهلم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أيكم عبد اهلل 
األشج؟« قال: أنا يا رسول اهلل؟ وكان رجاًل دمياًم، فنظر إليه رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: إنه ال يستسقي يف مسوك الرجال إنام حُيتاج من الرجل إىل 
أصغريه لسانه وقلبه، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فيك خصلتان حيبهام اهلل« 
أم  حدث  أيشء  قال:  واألناة(!!  )احللم  قال:  مها؟  وما  اهلل:  عبد  فقال 
جبلت عليه؟ قال: »بل جبلت عليه« فقال: احلمد هلل الذي جبلني عىل 

خلقني حيبهام اهلل)1(!!.

مناقب اأ�صج عبد القي�س العبدي: 

عن عبد الرمحن بن أيب بكرة، قال: قال األشج بن عرص: قال يل 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن فيك خلتني حيبهام اهلل عز وجل« قلت: ما مها؟ قال: 
»احللم واألناة« قلت: أقدياًم كان يف أم حديًثا؟ قال: »قدياًم« قلت: احلمد 

اهلل الذي جبلني عىل خلقني حيبهام )2(.

وأخرج ابن سعد يف هذا احلديث: فكانت ضيافة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يسائل  األشج  اهلل  عبد  وكان  أيام،  عرشة  القيس  عبد  وفد  عىل  جتري 

)1(  الطبقات الكربى البن سعد: )314/1، 85/7(.

أيب  ابن  إال  الصحيح  للهيثمي: )387/9- 388( وقال: »رجاله رجال  الزوائد  جممع    )2(
الكربى البن سعد:  يدرك األشج« وعند أمحد: )205/4- 206(، والطبقات  مل  بكرة 

)ج314/1(، و)ج85/7(. 
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن الفقه والقرآن، وكان يأيت أيب بن كعب فيقرأ عليه، 
وأمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص للوفد بجوائز, وفضل عليهم عبد اهلل األشج، فأعطاه 
اثنتي عرشة أوقية ونًشا، وكان ذلك أكثر ما كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جييز به 

الوفد )1(.

ويف رواية أن األشج يقال له: املنذر بن عائذ )2(.

اأ�ضيد بن �ضلمة ال�ضلمي )3(

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عليه  عرض  حينام  أرسه،  بعد  أسلم  صحايب، 
اإلسالم.

قال عيل بن أيب طالب: بعث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رسية فأرسوا رجاًل 
من بني سليم، يقال له: األصيد بن سلمة، فلام رآه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رق 
له، وعرض عليه اإلسالم، فأسلم، وكان له أب شيخ كبري، فبلغه ذلك، 

فكتب إليه:
م���ن راك����ب ن��ح��و امل��دي��ن��ة س��امًل��ا

ح��ت��ى ي��ب��ل��غ م���ا أق����ول األص��ي��دا
��مَّ اْل��ُع��ى أت��رك��ت دي��ن أب��ي��ك َوال��شُّ

حممدا ال��غ��داة  وت��اب��ع��ت  َأْوَدوا 

)1(  الطبقات الكربى البن سعد: )ج558/5(. 

)2(  الطبقات الكربى البن سعد: )ج559/5(. 

)3(  أسد الغابة البن األثري: )100/1- 101(.
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عققتني ب��ن��ي  ي���ا  أم�����ٍر  ف����أي 
)1( مفندا  ك��ب��رًيا  شيًخا  وتركتني 

يف أبيات.. قال: فأستأذن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف جوابه: فأذن له، فكتب إليه: 

ب��ق��درة ال���س���امء  س��م��ك  ال����ذي  إن 

ف��ت��وح��دا م��ل��ك��ه  يف  ع���ال  ح��ت��ى 

مىض ف��ي��ام  م��ث��ل��ه  ال  ال����ذي  ب��ع��ث 

ي���دع���و ل��رمح��ت��ه ال��ن��ب��ي حم��م��دا

وجهه كالغزالة   )2( الدسيعة  ضخم 

وارت��دى باملكارم  ت��أزر   )3( قرنا 

ف��دع��ا ال��ع��ب��اد ل��دي��ن��ه ف��ت��ت��اب��ع��وا

اهُل��دى ع��ى  مقبلن  وك��رًه��ا  ط��وًع��ا 

أجلها م��ن  ال��ت��ي  ال��ن��ار  وخت���وف���وا 

ك���ان ال��ش��ق��ي اخل����ارس امل��ت��ل��ددا

واع���ل���م ب���أن���ك م��ي��ت وحم��اس��ب

ف��إيل م��ن ه��ذي ال��ض��الل��ة وال���ردى

فلام قرأ كتاب ابنه أقبل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم!!.

)1(  مفنًدا: عاجًرا. 

)2(  الدسيعة: العطية، واجلفنة، واملائدة الكبرية.

)3(  القرن: سيد القوم. 
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اأن�س بن زنيم الكناين )1(

الذي  وكان  دمه.  أهدر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وكان  الفتح،  يوم  أسلم 
كلم فيه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نوفل بن معاوية الدييل، فعفا عنه!!. فقال نوفل: 
أنت أوىل بالعفو!! ومن منا مل يؤذك ويعادك - يا رسول اهلل؟!! - وكنا 
نأخذ وما ندع حتى هدانا اهلل بك وأنقذنا من  ما  يف اجلاهلية ال ندري 

اهللكة!! فقالملسو هيلع هللا ىلص: »قد عفوت عنه«، فقال: فداك أيب وأمي!!.

وذكر ابن إسحاق يف املغازي: أن عمرو بن سامل اخلزاعي، خرج يف 
أربعني راكًبا، يستنرصون رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل قريش، فأنشده: 

حم���م���ًدا ن����اش����د  إين  ه����م  ال 

ع��ه��د أب��ي��ن��ا وأب���ي���ه األت���ل���دا

األبيات.. ثم قال: يا رسول اهلل! إن أنس بن زنيم هجاك؛ فأهدر 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دمه، فبلغه ذلك، فقدم عليه معتذًرا وأنشده أبياًتا مدحه 

هبا، وكلمه فيه نوفل بن معاوية الدييل. 

ومن قصيدته:

م��درك��ي أن���ك  اهلل  رس����ول  ت��ع��ل��م 

باليد ك��األخ��ذ  منك  وع��ي��ًدا  وأن 

)1(  أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري: )124/1(، اإلصابة يف متييز الصحابة البن 
حجر: )108/1- 110(، رقم: )265(.
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وأول القصيدة: 
رحلها ف���وق  ن��اق��ة  م��ن  مح��ل��ت  ف��ام 

حم��م��د!! م���ن  ذم����ة  وأوىف  أب����ر 

قال دعبل بن عيل يف طبقات الشعراء: هذا أصدق بيت قالته العرب!!.

اأهبان بن اأو�س الأ�ضلمي )1(

أصحاب  من  وكان  القبلتني،  إىل  صىل  اإلسالم،  قديم  صحايب، 
الشجرة!!

الذئب  فأخذ  )2(: كان يف غنمه  املستطابة  الرياض  اليمني يف  قال 
شاة منها، فاستنقذها منه، فعاتبه الذئب بكالم فصيح. فقال أهبان: ما 
أعجب من هذا! ذئب يتكلم؟! فقال الذئب: أعجب من هذا أن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني احلرتني يدعو إىل اهلدى، وأنت يف غنمك تلهو بقوسك؟!. 
فرتك أهبان غنمه وذهب إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلم وصىل إىل القبلتني، وشهد 

بيعة الرضوان!!.

وأخرج البيهقي )3( عن أيب سعيد، قال:

رقم:  الرب  عبد  البن  االستيعاب:  )ج125/1(،  حجر  البن  الصحابة  متييز  يف  اإلصابة    )1(
 .)99(

)2(  الرياض املستطابة )35(.

دالئل النبوة: للبيهقي )ج41/6(، وذكر له أسانيد صحيحة وشواهد من وجوه أخر،    )3(
)ج61/2(،  اخلصائص  يف  السيوطي  وذكرها  أهبان.  رواية  وذكر   ،)43 )ج42/2، 

وعزاها ألمحد، وابن سعد، والبزار، واحلاكم والبيهقي وأيب نعيم. 
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بينام راع يرعى باحلرة إذ عرض ذئب لشاة من شياهه، فحال الراعي 
تتقي  أال  للراعي:  قال  ثم  ذنبه،  الذئب عىل  فأقعى  والشاة،  الذئب  بني 
؟! فقال الراعي: العجب من ذئب  اهلل، حتول بيني وبني رزق ساقه اهلل إيلَّ
مقع عىل ذنبه يتكلم بكالم اإلنس؟!! فقال الذئب: أال أحدثك بأعجب 
مني؟ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني احلرتني حيدث الناس بأنباء ما قد سبق، فساق 
الراعي شياهه حتى أتى املدينة، فزوى إىل زاوية من زواياها، ثم دخل 
عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فحدثه بحديث الذئب، فخرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل الناس، 
فقال للراعي: »قم فأخربهم«، قال: فأخرب الناس بام قال الذئب، فقال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »صدق الراعي! أال أنه من أرشاط الساعة كالم السباع 
لإلنس، والذي نفيس بيده ال تقوم الساعة، حتى تكلم السباع اإلنس، 
ويكلم الرجل رشاك نعله، وعذبة سوطه، وخيربه فخذه بام أحدث أهله 

بعده«!!.

من  أوس  بن  أهبان  اسمه  منهم  رجل  عن  زاهر  بن  جمزأة  وعن 
أصحاب الشجرة، وكان اشتكى من ركبتيه، فكان إذا سجد جعل حتت 

ركبتيه وسادة.

وروى أنيس بن عمرو عنه أنه قال: كنت يف غنم يل فشد الذئب 
عىل شاة منها، فصاح عليه، فأقعى الذئب عىل ذنبه، وخاطبني، وقال: 
من هلا يوم تشتغل عنها، أتنزع مني رزًقا رزقني اهلل، قال فصفقت بيدي، 
وقلت: ما رأيت أعجب من هذا!؟ فقال: تعجب ورسول اهلل يف هذه 
النخالت، وهو يومي بيده إىل املدينة، حيدث الناس بأنباء ما سبق وأنباء 
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ما يكون، وهو يدعو إىل اهلل وإىل عبادته!! فأتى أهبان إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
فأخربه بأمره وأسلم )1(!!.

أوس بن الصامت األنصاري )2(

صحايب، شهد بدًرا واملشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهو أخو 
بن  مالك  بنت  خولة  امرأته  من  ظاهر  الذي  وهو  الصامت.  بن  عبادة 

ثعلبة، وكان هذا أول ظهار يف اإلسالم.

أبيه  أخرج ابن سعد عن عبد احلميد بن عمران بن أيب أنس عن 
قال:

كان أول من ظاهر يف اإلسالم أوس بن الصامت، وكان به ملم، 
وكان يفيق أحياًنا، فالحى امرأته خولة بنت ثعلبة يف بعض صحواته، 
 ، فقال: أنِت عيلَّ كظهر أمي، ثم ندم، فقال: ما أراِك إال قد حرمِت عيلَّ

قالت: ما ذكرت طالًقا؟!.

فأتت رسول اهلل فأخربته بام قال، وجادلت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مراًرا، 
ثم قالت: اللهم إين أشكو إليك شدة وحديت وما يشق عيلَّ من فراقه. 

قالت عائشة: فلقد بكيت وبكى من كان يف البيت رمحة هلا ورقة 

)1(  أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري: )137/1(، اإلصابة يف متييز الصحابة البن 
حجر: )125/1(، رقم: )305(. 

األثري:  الصحابة البن  معرفة  الغابة يف  أسد  الكربى البن سعد: )547/3(،  الطبقات    )2(
)146/1(، اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر: )137/1(، رقم: )339(. 
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عليها، ونزل عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الوحي فرسي عنه، وهو يتبسم فقال: 
»يا خولة قد أنزل اهلل فيِك وفيه: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 
] املجادلة: 1[« ثم قال: »مريه أن يعتق رقبة، قالت: ال جيد، قال: فمريه 
أن يصوم شهرين متتابعني، قالت: ال يطيق ذلك، قال: فمريه فليطعم 
بنت قيس  املنذر  أم  فليأت  قال: فمريه  له؟  ستني مسكينًا. قالت: وأين 
فليأخذ منها شطر وسق متر، فليتصدق به عىل ستني مسكينًا«. فرجعُت 
إىل أوس، فقال: ما وراءِك؟ قالت: خري وأنت ذميم، ثم أخربته، فأتى أم 

املنذر فأخذ منها فجعل يطعم مدين من متر كل مسكني )1(.

وعاش أوس إىل عهد عثامن، وسكن بيت املقدس، وتويف بالرملة 
من أرض فلسطني سنة أربع وثالثني، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة )2(.

بابويه الفار�ضي الكاتب )3(

أسلم بابويه عىل يد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعدما أخربه بمقتل كرسى، فلام تبني 
صدقه أعلن إسالمه.

كرسى  إىل  حذافة  بن  اهلل  عبد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بعث  إسحاق:  ابن  قال 
بكتابه يدعوه إىل اإلسالم، فلام قرأه شقق كتابه، ثم كتب إىل عامله عىل 
اليمن بادان: أن ابعث إىل هذا الرجل رجلني جلدين فليأتياين به، فبعث 

)1(  الطبقات الكربى البن سعد: )547/3- 548(. 

)2(  أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري: )146/1- 147(. 

)3(  اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر: )281/1- 282(، رقم: )753(. 
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بادان قهرمانه »بابويه« وكان كاتًبا حاسًبا، وبعث معه رجاًل من الفرس 
يقال له: »خرخرسة« إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يأمره أن ينرصف معهام إىل كرسى، 
وقال لبابويه: ويلك انظر إىل الرجل ما هو وائتني بخربه، فقدما الطائف، 
ثم قدما املدينة، فكلمه بابويه: إن شاهنشاه كرسى كتب إىل امللك بادان 
ينفعك  ما  فإن أجبت كتبت معك  يأتيك بك،  إليه من  يبعث  أن  يأمره 
عنده، وإن أبيت فإنه مهلكك ومهلك قومك، وخمرب بالدك، فقال هلام: 

»ارجعا حتى تأتياين غًدا«.

فأوحى اهلل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه سلط عىل كرسى ولده فقتله يف ساعة 
كذا من ليلة كذا من شهر كذا!!.

فلام أصبحا أخربمها بذلك، فقاال: نكتب بذلك عنك إىل بادان؟ 
قال: »نعم! وقوال له: إن أسلمت أقرك عىل ملكك«.

قال  ما  كان  ولئن  ملك؟!  بكالم  هذا  ما  فقال:  اخلرب،  فأخرباه 
حًقا، فإنه لنبي مرسل، فلم يلبث أن قدم عليه كتاب شريويه خيربه بقتل 
الذي كتب  يتعرض للرجل  قبله وال  الطاعة من  بأخذ  كرسى، ويأمره 

إليك كرسى يف أمره.

منهم  كان  ممن  فارس  من  األبناء  وأسلمت  بادان،  فأسلم  قال: 
باليمن.

وكان بابويه قد قال لبادان: ما علمت أحًدا كان أهيبه عندي منه!!.
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بادان الفار�ضي )1(

ويقال: باذان. وهو أول ملوك العجم إسالًما، وهو أول من أقر 
يف اإلسالم عىل اليمن، وكان إسالمه بعد هالك كرسى عىل يدي ابنه.

مات،  حتى  بالده  عىل  فاستعمل  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  إىل  بإسالمه  وبعث 
فاستعمل ابن شهر بن بادان عىل بعض عمله.

إىل  قال: كتب كرسى  أنه  الزهري  بلغني عن   :)2( ابن هشام  قال 
باذان: أنه بلغني أن رجاًل من قريش خرج بمكة، يزعم أنه نبي، فرس إليه 

فاستتبه، فإن تاب وإال فابعث إيلَّ برأسه.

فبعث باذان بكتاب كرسى إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فكتب إليه رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل قد وعدين أن يقتل كرسى يف يوم كذا من شهر كذا«، 
فلام أتى باذان الكتاب توقف لينظر، وقال: إن كان نبًيا فسيكون ما قال: 
ابنه  اليوم الذي قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قتل عىل يدي  فقتل اهلل كرسى يف 

شريويه.

قال خالد بن حق الشيباين: 
ب��ن��وه ت��ق��س��م��ه  إذ  وك�������رى 

ب��أس��ي��اف ك���ام اق��ت��س��م ال��ل��ح��ام

)1(  اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر: )282/1(، انظر بابويه الفاريس الكاتب فيام تقدم. 

)2(  السرية النبوية البن هشام: )69/1(. 
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مت���خ���ض���ت امل����ن����ون ل����ه ب��ي��وم
)1( مت����ام  ح��ام��ل��ة  ول���ك���ل  أن����ى 

قال الزهري: فلام بلغ ذلك باذان بعث بإسالمه، وإسالم من معه 
اهلل  لرسول  الفرس  من  الرسل  فقالت  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهلل  رسول  إىل  الفرس  من 

ملسو هيلع هللا ىلص: إىل من نحن يا رسول اهلل؟ قال: »أنتم منا وإلينا أهل البيت«.

قال الزهري: فمن ثم قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »سلامن منا أهل البيت«.

ب�ضر بن عقربة اجلهني )2(

صحايب، كنيته، أبو اليامن، له وألبيه صحبة. ويقال: اسمه بشري.
عن احلسن بن مالك بن ناقد عن أبيه عن جده، قال: سمعت بشري 
بن عقربة اجلهني يقول: أتى أيب عقربة اجلهني إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: »من 
هذا معك يا عقربة؟« قال: ابني َبحري، قال: »اْدُن« فدنوت حتى قعدت 
عن يمينه، فمسح عىل رأيس بيده، وقال: »ما اسمك؟« قلت: َبِحري يا 
رسول اهلل! قال: »ال, ولكن اسمك بشري« وكانت يف لساين عقدة، فنفث 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف يّف فانحلت العقدة من لساين، وابيّض كل يشء من رأيس، 

ما خال موضع يده عليه، فكان أسود!!.

عن عبد اهلل بن عوف يقول: سمعت برش بن عقربة يقول: استشهد 
فقال:  أبكي،  وأنا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  به  فمر  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف غزواته،  مع رسول  أيب 

)1(  اللحام: مجع حلم، وأنى: حان. 

األثري:  الصحابة البن  معرفة  الغابة يف  أسد  الكربى البن سعد: )429/7(،  الطبقات    )2(
)188/1(، اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر: )254/1- 255(، رقم: )668(. 
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»اسكت! أما ترىض أن أكون أنا أباك، وعائشة أمك« قلت: بىل!!.

أخرج ابن سعد عن عبد اهلل بن عوف الكناين، وكان عاماًل لعمر 
بن عبد العزيز عىل الرملة، أنه شهد عبد امللك بن مروان قال لبشري بن 
عقربة اجلهني يوم قتل عمرو بن العاص: يا أبا اليامن! إين قد احتجت 
اليوم إىل كالمك، قم فتكلم!! فقال: إين سمعت رسول اهلل يقول: »من 
القيامة موقف  يوم  يلتمس هبا إال رياًء وسمعًة وقفه اهلل  قام بخطبٍة ال 

رياٍء وسمعٍة« )1(. 

متيم بن اأو�س الداري )2(

صحايب، مشهور يف الصحابة، كان نرصانًيا، فقدم املدينة فأسلم، 
وذكر للنبي ملسو هيلع هللا ىلص قصة اجلساسة والدجال، فحدث النبي ملسو هيلع هللا ىلص عنه بذلك 

عىل املنرب، وعد ذلك من مناقبه.

أسلم متيم سنة تسع هو وأخوه نعيم، وهلام صحبة، وغزا متيم مع 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

قال أبو نعيم: كان راهب أهل عرصه، وعابد أهل فلسطني.

حجر:  البن  الصحابة  متييز  يف  واإلصابة   ،)429/7( سعد:  البن  الكربى  الطبقات    )1(
)255/1(، وقال ابن حجر: رواه أمحد. 

)2(   صحيح مسلم: كتاب الفتن باب قصة اجلساسة. ودالئل النبوة للبيهقي: )ج416/5(، 
الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري: )215/1- 216(، اإلصابة  و)ج80/6(، أسد 
يف متييز الصحابة البن حجر: )304/1- 305(، رقم: )833(، الطبقات الكربى البن 

سعد: )408/7(. 
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وكان له كرمات، شهد بعضها عمر بن اخلطاب، وقال يف ذلك: 
ليس من رأى كمن مل َيَر!!.

وهو أول من أرسج يف املسجد. وأول من قص القصص يف عهد 
عمر.

انتقل إىل الشام بعد قتل عثامن، وسكن فلسطني. وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
أقطعه هبا قرية »عينون«.

تعاىل:  قوله  أصبح، وهي  بآية حتى  ليلة  قام  التهجد:  كثري  وكان 
چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې چ ]اجلاثية: 21[، رواه البغوي بإسناد 

صحيح.

وروى البغوي يف الصحابة, والبيهقي يف دالئل النبوة، له قصة مع 
عمر فيها كرامة واضحة لتميم، وتعظيم كثري من عمر له!!.

ثابت بن قي�س بن �ضما�س الأن�ضاري )1(

ومل  »أحًدا«  وشهد  الرضوان«  »بيعة  شهد  النجباء،  من  صحايب 
يشهد »بدًرا« وكان خطيب األنصار، وخطيب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كام كان 
أبو  َرُه  امَّ قيس«.  بن  ثابت  الرجل  »نعم  عنه:  قال  وقد  شاعره،  حسان 

)1(  مسند أمحد: )173/3(، الطبقات الكربى البن سعد: )160/2(، السرية النبوية البن 
الصحابة  معرفة  يف  الغابة  أسد  و)224/4(،   )352  -261/3( و   )125/2( هشام: 
البن األثري: )329/1(، سري أعالم النبالء للذهبي: )308/1(، جممع الزوائد للهيثمي: 

)321/9(، اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر: )14/2( رقم: )900(. 
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بكر عىل األنصار يف جيش حروب الردة، كام كان خالد بن الوليد عىل 
»قريش« والقيادة العامة، وقد استشهد يوم الياممة.

عن أنس قال: خطب ثابت بن قيس َمْقَدم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، 
فقال: نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأوالدنا، فام لنا؟ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»اجلنة!!« قالوا: رضينا!!.
وبرشه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة يف قصة شهرية.

ويف البخاري خمترًصا والطرباين مؤوالً، عن أنس قال: ملا انكشف 
ووجدته  عم؟!  يا  ترى  أال  قيس:  بن  لثابت  قلت  الياممة  يوم  الناس 
يتحنط، فقال: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟! بئس ما عودتم 
أقرانكم، اللهم إين أبرأ إليك مما جاء به هؤالء، ومما صنع هؤالء!! ثم 

قاتل حتى ُقتل.
وكان عليه درع نفيسة فمر به رجل مسلم فأخذها، فبينام رجل من 
أن  فإياك  بوصية  إين أوصيك  فقال:  منامه،  ثابت يف  أتاه  نائم  املسلمني 
تقول هذا حلم فتضيعه، إين ملا قتلت أخذ درعي فالن ومنزله يف أقىص 
الناس، وعند خبائه فرس تستن - أي: مترح - وقد كفى عىل الدرع ُبْرمة  
- أي: وعاًء كبرًيا - وفوقها رحل، فأِت خالًدا فمره فليأخذها، وليقل 
ين كذا وكذا، وفالن عتيق، فاستيقظ الرجل،  أليب بكر: إن عيّل من الدَّ
برؤياه،  بكر  أبا  فأتى هبا وحدث  الدرع  إىل  فبعث  فأتى خالًدا فأخربه، 

فأجاز وصيته!! )1(.

)1(  اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر رقم: )900(، وأسد الغابة يف معرفة الصحابة البن 
األثري: )ج229/1- 230(. 
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جابر بن �ضمرة بن جنادة )1(

صحايب، روى عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث كثرية.

قال جابر بن سمرة: جالست رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أكثر من مائة مرة؛ كان 
خيطب خطبته األوىل ثم يقعد قعدة ثم يقوم فيخطب خطبته األخرى.

وقال جابر بن سمرة: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يمر بنا فيمسح خدودنا، فمر 
ذات يوم فمسح بخدي، فكان الذي مسحه! أحسن من اآلخر.

وحدث جابر بن سمرة، قال: خطبنا عمر باجلابية - قرية من أعامل 
دمشق، شامل الصنمني من حوران - فقال: قام فينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
»أكرموا أصحايب، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، ثم يفشو الكذب، 
حتى يشهد الرجل وما يستشهد، وحتى حيلف الرجل وإن مل ُيْستحلف، 
فمن أراد بحبوحة اجلنة فليلزم اجلامعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو 
من االثنني أبعد، أال ال خيلون رجل بامرأة فإن ثالثهام الشيطان، أال فمن 

رسته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن« )2(.

من  نحًوا  يصيل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  قال:  سمرة،  بن  جابر  وحدث 
صالتكم، ولكنه كان خيفف الصالة، كان يقرأ يف صالة الفجر بالواقعة 

ونحوها من السور.

الكربى البن سعد:  الطبقات  األثري: )254/1(،  الصحابة البن  معرفة  الغابة يف  أسد    )1(
)24/6(، اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر: )42/2(، رقم: )1014(. 

)2(  ابن عساكر: خمترص تاريخ دمشق: )356/5(، كنز العامل للربهان فوري )ج11(، رقم: 
.)32487(
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املجيد،  والقرآن  بقاف  الصبح  يف  يقرأ  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إن  وقال: 
ورأيت صالته بعُد ختفيًفا.

ونزل جابر بن سمرة بالكوفة وابتنى هبا داًرا يف بني ُسواءة، وتويف 
هبا يف خالفة عبد امللك يف والية برش بن مروان عىل الكوفة.

قال احلافظ يف اإلصابة: سنة أربع وسبعني )1(. 

حرملة بن زيد الأن�ضاري )2(

صحايب، حسن إسالمه بعد مصارحة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بحقيقة أمره، 
فدعا له بصدق اللسان وصحة اإليامن!! وأراد أن يدله عىل املنافقني من 

أهله فنهاه عن ذلك. 

عن أيب الدرداء، أن رجاًل يقال له »حرملة« أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا 
رسول اهلل!! اإليامن ها هنا - وأشار إىل لسانه - والنفاق ها هنا - وأشار 
إىل قلبه - وال أذكر اهلل إال قلياًل! فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم اجعل لسانه ذاكًرا 

وقلبه شاكًرا، وارزقه حبي وحب من حيبني، وصري أمره إىل اخلري«)3(.

فيه أن حرملة  بإسناد رجاله رجال الصحيح وزاد  ابن عمري  عن 

)1(  اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر: )42/2(. 

)2(  أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري: )397/1(. اإلصابة يف متييز الصحابة البن 
حجر: )227/2(، رقم: )1660(، وجتريد أسامء الصحابة للذهبي: )126/1(، وجممع 

الزوائد للهيثمي: )ج402/9(. 
)3(  جممع الزوائد للهيثمي: )402/9(. 
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أدلك  أال  رأًسا،  فيهم  كنت  منافقني  إخواًنا  يل  إن  اهلل!  رسول  يا  قال: 
عليهم؟! فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص »من جاءنا كام جئتنا استغفرنا له كام استغفرنا 

لك، ومن أرص عىل ذنبه فاهلل أوىل به، ال نخرق عىل أحٍد سرًتا« )1(.

الزبرقان بن بدر بن امرئ القي�س )2(

يقال: كان اسم الزبرقان: احلصني. ولقب بالزبرقان حلسن وجهه، 
وهو من أسامء القمر. وكان شاعًرا مجياًل.

ذكر ابن إسحاق يف وفود العرب، قال: قدم وفد متيم، فيهم عطارد 
بن حاجب، يف أرشافهم؛ منهم األقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر، 
أحد بني سعد، وعمرو بن األهتم، وقيس بن عاصم، فنادوا رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص من وراء احلجرات، فذكر القصة بطوهلا، وفيها: ثم أسلموا.

أبو عمر بن عبد الرب: واله رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صدقات قومه،  وقال 
فأداها يف الردة إىل أيب بكر، فأقره، ثم إىل عمر، وأنشد له وثِيمُة يف الّرّدة 

يف وفائه بأداء الزكاة، وفيه يقول: 
ال��رس��ول وق��د أتت ب����أذواد  وف��ي��ت 

ُس��ع��اًة ف��ل��م َي�����رُدْد ب��ع��رًيا حم��ّزم��ا

وقال ابن األثري: وكان سيًدا يف اجلاهلية عظيم القدر يف اإلسالم. 

)1(  جممع الزوائد للهيثمي: )402/9(. 

)2(  أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري: )194/2- 195(، اإلصابة يف متييز الصحابة 
البن حجر: )5/3( رقم: )2776(، الطبقات الكربى البن سعد: )37/7(. 
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وفد عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد بني متيم منهم قيس بن عاصم املنقري، 
فأسلموا وأجازهم  بن األهتم، وعطارد بن حاجب، وغريهم  وعمرو 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأحسن جوائزهم، وذلك سنة تسع.

فقال:  بدر،  بن  الزبرقان  عن  األهتم  بن  عمرو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وسأل 
مطاع يف أدنه، شديد العارضة، مانع ملا وراء ظهره!!.

قال الزبرقان: واهلل لقد قال ما قال وهو يعلم أين أفضل مما قال!!.

وكان يقال للزبرقان: قمر نجد جلامله!! وكان يدخل مكة متعماًم 
حلسنه! وواله رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صدقات بني عوف؛ فأداها يف الردة إىل أيب 
بكر، فأقره أبو بكر الصديق ملا رأى من ثباته عىل اإلسالم ومحله الصدقة 

إليه حني ارتد الناس!! وكذلك عمر بن اخلطاب!!.

وكان ينزل أرض بني متيم ببادية البرصة، وكان ينزل البرصة كثرًيا. 

الزبيب بن ثعلبة بن عمرو العنربي )1(

وفد عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومسح رأسه ووجهه وصدره!.

وقيل: هو أحد الغلمة الذين أعتقتهم عائشة - ريض اهلل عنها - . 
وكان ينزل البادية عىل طريق الناس بني الطائف والبرصة.

روى ابن األثري بإسناده عن عامر بن شعيب بن عبد اهلل بن زبيب 

)1(  أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري: )195/2- 196(، اإلصابة يف متييز الصحابة 
البن حجر: )6/3( رقم: )2778(. 
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عن أبيه عن جده زبيب، قال: بعث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جيًشا إىل بني العنرب، 
فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف، فاستاقوهم إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

قال زبيب: فركبت بكرة يل إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فسبقتهم إىل النبي 
أتانا جندك  يا نبي اهلل ورمحة اهلل وبركاته!!  ملسو هيلع هللا ىلص، فقلت: السالم عليك 
النَّعم - أي: ألدائها صدقة  آذان  أسلمنا، وخرضمنا  كنا  فأخذونا وقد 
أنكم  عىل  بينة  لكم  »هل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  نبي  يل  قال  العنرب  بنو  قدم  فلام   .  -
أسلمتم قبل أن تؤخذوا يف هذه األيام«؟ قلت: نعم. قال: »من بينتك؟« 
قلت: سمرة، رجل من بني العنرب، ورجل آخر سامه له، فشهد الرجل 
وأبى سمرة أن يشهد، فقال: »شهد لك واحد فتحلف مع شاهدك؟« 
فاستحلفني فحلفت له باهلل لقد أسلمنا يوم كذا وخرضمنا آذان النعم، 
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اذهبوا فقاسموهم أنصاف األموال وال تسبوا ذرارهيم، 

لوال أن اهلل ال حيب ضاللة العمل ما رزيناكم عقاالً«!!.

وكان أهل اجلاهلية خيرضمون آذان النعم - وهو قطعها - ، فلام 
جاء اإلسالم أمرهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن خيرضموا يف غري الواقع الذي ُخرضم 

فيه يف اجلاهلية. 

زهري بن �ضرد ال�ضعدي اجل�ضمي )1(

حنني،  من  فرغ  ملا  هوازن  قومه  وفد  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عىل  قدم 
ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حينئذ باجلعرانة يميز الرجال من النساء يف سبي هوازن.

)1(  أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري: )208/2(، اإلصابة يف متييز الصحابة البن 
حجر: )20/3(، رقم: )2820(، السرية النبوية البن هشام: )ج488/1- 489(. 
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روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بحنني، فلام أصاب من هوازن ما أصاب من أمواهلم وسباياهم، أدركه 
أصل  إنا  اهلل!  رسول  يا  فقالوا:  أسلموا،  وقد  باجلعرانة،  هوازن  وفد 

وعشرية فامنن علينا َمنَّ اهلل عليك.

إنام سبيت منا  يا رسول اهلل!  وقام خطيبهم زهري بن رصد فقال: 
عامتك وخاالتك وحواضنك الاليت كفلنك، ولو أنا ملحنا للحارث بن 
أيب شمر والنعامن ابن املنذر ثم نزل منا أحدمها بمثل ما نزلت به لرجونا 

عطفه وعائدُتُه، وأنت خري املكفولني، ثم أنشده أبياًتا قاهلا: 

ك��رم يف  اهلل  رس����ول  علينا  أم��ن��ن 

ف���إن���ك امل�����رء ن���رج���وه ون��دخ��ر

ق��در ع��اق��ه��ا  ق��د  بيضة  ع��ى  أم��ن��ن 
غ���ري)1( ده��ره��ا  يف  شملها  مم���زق 

حزن ع��ى  هت��ت��اًف��ا  احل���رب  لنا  أب��ق��ت 

ع���ى ق��ل��وهب��م ال���غ���امء وال��غ��م��ر

ت��ن��ره��ا ن��ع��امء  ت���دارك���ه���ا  مل  إن 

ي��ا أرج���ح ال��ن��اس ح��ل��اًم ح��ن خيتر

ترضعها كنت  ق��د  ن��س��وة  ع��ى  أم��ن��ن 

درر حمضها  م��ن  ي��م��ل��ؤه  ف���وك  إذ 

)1(  غري الدهر: أحواله املتغرية. 
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ترضعها كنت  صغرًيا  طفاًل  كنت  إذ 
ت��ذر وم���ا  ت���أيت  م���ا  ي��زي��ن��ك  وإذ 

نعامته ش��ال��ت  ك��م��ن  جت��ع��ل��ن��ا  ال 
واس��ت��ب��ق م��ن��ا ف��إن��ا م��ع��ر زه��ر

ُك���ِف���َرْت وإن  آالء  ل��ن��ش��ك��رك  إن���ا 
مدخر ال��ي��وم  ه���ذا  ب��ع��د  وع��ن��دن��ا 

فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم«؟ 
فقالوا: يا رسول اهلل!! خريتنا بني أموالنا وأحسابنا، بل أبناؤنا ونساؤنا 

أحب  إلينا.

فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أما ما كان يل ولبني عبد املطلب هو لكم!! 
وإذا أنا صليت بالناس، فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل 
املسلمني، وباملسلمني إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف أبنائنا ونسائنا، فأعطيكم عند 

ذلك وأسأل لكم«!!

أمرهم  ما  فقالوا  قاموا  الظهر،  بالناس  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  صىل  فلام 
املطلب  عبد  ولبني  يل  كان  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول 
فهو لكم«!! فقال املهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص!! وقالت 

األنصار ما كان لنا فهو لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص!!.

فقال األقرع بن حابس: أما أنا وبنو متيم فال.

وقال عباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم فال.
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فقالت بنو سليم: بىل ما كان لنا فهو لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص!! 

وقال عيينة بن حصني: أما أنا وبنو فزارة فال. 

فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من أمسك بحقه منكم فله بكل إنسان ست 
فرائض من أول يفء نصيبه«!! فردوا إىل الناس نساءهم وأبناءهم!!. 

النساء  من  آالف  ستة  هوازن  من  سبى  قد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وكان 
والذراري!! ومن اإلبل والشاء ما ال يدرى ما عائدته )1(!!

زيد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد الأن�ضاري )2(

صحايب جليل الشأن، من الشهداء األولني!!.

شهد زيد بن الدثنة بدًرا وأحًدا، وهو الذي قتل أمية بن خلف يوم 
بدٍر!!.

ثابت سنة ثالث من  بن  وأرسله رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف رسية عاصم 
والقاّرة  عضل  أن  وذلك  »الرجيع«؛  بيوم  تعرف  ذلك  وقصة  اهلجرة، 
اهلل  فأوفد رسول  املسلمني،  من  يعلمهم  من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  من رسول  طلبوا 
ملسو هيلع هللا ىلص سّتًة، وهم مرثد بن أيب مرثد الغنوي، حليف محزة بن عبد املطلب، 
وخالد بن البكري الليثي  حليف عدي بن كعب، وعاصم بن ثابت بن 
أيب األقلح، أخو بني عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، وخبيب بن 

)1(  السرية النبوية البن هشام: )ج488/1- 489(.  

)2(  أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري: )229/2- 230(، اإلصابة يف متييز الصحابة 
البن حجر: )53/3(، االستيعاب البن عبد الرب رقم: )847(. 
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عدي، أخو بني جحجبي بن كلفة بن عمرو بن عوف، وزيد بن الدثنة 
َر رسول  بن معاوية، أخو بني بياضة بن عمرو بن مالك بن األوس. وأمَّ
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل القوم مرثد بن أيب مرثد الغنوي، فخرج مع القوم، حتى إذا 
كانوا عىل الرجيع؛ ماء هلذيل بناحية احلجاز، غدروا هبم، فاسترصخوا 
بأيدهيم  الرجال  إال  رحاهلم  يف  وهم  القوم  يرع  فلم  هذياًل،  عليهم 
السيوف قد غشوهم، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم، فقالوا هلم: إنا واهلل 
ما نريد قتلكم، ولكنا نريد أن نصيب بكم شيًئا من أهل مكة، ولكم عهد 

اهلل وميثاقه أن ال نقتلكم.

نقبل من مرشك عهًدا  فقالوا: واهلل ال  فأما مرثد وخالد وعاصم 
وال عقًدا أبًدا؛ فقاتلوا حتى ُقتلوا. 

وأما زيد وخبيب وعبد اهلل فأرسوهم، ثم خرجوا إىل مكة ليبيعوهم 
هبا.

قال ابن إسحاق: وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله 
بأبيه؛ أمية بن خلف، وبعث به صفوان مع موىل له يقال له: نسطاس، إىل 

التنعيم، وأخرجوه من احلرم ليقتلوه. 

واجتمع رهط من قريش، فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال له أبو 
سفيان حني قدم ليقتل: أنشدك اهلل يا زيد! أحتب أن حممًدا عندنا اآلن يف 

مكانك نرضب عنقه، وأنك يف أهلك؟!

قال زيد: واهلل ما أحب أن حممًدا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه 
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شوكة تؤذيه، وأين جالس يف أهيل!!

كحب  أحًدا  حيب  أحًدا  الناس  من  رأيت  ما  سفيان:  أبو  فقال 
أصحاب حممد حممًدا!! )1(.

ثم قتله نسطاس، وذهب شهيًدا يف سبيل اهلل تعاىل!! - ريض اهلل 
عنه وأرضاه -.

�ضامل بن معقل )2(

أبا حذيفة، وكان من  َواىَل  أيب حذيفة. إصطخري األصل،  موىل 
املهاجرين األولني فكان فيهم عمر؛ ألنه  أم  السابقني األولني، بدري، 
أن   :)20/1( مسنده  يف  أمحد  ذكر  فقد  جيله؛  عمر  وكان  أقرأهم،  كان 
عمر قال وهو عىل فراش املوت: »لو أدركني أحد رجلني، ثم جعلت 

إليه األمر لوثقت به: سامل موىل أيب حذيفة، وأبو عبيدة بن اجلراح«.

وقد علق الذهبي بأنه لو صح هذا اخلرب فذلك يعني أن عمر جيوز 
اإلمامة يف غري القريش، وكان سامل قد اسُتشهد مع مواله أيب حذيفة »يوم 

الياممة« وكان معه راية املهاجرين.

روى ابن مبارك: أن لواء املهاجرين كان مع سامل، فقيل له يف ذلك - 
أي: حيذرونه من الفرار - فقال: بئس حامل القرآن أنا، يعني: إن فررت. 

البن  الصحابة  معرفة  يف  الغابة  أسد   ،)171 )ج170/1-  هشام  البن  النبوية  السرية    )1(
األثري: )230/2(.

)2(  الطبقات الكربى: البن سعد )85/3- 87(، وحلية األولياء وطبقات االصفياء. 
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فقطعت يمينه فأخذه بيساره، فقطعت فاعتنقه إىل أن رُصع!!.
يف  معدود  وهو  وكبارهم،  واملوايل  الصحابة  فضالء  من  وكان 
املهاجرين ألنه أعتقته موالته ثبيتة األنصارية زوج أيب حذيفة، توىل أبا 
حذيفة، فلذلك عد من املهاجرين. وكان يعد يف القراء؛ لقول رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »خذوا القرآن من أربعة« وذكره معهم.
املهاجرين  يؤم  فكان  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  قبل  املدينة  إىل  هاجر  قد  وكان 

باملدينة فيهم عمر بن اخلطاب وغريه ألنه كان أكثرهم أخًذا للقرآن!!
»ما  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عىل  احتبست  قالت:  أهنا  عائشة  وعن 
من  فذكرُت  يقرأ،  قارًئا  »سمعت  قالت:  أخرك؟  ما  أي:  حبسك؟« 
حسن قراءته، فأخذ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رداءه وخرج، فإذا هو سامل موىل أيب 

حذيفة«، فقال: »احلمد هلل الذي جعل يف أمتي مثلك«!!.
وكان عمر بن اخلطاب يكثر الثناء عليه. 

روى البخاري من حديث ابن عمر: كان سامل موىل أيب حذيفة يؤم 
املهاجرين األولني، يف مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر!!.

�ضراج التميمي، اأبو جهاد )1(

هو غالم متيم الداري. وكان اسمه »فتًحا«ن وكان يرسح املسجد 
النبوي.

روى ابن منده: عن جماهد بن رساج، وكان اسمه فتًحا، قال: قدمنا 

الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري )ج263/2(، واإلصابة يف متييز الصحابة،  أسد    )1(
البن حجر )ج125/4، 126( رقم: )3097(.
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عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونحن غلامن لتميم، وكانت جتارهتم اخلمر، فأمرين 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فشققتها.

وروى اخلطيب: أنه كان سادن بيت املقدس - أي: بعد فتحه يف 
عهد عمر - .

اهلل  رسول  عىل  قدمنا  قال:  التميمي:  رساج  عن  بإسناده  وروى 
ملسو هيلع هللا ىلص ونحن مخسة غلامن لتميم الداري معه، وكانت جتارهتم اخلمر، فلام 
نزل حتريم اخلمر عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمرين فشققتها؛ فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لتميم: 
اهلل!!  رسول  يا  أعتقتهم  قد  متيم:  له  فقال  ألعتقهم«!؟  غلامنك  »بعني 
فقدمنا  النخل،  بسعف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مسجد  يف  ُيرسج  وكان  قال: 
»من  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقال  املسجد،  فأرسجت  واحلبال،  والزيت  بالقناديل 
أرسج مسجدنا«؟ فقال متيم: غالمي هذا، قال: »ما اسمه«؟ قال: فتح، 
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بل اسمه رساج«!! فسامين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رساًجا، فذكر 

قدومه، وتشقيق اخلمر!!.

�ضفيان بن عوف الأ�ضلمي الغامدي )1(
له بأس ونجدة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكان  ابن حجر: صحب  قال احلافظ 

وسخاء!!
استعمله معاوية بن أيب سفيان عىل الصوائف )2(، وكان يعظمه!!.

)1(  اإلصابة يف متييز الصحابة: البن حجر )ج211/4، 212( رقم: )316(. وخمترص تاريخ 
ابن عساكر )ج22/10، 25(. 

)2(  الصوائف مجع صائفة، وهي غزوة الروم وسميت صائفة؛ ألهنا كانت حتدث يف الصيف، 
لربد بالد الروم، وعدم استطاعة العرب حتمله يف الشتاء.

www.alukah.net
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قال احلافظ ابن عساكر: كان مع أيب عبيدة بن اجلراح بالشام حني 
افتتحت.

حدث سفيان بن عوف قال: بعثني أبو عبيدة بن اجلراح ليلة غدا 
من محص إىل أرض دمشق، فقال: ائت عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني، 
وأبلغه مني السالم، وأخربه بام قد رأيت وعاينت، وبام قد حدثتنا العيون، 
وبام استقر عندك من كثرة العدو، والذي رأى املسلمون من الرأي من 

التنحي، وكتب معه إليه: بسم اهلل الرمحن الرحيم. وذكر الكتاب.

قال سفيان بن عوف: فلام أتيت عمر فسلمت عليه، قال: أخربين 
بخرب الناس؟! فأخربته بصالحهم وَدْفع اهلل عز وجل عنهم. قال: فأخذ 
الكتاب فقال يل: وحيك ما فعل املسلمون؟ فقلت: أصلحك اهلل خرجت 
من عندهم لياًل بحمص وتركتهم وهم يقولون: نصيل الصبح ونرحتل 
فكأنه كرهه ورأيت ذلك  قال:  إىل دمشق، وقد أمجع رأهيم عىل ذلك. 
يف وجهه، وقال يل: وما رجوعهم عن عدوهم وقد أظفرهم اهلل هبم يف 
غري موطن!! وما تركهم أرًضا قد حووها وفتحها اهلل عليهم، وصارت 
بالعجز،  وجاؤوا  الرأي  أساؤوا  قد  يكونوا  أن  أخاف  إين  أيدهيم؟!  يف 

وجرؤوا عليهم العدو؟

إن صاحب  الغائب،  يرى  ما ال  يرى  الشاهد  إن  له:  فقلت  قال: 
الروم قد مجع لنا مجوًعا مل جيمعها هو وال أحد كان قبله ألحد كان قبلنا! 
ولقد جاء بعض عيوننا إىل عسكر واحد من عساكرهم، أمَر بالعسكر يف 
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أصل اجلبل فهبطوا من الثنية نصف النهار إىل عسكرهم فام تكاملوا فيها 
الليل. هذا عسكر واحد من  حتى أمسوا، ثم تكاملوا حني ذهب أول 

عساكرهم! فام ظنك بمن بقي؟

فقال عمر: لوال أين ربام كرهت اليشء من أمرهم يصنعونه، فإذا 
رأي  أمجع  أخربين  كاره،  له  أنا  رأي  هذا  لكان  عواقبه  يف  هلم  خيري  اهلل 
جيمع  يكن  مل  شاء  إن  اهلل  فإن  قال:  نعم.  قال:  التحول؟  عىل  مجاعتهم 

رأهيم إال عىل ما هو خري هلم.

وروى ابن عساكر أن العتبي حدث عن أبيه، قال: جاشت الروم 
ا وبحًرا؛ فاستعمل معاوية عىل الصائفة عبد الرمحن  وغزوا املسلمني بًرً
بن خالد بن الوليد. فلام كتب عهده، قال: ما أنت صانع بعهدي؟ قال: 
أختذه إماًما ال أعصيه. قال: اردد عيلَّ عهدي، قال: أتعزلني بعد أن وليتني 
قبل أن ختربين؟ أما واهلل لو كنا ببطن مكة عىل السواء ما فعلت هذا. قال: 
لو كنا ببطن مكة عىل السواء كنت أنا معاوية بن أيب سفيان بن حرب بن 
أمية، وكنت عبد الرمحن بن خالد بن الوليد، وكان منزيل باألبطح حيث 
ينشق عنه الوادي، وكان منزلك بأجياد أسفله عذرة وأعاله مررة، ثم 
أنت  ما  قال:  ثم  عهده،  له  فكتب  الغامدي  عوف  بن  سفيان  إىل  بعث 
فقال  فإذا خالفه خالفته،  أم احلرم  ما  إماًما  قال: أختذه  بعهدي؟  صانع 
معاوية: هذا واهلل ال يكفكف من عجلة، وال يدفع يف ظهره من بطء، 

وال يرضب عىل األمر رضب اجلمل الثقال.
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مسعود  بن  اهلل  عبد  الناس  عىل  فاستعمل  فاحترض،  فخرج  قال: 
ترجع  أن  عظياًم  وغناًم  كبرًيا  فتًحا  إن  مسعود  ابن  يا  فقال:  الفزاري، 
بالناس مل ينكبوا وملُ ينَكوا فاقحم بالناس فنكب، فقال شاعر أهل الشام: 

طويلة ق��ن��اة  م��س��ع��ود  ب��ن  ي��ا  أق���م 
يقيمها ع��وف  ب��ن  سفيان  ك��ان  ك��ام 

قيرص م��دائ��ن  مسعود  ب��ن  ي��ا  وس��م 
يسومها ع��وف  ب��ن  سفيان  ك��ان  ك��ام 

فلام رجع دخل عىل معاوية فقال: 
قويمة ق��ن��اة  م��س��ع��ود  ب��ن  ي��ا  أق���م 

يقيهام ع��وف  ب��ن  سفيان  ك��ان  ك��ام 
املؤمنني، إن عذري يف ذلك أين ضممت إىل رجل  يا أمري  فقال: 
ال يضم إىل مثله الرجال!! فقال معاوية: إن من فضلك عندي معرفتك 

بفضل من هو أفضل منك )1(.

وروى ابن عساكر: قال حممد بن عمر الواقدي: إن سفيان ساح يف 
أرض العدو حتى بلغ الزنداق واسمه بالرومية خازًقا، فأدرك سفيان أجله.

فأقاموا  أيام،  ثالثة  عيّل  فأقيموا  ملآيب،  إين  للناس:  قال  ثقل  فلام 
عليه فامت يف اليوم الثالث، وقد أوىص واستخلف، وقال: أدخلوا عيّل 
الرمحن  عبد  عينه عىل  فوقعت  األجناد واألرشاف من كل جند،  أمراء 
بن مسعود الفزاري، فقال: أدن مني يا أخا فزارة ففعل، فقال له: إنك 

)1(  خمترص تاريخ ابن عساكر )ج23/10، 24(. 
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نية حسنة وعفاًفا،  أن لك  أعلم  نسًبا، ولكني قد  العرب مني  أبعد  ملن 
وقد استخلفتك عىل الناس، فاتق اهلل جيعل لك من أمرك خمرًجا، وأرد 
للمسلمني السالمة، واعلم أن قوًما عىل مثل حالكم مل يفقدوا أمريهم 
إال اختلفوا لفقده، وانترش عليهم أمرهم، وإن كان كثرًيا عددهم، ظاهًرا 
جلدهم، وإن فتًحا عىل املسلمني كبرًيا أن تقفل هبم ومل ُيكَلُموا، ثم مات. 

فبكت عليه العرب مجيًعا، حتى كأنه كان هلم والًدا!!.

العرب  وأجناد  املسلمني  أمصار  إىل  كتب  وفاته  معاوية  بلغ  فلام 
ينعاه هلم، فُبكي عليه يف كل مسجد!! وقام عبد الرمحن بن مسعود بعده. 

قال: واسفياناه،  الصوائف خالًفا  إذا رأى يف  فكان معاوية  قال: 
وال سفيان يل!!.

تويف سفيان بن عوف األزدي شاتًيا بالروم سنة اثنتني ومخسني )1( 
-ريض اهلل عنه-. 

�ضفيان بن وهب اخلولين )2(

صاحب سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص! شهد خطبة عمر -ريض اهلل عنه- 
باجلابية، وسكن مرص، وغزا املغرب. 

بنا  مر  قال:  احلراين،  غياث  طريق  من  تارخيه  يف  البخاري  روى 

)1(  خمترص تاريخ ابن عساكر )ج24/10، 25(.

عساكر  ابن  تاريخ  خمترص  )ج333/2(،  األثري  البن  الصحابة:  معرفة  يف  الغابة  أسد    )2(
الصحابة: البن حجر )ج214/4، 215( رقم:  )ج25/10، 27(، واإلصابة يف متييز 

 .)3325(
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يونس:  ابن  وقال  علينا.  فسلم  صحبة،  له  وكانت  وهب،  بن  سفيان 

وفد عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وشهد فتح مرص، وويل إمرة إفريقية يف زمن ابن عبد 

العزيز بن مروان.

كان  أنه  حدث  وهب  بن  سفيان  أن  عساكر:  ابن  احلافظ  وروى 

حدثه  رجاًل  أن  أو  الوداع،  حجة  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  راحلة  ظل  حتت 

بلغت؟(  )هل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  فقال  كور،  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ورسول  ذلك 

فظننا أنه كان يريدنا فقلنا: نعم! ثم أعاده ثالث مرات.

عليها،  وما  الدنيا  من  خري  اهلل  سبيل  يف  »روحة  يقول:  فيام  وقال 

املؤمن  املؤمن عىل  الدنيا وما عليها، وإن  وغدوة يف سبيل اهلل خري من 

عرضه وماله ونفسه؛ ُحرمُتُه كام َحّرم هذا اليوم« )1(.

جعل،  عبد  بني  من  اخلوالين  وهب  بن  سفيان  عساكر:  ابن  قال 

يكنى أبا أيمن، وفد عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. شهد الفتح بمرص، وويل اإلمارة 

لعبد العزيز بن مروان عىل بعث الطالعة إىل إفريقية سنة ثامن وسبعني. 

اثنتني  سنة  وتويف  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  سيدنا  مع  الوداع  حجة  شهد 

وثامنني )2(.

)1(  خمترص تاريخ ابن عساكر )ج26/10(.

)2(  خمترص تاريخ ابن عساكر )ج27/10(.
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�ضلمة بن �ضالمة بن وق�س الأن�ضاري )1(

وأحًدا  ا  وبدًرً العقبتني،  شهد  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهلل  رسول  سيدنا  صاحب 
أيب رم  بن  بينه وبني أيب سربة  واملشاهد كلها!!. وآخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

العامري، وقيل: بينه وبني الزبري بن العوام. 

روى سلمة خرًبا يف اإلعالم بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص عن جار له هيودي يف بني 
عبد األشهل، وذلك فيام رواه اإلمام أمحد يف مسنده )2(:

عن حممود بن لبيد أخي بني عبد األشهل عن سلمة بن سالمة وقش، 
وكان من أصحاب بدر، قال: كان لنا جار من هيود يف بني عبد األشهل، 
وقال: فخرج علينا يوًما من بيته قبل مبعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيسري، فوقف عىل 
جملس عبد األشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنًا، عيّل بردة 
مضطجًعا فيها بفناء أهيل، فذكر البعث، والقيامة، واحلساب، وامليزان، 
واجلنة، والنار، فقال: ذلك لقوم أهل رشك أصحاب أوثان، ال يرون أن 
بعًثا كائن بعد املوت، فقالوا له: وحيك يا فالن، ترى هذا كائنًا أن الناس 
قال:  بأعامهلم؟  فيها  فيها جنة ونار، جيزون  دار  إىل  بعد موهتم،  يبعثون 
نعم! والذي حُيلف به، لو أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور يف الدنيا، 
غًدا،  النار  تلك  ينجو من  وأن  عليه،  به  فيطبق  إياه  يدخلونه  ثم  حيموه 

الصحابة:  معرفة  يف  الغابة  وأسد   ،)440 )ج439/3،  سعد  البن  الكربى:  الطبقات    )1(
رقم:  )ج230/4(  حجر  البن  الصحابة:  متييز  يف  واإلصابة  )ج223/2(،  األثري  البن 

)3374(، وسري أعالم النبالء: للذهبي )ج355/2، 356(. 
)2(  مسند اإلمام أمحد )ج467/3(.
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البالد،  هذه  نحو  من  يبعث  نبي  قال:  ذلك؟  آية  وما  وحيك.  له:  قالوا 
وأنا  إيّل  فنظر  قال؟  نراه؟  ومتى  قالوا:  واليمن.  مكة  نحو  بيده  وأشار 
من أحدثهم سنًا فقال: إن يستنفد هذا الغالم عمره يدركه. قال سلمة: 
َبَعَث اهلل - تعاىل - رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   فواهلل ما ذهب الليل والنهار، حتى 
يا  ويلك  فقلنا:  بغًيا وحسًدا.  به  وُكِفَر  به،  فآمنا  أظهرنا،  بني  وهو حي 

فالن! ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟! قال: بىل، وليس به.

باملدينة.  سنة،  وسبعني  أربع  ابن  وهو  سالمة  بن  سلمة   تويف 
- ريض اهلل تعاىل عنه -. 

�ضلمة بن ه�ضام بن املغرية املخزومي القر�ضي )1(

عم  وابن  جهل،  أيب  أخو  وهو  اإلسالم!!  قديم  جليل،  صحايب 
خالد بن الوليد.

وكان سلمة بن هشام من الصحابة وفضالئهم، وهاجر إىل احلبشة 
 وُمنَِع من اهلجرة إىل املدينة، وُعذب يف اهلل - عز وجل - فكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يشهد  ومل  املستضعفني.  من  ولغريه  له  القنوت  يف  صالته  يف  له  يدعو 
بدًرا لذلك. فكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا قنت يف الركعة من صالة الصبح 
قال: »اللهم انجح، الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أيب 

عساكر  ابن  تاريخ  خمترص  )ج341/2(،  األثري  البن  الصحابة:  معرفة  يف  الغابة  أسد    )1(
رقم:   ،)237 )ج236/4،  حجر  البن  الصحابة  متييز  يف  اإلصابة   ،)96 )ج94/10، 
للذهبي  النبالء:  أعالم  وسري   ،)1032( رقم:  الرب  عبد  البن  واالستيعاب:   ،)3396(

)ج316/1(. 
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ربيعة، واملستضعفني بمكة«. وهؤالء الثالثة من بني خمزوم، فأما الوليد 
بن الوليد فهو أخو خالد، وأما عياش بن أيب ربيعة بن املغرية فهو ابن 

عم خالد.

قالت  اخلندق، وملا هاجر  بعد  املدينة  إىل  بن هشام  وهاجر سلمة 
أمه: 

امل��ح��رم��ة ال��ك��ع��ب��ة  رب  ال��ل��ه��م 
سلمة ع����دو  ك���ل  ع���ى  أظ���ه���ر 

امل��ب��ه��م��ة األم������ور  يف  ي�����دان  ل���ه 
منعمة وك����فٌّ  ُي��ع��ط��ي  هب��ا  ك���فٌّ 

وشهد سلمة بن هشام مؤتة، وملا عاد منها عكف يف بيته ال خيرج 
عىل الناس.

قال ابن عساكر: فدخلت امرأته عىل أم سلمة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت 
أم سلمة: ما يل ال أرى سلمة بن هشام!؟ أيشتكي شيًئا؟ قالت امرأته: ال 
واهلل، ولكنه ال يستطيع اخلروج، إذا خرج صاحوا به وبأصحابه: يا ُفّرار 
أفررتم يف سبيل اهلل، حتى قعد يف البيت، فذكرت ذلك أم سلمة لرسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: »بل هم الُكّرار يف سبيل اهلل!! فليخرج«. فخرج. 

ربيعة  أيب  بن  عياش  إىل  املدينة  من  الوليد  بن  الوليد  خرج  وملا 
خالد  فخرج  قريًشا،  اخلرب  وجاء  معه،  مجيًعا  خرجا  هشام،  بن  وسلمة 
بن الوليد معه نفر من قومه، حتى بلغوا عسفان - وهي قرية بني مكة 
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واملدينة - فلم يصيبوا أثًرا وال خرًبا عنهم. وكان القوم قد أخذوا عىل يد 
بحر - أي: جانبه - حتى خرجوا عىل أصح طريق النبي ملسو هيلع هللا ىلص التي سلك 

حني هاجر )1(!!.

وروى ابن عساكر عن جابر بن عبد اهلل: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان 
صبيحة مخس عرشة من رمضان يقوم يف صالة الصبح، فإذا رفع رأسه 
من الركعة األخرية قال: »اللهم لتح الوليد بن الوليد، اللهم انج سلمة 
من  املستضعفني  انج  اللهم  ربيعة،  أيب  بن  عياش  انج  اللهم  هشام،  بن 
املؤمنني....« فدعا كذلك مخس عرشة ليلة حتى إذا كان صبيحة الفطر 
ترك الدعاء هلم، فقال عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-: يا نبي اهلل ما 

لك ال تدعو للنفر؟ قال: »وما علمت أهنم قدموا«؟!.

الوليد بن  الطريق، يسوق هبم  انفتح عنهم  بينا هو يذكرهم  قال: 
الوليد، قد نكب باحلرة، وقد سار هبم ثالًثا عىل قدميه، يقول: 

دم��ي��ت إص���ب���ع  إال  أن�����ت  ه����ل 
ل��ق��ي��ت م����ا  اهلل  س��ب��ي��ل  ويف 

                      يا نفس��ي إال تق�ت��ل��ي ت�م��وت���ي

قال: فهيج بني يدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى قىض الدنيا!! فقال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »هذا الشهيد، أنا عليه شهيد«!! )2(.

)1(  خمترص تاريخ ابن عساكر )95/10(.

)2(  خمترص تاريخ ابن عساكر )ج95/10(.
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فلم يزل مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج إىل الشام حني بعث أبو بكر 
يف  شهيًدا  الصفر  بمرج  هشام  بن  سلمة  ُفقتل  الروم،  جلهاد  اجليوش 

املحرم سنة أربع عرشة يف أول خالفة عمر بن اخلطاب )1(.

�ضمرة بن جندب بن هالل الفزاري )2(

له صحبة، أدرك النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف صغره، وكان من حلفاء األنصار، 
مري  اسمه:  األنصار  من  رجل  فتزوجها  أبيه  موت  بعد  أمه  به  قدمت 
بن شيبان بن ثعلبة، وكان يف حجره إىل أن صار غالًما، وكان رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يستعرض غلامن األنصار كل سنة، فمر به غالم فأجازه يف البعث، 
وُعِرَض عليه سمرة بعده فرده، فقال سمرة: لقد أجزت هذا ورددتني، 
سمرة،  فرصعه  فصارعه  »فدونكه«!!  قال:  لرصعته!!؟  صارعته  ولو 

فأجازه!!.

قيل: أجازة يوم أحد، واهلل أعلم.

عهد  عىل  غالًما  كنت  قال:  سمرة  عن  بريدة:  بن  اهلل  عبد  وعن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فكنت أحفظ عنه، وما يمنعني من القول إال أن ها هنا 
رجاالً هم أسن مني، ولقد صليت مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل امرأة ماتت يف 

األثري  البن  الصحابة:  معرفة  يف  الغابة  وأسد  )ج96/10(،  عساكر  ابن  تاريخ  خمترص    )1(
)ج341/2(.

األثري  الصحابة: البن  الغابة يف معرفة  أسد  الكربى: البن سعد )ج34/6(،  الطبقات    )2(
)ج354/2(، اإلصابة يف متييز الصحابة: البن حجر )ج258/4( رقم: )3468(، سري 

أعالم النبالء: للذهبي )ج183/3، 186(.

www.alukah.net



98

أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

نفاسها، فقام عليها يف الصالة وسطها.

وسكن  غزوة!  غري  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مع  جندب  بن  سمرة  وغزا 
البرصة.

الكوفة،  إىل  إذا سار  البرصة  يستخلفه عىل  بن معاوية  زياد  وكان 
البرصة، وكان يكون يف كل واحد منهام ستة  إذا سار إىل  الكوفة  وعىل 

أشهر.

قتله،  منهم  بواحد  أتى  إذا  وكان  اخلــوارج،  عىل  شديًدا  وكان 
ويقول: رش قتىل حتت أديم السامء، يكفرون املسلمني، ويسفكون الدماء. 

فاحلرورية ومن قارهبم يف مذهبهم يطعنون عليه، وينالون منه.

وكان ابن سريين واحلسن وفضالء أهل البرصة يثنون عليه!!.

قال ابن سريين: يف رسالة سمرة إىل بنيه؛ علم كثري.

بن  اهلل  وعبد  ربيعة،  بن  وعيل  ليىل  أيب  وابن  الشعبي  عنه  روى 
بريدة واحلسن البرصي، وابن سريين، وابن الشخري، وأبو العالء، وأبو 

الرجاء، وغريهم. 

ابن األثري: أخربنا أبو جعفر عبيد اهلل بن أمحد بن عيل وغري  قال 
بن  حممد  حدثنا  قال:  عيسى  بن  حممد  عيسى  أيب  إىل  بإسنادهم  واحد 
املثنى أخربنا عبد األعىل عن سعيد عن قتادة عن احلسن عن سمرة، قال: 
حصني،  بن  عمران  ذلك  فأنكر  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  من  حفظتهام  سكتتان 
أن  أيب:  فكتب  باملدينة،  كعب  بن  أيب  إىل  فكتبنا  سكتة،  حفظنا  وقال: 
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حفظ سمرة. ويف رواية ابن عبد الرب: أن سمرة قد صدق وحفظ!!.

يف  دخل  إذا  قال:  السكتتان؟  هاتان  ما  لقتادة:  فقلنا  سعيد:  قال 
صالته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قال: چ ڄ  ڄچ)1( .

قال: »كان سمرة عظيم  بن سريين  الرب عن حممد  ابن عبد  روى 
األمانة، صدوق احلديث، حيب اإلسالم وأهله«. 

وكان سمرة من احلفاظ املكثرين عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت وفاته 
يف خالفة معاوية، سنة ثامن ومخسني، سقط يف قدر مملوءة ماًء حاًرا كان 
احلارة  القدر  يف  فسقط  أصابه،  شديد  كزاز  من  عليها  بالقعود  يتعالج 
فامت، فكان ذلك تصديًقا لقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص له وأليب هريرة ولثالث 

معهام؛ - هو أبو حمذورة - : »آخركم موًتا يف النار«!! )2(.

�ضهل بن بي�ضاء القر�ضي )3(

فأخرجته  إسالمه،  وكتم  بمكة،  أسلم  ممن  كان  جليل،  صحايب 
قريش معها يوم بدر، فشهد بدًرا مع املرشكني، فأرس يومئذ، فشهد له 

عبد اهلل بن مسعود أنه رآه يصيل بمكة فُخيلِّ عنه.

)1(  أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري )ج355/2(، االستيعاب: البن عبد الرب رقم: 
 .)1063(

)2(  االستيعاب: البن عبد الرب رقم: )1063(. 

)3(  الطبقات الكربى: البن سعد )ج213/4(، أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري 
)ج361/2، 362(، اإلصابة يف متييز الصحابة: البن حجر )ج269/4، 270( رقم: 

)3513(، االستيعاب: البن عبد الرب رقم: )1080(.
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الظاملة  الصحيفة  شأن  يف  قاموا  الذين  النفر  إىل  مشى  الذي  وهو 
اجتمع  حتى  املقاطعة،  عام  هاشم،  بني  عىل  قريش  مرشكو  كتبها  التي 
له نفر تربؤوا من الصحيفة وأنكروها، وهم هشام بن عمرو بن ربيعة، 
واملطعم بن عدي بن نوفل، وزمعة بن األسود بن عبد املطلب بن أسد، 
وأبو البخرتي بن هشام بن احلارث بن أسد، وزهري بن أيب أمية بن املغرية 

ويف ذلك يقول أبو طالب: 
تبايعوا رهًطا  الناس  رب  اهلل  ج��زى 

ع���ى م���أ هي����دى خل���ري وي��رش��د
ق��ع��وٌد ل���دى ج��ن��ِب احل��ط��ي��م وك��أن��ه

م���ق���اول���ٌة، ب���ل ه���م أع���ز وأجم���د
راضًيا بيضاء  بن  سهل  رج��ُع��وا  هم 

ف����ر أب�����و ب���ك���ر هب����ا وحم��م��د
مزقت ال��ص��ح��ي��ف��ة  أن  ي��أت��ك��م  أمل 

مفسُد اهلل  ي��رض��ه  مل  م��ا  ك��ل  وأن 
أع�����ان ع��ل��ي��ه ك����لُّ ص���ق���ٍر ك��أن��ه

أح��رُد ال��درع  رف��رف  يف  مشى  ما  إذا 

خرب ال�صحيفة الظاملة: 

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أصحاب  أن  قريش  رأت  فلام  إسحاق:  ابن  قال 
إليه  النجايش قد منع من جلأ  أمنًا وقراًرا، وأن  به  بلًدا أصابوا  قد نزلوا 
منهم، وأن عمر قد أسلم، فكان هو ومحزة بن عبد املطلب مع رسول 



101

أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، وجعل اإلسالم يفشو يف القبائل؛ اجتمعوا وائتمروا 
أن يكتبوا كتاًبا يتعاقدون فيه عىل بني هاشم، وبني املطلب، عىل أن ال 
منهم،  يبتاعوا  وال  شيًئا،  يبيعوهم  وال  ْينِكُحوهم،  وال  إليهم،  ُينِْكُحوا 
فلام اجتمعوا لذلك كتبوه يف صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا عىل ذلك، 
ثم علقوا الصحيفة يف جوف الكعبة توكيًدا عىل أنفسهم، وكان كاتب 
الصحيفة »منصور بن عامر بن هاشم«. فدعا عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فُشّل 

بعض أصابعه )1(.

اإخبار ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باأكل االأر�صة لل�صحيفة:
قال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  العلم:  أهل  بعض  وذكر  هشام:  ابن  قال 
أليب طالب: »يا عم! إن ريب قد سلط األرضة عىل صحيفة قريش، فلم 
تدع فيها اساًم هو هلل إال أثبتته فيها، ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان« 
؛ فقال: أربك أخربك هبذا؟! قال: »نعم«!! قال: فواهلل ما يدخل عليك 
أحد، ثم خرج إىل قريش، فقال: يا معرش قريش! إن ابن أخي أخربين 
فانتهوا عن  أخي،  ابن  قال  كان كام  فإن  فهلم صحيفتكم،  بكذا وكذا، 
قطيعتنا، وانزلوا عام فيها، وإن يكن كاذًبا دفعت إليكم ابن أخي، فقال 
القوم: رضينا، فتعاقدوا عىل ذلك، ثم نظروا فإذا هي كام قال رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص، فزادهم ذلك رًشا. 

فعند ذلك صنع الرهط من قريش يف نقض الصحيفة ما صنعوا!!)2(.

)1(  السرية النبوية: البن هشام )ج350/1(.

)2(  السرية النبوية: البن هشام )ج377/1(.
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قريش  فأخرجته  إسالمه،  وأخفى  بمكة،  بيضاء  بن  سهل  أسلم 
معهم إىل بدر، فُأرِسَ يومئذ مع املرشكني، فشهد عبد اهلل بن مسعود أنه 

رآه بمكة يصيل، فُخيلِّ عنه. وال أعلم له رواية )1(.

ومات -ريض اهلل عنه- باملدينة، وفيها مات أخوه سهيل، وصىل 
عليهام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املسجد.

وعن عائشة - ريض اهلل عنها - قالت: واهلل ما صىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
عىل ابني بيضاء إال يف املسجد؛ سهٍل وسهيل، رواه مالك )2(. 

�ضهل بن احلنظلية الأو�ضي الأن�ضاري )3(

صحايب، شهد أحًدا وما بعدها، ثم حتول إىل الشام حتى مات.

باجلنة، يف  ُبرشِّ  وقد  الشجرة!!  احلنظلية حتت  بن  بايع سهل  وقد 
قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »ال يدخل النار أحد ممن بايع حتت الشجرة«.

روى أبو زرعة عن القاسم موىل معاوية قال: هّجرُت - أي: ذهب 
إىل املسجد وقت اهلاجرة وهو شدة احلر - يوم اجلمعة يف مسجد دمشق، 
ومعاوية حينئذ خليفة، فرأيت رجاًل بني الناس حيدثهم، فاطلعت فإذا 

)1(  االستيعاب: البن عبد الرب رقم: )1080(.

)2(  االستيعاب: البن عبد الرب رقم: )1080(.

)3(  الطبقات الكربى: البن سعد )ج401/7(، أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري 
)ج364/2(، اإلصابة يف متييز الصحابة: البن حجر )ج272/4، 273( رقم: )3518(، 

خمترص تاريخ ابن عساكر )ج223/10، 224(.
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اللحية، فقيل يل: هذا سهل بن احلنظلية، صاحب رسول  شيخ مصفر 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

قال ابن سعد: هو سهل بن عمرو بن عدي، وأمه من بني متيم ثم 
من بني حنظلة فنسب إىل أمه، فقيل: ابن احلنظلية.

إىل  حتول  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  مع  واملشاهد  واخلندق  أحًدا  شهد 
الشام فنزل دمشق حتى مات هبا.

التغلبي قال: كان أيب جليًسا  روى ابن عساكر عن قيس بن برش 
أليب الدرداء، فأخربين قال: كان رجل من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقال 
له ابن احلنظلية، وكان رجاًل متوحًدا ما جيالس الناس، إنام هو يف صالة، 
فإذا انرصف، فإنام هو يف تسبيح وتكبري وهتليل حتى يأيت أهله!! فمر بنا 
تنفعنا  الدرداء: كلمة  أبو  له  فقال  الدرداء، فسلم،  يوًما ونحن عند أيب 
وال ترضك، قال: بعث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رسية فقدمت، فأتى رجل منهم 
لو  إىل جنبه:  لرجل  فقال  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فيه رسول  الذي  املجلس  فجلس يف 
الغالم  وأنا  خذها  فقال:  فالًنا،  فالٌن  فطَعَن  العدو،  لقينا  حيث  رأيتنا 
اآلخر:  فقال  أجَرُه.  أبطل  قد  إال  أراه  ما  قال:  ترى؟!  كيف  الغفاري، 
فتنازعا يف ذلك، حتى سمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذلك  بأًسا،  بذلك  ما أرى 
قال:  وحُيمد«!!  ُيؤجر  أن  بأس  ال  اهلل،  »سبحان  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  فقال 
فرس بذلك أبو الدرداء، فجعل يقول: أنت سمعت هذا من رسول اهلل 
أبو  له  فقال  يوًما آخر فسّلم،  قال: فمر  نعم!  يقول:  قال: فجعل  ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
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الدرداء: كلمة تنفعنا وال ترضك، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »نعم الرجل 
خريم األسدي لوال طول مجته وإسبال إزاره«، فبلغ ذلك خرياًم، فأخذ 
شفرة فقطع مجته )1( إىل أذنيه، ورفع إزاره إىل نصف ساقيه!! قال رسول 
وأصلحوا  حالكم،  فأصلحوا  إخوانكم  عىل  قادمون  »إنكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
لباسكم، حتى تكونوا كالشامة يف الناس، فإن اهلل ال حيب الفحش وال 

التفحش«. 

قال ابن عساكر: وتويف سهل بن احلنظلية يف صدر خالفة معاوية 
بن أيب سفيان )2(.

�ضهل بن حنيف بن وهب الأن�ضاري )3(

صاحب سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، شهد املشاهد كلها مع رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص!! وكان ممن بايع عىل املوت!! فثبت يوم أحٍد ومل يفرَّ عن رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص. 

وكان حسن اخللق، ناعم اجلسم!!

روي أنه جترد يوًما لالغتسال، فقال رجل من األنصار: ما رأيت 
َع من حينه، فحمل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص حمموًما،  كاليوم، وال جلدة خمّبأًة!! َفرُصِ

ُة: ما تراَمى من شعر الرْأس عىل امَلنِكَبنْي. ُة من اإِلنسان: جُمتَمُع َشْعِر ناِصَيتِِه. و اجلُمَّ )1(  اجلُمَّ

)2(  خمترص تاريخ ابن عساكر )ج224/10(.

)3(  الطبقات الكربى: البن سعد )ج471/3، 473(، أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن 
رقم:  )ج274/4(  حجر  البن  الصحابة:  متييز  يف  اإلصابة   ،)365 )ج364/2،  األثري 

.)3520(
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فأخرب خربه، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »عالم يقتل أحدكم أخاه؟! ما يمنع أحدكم 
إذا رأى من أخيه ما يعجبه يف نفسه أو ماله فليربك عليه، إن العني حق«.

ثم إن سهل بن حنيف صحب علًيا، واستخلفه عىل املدينة حني 
سار إىل البرصة، كام شهد معه صفني، وحديث قيامه يوم صفني ووعظه 
بالد  عنه-  اهلل  -ريض  عيل  واله  ولقد  الصحاح.  يف  ومذكور  مشهور 

فارس.

كان سهل بن حنيف من السابقني إىل اإلسالم!! وثبت يوم أحد 
حني انكشف الناس، وبايع يومئذ عىل املوت!! وكان ينفح عن رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالنبل، فيقول: »نبلوا سهاًل، فإنه سهل!!«.

وشهد سهل »بني النضري«، قال الزهري: مل يعط رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
من أموال بني النضري أحًدا من األنصار إال سهل بن حنيف، وأبا دجانة 

سامك بن خرشة، وكانا فقريين.

وكان عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- يقول: ادعوا يل سهاًل غري 
حزن!! يعني سهل بن حنيف.

وقد شهد مع عيل يوم صفني، قال أبو وائل: قال سهل بن حنيف 
ما وضعنا سيوفنا عىل  فإنا واهلل  رأيكم،  اهتموا  الناس  أهيا  يوم صفني: 
عواتقنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألمر يفظعنا إال أسهل إىل أمر نعرفه، إال أمرنا 

هذا )1(.

)1(  الطبقات الكربى: البن سعد )ج472/3(. 
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قال ابن عبد الرب: صحب سهل بن حنيف علًيا -ريض اهلل عنه- 
من حني بويع له، وإياه استخلف عيل -ريض اهلل عنه- حني خرج من 

املدينة إىل البرصة. ثم شهد مع عيل صفني )1(.

سهل  مات  قال:  أبيه،  عن  سهل،  بن  أمامة  أيب  بن  حممد  وعن 
.! بالكوفة، وصىل عليه عيلََّ

وقال املدائني: مات سنة ثامن وثالثني )2(.

وروى ابن سعد عن حنش بن املعتمر قال: ملا تويف سهل بن حنيف 
أيت به عيل يف الرحبة، فكرب عليه ست تكبريات، فكان بعض القوم أنكر 

ذلك، فقال: إنه بدري!!.

ويف رواية عمري بن سعيد: أنه قال: هذا سهل بن حنيف! من أهل 
بدر! وألهل بدر فضل عىل غريهم، فأردت أن أعلمكم فضلهم!! )3(.

�ضواد بن غزية الأن�ضاري النجاري )4(

صحايب، شهد بدًرا وأحًدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الذي أرس خالد بن هشام املخزومي يف بدر!!.

)1(  االستيعاب: البن عبد الرب رقم: )1084(. 

)2(  اإلصابة يف متييز الصحابة: البن حجر )ج274/4(.

)3(  الطبقات الكربى: البن سعد )ج472/3، 473(. 

)4(  الطبقات الكربى: البن سعد )ج516/2، 517(، أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن 
األثري )ج374/2، 375(، اإلصابة يف متييز الصحابة: البن حجر )ج292/4، 293( 

رقم: )3575(، االستيعاب: البن عبد الرب رقم: )1108(. 
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وهو الذي طعنه النبي بمخرصته، ثم أعطاه إياها وكشف عن بطنه 
وقال: »استقد«!! فأقبل عىل بطن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقبله!!.

أن  قومه:  أشياخ  عن  واسع،  بن  حبان  عن  إسحاق  ابن  فروى 
بسواد  فمر  قدح،  يده  بدر، ويف  يوم  الصفوف يف  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عدل  رسول 
بن غزية، فطعن يف بطنه، فقال: أوجعتني، فأقدين، فكشف عن بطنه، 

فاعتنقه، وقبل بطنه، فدعا له بخري!!.

وروى الدارقطني من طريق عبد احلميد بن سهيل عن سعيد بن 
املسيب عن أيب هريرة، وأيب سعيد: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعث سواد بن غزية أخا 
بني عدي، وأّمَرُه عىل خيرب، فقدم عليه بتمر َجنيب، احلديث، وهو يف 

الصحيحني غري مسمى.

وروى ابن األثري: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عدل الصفوف يوم بدٍر، ويف 
يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار، 
وهو مستنتل من الصف، فطعنه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالقدح يف بطنه وقال: 
باحلق،  اهلل  بعثك  وقد  أوجعتني،  اهلل  رسول  يا  فقال:  سواد«  يا  »استِو 
فاعتنقه  »استقد«!!  وقال:  بطنه،  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فكشف  فأقدين، 
وقبل بطنه، وقال: »ما محلك عىل هذا يا سواد؟«. فقال: يا رسول اهلل! 
حرض ما ترى ومل آمن القتل، فإين أحب أن أكون آخر العهد بك، وأن 

يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بخري!!.
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�ضجاع بن وهب بن ربيعة بن اأ�ضد )1(

صاحب سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، من السابقني األولني إىل اإلسالم!!.

هاجر إىل احلبشة، اهلجرة الثانية، ثم عاد إىل مكة ملا بلغهم أن أهل 
بن  عقبة  وأخوه  هو  بدًرا  وشهد  املدينة!!  إىل  هاجر  ثم  أسلموا،  مكة 

وهب، وشهد املشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص!!.

وآخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني أوس بن خويل.

وأرسله رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل املنذر بن احلارث بن أيب شمر الغساين، 
وإىل جبلة بن األهيم الغساين.

روى ابن سعد عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب فروة عن عمر بن 
احلكم، قال: بعث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شجاع بن وهب رسية يف أربعة وعرشين 
ّ من أرض بني عامر ناحية ركّية، وأمره أن  رجاًل إىل مجع هوازن باليسَّ

ون، فأصابوا نعاًم وشاًء كثرًيا!!. يغري عليهم؛ فصبحهم وهم غارُّ

قال ابن سعد: قال حممد بن عمر: وكان شجاع بن وهب رسول 
بغوطة  وكانوا  الغساين  شمر  أيب  بن  احلارث  إىل  بكتابه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  وبعَث  )ُمَرّي(،  حاجبه  وأسلم  ُيسلم،  فلم  دمشق، 
بكتاب مع شجاع يقرئه به السالم، وخيربه أنه عىل دينه!! فقال رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »صدق«!!. 

البن  الصحابة:  معرفة  يف  الغابة  أسد   ،)95 )ج94/3،  سعد  البن  الكربى:  الطبقات    )1(
األثري )ج386/2(، اإلصابة يف متييز الصحابة: البن حجر )ج50/5( رقم: )3836(. 
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واستشهد شجاع يوم الياممة، وهو ابن بضع وأربعني سنة -ريض 
اهلل عنه-.

�ضداد بن اأو�س بن ثابت اخلزرجي الأن�ضاري )1(

عامًلا  وفضالئهم،  الصحابة  سادات  من  كان  جليل،  صحايب 
عاماًل!!.

قال عبادة بن الصامت: كان شداد ممن أويت العلم واحللم!!.

وهو ابن أخ حسان بن ثابت، األنصاري، شاعر النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

شهد أبوه بدًرا، واسُتشهد بأحد.

وروى الطرباين عن شداد بن أوس: أنه كان عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وهو جيود بنفسه، فقال: »ما لك يا شداد؟« قال: ضاقت يب الدنيا، فقال: 
أنت  وتكون  سيفتح،  املقدس  وبيت  سيفتح،  الشام  إن  عليك؛  »ليس 
وولدك من بعدك أئمة فيهم«!!. فنزَل بيت املقدس من الشام. وروى 
عنه أهل الشام. وقدم دمشق واجلابية، وسكن بيت املقدس، وكان شهد 

الريموك!!.

ثامن ومخسني، وكان  املقدس، سنة  ببيت  وُدفن  بفلسطني،  وتويف 

)1(  الطبقات الكربى: البن سعد )ج401/7(، أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري 
)ج387/2(، اإلصابة يف متييز الصحابة: البن حجر )ج52/4( رقم: )3842(، الرياض 
املستطابة: لليمني )124، 126(، خمترص تاريخ ابن عساكر )ج10/ 276، 280(، سري 

أعالم النبالء: للذهبي )ج460/2، 467(. 

www.alukah.net



110

أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

عمره مخًسا وتسعني سنة!!.

يبق  قال: لن  ابن سعد عن خالد بن معدان،  الذهبي عن  وروى 
بالشام أحد كان أوثق وال أفقه وال أرىض من عبادة بن الصامت، وشداد 

بن أوس!!.

ملا  قال:  غنم،  بن  الرمحن  عبد  عن  والذهبي  عساكر  ابن  وروى 
دخلنا اجلابية - وهي قرية من أعامل دمشق - أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة 
بن الصامت.. فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا شداد بن أوس، وعوف 
أهيا  عليكم  أخاف  ما  أخوف  إن  شداد:  فقال  إلينا،  فجلسا  مالك،  بن 
الناس! ملا سمعت من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف الشهوة اخلفية والرشك، 
فقال عبادة وأبو الدرداء: اللهم غفًرا، أومل يكن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد حدثنا 
أن الشيطان قد يئس أن يعبد يف جزيرة العرب؟! فأما الشهوة اخلفية فقد 
عرفناها، فهي شهوات الدنيا من نسائها وشهواهتا؛ فام هذا الرشك الذي 

ختوفنا به يا شداد؟!.

قال: أرأيتم لو رأيتم أحًدا يصيل لرجل، أو يصوم له، أو يتصدق 
له، أترون أنه قد أرشك؟ قالوا: نعم! قال: فإين سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يرائي فقد أرشك، ومن  يرائي فقد أرشك، ومن صام  يقول: »من صىل 

تصدق يرائي فقد أرشك«!!.

فقال عوف: أوالً َيْعَمُد اهلل إىل ما أبتغي فيه وجهه من ذلك العمل 
فإين  شداد:  قال  فيه؟  به  أرشك  ما  ويدع  له،  خلص  ما  منه  فيقبل  كله 
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سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول عن اهلل، قال: »أنا خري قسيم، فمن أرشك 
يب شيًئا، فإن جسده وعمله، قليله وكثريه، لرشيكه الذي أرشك به، أنا 

عنه غنّي«. 

وروى الذهبي: قال سالم بن مسكني: حدثنا قتادة أن شداد بن 
الرب  منها  يأكل  الدنيا أجل حارض،  إن  الناس؛  أهيا  فقال:  أوس خطب 
والفاجر، وإن اآلخرة أجل مستأخر، حيكم فيها ملك قادر!! أال إن اخلري 

كله بحذافريه يف اجلنة، وإن الرش كله بحذافريه يف النار!! )1(.

وروى ابن عساكر: كان أبو الدرداء يقول: إن لكل أمة فقيًها، وإن 
فقيه هذه األمة شداد بن األوس!!.

األنصاري  أوس  بن  شداد  ُفِضَل  العزيز:  عبد  بن  سعيد  وقال 
بخصلتني: ببيان إذا نطق، وبكظم إذا غضب!!.

وعن شداد بن أوس أنه قال: املوت أفظع هوالً يف الدنيا واآلخرة 
باملقاريض وغيٍل يف  املناشري وقرض  عىل املؤمن. واملوت أشد من نرش 
القدور، ولو أن امليت ُنرِشَ فأخرب أهل الدنيا بأمل املوت ما انتفعوا بعيش 

وال لذوا بنوم!! )2(.

وقال ابن األثري: »كان شداد بن أوس كثري العبادة والورع واخلوف 
من اهلل تعاىل« )3(!!.

)1(  سري أعالم النبالء: للذهبي )ج466/2(. 

)2(  خمترص تاريخ ابن عساكر )ج279/10، 280(. 

)3(  أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري )ج387/2(. 
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�ضرحبيل بن ح�ضنة الكندي )1(
صاحب سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأحد أمراء األجناد يف فتح الشم!!.
وحسنة أمة، وهو ابن عبد اهلل بن املطاح بن عمرو بن كندة، وهو 

من مهاجرة احلبشة، هاجر إليها اهلجرة الثانية!.
وهو أخو عبد الرمحن بن حسنة، وسفيان بن معمر بن حبيب أخوه 

ألمه حسنة.
وهو من وجوه قريش! وجهه أبو بكر وعمر عىل جيش إىل الشام، 
طاعون  يف  هلك  أن  إىل  لعمر  الشام  نواحي  بعض  عىل  والًيا  يزل  ومل 
عمواس سنة ثامن عرشة وله سبع وستون سنة، ُطِعَن هو وأبو عبيدة بن 

اجلراح يف يوم واحد.
قال ابن الربقي: واله عمر عىل ربع من أرباع الشام!!.

وقال ابن َزْبر: إنه الذي افتتح طربية!!
وكان رشحبيل قدم مرَص رسوالً من النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل ملكها، وتويف 

سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو بمرص.
وقال ابن عساكر: وافتتح رشحبيل بن حسنة األردن كلها عنوة ما 

خال طربية؛ فإن أهلها صاحلوه، وذلك بأمر أيب عبيدة بن اجلراح.
وروى ابن عساكر: قال ابن شهاب: ملا استخلف عمر بن اخلطاب 
 - اجلابية  عمر  قدم  اجلراح؛  بن  عبيدة  أبا  وأّمَر  الوليد،  بن  خالد  نزع 

)1(  الطبقات الكربى: البن سعد )ج127/4(، أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري 
الصحابة:  متييز  يف  اإلصابة   ،)1167( رقم:  الرب  عبد  البن  االستيعاب:  )ج391/2(، 

البن حجر )ج61/5( رقم: )3865(، خمترص تاريخ ابن عساكر )ج289/10(. 



113

أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

وهي قرية من أعامل دمشق - فنزع رشحبيل بن حسنة، وأمر جنده أن 
يتفرقوا عىل األمراء الثالثة، فقال له رشحبيل: يا أمري املؤمنني! أعجزُت 
أم خنُت؟ قال: مل تعجز ومل ختن، قال: فلم عزلتني؟ قال: حترجت أن 
الناس،  يف  املؤمنني  أمري  يا  فاعذرين  قال:  منك.  أكفأ  أجد  وأنا  أؤمرك 
قال: سأفعل، ولو علمت غري ذلك مل أفعل، فقام عمر فعذره، ثم أمر 
عمرو بن العاص باملسري إىل مرص، وبقي الشام عىل أمريين: أيب عبيدة 

بن اجلراح، ويزيد بن أيب سفيان )1(.
وروى ابن سعد )2(: قال حممد بن عمر: وكان رشحبيل من علية 
أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص!! وغزا معه غزوات، وهو أحد األمراء الذين 

عقد هلم أبو بكر الصديق إىل الشام!.
ثامين  سنة  بالشام  عمواس  طاعون  يف  حسنة  بن  رشحبيل  ومات 

عرشة يف خالفة عمر بن اخلطاب. ريض اهلل تعاىل عنه. 

�ضريح بن احلارث بن قي�س الكندي )3(

القايض القدوة، أسلم يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو من أهل اليمن، وإنه 
تعلم من معاذ بن جبل إذ كان باليمن. واله عمر بن اخلطاب القضاء وله 

)1(   خمترص تاريخ ابن عساكر: البن منظور )ج290/10(.

)2(  الطبقات الكربى: البن سعد )ج127/4، 128(.

البن  عساكر:  ابن  تاريخ  خمترص   ،)145 )ج131/6،  سعد  البن  الكربى:  الطبقات    )3(
منظور )ج294/10، 303(، أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري )ج394/2(، 
حجر  البن  الصحابة:  متييز  يف  اإلصابة   ،)1172( رقم:  الرب  عبد  البن  االستيعاب: 
 ،)106 )ج100/4،  للذهبي  النبالء:  أعالم  سري   ،)3875( رقم:   ،)67 )ج65/5، 

وجتريد أسامء الصحابة: للذهبي )ج64/1(، أخبار القضاة: لوكيع )ج189/2(. 
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أربعون سنة، وأقام عىل القضاء ستني سنة. وقد طال عمره، وكان له يوم 
بعد  مائة وعرشون سنة، وعاش  احلجاج  القضاء يف عهد  من  استعفى 

ذلك سنة.

ونزل  سنة،  ومخسني  ثالًثا  الكوفة  قضاء  ويل  املديني:  ابن  قال 
البرصة سبع سنني.

وقد روى رشيح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عمر، وعيل، وابن مسعود، 
وغريهم.

روى ابن السكن وغري واحد من طريق عيل بن عبد اهلل بن معاوية 
بن ميرسة بن رشيح القايض، حدثنا أيب عن أبيه معاوية عن أبيه ميرسة، 
عن أبيه رشيح، قال: أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: يا رسول إن يل أهل بيت 

ذوي عدد باليمن!؟ قال: »جئ هبم«، فجاء هبم، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص قد ُقبَِض.

وأخرج أبو نعمي هبذا اإلسناد إىل رشيح، قال: وليت القضاء لعمر 
بن اخلطاب، وعثامن، وعيل، فمن بعدهم، إىل أن استعفيت من احلجاج.

وروى الذهبي: عن الشعبي، قال: كتب عمر إىل رشيح، إذا أتاك 
أمر يف كتاب اهلل، فاقض به، فإن مل يكن يف كتاب اهلل، وكان يف سنة رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاقض به، فإن مل يكن فيهام، فاقض بام قىض به أئمة اهلدى، فإن مل 
يكن فأنت باخليار، إن شئت جتتهد رأيك، وإن شئت تؤامرين، وال أرى 

مؤامرتك إياي إال أسلم لك!!.

وأخباره مستفيضة يف أقضيته وأحكامه يف كتب من ترجم له؛ كابن 
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سعد، وابن عساكر، ووكيع يف أخبار القضاة، وغريهم. 

�ضما�س بن عثمان بن ال�ضريد القر�ضي املخزومي )1(

صحايب جليل، كان من املهاجرين األولني؛ أسلم أول اإلسالم، 
وهاجر إىل احلبشة وأمه صفية بنت ربيعة - أخت شيبة وعتبة ابني ربيعة 
املدينة، وشهد بدًرا، وأحًدا، واستشهد  - وعاد من احلبشة وهاجر إىل 

بأحٍد، وكان عمره يوم استشهاده أربًعا وثالثني سنة!!.

وكان أحسن الناس وجًها!.

وكان قد أبىل يوم أحٍد بالًء حسنًا يف الدفاع عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
اجلنة - بضم  إال  يومئذ  »ما شبهته  فقال:  أحد!!  يوم  بنفسه  يقيه  فكان 

اجليم؛ أي: احلامية والوقاية - ما ُأوَتى من ناحية إال وقاين بنفسه!!«.

وذكر الواقدي: أنه ملا أصيب بأحد عاش يوًما فحمل إىل املدينة، 
فامت عند أم سلمة، ودفن يف البقيع. ومل يدفن به ممن شهد أحًدا غريه. 

وقال حسان يرثيه، ويعزي فيه أخته: 
ك��رم ويف  س���ر  يف  ح���ي���اءك  أق��ن��ى 

ف��إن��ام ك����ان ش����امس م���ن ال��ن��اس
فاصطري اهلل  سيف  مح��زة  ذاق  ق��د 

شامس امل���رء  ك��ك��أس  رواًء  ك��أًس��ا 

)1(  أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري )ج3/3، 4(، االستيعاب: البن عبد الرب رقم: 
)1203(، اإلصابة يف متييز الصحابة: البن حجر )ج84/5، 85(.
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وجدت  »ما  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  كان  األثري:  ابن  رواية  ويف 
لشامس شبيًها إال اجلُنّة«، يعني مما يقاتل عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ, وكان 
إال رأى شامًسا يف ذلك  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال يرمي برصه يمينًا وال شامالً 
الوجه يقاتل عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ويرتسه بنفسه!! حتى ُقتَِل، فحمل إىل 
املدينة وبه رمق، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أمحلوه إىل أم سلمة« فحمل إليها 

فامت عندها. 

�ضمعون الأزدي الأن�ضاري، اأبو ريحانة )1(

صحب سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من الفضالء األخيار النجباء، 
الزاهدين يف الدنيا، الراجني ما عند اهلل!!.

نزل الشام بعدما شهد فتحها، وقدم مرص، ورابط بميافارقني من 
أرض اجلزيرة، ثم عاد إىل الشام، وسكن باملقدس.

طريق  من  تارخيه  يف  احلميص  سالمة  بن  الغافر  عبد  وأخــرج 
البكري، عن أيب  عمرية بن عبد الرمحن اخلثعمي، عن حييى بن حسان 
فشكوت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أتيت  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  صاحب  رحيانة، 
؟! فقال: »ال حتمل عليك ما ال تطيق،  إليه، فقلت: القرآن ومشقته عيلَّ
أبو رحيانة عسقالن، وكان  أبو عمرية: قدم  قال   )2( بالسجود«  وعليك 

)1(  أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري )ج4/3(، االستيعاب: البن عبد الرب رقم: 
ابن  تاريخ  خمترص   ،)88 )ج86/5،  حجر  البن  الصحابة:  متييز  يف  اإلصابة   ،)1204(

عساكر: البن منظور )ج334/10، 336(.
)2(  ويف رواية ابن عساكر )ج335/10( بلفظ: »فشكوت إليه تفلت القرآن ومشقته عيل..« 

فذكره. 
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يكثر السجود.

احلمداين  عيل  أيب  طريق  من  والطرباين  والنسائي  أمحد  وأخرج 
ليلة  ذات  فأوينا  قال:  غزوة،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مع  كان  أنه  رحيانة:  أيب  عن 
إىل رشف، فأصابنا برد شديد حتى رأيت الرجال حيفر أحدهم احلفرة 
فيدخل فيها، ويلقي عليه حجفته  - يعني ترسه - فلام رأى ذلك رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من حيرسنا الليلة، فأدعو له بدعاء يصيب فضله؟« فقام 
رجل من األنصار، فقال: أنا يا رسول اهلل! قال: »من أنت؟« قال: فالن، 
سمعت  فلام  الدعاء،  استفتح  ثم  ثيابه،  ببعض  فأخذ  فدنا،  »اْدُنه«  قال 
أنا رجل، قال: »من أنت؟« قال: أبو رحيانة، قال: فدعا يل دون  قلت: 
ما دعا لصاحبي، ثم قال: »حرمت النار عىل عني حرست يف سبيل اهلل« 

احلديث. 

وروى ابن املبارك يف الزهد، من طريق ضمرة بن حبيب، عن موىل 
أليب رحيانة الصحايب: أن أبا رحيانة قفل من غزوة له، فتعشى ثم توضأ، 
املؤذن،  أذن  حتى  مكانه،  يف  يزل  فلم  سورة،  فقرأ  مسجده،  إىل  وقام 
أبا رحيانة! غزوت فتعبت، ثم قدمت، أفام كان لنا  يا  فقالت له امرأته: 
حق،  عيلَّ  لِك  لكان  ذكرُتِك  لو  ولكن  واهلل،  بىل  قال:  نصيب؟  فيك 
فيام وصف اهلل يف جنته ولذهتا،  التفكر  قال:  الذي شغلك؟  فام  قالت: 

حتى سمعت املؤذن!! )1(.

)1(  اإلصابة يف متييز الصحابة: البن حجر )ج88/5(، خمترص تاريخ ابن عساكر: البن منظور 
)ج336/10(.
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ويف كتاب األولياء: إلبراهيم بن اجلنيد، قال: حدثنا أمحد بن أيب 
العباس الواسطي، حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عروة األعمى موىل بني 
له صحف، وكان خييط،  البحر، وكانت  أبو رحيانة  قال: »ركب  سعد، 
عيلَّ  رددت  إال  يارب  عليك  عزمت  فقال:  البحر،  يف  أبرته  فسقطت 

إبريت؛ فظهرت حتى أخذها!!« )1(.

ال�ضعب بن جثامة بن قي�س بن ربيعة الليثي )2(

صاحب سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكان جثامة حليف قريش، تزوج 
له  فولدت  زينب.  وقيل:  فاختة.  بن حرب، واسمها  أيب سفيان  أخت 

الصعب. وكان الصعب ينزل األبواء ووّدان من احلجاز. 

األربعة.  السنن  أصحاب  له  وخّرج  حديثان.  الصحيحني  يف  له 
وروى عنه ابن عباس. وقد تويف الصعب بن جثامة يف خالفة أيب بكر. 

ويقال: يف خالفة عثامن. وشهد فتح اصطخر.

راشد  حدثني  عمرو،  بن  صفوان  طريق  من  السكن  ابن  وروى 
بن سعد قال: ملا فتحت اصطخر نادى مناٍد: أال إن الدجال قد خرج. 
يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سمعت  لقد  فقال:  جثامة،  بن  الصعب  فلقيهم 

)1(  اإلصابة يف متييز الصحابة: البن حجر )ج88/5(، خمترص تاريخ ابن عساكر: البن منظور 
)ج336/10(. 

)2(  أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري )ج19/3، 20(، والرياض املستطابة: لليمني 
)128(، واإلصابة: البن حجر )ج139/5، 140( رقم: )4060(.
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ابن  قال  الناس عن ذكره« احلديث.   )1( َيْذَهل  الدجال حتى  »ال خيرج 
السكن: إسناده صالح. 

وذكر ابن الكلبي يف اجلمهرة: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال يف يوم حنني: »لوال 
الصعب بن جثامة لَفَصحِت اخليل!!«.

أن  عباس:  ابن  عن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبيد  عن  شهاب  ابن  وروى 
الصعب بن جثامة أخربه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مر به وهو بودان أو باألبواء، 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف وجهه  فلام رأى رسول  فرده ملسو هيلع هللا ىلص،  له محاًرا وحشًيا،  فأهدى 
الكراهة قال: »إنه ليس رد عليك، ولكنا ُحُرٌم«، أي: حيرم علينا أكل حلم 

الصيد طاملا نحن حمرمني.

بن  جعفر  طريق  من  املتحابني  كتاب  يف  الل  بن  بكر  أبو  وأخرج 
مالك،  بن  عوف  بني  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  آخى  قال:  ثابت،  عن  سليامن، 
يل،  فرتاءى  قبيل  مت  إن  لآلخر:  منهام  كل  فقال  جثامة،  بن  والصعب 

فامت الصعب قبل عوف فرتاءى له؛ أي رآه يف الرؤيا )2(!!. 

�ضع�ضعة بن ناجية بن عقال بن �ضفيان التميمي الدارمي )3(

صحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من أرشاف بني متيم، ووجوه بني جماشع، 
فأسلم،  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عىل  وفد  وقد  املوؤدات،  يفتدي  اجلاهلية  يف  وكان 

)1(  ذهل: تناسى اليشء عن عمد )اللسان(. 

)2(  اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر )ج140/5(.

األثري:  البن  الصحابة  معرفة  يف  الغابة  أسد  )ج38/7(،  سعد  البن  الكربى  الطبقات    )3(
)ج21/3(، اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر )ج142/5، 143( رقم: )4063(.
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وروى عنه!!.

عم  صعصعة  حدثنا  احلسن:  عن  التفسري  يف  النسائي،  روى 
األحنف، قال: قدمت عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فسمعته يقول: »من يعمل مثقال 

ذرٍة خرًيا يره«، قلت: حسبي حسبي!!.

عن  عمرو  بن  الطفيل  طريق  من  والطرباين  السكن  ابن  وروى 
صعصعة بن ناجية، جد الفرزدق، قال: قدمت عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلمت، 
أعامالً يف  إين عملت  اهلل!  يا رسول  فقلت:  القرآن،  من  آيات  وعلمني 
اجلاهلية، فهل فيها من أجر؟ قال: »وما عملت؟« فذكر القصة يف افتدائه 

املوؤدة، ويف ذلك يقول الفرزدق: 

وج����دي ال����ذي م��ن��ع ال���وائ���دات 

وأح����ي����ا ال���وئ���ي���د ف���ل���م ت����وأد 

ويقال: إنه أول من فعل!!. وكان )زيد بن نفيل( يفعل ذلك. 

وصعصعة بن ناجية هو ابن عم األقرع بن حابس.

وروى صعصعة بن ناجية عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »من ضمن 
يل ما بني حلييه ورجليه؛ أضمن له اجلنة!!«.

وروى الطرباين وأبو يعىل عن صعصعة قال: دخلت عىل رسول 
وأختك  وأباك،  »أمك  قال:  أبدأ؟  بمن  اهلل!  رسول  يا  فقلت:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

وأخاك، وأدناك أدناك«.
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وروى الزبري بن بكار عن املدايني عن عرابة بن احلكم قال: دخل 
صعصعة بن ناجية املجاشعي، جد الفرزدق، عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
متيم  هبم؛  الناس  أعلم  أنا  اهلل!  رسول  يا  قال:  بمرض؟«  علمك  »كيف 
هامتها، وكاهلها الشديد، الذي يوثق به، وحيمل عليه!! وكنانة وجهها 
الذي فيه السمع والبرص!! وقيس فرساهنا ونجومها!! وأسد لساهنا!! 

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »صدقت« )1(.

ويف حديث عن إحيائه املوؤدات يقول: يا رسول اهلل! إين عملت 
قلت:  عملت؟«  »وما  قال:  أجر؟  من  فيها  يل  فهل  اجلاهلية  يف  أعامالً 
ضلت ناقتان يل عرشاوان، فخرجت أبغيهام عىل مجل يل، فُرفع يل بيتان يف 
فضاء من األرض، فقصدت قصدمها، فوجدت يف أحدمها شيًخا كبرًيا، 
فبينام هو خياطبني وأخاطبه إذ نادته امرأته: قد ولدت، قال: وما ولدِت؟ 
قالت: جارية، قال: فادفنيها، فقلت: أنا أشرتي منك روحها ال تقتلها، 
وقد  اإلسالم!!  وظهر  حتتي؛  الذي  والبعري  وولدهيام  بناقتي  فاشرتيتها 
أحييت ثلثامئة وستني موؤدة، أشرتي كل واحدة منهن بناقتني عرشاوين 

ومجل، فهل يل من أجر؟

فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »هذا باب من الرب، لك أجره إْذ َمنَّ اهلل عليك 
باإلسالم )2(«!!.

)1(  اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر )ج143/5(.

)2(  أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري )ج21/3(.
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�ضفوان بن بي�ضاء القر�ضي الفهري )1(

صاحب سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، شهد معه بدًرا، وكان من املهاجرين، 
وشهد املشاهد بعد بدٍر، ومات يف طاعون عمواس بناحية األردن.

وهو منسوب إىل أمه )بيضاء( وأخواه: سهل وسهيل. وهم أبناء 
وهب بن ربيعة بن هالل بن مالك بن ضبة بن احلارث بن فهر، القريش 
الفهري، املعروف بابن بيضاء. واسمها: )دعد بنت جحدم بن عائش(. 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعث صفوان بن  روى ابن عساكر عن ابن عباس: أن 
بيضاء يف رسية عبد اهلل بن جحش، قبل األبواء، فغنموا، وفيهم نزلت: 

چ ڦ  ڦ  ڦڦڄ  ڄ چ ]البقرة: 217[. 

التي  الظاملة  الصحيفة  نقض  يف  القرشيني  النفر  إىل  مشى  والذي 
كتبها مرشكو قريش عىل بن هاشم، ويف ذلك يقول أبو طالب:

راضًيا بيضاء  ب��ن  سهل  رج��ع��وا  ه��م 
ف����ر أب�����و ب���ك���ر هب����ا وحم���م���د!

وآخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني صفوان بن بيضاء ورافع بن املعيل. 

مع  كلها  املشاهد  شهد  بيضاء  بن  صفوان  أن  سعد:  ابن  وروى 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وتويف يف شهر رمضان سنة ثامٍن وثالثني )2(. 

البن  الصحابة:  معرفة  يف  الغابة  وأسد  )ج416/3(،  سعد  البن  الكربى:  الطبقات    )1(
منظور )106/11(، واإلصابة يف  ابن عساكر البن  تاريخ  األثري )ج27/3(، وخمترص 
للذهبي  النبالء  أعالم  وسري   ،)4085( رقم:  )ج154/5(  حجر  البن  الصحابة:  متييز 

)ج384/1(.
)2(  الطبقات الكربى البن سعد )ج416/3(.
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�ضفوان بن ع�ضال بن عامر املرادي )1(

صحايب مشهور، روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وروى عنه زرُّ بن 
حبيش، وعبد اهلل بن سلمة، وغريمها.

غزا صفوان بن عسال مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اثنتي عرشة غزوة!!.

له  وروى  للهجرة.  األربعني  حدود  يف  عنه-  اهلل  -ريض  تويف 
الرتمذي والنسائي وابن ماجه.

وروى الطرباين عن صفوان بن عسال املرادي، قال: أتيت النبي 
اهلل!  رسول  يا  له:  فقلت  أمحر،  له  برٍد  عىل  متكئ  املسجد  يف  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص 
إين جئت أطلب العلم!؟ فقال: »مرحًبا بطالب العلم؛ إن طالب العلم 
السامء  يبلغوا  حتى  بعًضا  بعضه  يركب  ثم  بأجنحتها  املالئكة  لتحفه 

الدنيا، من حمبتهم ملا يطلب« )2(!!.

وروى الطرباين عن زرُّ بن حبيش، قال: غدوت عىل صفوان بن 
عسال املرادي، فقال: ما غدا بك يازر؟ قلت: ألتمس العلم!؟ قال: اْغُد 

عامًلا أو متعلاًم، وال تغد بني ذلك )3(!.

وروى البيهقي عن عبد اهلل بن سلمة عن صفوان بن عسال، قال: 
قال هيودي لصاحبه: اذهب بنا إىل هذا النبي فنسأله، فقال اآلخر: ال تقل 

األثري  الصحابة: البن  الغابة يف معرفة  أسد  الكربى: البن سعد )ج27/6(،  الطبقات    )1(
)ج24/3(، دالئل النبوة: للبيهقي )ج268/6(.

)2(  جممع الزوائد للهيثمي )ج131/1( وقال احلافظ اهليثمي: ورجاله رجال الصحيح. 

)3(  جممع الزوائد للهيثمي )ج122/1(.
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نبي، فإنه إن سمعك تقول نبي، كانت له أربعة أعني، فانطلقا إىل النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص فسأاله عن قول اهلل - عز وجل - : چ ہ  ھ  ھ  ھھ  
ےے چ ]اإلرساء: 101[، قال: »ال ترشكوا باهلل شيًئا، وال تقتلوا النفس 
التي حرم اهلل إال باحلق، وال تزنوا، وال ترسقوا، وال تسحروا، وال متشوا 
بربيء إىل ذي سلطان فيقتله، وال تأكلوا الربا، وال تفروا من الزحف، 
وال تقذفوا حمصنة، وأن ال تعدوا يف السبت«؛ فقبال يديه ورجليه، وقاال: 
نشهد أنك نبي!!. قال: »فام يمنعكام أن تسلام؟« فقاال: إن داود سأل ربه 

أال يزال يف ذريته نبي، ونحن نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. )1(

�ضفوان بن قدامة بن زيد مناة التميمي املزين )2(
عبد  ابناه:  ومعه  املدينة  عليه  فقدم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إىل  هاجر  صحايب، 
العزى وعبد هنم، فبايعه ومد إليه يده، وقال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: )إين أحبك يا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص(! فقال له ملسو هيلع هللا ىلص »املرء مع من أحب«. وقد غري ملسو هيلع هللا ىلص اسم 
ابنيه إىل عبد الرمحن وعبد اهلل. أقام صفوان باملدينة حتى مات هبا وروى 

عنه ابنه عبد الرمحن.

وكان صفوان بن قدامة، حني أراد اهلجرة إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، دعا 

)1(  دالئل النبوة )ج268/6(. وأخرجه الرتمذي يف كتاب االستئذان: باب ما جاء يف قبلة 
اليد والرجل، وقال: حسن صحيح. 

للذهبي  الصحابة:  أسامء  جتريد   ،)25/3( األثري  البن  الصحابة:  معرفة  يف  الغابة  أسد    )2(
للصفدي  بالوفيات:  الوايف   ،)364/9( للهيثمي  الزوائد:  جممع   ،)267/1(
)ج315/16، 316(، اإلصابة يف متييز الصحابة: البن حجر )ج105/5، 151( رقم: 

.)4080(
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فأبوا عليه، فخرج وتركهم!! وأخرج  قومه وبني أخيه ليخرجوا معه، 
معه ابنيه عبد العزى وعبد هنم، فلام أتى هبام إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، سأله عن 
اسم ابنيه فأخربه، فغريمها بـ )عبد الرمحن، وعبد اهلل(، وقال يف ذلك ابن 

أخيه نرص بن قدامة: 
حت��م��ل ص���ف���وان ف��أص��ب��ح غ��ادًي��ا

ب��أب��ن��ائ��ه ع���م���ًدا وخ���ى امل��وال��ي��ا
اتبعتهم  احل��ن��ن  ي���وم  ليتني  ف��ي��ا 

قاضيا ك��ان  م��ا  األش��ي��اء  يف  اهلل  ق��ىض 
غ��ريه وآث����رت  يبقى  ال���ذي  ط���الب 

باقيا ك���ان  وم���ا  يفنى  م��ا  ف��ش��ت��ان 
مفند ألم����ر  جم���ت���اًزا  ف��أص��ب��ح��ت 

وأص��ب��ح ص��ف��وان ب��ي��ث��رب ث��اوي��ا
حممد ال����رس����ول  ج����ار  ب��أب��ن��ائ��ه 

داع��ي��ا ب��احل��ق  ج���اء  إذ  ل��ه  جم��ي��ًب��ا 

وأجابه صفوان، فقال: 
م���ن م��ب��ل��غ ن����رًصا رس���ال���ة غ��ائ��ب

راض�يا أصب�ح�ت  بالتقص�ري  بأنك 

بأبيات  الرمحن  عبد  ابنه  فرثاه  مات،  حتى  باملدينة  صفوان  فأقام 
منها: 

له سبقت  ال���ذي  ص��ف��وان  اب��ن  وأن���ا 
ع��ن��د ال��ن��ب��ي س��واب��ق اإلس����الم!!
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وأقام عبد الرمحن بعد أبيه باملدينة إىل أن بعثه عمر مدًدا إىل املثنى 
بن حارثة بالعراق!!

مناقب �صفوان بن قدامة:

عن عبد الرمحن بن صفوان بن قدامة، قال: هاجر أيب صفوان إىل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو باملدينة فبايعه عىل اإلسالم فمد النبي ملسو هيلع هللا ىلص إليه يده فمسح 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  له  يا رسول اهلل!! فقال  عليها، فقال له صفوان: إين أحبك 

»املرء مع من أحب« )1(!.

العزى،  عبد  هذا  فقال:  ابنيك؟«  اسم  »ما  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال رسول 
وهذا عبد هنم؛ فسمى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عبد العزى: عبد الرمحن! وسمى 

عبد هنم: عبد اهلل )2(!.

�ضهيب بن �ضنان بن مالك النمري الرومي )3(

من  أصله  اخلطاب،  بن  عمر  موىل  ثم  جدعان،  بن  اهلل  عبد  موىل 
أهل اجلزيرة، صحايب، بدري. وهو يف اإلسالم: »سابق الروم، كام بالل 

)1(  جممع الزوائد: للهيثمي )364/9(.

)2(  الوايف بالوفيات: للصفدع )ج315/16، 316(.

 ،)226/3( سعد:  البن  الكربى  الطبقات   ،)15/6  ،332/4( أمحد:  اإلمام  مسند    )3(
لألصفهاين:  األولياء  حلية   ،)397/3( للحاكم:  املستدرك   ،)192/4( الطربي: 
 ،)35/9( للهيثمي  الزوائد:  جممع   ،)17/2( للذهبي  النبالء:  أعالم  سري   ،)151/1(
العامد  البن  الذهب:  شذرات   ،)4099( رقم:  حجر  البن  الصحابة:  متييز  يف  اإلصابة 

.)47/1(
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سابق احلبشة، وسلامن سابق الفرس«.

حرض املشاهد كلها، وأمره عمر بالصالة بالناس يوم اغتيل حتى 
يتفق »أهل الشورى« عىل خلٍف له، وكان ممن اعتزل الفتنة وأقبل عىل 

شأنه، وكان وافر الفضل. 

روى أحاديث معدودة رواها عنه بنوه، وسعيد بن املسيب، وعبد 
الرمحن بن أيب ليىل وآخرون. مات باملدينة وقد أناف عىل السبعني عاًما. 

من  وكان  األرقم.  دار  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ورسول  وعامر،  صهيب  أسلم 
املستضعفني، ممن يعذب يف اهلل عز وجل، وهاجر إىل املدينة مع عيل بن 
أيب طالب يف آخر من هاجر يف تلك السنة، فقدما يف نصف ربيع األول، 

ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقباء ومعه أبو بكر وعمر.

الرومي  له:  قيل  وإنام  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  كناه هبا رسول  )أبو حييى(  كنيته: 
أبوه وعمه عاملني عند كرسى، وكانت  الروم سبوه صغرًيا وكان  ألن 
منازهلم عىل دجلة، فأغارت عليهم الروم، فأخذت صهيًبا وهو صغري، 
فنشأ بالروم، فصار ألكن، فابتاعه منهم »كلب« ثم قدموا به مكة فاشرتاه 
عبد اهلل بن جدعان التميمي منهم، فأعتقه، فأقام معه إىل أن هلك عبد 

اهلل بن جدعان.

قال جماهد: أول من أظهر إسالمه سبعة، فذكره فيهم.

وروى ابن سعد عن عمر بن احلكم قال: كان عامر بن يارس يعذب 
فهرية،  بن  وعامر  فائد،  وأبو  صهيب،  وكذا  يقول:  ما  يدري  ال  حتى 
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وقوم، وفيهم نزلت هذه اآلية: زب ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ رب  ]النحل: 110[.

وروى ابن سعد عن عامر بن يارس أنه قال: لقيت صهيب بن سنان 
عىل باب دار األرقم، ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيها، فقلت: ما تريد؟ فقال يل: ما 
أنا  تريد أنت؟ فقلت: أردت أن أدخل عىل حممد فأسمع كالمه! قال: 
أريد ذلك. قال: فدخلنا عليه فعرض علينا اإلسالم، فأسلمنا، ثم مكثنا 
يومنا عىل ذلك حتى أمسينا، ثم خرجنا ونحن مستخفون، فكان إسالم 

عامر وصهيب بعد بضعة وثالثني رجاًل. 
ال�ضحاك بن �ضفيان بن احلارث العامري الكالبي )1(

له  قومه. وعقد  أسلم من  صحايب، واله رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل من 
لواء يوم فتح مكة!!.

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  رأس  عىل  يقوم  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  سياف  وكان 
متوشًحا بالسيف!

وكان من الشجعان األبطال!! يعد وحده بامئة فارس!!.
بني سليم؛ ألهنم  رُه عىل  أمَّ فتح مكة  إىل  وملا سار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
كانوا تسعامئة، فقال هلم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »هل لكم يف رجل يعدل مائة 
يوفيكم ألًفا؟!« فوفاهم بالضحاك!! وكان رئيسهم!! واستعمله رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل رسية!!.

)1(  الطبقات الكربى: البن سعد )ج274/4(، أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري 
)ج36/3(، اإلصابة يف متييز الصحابة: البن حجر )ج183/5، 184( رقم: )4160(، 

االستيعاب: البن عبد الرب رقم: )1250(.
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وذكره العباس بن مرداس السلمي يف شعره فقال: 
ع��اه��دهت��م  ب���ام  وف����وا  ال���ذي���ن  إن 

الضحاكا! عليهم  بعثت  ج��ي��ش 
ك��أن��ه ال���س���ن���ان  ذرُب  أّم����ْرت����ه 

مل���ا ت��ك��ش��ف��ُه ال����ع����دوُّ ب���راك���ا!
ط�����وًرا ي��ع��ان��ق ب��ال��ي��دي��ن ك��أن��ه

ي��ف��ري اجل��امج��م ح���ازًم���ا ب��ت��اك��ا!
وملا رجع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من اجلعرانة بعثة عىل بني كالب، جيمع 

صدقاهتم.
تبعوا  حني  هلم  وقال  ورأسهم،  سليم  بني  راية  صاحب  وكان 
قال:  وبالغ يف وعظه،  فعلتم،  ما  بئس  بني سليم:  يا  السلمي:  الفجاءة 
فشتموه، ومهوا به، فارحتل عنهم، فندموا وسألوه أن يقيم، فأبى، وقال: 
ليس بيني وبينكم ُمواّدة، وقال يف ذلك شعًرا، ثم رجع مع املسلمني إىل 

قتاهلم، فاستشهد!!.

ال�ضحاك بن قي�س بن خالد بن وهب القر�ضي الفهري )1(

له صحبة، حدث عن سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، شهد فتح دمشق، وسكنها 
إىل آخر عمره. وشهد صفني مع معاوية. وكان عىل أهل دمشق، وهم القلب، 

منظور  البن  عساكر:  ابن  تاريخ  خمترص  )ج410/7(،  سعد  البن  الكربى:  الطبقات    )1(
 )187 )ج186/5،  حجر  البن  الصحابة:  متييز  يف  اإلصابة   ،)135 )ج129/11، 
رقم: )4164(، سري أعالم النبالء: للذهبي )ج241/3، 245(، أسد الغابة يف معرفة 

الصحابة/ البن األثري )ج37/3، 38(.
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وغلب عىل دمشق. ودعا إىل بيعة عبد اهلل بن الزبري، ثم دعا إىل نفسه.

وتويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو غالم يافع. 

وكان الضحاك بني قيس مع معاوية بدمشق، وكان واله الكوفة، 
وبايع  عليه،  فصىل  معاوية،  موت  وحرض  دمشق،  واله  ثم  عزله،  ثم 
الناس ليزيد، فلام مات يزيد بن معاوية، ثم معاوية بن يزيد. ثم دعا إىل 

ابن الزبري.

وروى ابن سعد بإسناده عن احلسن: أن الضحاك بن قيس كتب 
بعد،  أما  عليك،  معاوية: سالم  بن  يزيد  مات  اهليثم حني  بن  قيس  إىل 
كقطع  فتٌن  الساعة  يدي  بني  »إن  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سمعت  فإين 
الدخان، يموت فيها قلب الرجل، كام يموت بدنه، يصبح الرجل مؤمنًا 
ويميس كافًرا، ويميس مؤمنًا ويصبح كافًرا. يبيع أقوام خالقهم ودينهم 
الدنيا«؛ وإن يزيد بن معاوية مات وأنتم إخواننا وأشقاؤنا  بعرض من 

فال تسبقونا حتى نختار ألنفسنا.

وروى ابن عساكر عن معمر: أن الضحاك بن قيس أمر غالًما قبل 
أن حيتلم فصىل بالناس! فقيل له: أفعلت ذلك؟! قال الضحاك: إن معه 

من القرآن ما ليس معي، فإنام قدمت القرآن!!.

وُقتَِل الضحاك بن قيس سنة أربع وستني بمرج راهط ملا سار إليه 
مروان بن احلكم، بعدما بويع باخلالفة. 
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�ضماد بن ثعلبة الأزدي )1(

كان صديًقا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلاهلية، وكان رجاًل يتطّبب، ويرقي، 
ويطلب العلم؛ أسلم أول اإلسالم!!.

أزد شنوءة،  قدم رجل من  قال:  ابن عباس،  ابن سعد عن  روى 
يقال له )ضامد( مكة معتمًرا، فسمع كفار قريش يقولون: حممد جمنون، 
فقال: لو أتيت هذا الرجل فداويته. فجاءه فقال له: يا حممد إين أداوي 
من الريح، فإن شئت داويتك لعل اهلل ينفعك. فتشهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
 !! عيلَّ أعدها  فقال  ضامًدا،  ذلك  فأعجب  بكلامت  وتكلم  اهلل  ومحد 
لقد سمعت كالم  الكالم قط،  فقال: مل أسمع مثل هذا  فأعادها عليه، 
بلغ  لقد  قط،  الكالم  هذا  مثل  سمعت  فام  والشعراء  والسحرة  الكهنة 
قاموس البحر!! يعني قعره - وهذه كلمة يقصد هبا غاية الثناء واملدح - 

!! فأسلم وشهد شهادة احلق، وبايعه عىل نفسه وقومه!!.

فأصابوا  اليمن  إىل  رسية  يف  ذلك  بعد  طالب  أيب  بن  عيل  فخرج 
إداوًة فقال: ردوها فإهنا إداوة قوم ضامد!!. ويقال: بل أصابوا عرشين 
بعرًيا بموضع فاستوفاها فبلغ علًيا أهنا لقوم ضامد، فقال: ردوها إليهم، 

فردت إليهم!.

ورواه البغوي وزاد فيه: فبعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص جيًشا فمروا ببالد ضامد، 

)1(  الطبقات الكربى: البن سعد )ج241/4(، أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري 
)ج41/3، 42(، دالئل النبوة: للبيهقي )ج374/5، 377(. 
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فقال أمريهم: ال تأخذوا هلم شيًئا!!.

ويف رواية ابن األثري: فلقيه فقال: يا حممد إين أرقي من هذه الريح، 
وإن اهلل يشفي عىل يدي من يشاء، فهل لك؟ فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »احلمد هلل 
نحمده ونستعينه، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأن حممًدا عبده ورسوله؛ 
ثالًثا،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأعادهن  أعد عيلَّ كلامتك هؤالء!!  فقال:  ؛  بعد«  أما 
السحرة وسمعت  قول  الكهنة وسمعت  قول  لقد سمعت  واهلل  فقال: 
قول الشعراء، فام سمعت مثل هؤالء الكلامت، واهلل لقد بلغت َياُعوس 
البحر!! فمد يدك أبايعك عىل اإلسالم!! فبايعه، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »وعىل 

قومك!؟« قال: وعىل قومي!.

طارق بن �ضهاب بن عبد �ضم�س الأحم�ضي البجلي )1(

صحايب، له رؤية ورواية وأكثر روايته عن الصحابة. غزا يف خالفة 
أيب بكر وعمر، وذكر أنه غزا بضًعا وثالثني، أو بضًعا وأربعني، ما بني 
غزوة ورسية، وذكر احلافظ الذهبي أنه )ومع كثرة جهاده كان معدوًدا 
من العلامء(. ونزل الكوفة وحدث عنه قيس بن مسلم وسامك بن حرب 

وغريمها. 

مسند اإلمام أمحد: )314/4(، الطبقات الكربى البن سعد: )66/6(، أسد الغابة يف    )1(
للذهبي )486/3(، جممع  النبالء:  أعالم  األثري )70/3(، سري  الصحابة: البن  معرفة 
الصحابة:  متييز  يف  اإلصابة   ،)51/9( كثري  البن  البداية:   )407/9( للهيثمي  الزوائد: 

البن حجر )213/5( رقم: )4219(.
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قال طارق بن شهاب: رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص! وغزوت يف خالفة أيب 
بكر وعمر بضًعا وأربعني، أو بضًعا وثالثني، ما بني غزوة ورسية)1(!!.

ثالًثا  اإلسناد:  هبذا  عبادة  بن  روح  قال   : سعد)2(  ابن  وقال 
وأربعني!!.

قال: وقد روى طارق عن أيب بكر وعمر وعثامن وعيل، وعبد اهلل، 
موسى  وأبو  الفاريس،  وسلامن  اليامن،  بن  وحذيفة  الوليد،  بن  وخالد 

األشعري، وأيب سعيد اخلدري!!.

وروى ابن عساكر: قال طارق بن شهاب: أتانا كتاب عمر ملا وقع 
الوباء بالشام، فكتب عمر إىل أيب عبيدة أنه قد عرضت يل إليك حاجة 
ال غنى يل عنها. فقال أبو عبيدة: يرحم اهلل أمري املؤمنني، يريد بقاء قوم 

ليسوا بباقني. 

املسلمني  أبو عبيدة: إين يف جيش من جيوش  إليه  ثم كتب  قال: 
لست أرغب بنفيس. فلام قرأ الكتاب - يعني عمر - اسرتجع - أي: قال 
إنا هلل وإنا إليه راجعون - فقال الناس: مات أبو عبيدة؟ قال: ال، وكان.

وكتب إليه بالعزيمة: فأظهر من أرض األردن، فإهنا عمقٌة وبئٌة، 
إىل أرض اجلابية، فإهنا نزهة ندية. فلام أتاه الكتاب بالعزيمة أمر منادًيا: 
الغرز ثم  إليه لريكب وضع رجله يف  بالرحيل. فلام قدم  الناس  ْن يف  أذِّ

)1(  جممع الزوائد: للهيثمي )ج407/9، 408(.

)2(  الطبقات الكربى: البن سعد )ج66/6(.
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ثنى رجله، فقال: ما أرى داءكم إال قد أصابني. قال: ومات أبو عبيدة. 
وُرفَِع الوباء عن الناس. 

تويف طارق بن شهاب سنة اثنتني وثامنني، وقيل غري ذلك )1(.

طليب بن عمري بن وهب بن عبد بن ق�ضي القر�ضي )2(

صحايب جليل، قديم اإلسالم!! ومن املهاجرين األولني!!.

أمه أروى بنت عبد املطلب بن هاشم عمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

بدًرا،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مع  وشهد  األرقم!  دار  يف  طليب  أسلم 
واستشهد يوم الريموك. وكان من مهاجرة احلبشة الثانية! وآخى رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني طليب بن عمري واملنذر بن عمرو الساعدي.

وكان أول من أدمى مرشًكا يف اإلسالم!! فقد شتم عوف بن صبرية 
به  السهمي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأخذ له طليب بن عمري حلى مجل فرضبه 
حتى سقط مزماًل بدمه!! فقيل ألمه: أال ترين ما صنع ابنك؟! فقالت: 

خ��ال��ه اب�����ن  ن����رص  ط��ل��ي��ًب��ا  إن 
وم���ال���ه!! ������ٍة  َذمَّ ذي  يف  آس����اه 

أسلم  قال:  التميمي،  إبراهيم  بن  حممد  عن  عساكر،  ابن  وروى 

)1(  خمترص تاريخ ابن عساكر: البن منظور )ج162/11(.

رقم:  الرب  عبد  البن  االستيعاب:   ،)124 )ج123/3،  سعد  البن  الكربى:  الطبقات    )2(
)1290(، اإلصابة يف متييز الصحابة: البن حجر )ج242/5، 243( رقم: )4281(، 

أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري )ج65/3(. 
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بنت  أروى  أمه  عىل  فدخل  خرج،  ثم  األرقم،  دار  يف  عمري  بن  طليب 
عبد املطلب، فقال: تبعت حممًدا وأسلمت هلل!! فقالت أمه: إن أحق من 
آزرت وعضدت ابن خالك!! واهلل لو كنا نقدر عىل ما يقدر عليه الرجال 
ملنعناه وذببنا عنه!! فقال: يا أمه! فام يمنعك أن تسلمي وتتبعيه؟! فقد 
أسلم أخوك محزة؟!! فقالت: انظر ما تصنع أخوايت ثم أكون إحداهن. 
قال: فقلت إين أسألك باهلل إال أتيته، فسلمِت عليه وصّدقتِِه، وشهدت 

أن ال إله إال اهلل!!.

فقالت: فإين أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل!! ثم كانت 
تعضد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بلساهنا!! وحتض ابنها عىل نرصته، والقيام بأمره)1(!!.

وروى ابن عساكر أن أبا جهل عرض ومعه عدة من كفار قريش 
رضبة  فرضبه  جهل،  أيب  إىل  عمري  بن  طليب  فعمد  فآذوه،  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي 
شجه!! فأخذوه فأوثقوه، فقام دونه أبو هلب حتى خاله. فقيل ألروى: 

أال ترين ابنك طليًبا قد صري نفسه غرًضا دون حممد؟

أيامه يوم يذب عن ابن خاله!! وقد جاء باحلق من  فقالت: خري 
عند اهلل!!

إىل  بعضهم  فخرج  نعم!!  فقالت:  حممًدا؟  أتبعِت  ولقد  فقالوا: 
لِك والّتباعِك  فقال: عجًبا  فأقبل حتى دخل عليها،  أيب هلب فأخربه، 

منظور  البن  عساكر:  ابن  تاريخ  خمترص  )ج123/3(،  سعد  البن  الكربى:  الطبقات    )1(
)ج213/11(، خمترص تاريخ ابن عساكر: البن منظور )ج213/11(.
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حممًدا، وتركِك دين عبد املطلب!!.

فقالت: قد كان ذلك! فقم دون ابن أخيك، واعضده وامنعه؛ فإن 
يظهر أمره، فأنت اخليار أن تدخل معه، أو تكون عىل دينك، وإن ُيَصْب 

كنت قد ُأْعِذْرَت يف ابن أخيك.

فقال أبو هلب: ولنا طاقة بالعرب قاطبة؟ جاء بدين حُمدٍث. قال: 
ثم انرصف أبو هلب. 

ُقتَِل طليب بن عمري يوم أجنادين شهيًدا سنة ثالث عرشة، وهو 
ابن مخس وثالثني سنة -ريض اهلل عنه- )1(.

 

منظور  البن  عساكر:  ابن  تاريخ  خمترص  )ج123/3(،  سعد  البن  الكربى:  الطبقات    )1(
)ج213/11(، خمترص تاريخ ابن عساكر: البن منظور )ج213/11(. 
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 الباب الثالث
 نماذج من حياة الصحابيات 

- رضوان اهلل عليهن أجمعين -
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 الباب الثالث
 نماذج من حياة الصحابيات 

- رضوان اهلل عليهن أجمعين -

اأم الف�ضل )1( - ر�ضي اهلل عنها -
هي أم الفضل، لبابة بنت احلارث بن حزن بن بجري، وهي زوجة 
العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل عنها-، وهي أم الفضل، وعبد اهلل، 

ومعبد، وعبيد اهلل، وقثم، وعبد الرمحن، وغريهم، من بني العباس.

 ، اهلل عنهام -  ميمونة - ريض  السيدة  الكربى، أخت  لبابة  وهي 
يقال  اهلل عنه-،  الوليد -ريض  بن  زوجة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وخالة خالد 
أهنا أول امرأة أسلمت بعد خدجية - ريض اهلل عنها - ، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

يزورها، ويقيل عندها.

اهلل  عبد  ابناها،  عنها  وروى  أحاديث،  عدة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  روت 
ومتام، وأنس بن مالك -ريض اهلل عنه-، وعبد اهلل بن احلارث بن نوفل، 

وعمري موالها.

اأم بردة -ر�ضي اهلل عنها-

هي أم بردة بنت املنذر بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم 
بن عدي بن النجار األنصاية النجارية، أرضعت إبراهيم ابن املصطفى 

)1(  سري الصحابيات من )أم الفضل إىل خولة بنت حكيم( من كتاب: الآللئ البهية يف سرية 
زوجات حبيبنا خري الربية ملسو هيلع هللا ىلص - إعداد/ أمحد بن سليامن اجلهني. )بترصف يسري(.
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ملسو هيلع هللا ىلص من بعد والدته، حتى مات عندها.
وزوجها هو الرباء بن أوس. قال أبو موسى، عن أيب القاسم بن 
سنة  احلجة،  ذي  يف  عنه-،  اهلل  -ريض  إبراهيم  »ولد  قال:  إسامعيل، 
)8هـ(، فدفعه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، إىل أم بردة بنت املنذر، فكانت ترضعه«.

ولعلهام  سيف،  أم  أرضعته  التي  أن  »واملشهور،  موسى:  أبو  قال 
كانتا مجيًعا أرضعتاه يف وقتني، وهو الصحيح، إال أن أبا عمر، مل يذكر أم 

سيف، هاهنا«.

اأم رومان -ر�ضي اهلل عنها-

هي أم رومان، بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس، زوجة أيب بكر 
الصديق -ريض اهلل عنه-.

وقيل  احلجة سنة )6هـ(،  املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، يف ذي  توفيت يف حياة 
سنة )4هـ(، وقيل )5هـ(.

بن  اهلل  عبد  من  عنه-،  اهلل  -ريض  بكر  أيب  قبل  متزوجة  كانت 
احلارث، فأنجبت له الطفيل، وتويف عنها، فتزوجها أبو بكر -ريض اهلل 

عنه-، فولدت له عائشة وعبد الرمحن - ريض اهلل عنهام - . 

اأم م�ضطح -ر�ضي اهلل عنها-

القرشية  مناف  عبد  بن  املطلب  بن  رهم  أيب  بنت  مسطح  أم  هي 
املطلبية - ريض اهلل عنها -.
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ابنة  النون، وهي  بفتح اهلمزة، وكرس  أنيس،  واسم أيب رهم، هو 
بن  صخر  بنت  هي  وأمها،  عنه-،  اهلل  -ريض  الصديق  بكر  أيب  خالة، 

عامر.

يقال: إن اسمها سلمى بنت صخر بن عامر، وهي صحابية جليلة، 
كان هلا موقف، يف حادثة اإلفك الشهرية هي وابنها مسطح -ريض اهلل 

عنه-. 

اأميمة بنت قي�س -ر�ضي اهلل عنها-

هي أميمة بنت قيس بن أيب الصلت الغفارية - ريض اهلل عنها -.

غزوة  ملسو هيلع هللا ىلص  املصطفى  مع  وشهدت  اهلجرة،  بعد  وبايعت  أسلمت 
خيرب.

روى اإلمام الواقدي، عن ابن أيب سربة، عن سليامن بن سحيم، 
عن أم عيل بنت أيب احلكم، عن أمية بنت قيس بن أيب الصلت الغفارية - 
ريض اهلل عنها - ، قالت: جئت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف نسوة من غفار، فقلنا: 
ونعني  اجلرحى،  فنداوى  هذا،  وجهك  يف  معك،  نخرج  أن  نريد،  إنا 

املسلمني، بام استطعنا. فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عىل بركة اهلل«. 

خولة بنت حكيم -ر�ضي اهلل عنها-

هي خولة، وقيل خويلة بنت حكيم بن أمية بن جارثة السلمية - 
ريض اهلل عنها - ، امرأة عثامن بن مظعون -ريض اهلل عنه-.
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الرواة، أهنا هي التي وهبت نفسها للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهي  يقول بعض 
امرأة فاضلة من فواضل نساء عرصها.

جاء عن احلارث بن يعقوب بن عبد اهلل، عن برس بن سعيد، عن 
سعد، هو ابن وقاص، -ريض اهلل عنه-، عن خولة بنت حكيم السلمية 
- ريض اهلل عنها - قالت: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من نزل منزالً، 
ثم قال: أعوذ بكلامت اهلل التامات من رش ما خلق، مل يرضه يشء، حتى 

يرحتل، من منزله ذلك« رواه مسلم.

اأم ورقة الأن�ضارية )1(- ر�ضي اهلل عنها -

أم ورقة األنصارية واحدة من نساء األنصار الالئي سطرن أروع 
وبايعت  السابقات،  مع  أسلمت  وقد  اإلسالم،  تاريخ  يف  الصفحات 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وروت عنه.

كانت من فواضل نساء عرصها، ومن كرائم نساء املسلمني.

الليل  آناء  آياته  تقرأ  وراحت  تعاىل،  اهلل  كتاب  حب  عىل  نشأت 
فجمعت  الفاضالت؛  العابدات  إحدى  غدت  حتى  النهار  وأطراف 
القرآن، وكانت تتدبر معانيه، وتتقن فهمه وحفظه، كام كانت قارئة جميدة 

للقرآن، واشتهرت بكثرة الصالة وحسن العبادة.

وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقدر أم ورقة ويعرف مكانتها، ويكرب حفظها 

)1(  من كتاب: »50« قصة من قصص الصاحلات - عبد املطلب محد عثامن - دار احلضارة 
للنرش والتوزيع - ط الثالثة )1428هـ(.
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وإتقاهنا، وكان يأمرها بأداء الصالة يف بيتها.

وأما عن حبها - ريض اهلل عنها - للجهاد والشهادة يف سبيل اهلل؛ 
يا  له:  قلت  بدًرا  غزا  ملا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إن  فتقول:  ذلك  فها هي حتدثنا عن 
رسول اهلل، ائذن يل يف الغزو معك، أمرض مرضاكم لعل اهلل أن يرزقني 

الشهادة. 

قال: »قري يف بيتك فإن اهلل تعاىل يرزقك الشهادة«)1(. 

وعادت الصحابية العابدة أم ورقة إىل بيتها سامعة مطيعة أمر النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن طاعته واجبة.

املعطار  االسم  هبذا  تعرف   - عنها  اهلل  ريض   - ورقة  أم  وغدت 
»الشهيدة« بسبب قوله - عليه الصالة والسالم -: »قري يف بيتك فإن 
اهلل تعاىل يرزقك الشهادة«، وملا ذكره ابن األثري يف أسد الغابة أن النبي 
الكرام، وقال  ثلة من أصحابه  أراد زيارهتا اصطحب معه  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص كان 

هلم: »انطلقوا بنا نزور الشهيدة«)2(.

وظلت الصحابية اجلليلة أم ورقة - ريض اهلل عنها - حتافظ عىل 
شعائر اهلل تعاىل طوال حياة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت تنتظر ما برشها به 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

وانتقل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل الرفيق األعىل وهو راٍض عن أم ورقة، 

)1(  رواه أبو داود يف سننه. 

)2(  أسد الغابة )6/ 408 ، 409( والطبقات الكربى )8/ 457(. 
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ثم جاء عهد أيب بكر -ريض اهلل عنه- فتابعت حياة العبادة والتقوى عىل 
الصورة التي كانت عليها من قبل.

اقتداء  ويزورها،  يتفقدها  عنه-  اهلل  -ريض  كان  عمر  عهد   ويف 
بنبيه ملسو هيلع هللا ىلص. 

وقد كانت أم ورقة متلك غالمًا وجارية، وكانت قد وعدهتام بالعتق 
بعد موهتا، فسولت هلام نفسامها أن يقتال أم ورقة!!.

عمر  أصبح  فلام  وهربا،  وقتالها،  فغمياها  إليها  قاما  ليلة  وذات 
-ريض اهلل عنه- قال: واهلل ما سمعت قراءة خالتي أم ورقة البارحة.

فدخل الدار فلم ير شيًئا، فدخل البيت فإذا هي ملفوفة يف قطيفة 
يف جانب البيت، فقال: صدق اهلل ورسوله، ثم صعد املنرب فذكر اخلرب، 

وقال: عيلَّ هبام، فأيت هبام، فصلبهام، فكانا أول مصلوبني يف املدينة)1(.
العابدة، وريض  فرحم اهلل تعاىل الصحابية األنصارية، والشهيدة 

عنها وأرضاها)2(.

اأميمة بنت �ضبيح - ر�ضي اهلل عنها - )3(

يف  الدنيا  رجال  أعجب  أنجبت  كريمة،  صحابية  مع  اآلن  نحن 
احلفظ، وأكثر الصحابة رواية للحديث)4(. إنه الفقيه املجتهد احلافظ أبو 

)1(  الطبقات الكربى )8/ 457(. 

)2(  صور من سري الصحابيات. 

)3(  من كتاب: »50« قصة من قصص الصاحلات - عبد املطلب محد عثامن - دار احلضارة 
للنرش والتوزيع - ط الثالثة 1428هـ. )بترصف(.

)4(  بلغت مروياته )5374( حديثًا. 
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هريرة الدويس اليامين، سيد احلفاظ األثبات، الذي قال فيه الشافعي - 
رمحه اهلل - : »أبو هريرة أحفظ من روى احلديث يف دهره«)1(.

وقد نشأ أبو هريرة يتياًم حيث تويف والده وهو صغري، وعاش يف 
كنف أمه أميمة بنت صبيح بن احلارث، والتي تعرف بأم أيب هريرة. 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص مسلاًم يف املحرم من سنة سبع  أبو هريرة عىل  وقد قدم 
للهجرة، ولكن أمه - التي نتحدث عنها - رفضت أن تسلم وتنضوي 
حتت لواء املؤمنات، وظلت عىل رشكها مدة، حتى جاء أبو هريرة يوًما 
إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يشكو إليه بثه وحزنه، وملا يؤمله، وحدث بذلك -ريض 

اهلل عنه-.

فدعا هلا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ فأسلمت وفرح أبو هريرة أشد الفرح يف 
ذلك.

ولقد كانت أم أيب هريرة - ريض اهلل عنها - مثاالً حيتذى يف جمال 
اجلود والكرم، حيث كان أبو هريرة يكرم ضيوفه من طعامها - ريض 
-ريض  هريرة  أبا  أن  البخاري  لإلمام  املفرد  األدب  ففي   ،  - عنها  اهلل 
اهلل عنه- كان ذات يوم جالًسا مع محيد بن مالك بن خثيم يف أرض أيب 

هريرة بالعقيق فأتاه قوم، فنزلوا عنده. 

قال محيد: اذهب إىل أمي فقل: إن ابنك يقرئك السالم، ويقول: 
أطعمينا شيًئا. قال: فوضعت ثالثة أقراص يف الصفحة، وشيًئا من زيت 

)1(  البداية والنهاية )8/ 110(. 
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وملح، ووضعتها عىل رأيس، فحملتها إليهم.

فلام وضعته بني أيدهيم كرب أبو هريرة، وقال: احلمد هلل الذي أشبعنا 
من اخلبز، بعد أن مل يكن طعامنا إال األسودين: التمر واملاء)1(.

أبا  وابنها  صبيح  بنت  أميمة  اجلليلة  الصحابية  تعاىل  اهلل  رحم 
هريرة الدويس اليامين، - ريض اهلل عنهام -، وأسكنهام اجلنة دار األبرار 

املتقني)2(.

اأم الدرداء -ر�ضي اهلل عنها -

الصحايب  الدرداء  أيب  زوجة  األوصابية،  حي  بنت  هجيمة  هي 
املعروف العامل الورع.

نشأت عىل حب العلم، وواصلت املسري؛ حتى كانت فقيهة يأخذ 
عنها العلامء. 

عرضت القرآن مرات عىل أيب الدرداء، وأخذت عن الصحابة - 
رضوان اهلل عليهم - ، وأخذ عنها كثريون.

وتتجمع  تعاىل،  اهلل  ذكروا  الناس  أتاها  فإذا  مهيبة  عابدة  كانت 
النساء إليها يأخذن عنها، ويتعبدن معها.

قال عثامن بن حيان سمعت أم الدرداء تقول: »إن أحدهم يقول 

)1(  األدب املفرد )572(. 

)2(  املرجع السابق. 
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يرزق  وإنام  دراهم،  ذهًبا وال  يمطر  اهلل ال  أن  علم  وقد  ارزقني،  اللهم 
بعضهم من بعض، فمن ُأعطي شيًئا فليقبل، فإن كان غنًيا فليضعه يف 

ذي احلاجة، وإن كان فقرًيا فليستعن به«.

ضعفت؟  وقد  العمل  ما  سألته:  الدرداء  أبو  كرب  فحينام  ولذلك 
فقال: ال تسأيل أحًدا شيًئا، فقالت: فإن احتجت. قال: تتبعي احلصادين، 

فانظري ما يسقط منهم، فخذيه فاخبطيه، ثم اطحنيه وكليه.

انظر كيف يعيش هؤالء الفضالء ال يمنعهم ما هم فيه من العلم 
بذلك  يردون  املتاحة، وال  الفرص  للرزق حسب  السعي  والفضل من 
تتبع  عن  يرصفهم  ما  القناعة  من  وهلم  اهلل،  عىل  متوكلون  ألهنم  بأًسا؛ 

الناس أو انتقادهم.

القرن،  هذا  أول  يف  قريب  زمن  إىل  بقيت  احلصادين  تتبع  وعادة 
حيث يأيت الفقراء إىل أماكن حصاد القمح يف وقت، فيتبعون احلصادين 
يلقطون ما سقط منهم من القصب والسنبل، وجيمعونه ألنفسهم، حيث 
ال يلتفت إليه أصحاب احلب، وهو إذا مجع يكون متموالً يكفي للفقراء.

الذين  الفقراء  هيبون  احلصاد  يوم  يف  أنه  املزارعون  اعتاد  وقد 
حيرضون لياًل من احلب يسمونه الكساب، ويرون أن يف حمصوهلم حًقا 

للفقراء؛ فيأتيهم األجر، ويرس الفقراء بام كسبوا ويدعون للمزارعني.

وعدم  للعبادة،  التفرغ  دون  حتول  واملال  الرفاهية  أن  شك  وال 
إال  والعامة  اخلاصة  شئوهنم  يف  املسلمون  أصيب  وما  عنها،  االنشغال 
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بسبب املال والتهالك عليه. 

وأقبلوا  ومجعها،  الدنيا،  حمبة  من  نفوسهم  خلت  الناس  وأولئك 
من  أدركوا  ما  فأدركوا  وإخالص؛  وجترد  بصدق  والعمل  العبادة  عىل 

املنزلة الرفيعة عند اهلل تعاىل.

وبعد وفاة زوجها استمرت تعلم وتقرئ وتعود النساء عىل العبادة 
مؤخر  يف  إليها  جيلس  ما  كثرًيا  فكان  مروان،  بن  امللك  عبد  زمن  حتى 

املسجد بدمشق.

ليت نساء اليوم يقرأن سري هؤالء الناس األعالم، ويقتدين هبن، 
وما  والقشور،  باملظاهر  وينشغلن  األعداء،  من  يرد  ما  يتلقفن  أن  بدل 
يبعدهن عن تارخيهن وعن جداهتن، وجيعلهن يعشن عيشة متذبذبة ال 

هي إىل هؤالء وال إىل هؤالء.

التابعيات؛  من  نامذج  نقدم  ولكنا  اهلل،  رمحة  من  نيأس  ال  ونحن 
ليتعظ من النساء من هلن قلب وعقل يدركن به األمور ما هي، ويفرقن 

بني الغث والسمني، واهلل املستعان.
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 الباب الرابع
قبسات من سير التابعين
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 الباب الرابع
قبسات من سير التابعين

ابن اأبي ليلى )1(

اسمه حممد بن عبد الرمحن، وكنيته أبو عبد الرمحن، ولد يف العقد 
الثامن، وروى عمن أدرك من الصحابة والتابعني، وروى عنه كثريون 

من التابعني.

يف  القضاء  وتوىل  األفذاذ،  العلامء  من  صار  حتى  العلم  طلب   
الكوفة والفتيا.

فقيًها،  العجيل: كان  الفقه، قال  بمنزلة اإلمام أيب حنيفة يف  ويعد 
صاحب سنة، صدوًقا، جائز احلديث. وكان قارًئا للقرآن، عامًلا به.

قرأ عليه محزة الزيات فقال: »إنا تعلمنا جودة القراءة عند أيب ليىل«. 

ويل  ما  يقول:  يوسف  أبا  القايض  سمعت  الوليد:  بن  برش  وقال 
القضاء أحد أفقه لدين اهلل، وال أقرأ لكتاب اهلل، وال أقول حًقا باهلل، وال 

أعف عن األموال؛ من ابن أيب ليىل.

أيب  مشورة  غري  من  القضاء  غياث  بن  حفص  ووىل  برش:  قال 

مجيع سري التابعني يف هذا الفصل من كتاب: خري خلف .. خلري سلف »إرث التابعني«    )1(
للنرش  الصميعي  دار   - اهلل(  )رمحه  املسند  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز  الشيخ/  فضيلة   -

والتوزيع - ط األوىل 1431هـ. )بترصف(.
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فتتبعنا  قضاياه،  تتبعا  اللؤلؤي:  وحلسن  يل  فقال  عليه،  فاشتد  يوسف، 
قضاياه، فلام نظر فيها، قال هذا من قضاء ابن أيب ليىل، ثم قال: تتبعوا 
الرشوط والسجالت، فلام نظر فيها، قال: حفص ونظراؤه يعانون بقيام 

الليل. 

عىل  دخلت  قال:  ليىل،  أيب  ابن  عن  األبار  حفص  أبو  وحدث 
عطاء، فجعل يسألني، فكأن أصحابه أنكروا، وقالوا: تسأله؟، قال: وما 

تنكرون؟ هو أعلم مني. قال: ابن أيب ليىل، وكان عطاء عامًلا باحلج. 

ابن جريج

ووالؤه  املوايل،  من  جريج،  بن  العزيز  عبد  بن  امللك  عبد  اسمه 
ألمية بن خالد. 

العلم؛ حيث صار شيخ احلرم وإماًما عامًلا  نزل مكة، وهبا طلب 
يقصده طالب العلم.

وتصانيفه  والعلم،  احلديث،  وتسجيل  الكتب،  بتأليف  شهر 
معروفة.

أخذ عمن أدرك من الصحابة، وروى عنه كثريون. 

قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد: قلت أليب: من أول من صنف الكتب؟ 

قال: ابن جريج وابن أيب عروبه. 

وعن عبد الوهاب بن مهام عن ابن جريج، قال: أتيت عطاء، وأنا 
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أريد هذا الشأن، وعنده عبد اهلل بن عبيد بن عمري، فقال يل: ابن عمري، 
قرأت القرآن؟ قلت: ال. قال: اذهب فاقرأه، ثم أطلب العلم، فذهبت 
فغبت زماًنا؛ حتى قرأت القرآن ثم جئت عطاء وعنده عبد اهلل، فقال: 
قرأت الفريضة؟ قلت: ال. قال: فتعلم الفريضة، ثم اطلب العلم. قال: 
عطاء  فلزمت  العلم،  فاطلب  اآلن  فقال:  جئت،  ثم  الفريضة،  فطلبت 

سبع عرشة سنة. وجالست عمرو بن دينار بعد عطاء تسع سنني. 

هؤالء  حياة  يقرؤون  زماننا  يف  الدراسات  طالب  ليت  قلت: 
ليعلموا أهنم مل يدركوا العلم باليشء اهلني، وأهنم بذلوا الوقت واجلهد 

والصرب ليدركوه.

العلم، ومل  بعض  فهذا قىض سًتا وعرشين سنة حتى حيصل عىل 
وإسناًدا  حفًظا  كثرية  علوم  يف  علامء  صاروا  ولذلك  وقته،  ضيع  أنه  ير 

وحتقيًقا ورواية متصلة إىل مشاخيهم وإىل التابعني والصحابة. 

احلكم بن عتبة

كبار  عن  ونقل  الصحابة،  بعض  عن  حدث  حممد.  أبو  كنيته 
التابعني، وروى عنه كثريون.

حفظ السنة ووعاها، وأدرك العلم، فكان عامًلا يرجع إليه الناس يف 
أمورهم، وفقيًها موفًقا. 

لبابة، فقال يل: هل  قال األوزعي: حججت فلقيت عبدة بن أيب 
لقيت احلكم؟ قلت: ال. قال: فألقه. فام بني البتيها أفقه منه. 

www.alukah.net



154

أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

بالكوفة مثل احلكم ومحاد بن أيب  وقال سفيان بن عيينة: ما كان 
سليامن.   

وقال جماهد بن روحي: ما كنت أعرف فضل احلكم إال إذا اجتمع 
علامء الناس يف مسجد منى نظرت إليهم فإذا هم عيال عليه)1( . 

جملس  يف  ومحاًدا  احلكم  رأيت  قال:  أبية  عن  إدريس  ابن  وعن 
حمارب وهو عىل القضاء أحدمها عن يمينه، واآلخر عن شامله، فيأخذ 
يف القضية، ثم ينظر إىل هذا مرة، وإىل هذا مرة، ثم يقول رأيه ويصدر 

احلكم، ومها يوافقانه ويؤيدانه. 

الربيع بن خ�ضيم

هو الربيع بن خشيم بن عائذ الكويف. وجد يف عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ومل يره لكنه صحب أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكانوا جيلونه ويقدرونه. 

روى عنه كثريون، وحظي بمنزلة عالية لدى عبد اهلل بن مسعود 
لعلمه وفهمه وحرصه عىل احلفظ، فكان إذا ُأدخل عليه مل يكن له أذن 
ألحد حتى يفرغ كل واحد من صاحبه. وقد قال له عبد اهلل بن مسعود 

لو رآك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألحبك، وما رأيتك إال ذكرُت املخبتني. 

له عقل رجيح، ولسان فصيح، وورع شديد،  العلم وكان  أدرك 
فإذا أخذ عطاءه أبقى ما يكفيه، وتصدق بالباقي فال يدخل بيته. 

والثقل؛ كأن  احِلْمل  املقصود هبا  العبارة )األطفال(، ولكن  ليس معنى )عيال( يف هذه    )1(
املتأخر صار ثقله عىل املتقدم، واهلل أعلم.
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وقد روى حديث أيب أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه- قال: قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أيعجز أحدكم أن يقرأ ليلة ثلث القرآن؟« فأشفقنا أن 
يأمرنا بأمر نعجز عنه. قال فسكتنا. قاهلا ثالث مرات: »أيعجز أحدكم 
أن يقرأ ثلث القرآن!؟ فإنه من قرأ اهلل الواحد الصمد فقد قرأ ليلته ثلث 

القرآن«.

العبادة والتدريس،  الناس، وأقبل عىل  وقد كف لسانه ويده عن 
بكلمة  إال  الربيع بكالم منذ عرشين عاًما  تكلم  ما  فقال عنه أصحابه: 

تصعد. 

وقالوا: صحبناه سنني طويلة فام سأل عن يشء مما فيه الناس.

وكان يقول: كل ما ال يراد به وجه اهلل يضمحل.

وإذا قال له أحد كيف أصبحتم؟ قال: ضعفاء مذنبني نأكل أرزاقنا 
وننتظر آجالنا. 

يغرهيم  ال  حتى  وأعامهلم،  أنفسهم  والعلامء  العباد  حيتقر  هكذا 
ترى  بينام  الناس،  عىل  يستعلوا  ال  وحتى  واخليالء،  بالفخر  الشيطان 
املقرص من املسلمني يمتدح نفسه ويرس أن يمدحه الناس بام ليس فيه، 

وال يراجع أعامله وال يزهنا بميزان االعتدال.

واشتد عليه املرض حتى أصيب بالفالج، فكان يقاد إىل املسجد؛ 
فقيل له: قد ُرِخَص لك. قال: إين أسمع حي عىل الصالة، فإذا استطعتم 

أن تأتوها ولو حبوا. 
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الزهري

أكثر  الذي  العامل احلافظ  الزهري،  هو حممد بن مسلم بن شهاب 
من رواية احلديث؛ حتى قالوا إن له نحًوا من ألفي حديث أو أكثر كلها 

يسندها بالرواية. 

روى عن كبار الصحابة - رضوان اهلل عليهم - ، وروى عنه خلق 
ال حيصون، قال الليث بن سعد: ما رأيت عامًلا قط أمجع من ابن شهاب 
العرب  عن  حدث  وإن  هذا،  إال  حيسن  ال  فنقول  الرتغيب،  يف  حيدث 
واألنساب، قلت ال حيسن إال هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان 

حديثه. 

وقال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري عىل العلامء ومعه األلواح 
والصحف يكتب كلام سمع.

وقال الزهري: مست ركبتي ركبة سعيد بن املسيب ثامين سنني.

وقال: كنت أخدم عبيد اهلل بن عبد اهلل، حتى إن كنت أستقي له 
املاء املالح، وكان يقول جلاريته: من بالباب؟ فتقول: غالمك األعمش. 

وكان  واحلرام،  احلالل  نكتب  كنا  قال:  أبيه  عن  الزناد  أيب  وعن 
ابن شهاب يكتب كلام سمع. فلام احتيج إليه، علمت أنه أعلم الناس، 

وبرصت عيني به ومعه ألواح وصحف يكتب فيها احلديث.

وكان يقول: ما استودعت قلبي شيًئا ونسيته.
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وقال الليث: تذكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديًثا، وهو جالس 
يتوضأ، فام زال ذلك جملسه حتى أصبح. 

ال�ضعبي

هو عامر بن رشاحيل الشعبي. نسبته إىل الشعبيني يف اليمن وهو 
قيل من أقياهلم. 

ولد يف أيام عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-، والتحق بالصحابة 
يف أول عهده، وأدرك كبارهم، ولزم عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-، 

وصىل خلفه.

وأويت  احلفظ،  عىل  وحرص  عنه،  وأخذ  عمر،  بن  اهلل  عبد  لزم 
وال  هذا،  يومي  إىل  بيضاء  يف  سوداء  كتبت  »ما  وقال:  نادرة،  حافظة 

.» حدثني رجل بحديث قط إال حفظته، وال أحببت أن يعيده عيلَّ

وقد شهد له عبد امللك بن عمر -ريض اهلل عنه- إذ مر عليه وهو 
مني  هلا  أحفظ  وهلو  معنا،  شاهًدا  كان  هذا  كأن  فقال:  املغازي،  يقرُأ 

وأعلم. 

قال: أخذت عن مخس مئة من الصحابة.

فروى أحاديث كثرية، وأخذها عنه التابعون مل يضيع منها حرًفا. 

وكان يعتمد عىل احلفظ والسند وال يفوته يشء سمعه. 

وتواضع  بدهية،  وفطنة، ورسعة  ودهاء،  وحكمة،  ذو عقل  وهو 
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جم، واعرتاف بفضل من سبقه. 

العلم جيب أن يعرف من نفسه  يتفرغ لطلب  الذي  وهو يرى أن 
استعدادها لتقيل هذا العلم الثقيل وإال فليدع، وقد قال: إنام يطلب هذا 
فإن كان عاقاًل، ومل  والنسك  العقل  فيه خصلتان:  اجتمعت  العلم من 

يكن ناسًكا.

قال: هذا أمر ال يناله إال النساك فلن أطلبه، وإن كان ناسًكا ومل 
يكن عاقاًل قال: هذا أمر ال يناله إال العقالء فلن أطلبه، ولقد رهبت أن 

يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهام وال عقل وال نسك.

وقيل له: من أين لك هذا العلم؟ قال: »بنفي االغتامم، والسري يف 
البالد، وصرب كصرب احلامم، وبكور كبكور الغراب«. 

العالء بن زياد

هو العالء بن زياد بن مطرف بن رشيح. أدرك اجلاهلية واإلسالم 
وعاش وعمر حتى خرف. 

أخذ عن الصحابة - رضوان اهلل عليهم - وروى عنه كبار التابعني.

اشتهر بالعلم، والعبادة، وكثرة البكاء من خشية اهلل تعاىل، وزهد 
يف الدنيا؛ فكان طعامه رغيًفا يف كل يوم.

عىل  وأقبل  الدنيا،  وترك  واعتق،  فتصدق  ورقيًقا  دوًرا  وملك 
العبادة فكلمه أصحابه يف ذلك فقال: »إنام أتذلل هلل لعله يرمحني«.



159

أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

وحدثت له بشارة رسته وأتعبته، فقد روى أنه جتهز رجل من أهل 
ائِت  ثم  العراق،  ائِت  فقال:  منامه  فأتاه آت يف  يريد احلج،  الشام وهو 
ربعة  رجل  فإنه  زياد،  ْبن  العالء  هبا  فأت  عدي،  بني  ائِت  ثم  البرصة، 
أقصم الثنية بسام فبرشه باجلنة، قال: فقال: رؤيا ليست بيشء، حتى إذا 
كانت الليلة الثانية رقد فأتاه آت فقال: أال تأيت العراق؟ فذكر مثل ذلك، 
حتى إذا كانت الليلة الثالثة جاءه بوعيد فقال: أال تأيت العراق، ثم تأيت 
البرصة، ثم تأيت بني عدي، فتلقى العالء ْبن زياد رجل ربعة أقصم الثنية 
بسام تبرشه باجلنة؟ قال: فأصبح فأعد جهازه إىل العراق، فلام خرج من 
فقده،  نزل  فإذا  سار،  ما  يديه  بني  يسري  منامه  يف  أتاه  الذي  إذا  البيوت 
فلم يزل يراه حتى دخل الكوفة ففقده، قال: فتجهز من الكوفة، فخرج 
فرآه يسري بني يديه حتى قدم البرصة، فأتى بني عدي، فدخل دار العالء 
ْبن زياد، فوقف الرجل عىل باب العالء، فسلم، قال هشام: فخرجت 
إليه فقال يل: أنت العالء ْبن زياد؟ فقلت: ال، وقلت: انزل رمحك اهللَّ، 
فضع رحلك وضع متاعك فقال: ال، أين العالء ْبن زياد؟ قال: قلت: 
بدعوات  ويدعو  املسجد،  العالء جيلس يف  قال: وكان  املسجد،  هو يف 
ويتحدث، قال هشام: فأتيت العالء، فخفف من حديثه وصىل ركعتني، 
صاحبي،  واهللَّ  هذا  فقال:  ثنيته  فبدت  تبسم،  العالء  رآه  فلام  جاء،  ثم 
قد  قال:  أنزلته،  أال  الرجل،  رحل  حططت  هال  العالء:  فقال  قال: 
انزل رمحك اهللَّ، قال: فقال: أخلني،  قلت له فأبى، قال: فقال العالء: 
قال:  اآلخر،  البيت  إىل  أسامء حتويل  يا  قال:  منزله.  العالء  فدخل  قال: 
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وقام  قال:  فركب،  خرج  ثم  برؤياه،  وبرشه  الرجل  ودخل  فتحولت، 
فيها  يذوق  أيام، ال  قال: سبعة  أو  أيام،  ثالثة  بابه وبكى  فأغلق  العالء 

طعاًما، وال رشاًبا، وال يفتح بابه.

قال هشام: فسمعته يقول يف خالل بكائه: أنا، أنا، قال: فكنا هنابه 
أن نفتح بابه، وخشيت أن يموت، فأتيت احلسن فذكرت ذلك له، قلت: 
ال أراه إال ميتا، ال يأكل، وال يرشب إال باكًيا، قال: فجاء احلسن حتى 
يا أخي، فلام سمع كالم احلسن قام ففتح  افتح  بابه فقال:  رضب عليه 
بابه، وبه من الرض يشء اهللَّ به عليم، فكلمه احلسن، ثم قال: رمحك اهللَّ 

ومن أهل اجلنة إن شاء اهللَّ، أفقاتل نفسك أنت؟.

القا�ضم بن حممد بن اأبي بكر

والعلم،  العبادة  يف  قدوة  فقيه  عامل  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  خليفة  جده 
ورث عن جده العلم، وكان يشبهه شبًها كبرًيا أكثر من غريه.

وروى عن الصحابة - رضوان اهلل عليهم - ، وروى عنه كثريون، 
والزم عمته عائشة - ريض اهلل عنها - ، وأخذ عنها العلم، وما مل يأخذه 
غريه اللتصاقه هبا، وحرصه عىل االستفادة منها؛ حيث أتيحت له فرصة 

مل تتح لغريه حني تربى يف حجرها.

وكانت والدته يف خالفة عيل -ريض اهلل عنه-، وأمه أم ولد اسمها 
سودة، وكانت عمته عائشة - ريض اهلل عنها - قد استقلت بالنقول يف 
خالفة أيب بكر وعمر وإىل أن ماتت؛ فانتفع بذلك القاسم، وجلس إىل 
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أيب هريرة وعبد اهلل بن عمر، فأكثر يف النقل عنهام، وقال عن عبد اهلل بن 
عمر: »امتاز عبد اهلل بالورع، والعلم اجلم، والوقوف عام ال علم له به«. 

وقال حييى بن سعيد: »ما أدركنا باملدينة أحًدا نفضله عىل القاسم«.

وروى عبد الرمحن أيب الزناد عن أبيه قال: »ما رأيت أحًدا أعلم 
يعرف  حتى  رجاًل  ُيعد  الرجل  كان  وما  حممد.  بن  القاسم  من  بالسنة 
السنة. وما رأيت أحد ذهنًا من القاسم إن كان ليضحك من أهل الشبه 

كام يضحك الفتى«.

ومن تواضعه ما حدث به ابن إسحاق قال: رأيت القاسم بن حممد 
يصيل فجاء أعرايب، فقال: أيكام أعلم .. أنت أم سامل؟ فقال: سبحان اهلل. 
كل سيخربك بام علم، فقال: أيكام أعلم؟ قال: سبحان اهلل. فأعاد فقال 
له: ذاك سامل؛ انطلق فاسأله. فقام عنه. قال ابن إسحاق: »كره أن يقول 
أنا أعلم فيكون تزكية، وكره أن يقول سامل أعلم مني، فيكذب، وكان 

القاسم أعلمهام«.

اهلل  حق  يعرف  أن  بعد  جاهاًل  الرجل  يعيش  »ألن  يقول:  وكان 
عليه، خري له من أن يقول ما ال يعلم«.

القا�ضي �ضريح

هو رشيح بن احلارث بن قيس الكندي. أسلم يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
عنه-.  اهلل  -ريض  الصديق  عهد  يف  املنورة  املدينة  يف  بالصحابة  وحلق 
وهناك؛ أقبل عىل الصحابة يأخذ عنهم، ومل يكثر احلديث، وروى عنه 
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كبار التابعني.

اشتهر بالعلم والفطنة والذكاء، وكان جييد الشعر، وله علم بالقيافة 
والفراسة.

تفرس فيه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-؛ الذكاء، 
والفطنة، وسعة العلم، فواله قضاء الكوفة، ثم كتب له كتاًبا يف أصول 
القضاء ومنه: )إذا أتاك أمر يف كتاب اهلل فاقض به، فإن مل يكن يف كتاب 
اهلل، وكان يف سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فاقض به، فإن مل يكن فيهام فاقض بام 
أئمة اهلدى، فإن مل يكن، فأنت باخليار إن شئت جتتهد رأيك،  به  قىض 

وإن شئت تؤامرين وال أرى مؤامرتك إياي إال أسلم لك(.

فتوىل القضاء ستني سنة، وملا ويلَّ عيل -ريض اهلل عنه-؛ أعجب به 
فقد كان جيلس رشيح يف حلقه عيل -ريض اهلل عنه-، وهو حيدث الناس، 
وقد مجعهم يوًما يف الرحبة وفيهم رشيح، فقال: إين مفارقكم فاجتمعوا، 
فجعلوا يسألونه؟ حتى نفذ ما عندهم، ومل يبق إال رشيح فجثا عىل ركبته، 

وجعل يسأله، فقال له عيل: »اذهب فأنت أقىض العرب«.

اإبراهيم النخعي

إبراهيم بن قيس النخعي اليمني. أدرك الصحابة، وروى عن عدد 
وتوىل  فقيًها،  صار  حتى  العلم  طلب  وقد  كثريون.  عنه  وروى  منهم، 
كنا  إنا  أصحابه  قال  حتى  ووقار؛  علمية  مكانة  وله  الكوفة،  يف  اإلفتاء 

هنابه هيبة األمراء.
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 أتيحت له فرصة الدخول عىل أم املؤمنني عائشة - ريض اهلل عنها - ، 
روى أبو معرش عن النخعي أنه كان يدخل عىل عائشة، فريى عليها ثياًبا 
قال: كان خيرج مع عمه  أيوب: وكيف كان يدخل عليها؟  فقال  حرًبا 
وخاله حاًجا وهو غالم قبل أن حيتلم)أي: قبل سن البلوغ(، وكان بينهم 
ود وإخاء وكان بينهام وبني عائشة ود وإخاء، وكان أيًضا يدخل عليها 

مع األسود وعلقمة.

والزم ابن مسعود وروى عنه وأسند إليه. وكان يقول: إذا قلت 
لكم عن عبد اهلل بن مسعود، وإذا رويت عن غريه قلت: فالن.

روى عن علقمة عن عبد اهلل بن مسعود قال: قال عبد اهلل: )لعن 
اهلل الواشامت واملستوشامت واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات 
كانت  يعقوب  أم  هلا  يقال  أسد  بني  من  امرأة  ذلك  فبلغ  اهلل(؛  خلق 
تقرأ القرآن فاتت، فقالت: ما حديث بلغني عنك أن لعنت الواشامت 
واملستوشامت واملتنمصات واملتفلجات حلسن املغريات خلق اهلل؟ قال: 
ومايل ال ألعن من لعن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف كتاب اهلل، فقالت: واهلل، 
لقد قرأت ما بني لوحي املصحف فام وجدته. فقال عبد اهلل: واهلل لئن 

ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   چ  تعاىل:  قوله  اقرئي  وجدتيه  لقد  قرأتيه 
ۀہ  ہ   چ ] احلرش: 7[.

فدخلت،  فانظري.  ادخيل  قال:  بيتك.  يف  فاعال  أراك  ما  قالت: 
ورأت السناء فخرجت. وقالت: »صدقت يا عبد اهلل ما رأيت يف أهلك 

تغيرًيا«.
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اإبراهيم بن اأدهم

زاهد  عامل  جابر.  بن  يزيد  بن  منصور  بن  أدهم  بن  إبراهيم  هو 

مشهور بعلمه وزهده وهو ثقة مأمون، ويقال، إنه ولد بمكة أثناء حج 

يف  أمثاله  مثل  وكان  امللوك،  أبناء  من  رشيف  وهو  مئة.  سنة  وأبيه  أمه 

 شبابه يتبع الصيد يقيض أياًما يف تتبعه، فسمع قارًئا يقرأ بصوت مؤثر: 
]املؤمنون:  چ  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   چ 

115[؛ فرتك كل هلو هو فيه وتفرغ لطلب العلم.

بالشام،  عليكم  فقال:  احلالل،  عن  املشايخ  بعض  سألت  يقول: 

أياًما، ثم قيل يل: عليك بطرسوس  فرصت إىل )املصيصة( فعملت هبا 

بستانه،  أنطر  اكرتاين رجل  البحر،  باب  أنا عىل  فبينا  املباحات،  فإن هبا 

فمكثت مدة.

وقال إبراهيم: »من أراد التوبة فليخرج من املظامل، وليدع خمالطة 

الناس، وإال مل ينل ما يريد«.

وروى بقية قال: كنا مع إبراهيم يف البحر فهاجت ريح واضطربت 

السفينة وبكوا، فقلنا : يا أبا اسحق ما ترى؟ فقال: يا حي حني ال حي، 

يا قيوم، يا حمسن  ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي 

ياجممل قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك؛ فهدأت السفينة من ساعته.
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اإيا�س بن معاوية بن مرة

» املشهور بالذكي«
أدرك الصحابة - رضوان اهلل عليهم - ، وأخذ عنهم وروى عنه 

مجاعة.

اشتهر بالذكاء منذ صغره، وبرز يف احلكمة والفقه، وتنبأ له العلامء 
بمستقبل عال يف العلم، فكان ذلك، ومأل الدنيا ذكاء؛ حتى كان ُيرضب 
أحكام  عنه  وصدرت  القضاء  توىل  حينام  وخاصة  الذكاء،  يف  املثل  به 
تساعده يف استجالء حقائقها، والغوص عىل أرسارها وإدراكه ملا يعتلج 

يف نفوس اخلصوم.

وقال إياس: كل رجل ال يعرف عيب نفسه فهو أمحق. فقيل له: 
ما عيبك؟ قال: كثرة الكالم. وملا ماتت أمه بكى عليها فقيل له: يف ذلك 
فقال: كان يل بابان مفتوحان إىل اجلنة فغلق أحدمها. وقال له أبوه: إن 

الناس يلدون أبناء وولدُت أًبا.

وجاء رجل آخر فقال: إين أودعت عند فالن ماالً، وقد جحدين. 
الرجل  ذلك  إىل  فوره  من  وبعث  غًدا،  وائتني  اآلن،  اذهب  له:  فقال 
اجلاحد. فقال له: إنه قد اجتمع عندنا ها هنا ماالً فلم نر له أمينًا نضعه 
عنده إال أنت فضعه عندك يف مكان حريز. فقال له: سمًعا وطاعة، فقال 

له: اذهب اآلن. وائتني غًدا.

وأصبح ذلك الرجل صاحب احلق فجاء فقال له: اذهب اآلن إليه 
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فقل له أعطني حقي وإال رفعتك إىل القايض، فقال له ذلك. فخاف أن 
إياس  إىل  وجاء  بكامله  ماله  إليه  فدفع  خربه  احلاكم  سمع  إذا  يودع  ال 

فأعلمه. 

ثم جاء ذلك الرجل يف الغد رجاء أن يودع عنده؛ فانتهره إياس 
وطرده، وقال له: »أنت خائن«.

اأبو العالية

هو رفيع بن مروان أحد املوايل الذين بروزا يف اإلسالم، وسبقوا 
للقرآن  وإجادته  حلفظه  السادة؛  عىل  وسام  الرشف،  وأدرك  األقران، 
الكريم، وشهادة الصحابة له قارًئا وحافًظا وعامًلا. ومل يقرص به نسبه ومل 

يعبه عند الفضالء.

بكر  أيب  خالفة  يف  إال  يسلم  مل  ولكنه  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  حياة  يف  ولد 
الصديق. 

أيب  والزم  وعمر،  بكر  أيب  عن  فأخذ  الصحابة؛  كبار  عىل  وقرأ 
بن كعب، وقرأ القرآن عىل عمر ثالث مرات معارضة، واشتهر بعلمه 

وحذقه.

أمرًيا،  كان  إذا  الرسير  عىل  يرفعني  عباس  بن  اهلل  عبد  كان  قال: 
وقريش أسفل، فتغامزت يب قريش، فقال ابن عباس: هكذا العلم؛ يزيد 

الرشيف رشًفا، ويرفع الوضيع، وجُيلس امللوك عىل األرسة.
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بالقرآن  أعلم  الصحابة  بعد  أحد  »ليس  نقاًل:  املؤرخون  قال عنه 
من أيب العالية، ويليه سعيد بن جبري«.

صالًة  أكثر  بعضكم  فقال:  اخللف؛  أحوال  عن  أناس  وسأله 
وصياًما، ولكن الكذب قد جرى عىل ألسنتكم فأفسد عملكم. 

وإياكم  عنه،  ترغبوا  فال  تعلمتموه  فإذا  القرآن  »تعلموا  وقال: 
القرآن  تعلمنا  فقد  بينكم،  والبغضاء  العداوة  توقع  فإهنا  األهواء  وهذه 

قبل ظهور الفتن«.

وكان يقول: »إين ألرجو أال هيلك عبد بني نعمتني: نعمة جيحد اهلل 
عليها، وذنب يستغفر اهلل منه«.

فقال:  اهلل  كتاب  وتدبر  حلفظ  الطرق  إحدى  إىل  طالبه  وأرشد 
تعلموا القرآن مخس آيات؛ فإنه أحفظ لكم وجربيل كان ينزل به مخس 
هذه  يقرأ  ثم  هبم  ويرحب  عليه  دخلوا  إذا  أصحابه  حييي  وكان  آيات، 
]األنعام:  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  چ  چ  اآلية: 

.]54

ومن دروسه مرًة قال: إن اهلل قىض عىل نفسه أن من آمن به هداه، 
وتصديق ذلك يف كتاب اهلل: چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤچ ]التغابن: 11[. 

ومن توكل عليه كفاه، وتصديق ذلك يف كتاب اهلل: چ ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھھچ ]الطالق: 3[.

ې   ې   ۉ   چ  اهلل:  كتاب  يف  ذلك  وتصديق  جازاه،  أقرضه  ومن 
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ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ چ ]البقرة: 245[، ومن 
ڦ   چ  اهلل:  كتاب  يف  ذلك  وتصديق  أجاره،  عذابه  من  استجار 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃچ ]آل عمران: 103[. واالعتصام الثقة باهلل. 

ومن دعاه أجابه، وتصديق ذلك يف كتاب اهلل:  چ ى  ائ   ائ  
ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ ]البقرة: 186[.

اأبو �ضلمة بن عبد الرحمن

عائشة  من  بالقرب  رشف  الزهري،  عوف  بن  الرمحن  عبد  اسمه 
أم املؤمنني - ريض اهلل عنها - ؛ حيث أرضعته أختها أم كلثوم، فكانت 
عائشة خالته من الرضاعة. فأتاح ذلك له فرصة اآلخذ عن أم املؤمنني 
عن قرب ومواجهة، وهو قريش األب، أمه من دومة اجلندل. حدث عن 

الصحابة - رضوان اهلل عليهم - وأخذ عنه كثريون.

ومن أعامله التطبيقية للسنة املحمدية؛ أنه زوج ابنته بمد متر، وهو 
من هو رشفًا ومنزلًة يف املجتمع، وغوًصا عىل العلم والفقه، ومل ير ذلك 

يعيبه أو يعيب ابنته.

وقد بلغ اإلرساف حول الزواج يف زماننا مبلًغا وصل إىل اإلرساف 
والبذخ، وتتبارى الناس يف ذلك، ورصفوا األموال الطائلة يف غري حملها، 
وهم يف جمالسهم ينفون ويمقتون أفعال املبالغني، لكن إذا فعلوا نسوا ما 

كانوا يتحدثون عنه. 

 - صحابته  وفعل  حممد  نبيهم  سنة  نسوا  هذا  إرسافهم  يف  وهم 
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رضوان اهلل عليهم - ، ومل يقتدوا هبم، إنام اقتدوا بمن خيالفهم، فأفسدوا 
بذلك وجه الزواج اإلسالمي املرشق، وعقدوا أمور الزواج؛ فينشأ عن 
ذلك ما أخرب به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث املروي عن أبى حاتم املزين 
مرفوًعا: »إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فأنكحوه, إن ال تفعلوه تكن 
فتنة ىف األرض وفساد كبري. قالوا: يا رسول اهلل وإن كان فيه? قال: إذا 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه... ثالث مرات« )1( فحصل 
الفساد، وكثرت العوانس)2( ، وعمت املشكالت، ونسوا قول اهلل تعاىل:  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   چ 

ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿچ ]النور: 32[.

القدوة احلسنة، وخيففون  ليت أهل زماننا يأخذون من أسالفهم 
من غلوائهم ومبالغتهم يف املهور، وما يفعل حول الزواج، األمر الذي 
جعل الزواج شبًحا خميًفا ملن يقبل عليه؛ إذ يبدو فيه اإلرساف والرياء 

والتظاهر واإلنفاق يف غري حمله. 

عليهم  وتؤثر  بعيدون،  الثابتة  مقوماهتم  عن  منهم  كثرًيا  ولكن 
املناظر، وما يكتب من الكذب واالدعاء، فينساقون معها دون تفكري)3( .

)1(  رواه الرتمذى و قال: حسن غريب )ص 160(.

)2(  العانس؛ هي من تقدم هبا العمر )يعني: كربت( وهي مل تتزوج.

)3(  لعل احلديث عن الزواج وأموره مبكر لطالب املرحلة االبتدائية ومن هم يف سنهم؛ ولكن 
ألهنم حيرضون ويشاهدون تلك األعراس وما حيصل فيها من منكرات وإرساف .. أحببنا 
أن نعلق هذا األمر يف عقوهلم مبكًرا بأنه منكر وال جيوز، لعلهم ال ينسون هذا األمر إذا 

كربوا، ووصلوا إىل سن الزواج.
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اأبو عثمان النهدي

وكان  عاًما،  وثالثني  مئة  عاش  النهدي.  مل  بن  الرمحن  عبد  هو 
يسلم،  أن  قبل  الشجر واحلجر  عبادة  اجلاهلية من  أهل  يعمله  ما  يكره 
وقال: كنا يف اجلاهلية نعبد حجًرا فسمعنا منادًيا ينادي: يا أهل الرحال: 
إن ربكم قد هلك فالتمسوا رًبا، فخرجنا عىل كل صعب وذلول. فبينام 
نحن كذلك إذ سمعنا منادًيا ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، فجئنا 
وأن  برب  ليس  هذا  أن  أرى  فكنت  اجلزور.  عليه  فنحروا  حجر  فإذا 
الناس عىل ضالل. وكانوا يأمترون هبذا احلجر إذ حيملونه عىل مجل، فإذا 

برك اجلمل يف واد قالوا قد ريض لكم ربكم هذا الوادي فنزلوا.

سمع  حتى  اجلاهلية؛  أهل  عليه  مما  خمرًجا  وينتظر  يفكر  زال  وما 
بمبعث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فتتبع أخباره مما اتصل به، حتى رشح اهلل صدره 

لإلسالم فأعلن إسالمه.

ثالث  إليه  وأديت  نعم،  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص؟  النبي  أدركت  هل  وُسِئَل: 
صدقات ومل القه.

عنه-؛  اهلل  -ريض  عمر  استخلف  حني  املدينة  عىل  وفد  وقد 
فصحب الصحابة، وأخذ عنهم، وروى عنه مجاعة من التابعني.

يف  وجاهد  للجهاد،  استعد  ثم  والعمل،  التقوى  بزاد  وتزود 
الريموك، والقادسية، وجلوالء، وتسرت، وهناوند، وأذربيجان، ومهران، 
ورستم، وهو الذي محل بشارة النرص بفتح )هناوند( إىل عمر بن اخلطاب 

-ريض اهلل عنه-.
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�ضامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب

من  العلم  أخذ  والعلم،  اخلالفة  وبيت  الرشف،   )1( أرومة  من 
املنورة،  املدينة  يف  مفتًيا  صار  حتى  والفقه،  احلديث  يف  فنبغ  مصدره 
والزم والده وأشبه جده، وروى عن كبار الصحابة رضوان اهلل عليهم، 
وزهد يف احلياة وسار عىل هنج أبيه يف طلب العلم وتعليمه، ويف البعد 
عن مباهج احلياة ورونقها، ويف إعطاء نفسه كلها للعلم. روى عنه مجاعة 

كثريون.

مل يكن مظهره يدل عليه؛ ألنه متقشف يعمل حاجاته بنفسه، ويبدو 
كأنه عامل غري مهتم بنفسه ومظهره. 

بسامل  يسمعون  مرص  من  مجاعة  أن  له؛  حصل  ما  ألطاف  ومن 
عليه،  فُدلوا  بيته  عن  وسألوا  لذلك،  املدينة  فقصدوا  وفضله،  وعلمه 
فطرقوا الباب، فسمعوا رغاء بعري، فبينام هم كذلك خرج عليهم رجل 
شديد األزمة، متزر بكساء صوف إىل ثندوته. فقالوا له موالك داخل؟ 
قال: من تريدون؟ قالوا: سامًلا. قال: فلام كلمهم جاء يشء غري املنظر، 

قال: من أردتم؟ قالوا: سامًلا.

قال: ها أنا ذا. فام جاء بكم؟ قالوا: أردنا أن نسألك. قال: سلوا 
ما شئتم، وجلس ويده ملطخة بأثر البعري. فسألوه عام أعدوا من املسائل 
التي يرون أن جواهبا صعب فأجاهبم عىل الفور. واستمر كذلك حتى 

)1(  األرومه: الرشف والنسب، أو أصل الشجر )ما يبقى منها بعد القطع(.
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كان حيمل الشملة من السوق إىل البيت عىل ظهره ورأسه، وال يكلف 
من حيملها.

داخل  يف  السحنة  حسن  فرآه  امللك  عبد  بن  بسليامن  جملس  مجعه 
أكسية غالظ فقال له: أي يشء تأكل؟ قال: اخلبز والزيت؛ وإذا وجدت 

اللحم أكلته.

قال: أو تشتهيه؟ قال: إذا مل أشته تركته حتى أشتهيه. 

قبله كان كذلك. قال  أباه من  فإن  الدنيا،  وإذا كان هذا زهده يف 
فام  بيته  يف  يشء  كل  فقومت  عمر  ابن  عىل  دخلت  مهران:  بن  ميمون 
وجدته يساوي مائة درهم، ثم دخلت مرة أخرى فام وجدت ما يساوي 

ثمن طيلسان، ودخلت عىل سامل من بعده فوجدته عىل مثل حال أبيه. 

�ضعيد بن امل�ضيب

فاعل  اسم  واملسيب  املخزومي.  القريش  املسيب  بن  سعيد  اسمه 
وليس اسم مفعول، كام ينطقه كثري من الناس.

وفد أبوه عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال له: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل 
أنت سهل.

به  يا رسول اهلل إن السهل يوطأ ويمتهن، وهذا اسم سامين  قال: 
أبواي وُعرفت به يف الناس. فسكت عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص. قال سعيد: فام زلنا 

ُتْعَرُف احلُزونُة )1( فينا أهل البيت.

)1(  احلُزونة: يعني الغلظة والقساوة والشدة واخلشونة.
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وكان يقول: »ملا أهبط اهلل آدم إىل األرض، كان فيها نرس وحوت 
مل يكن غريمها. فلام رأى النرس آدم، وكان يأوي إىل احلوت يبيت عنده، 
رجليه  عىل  يميش  يشء  األرض  إىل  اليوم  أهبط  لقد  حوت،  يا  فقال: 
ويبطش بيديه. قال: لئن كنت صادًقا فام يل منه يف البحر منجى، وال لك 

يف الرب..؟!«.

�ضلمة بن دينار

هو أبو حازم عامل من فارس. وموىل لبني ليث. أقام باملدينة املنورة، 
ونفعه ذلك؛ حيث تلقى العلم من أفواه بعض الصحابة - رضوان اهلل 

عليهم -.

وروى عن ابن عمر، وابن الزبري، وسهل بن سعد، وعبد اهلل بن 
عمر، وابن العاص، وروى عنه كثريون.

واشتهر حتى صار قدوة يف العبادة والعلم. قال ابن خزيمة: »إنه 
ثقة مل يكن يف زمانه مثله«. وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: »ما رأيت 
أحًدا احلكمة أقرب إىل فيه من أيب حازم«. وحدث ابن عيينة قال: »دخل 
ببابك  الناس  انظر  له:  قال  تكلم.  له:  فقال  املدينة  أمري  عىل  حازم  أبو 
وإن أدنيت أهل اخلري ذهب أهل الرش، وإن أدنيت أهل الرش ذهب أهل 

اخلري«.

وروى حديًثا عن سهل بن سعد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من نابه يف 
صالته يشء فليقل سبحان اهلل، إنام التصفيق للنساء والتسبيح للرجال«.
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وعن سهل بن سعد قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »غدوة يف 
سبيل اهلل أو روحة يف سبيل اهلل خري من الدنيا وما فيها، وموضع سوط 

يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها«.

وروى أبو عيينة عن أيب حازم قال: اشتدت مؤنة الدنيا والدين. 
قيل: وكيف؟ قال: أما الدين فال جتد عليه أعواًنا، وأما الدنيا فال متد يدك 

إىل يشء منها إال وجدت فاجًرا قد سبقك إليها.

وقال أبو حازم: ما أحببت أن يكون معك يف اآلخرة فاتركه اليوم، 
وانظر إىل كل عمل كرهت املوت من أجله، فاتركه، ثم ال يرضك متى 

مت.

يصلحك  الذي  وانظر  اآلخرة،  عن  يشغل  الدنيا  »يسري  وقال: 
فاعمل به، وإن كان فساًدا لدى الناس، وانظر الذي يفسدك فدعه وإن 

كان صاحلًا للناس«.

وقال: »شيئان إذا عملت هبام أصبت خري الدنيا واآلخرة. قيل: ما 
مها؟«.

قال: »حتمل ما تكره إذا أحبه اهلل، وترتك ما حتب إذ كرهه اهلل«.  

�ضليمان الأعم�س

اإلسالم،  بشيخ  لقب  حافظ،  إمام  األعمش  مهران  بن  سليامن 
الصحابة عن  روى  الري.  من  موىل  وكان  واملقرئني.  املحدثني   وشيخ 
 - رضوان اهلل عليهم - ، وروى عنه عدد كبري من الناس، وهو عابد. 
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قال عنه حييى القطان: هو عالَّم اإلسالم. ويف عبادته ظل سبعني سنة مل 
تفته تكبرية اإلحرام وهو من النساك.

قال زياد بن أيوب، سمعت هيثاًم يقول: »ما رأيت بالكوفة أحًدا 
أرسع  وال  أفهم  وال  األعمش،  من  حديًثا  أجود  وال  اهلل،  لكتاب  أقرأ 

إجابة ملا ُيْسَأُل عنه«.

آتيه  فكنت  بضاعة،  لألعمش  عندي  »كانت  عوانة:  أبو  وقال 
فأقول: ربحت كذا وكذا، فيحمد اهلل تعاىل«.

�ضريح بن هانئ

هو رشيح بن هانئ احلارثي. قائد مقداد قاد اجليوش، وحرض كثرًيا 
من الوقائع، وصحبه االنتصار وعزة املسلمني. وأبوه هانئ هو الذي وفد 
عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: من أنت؟ قال أبو احلكم. فقال: 
مل يكفك هؤالء أبا احلكم؟ فقال يا رسول اهلل: إين أحكم بني قومي يف 
اليشء فريىض هؤالء وهؤالء. قال: هل لك من ولد؟ قال: نعم. قال: 

فام اسم أكربهم؟ قال: رشيح. قال: فأنت أبو رشيح.

وهذا ابنه ورث مرياث النبوة، فروى عن الصحابة، ونال ثقتهم.

دخل عىل عائشة - ريض اهلل عنها - ، فسأهلا عن املسح عىل اخلفني، 
فقال:  فأتيت علًيا، فسألته،  قال:  بذلك.  أعلم  فإنه  علًيا،  إئت  فقالت: 
جعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوًما وليلة للمقيم.
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َر عليهم  وملا بعث عيل -ريض اهلل عنه- رسية إىل دومة اجلندل؛ َوَأمَّ
رشحًيا هذا، وفيهم عبد اهلل بن عباس يصيل هبم  وعبد اهلل حرب األمة، 
الشاب، وال يرى يف ذلك  قيادة رشيح  يندرج ضمن  القرآن،  وترمجان 
إهانة له، فهدفه اجلهاد، ومهمته اإلرشاد وتعليم املجاهدين دينهم، وما 

جيب عليهم يف اجلهاد.

�ضفيق بن �ضلمة الكويف

يطل  ومل  واإلسالم،  اجلاهلية  يف  عاشوا  الذين  املخرضمني  من 
عيشه يف اجلاهلية أكثر من أحد عرش عاًما، فقد هداه اهلل لإلسالم فأسلم 
يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومل يره، لكنه أويت فهاًم وعلاًم؛ فحفظ القرآن الكريم 

يف شهرين.

ومن  العلامء،  من  وعد  الكوفة،  بشيخ  لقب  حتى  العلم؛  وأدرك 
خيارهم، وكان أعلم الناس بأحاديث وعلم عبد اهلل بن مسعود، حيث 
بن  اهلل  عبد  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  حديث  روى  وقد  عنه،  وأخذ  الزمه، 
مسعود قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اجلنة أقرب إىل أحدكم من رشاك نعله 

والنار مثل ذلك«.

يف  وزهد  كثريون،  عنه  وأخذ  الصحابة،  عن  أحاديث  وروى 
الدنيا، فكان له فرس أعده للغزو وقام عليه جيهزه، فإذا دعا اجلهاد ركبه، 
إن  لطالبه  ويقول  يشء،  عىل  يلوي  ال  اإلسالمي،  اجليش  يف  وانخرط 

نجاين اهلل عدت إليكم، وإن حصلت الشهادة فهذا هو ما أمتنى.
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عكرمة القر�ضي

كبار  أدرك  عنه-،  اهلل  -ريض  عباس  ابن  موىل  اهلل  عبد  أبو  هو 
عنه  وأخذ  منهم،  كثري  عن  وأخذ   ،  - عليهم  اهلل  رضوان   - الصحابة 
كثريون ال حيصون، وقدر له أن يالزم احلرب عبد اهلل بن عباس، فانتفع 
بعلمه، ونقل عنه ما سمع، وكان مالزًما له وهو صغري؛ فكان يضع يف 

رجله القيد حتى يقرأ القرآن وحيفظ األحاديث.

وقد وثق بن عبد اهلل، فقال له: انطلق فأفت، وأنا لك عون. وذلك 
بعد سنني قال هو عن نفسه: إنني طلبت العلم أربعني سنة، فقال يل عبد 
اهلل بن عباس: انطلق فأفتهم، فمن جاءك يسألك عام يعنيه فأفته، ومن 

سألك عام ال يعنيه فال تفته، فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة الناس.

وقد بلغ من العلم مبلًغا كبرًيا، حتى قيل إنه أعلم تالميذ عبد اهلل 
بن عباس يف تفسريه.

علي بن احل�ضني زين العابدين

هو عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، أبو احلسني العامل الفاضل 
املهذب. وأمه سالفة بنت ملك الفرس )يزدجرد(. 

العبادة  وعىل  عنه،  ويأخذون  الناس  يعلم  العلم،  عىل  أقبل  وقد 
مطمئنًا قانًتا، ومل يؤذ أحًدا، ومل يدل بمنزلته يف النسب والعلم والفضل 
والعبادة؛ بل كان متواضًعا حيب الناس وحيبونه، ويمثل العلامء املعتدلني.
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وحتدث  العلامء،  يكتب عن  من  بعض  حيدثها  التي  املبالغة  ولعل 
املبالغة يف  الناس عن  يريدون ذلك وينهون  أراد، وهم ال  العكس، مما 

مدحهم ويف تكبري أفعاهلم ويف نسبة ما مل يقولوه ويفعلوه.

وقد رضبوا من أنفسهم مثاًل رائًعا يف التواضع والسبق إىل العلم 
والعبادة، ويف البعد عن أعراض الناس، أو يف نسبة يشء إليهم مما نسبه 

إليهم بعض من ينتمي إليهم. فرمحهم اهلل وأحلقنا هبم. 

عمرو بن دينار

فضل اإلسالم عىل املسلمني مجيًعا ال يقدر بثمن، فقد أنقذهم اهلل 
به من العمى إىل اهلدى، ومن الرشك إىل اإليامن، ومن اجلهل إىل العلم، 
وهو للموايل أعظم نفًعا، وأكثر فضاًل؛ فقد رفعهم إىل مصاف الرشفاء 

والعلامء، وأحلهم منزلة عالية جعلتهم أئمة الناس وقدوهتم.

وعمرو أبو حممد منهم، فقد لقب بشيخ احلرم املكي، درس فيه، 
وصار مرجًعا للعلامء وللمقيمني والوافدين، وال غرو فالعلم يرفع بيًتا 

ال عامد له، وخاصة إذا كان مصدره كتاب اهلل وسنة نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

ولد عمرو يف خالفة معاوية،  وسمع كبار الصحابة - رضوان اهلل 
لكثرة حفظه، وتوىل  ، ونقل عنهم، وروى عنه كثريون جًدا  عليهم - 
الفتوى ثالثني سنة بمكة املكرمة، وكان من فضالء العلامء وذوي القدر 

واملقام املحرتم. 

الكتابة، ويقول: »أحرج عىل  عني كغريه باحلفظ، ومل يعتمد عىل 
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من يكتب عني، فام كتبت عن أحد شيًئا؛ بل كنت أحفظ«.

وقال عنه عبد اهلل بن نجيح: »ما رأيت أحًدا قط أفقه من عمرو 
بن دينار«. 

مجيع  يف  وال  دينار،  بن  عمرو  من  أعلم  بأرضنا  يكن  »مل  وقال: 
األرض«.

وروى عبد اهلل بن حنبل عن أبيه عن سفيان قال: »كان عمرو بن 
دينار جزأ الليل ثالثة أجزاء: ثلًثا ينام، وثلًثا يدرس حديثه، وثلًثا يصيل«.

يقومون  كانوا  أمثاله  فكل  هؤالء؛  عىل  بغريب  ذا  وليس  وأقول: 
الليل ويقسمونه أثالًثا للعلم والعبادة والتفكر يف آيات اهلل واالستعداد 

لنرش العلم يف النهار. 

عقوهلم،  ويغطي  يرضهم،  فيام  الناس  غالب  يسهر  زمننا؛  ويف 
الدنيا واآلخرة، وحيرمهم  املفيد يف  أبصارهم، ويشغلهم عن  ويضعف 

من لذة القراءة والعلم أو العبادة واالستفادة من العمل بالنهار. 

عمرو بن �ضعيب بن حممد

جده عبد اهلل بن عمرو بن العاص، عامل من أهل الطائف، طلب 
بمكة  ودرس  والفقه،  احلديث  أدرك  حتى  املكرمة؛  مكة  يف  العلم 

والطائف. 

ث عن بعض الصحابة، وروى عنه عدد كثري، وسنده دائاًم عن  حدَّ
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أبيه عن جده.

 روى بسنده عن أبيه عن جده عبد اهلل، قال: ملا دخل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
اإلسالم،  يف  حلف  ال  وقال:  خطيًبا،  الناس  يف  قام  الفتح،  عام  مكة 
واملسلمون عىل من سواهم تتكافأ دماؤهم، وجيري عليهم أدناهم، ويرد 
دية  كافًرا.  مؤمن  يقتل  ال  قعدهم.  عىل  رساياهم  ترد  أقصاهم،  عليهم 
الكافر نصف دية املسلم. ال جلب وال جنب وال تؤخذ صدقتهم إال يف 

ديارهم. 

وروى هبذا، قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يأمر بكلامت من الفزع 
عباده، ومن  التامات من غضبه، وعقابه، ومن رش  اهلل  بكلامت  »أعوذ 

مهزات الشياطني وأن حيرضون«. 

الأحنف بن قي�س

هو األحنف بن قيس، بن معاوية بن حصني، األمري الكبري، والعامل 
النبيل، أبو بحر التميمي.

اسمه ضحاك، وقيل صخر، وهو أحد بني سعد، وسيد قبيلة متيم، 
وأمه هي حبي بنت قرط، من قبيلة باهلة، وأخوها هو األخطل بن قرط، 
وهو من أشجع الشجعان، وهو من قال فيه األحنف: )من له خال، مثل 

خايل؟(.

وكان املثل يرضب به، يف الصرب واحللم، واألناة والورع، كام كان 
يقال: )يف حلم  الشديد، فكان  بالذكاء  إياس؛  القايض  املثل يرضب يف 
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أحنف، وذكاء إياس(.

فكان  لألحنف(،  اغفر  )اللهم  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  املصطفى  له  ودعا 
األحنف يقول: )فام يشء، أجئ عندي، من ذلك(.

أسلم يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومل يره، تويف سنة )67هـ( بالكوفة.

األحنف  جنازة  »حرضت  قال:  عامرة،  بن  الرمحن  عبد  عن  جاء 
بالكوفة، فكنت فيمن نزل قربه، فلام سويته رأيته، قد فسح له مد برصي، 

فأخربت بذلك أصحايب فلم يروا ما رأيت«. 

من�ضور بن املعتمر ال�ضلمي

وسريته،  علمه  يف  قدوة  حافظ،  وعامل  التابعني،  أعالم  من  علم 
روى عن الصحابة - رضوان اهلل عليهم - ، وروى عنه خلق كثري.

قال عنه ابن مهدي: »مل يكن بالكوفة أثبت من منصور«. وقال عنه 
أبو بكر بن عياش - رمحه اهلل - : »منصوًرا كان صواًما قواًما؛ حتى إن 
ابنة جاره قالت لوالدها: إين أرى خشبة يف السطح الذي بجوارنا، قال 

والدها: ذاك يا بنية منصور يمسكها إذا فرت يف قيام الليل«.

وألزمه ابن هبرية بالقضاء، فامتنع، فأرص عليه، فكان يأتيه اخلصوم 
فيقّص ذا قصته، فيقول: قد فهمت ما قلتام، ولست أدري ما أرد عليكام؟

عليه  أعان  من  إال  ينفع  ال  أمر  هذا  فقال:  هبرية؛  ابن  ذلك  فبلغ 
أن  زائدة:  حدثنا  تيم:  بن  خلف  وقال  القضاء،  من  فأعفاه  بشهوة، 
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منصوًرا صام أربعني سنة، وقام ليلها، وكان يبكي، فتقول له أمه: يا بني 
قتلت قتياًل؟ فيقول: أنا أعلم بام صنعت نفيس. فإذا خرج الصبح كحل 

عينيه، ودهن رأسه، وبرق شفتيه، وخرج إىل الناس.

وقال أمحد بن عبد اهلل العجيل: »كان منصور أثبت أهل الكوفة، ال 
خيتلف فيه أحد، صالح متعبد، ُأكره عىل القضاء فقىض شهرين ال حيكم 
عىل أحد بيشء«. وقال سفيان بن عيينه: »كان منصور يف الديوان، فكان 

إذا دارت نوبته لبس ثيابه فحرس يف الرباط«. 

يون�س بن عبيد بن دينار

أنس  عن  وروى  الصحابة،  من  عدًدا  أدرك  التابعني،  صغار  من 
واحلسن، وكبار التابعني، وروى عنه خلق كثري، وهو أحد املوايل لبني 

عبد، وهو حجة ثبت إمام صالح. 

ثم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عيل  والصالة  باحلمد  يستفتحه  حديًثا  بدأ  إذا  كان 
يقول: »أستغفر اهلل ثالًثا«.

عن يونس بن عبيد قال: »ال جتد من الرب شيًئا واحًدا يتبعه الرب كله 
غري اللسان، فإنك جتد الرجل يكثر الصيام، و يفطر عىل احلرام، ويقوم 
الليل، ويشهد الزور بالنهار، ولكن ال جتده ال يتكلم إال بحق فيخالف 

ذلك عمله أبًدا«. 

وقال محاد بن زيد سمعت يونس يقول: »توشك عينك أن ترى ما 
مل تر، وأذنك أن تسمع ما مل تسمع، ثم ال خترج من طبقة إال دخلت فيام 
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هو أشد منها، حتى يكون آخر ذلك اجلواز عىل الرصاط«.

وقال غسان بن املفضل: حدثني بعض أصحابنا قال: جاء رجل 
إىل يونس بن عبيد، فشكا إليه ضيًقا من حاله ومعاشه، واغتامًما بذلك. 
فقال: أيرسك برصك بامئة ألف؟ قال: ال. قال: فبسمعك؟. قال:ال. قال: 
َرُه نعم اهلل  فبلسانك؟ قال: ال. قال: فبعقلك؟ قال: ال. يِف ِخاَلٍل. َوَذكَّ

عليه، ثم قال يونس: » َأَرى َلَك ِمِئنَي ُأُلوًفا وأنت تشكو احلاجة«.
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 الباب الخامس
قبسات من سير التابعيات
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 الباب الخامس
قبسات من سير التابعيات

حف�ضة بنت �ضريين

)العاملة امُلحدثة(

كان ِذْكُر املوت ال يفارقها، فهى تعلم أن الدنيا أيام معدودة، فإذا 
ذهب يوم فقد ذهب بعضها؛ لذا كانت تتوقع املوت ىف كل حلظة، حتى 
رِوى أهنا كانت حتتفظ بكفن دائم هلا هو جزء من مالبسها فإذا حجت 
وأحرمت لبسته، وإذا جاءت األيام العرشة األخرية من رمضان لبسْته 

تقيم فيه.

ثة الزاهدة، التي أمضت شباهبا ىف  إهنا َحْفَصة بنت سريين، املحدِّ
أنفسكم  من  خذوا  الشباب!  معرش  »يا  تقول:  وكانت  وتقوى،  عبادة 

وأنتم شباب، فإنى رأيت العمل ىف الشباب«.

اثنتا عرشة سنة،  الكريم، وتدبرْت معانيه وعمرها  القرآن  قرأِت 
القرآن  من  يشء  عليه  استشَكل  إذا  سريين«  بن  »حممد  أخوها  وكان 

الكريم قال: اذهبوا إىل حفصة، واسألوها كيف تقرأ؟!.

واشتهرت حفصة بالزهد، والصرب اجلميل عىل طاعة اهللَّ وعبادته، 
فيه،  تصىل  مسجدها  تدخل  القيام،  طويلة  الصيام،  كثرية  وكانت 
وتتعبد بقراءة القرآن، وال خترج من بيتها إال حلاجة أو ملقابلة من يأتون 
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ليستفتوهنا، ويتعلمون منها.

إخوة  ستة  هلا  وكان  علم،  بيت  ىف  نشأت  جليلة،  حمدثِّة  وكانت 
غريها، كلهم يقرءون القرآن، ويشتغلون باحلديث.

وكانت حفصة حتب العلم، وتبذل ىف سبيله كل غاٍل ونفيس؛ ألهنا 
بتعاليم  ُعِرفْت حفصة بشدة متسكها  العلامء ورثة األنبياء، كام  َتْعَلم أن 

اإلسالم احلقة، وطاعتها هللَّ ولرسوله.

وهلا باع كبري ىف رواية احلديث النبوي، فقد َرَوْت عن أخيها حييى 
وعن غريه، وروى عنها الكثري.

وُتُوفيت حفصة - رىض اهللَّ عنها - ىف العام الثانى والتسعني من 
اهلجرة، وقيل: احلادى بعد املائة، وقد بلغت من العمر سبعني عاًما.

عمرة بنت عبد الرحمن

)الفقيهة احلجة(

هي عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة بن عدس األنصارية 
النجارية، املدنية، من تربية عائشة - ريض اهلل عنها - وتلميذهتا. قيل إن 

ألبيها صحبة. 

الكبري أسعد  النقيب  الصحابة، وهو أخو  جدها سعد من قدماء 
بن زرارة. 

قال ابن أيب مريم عن ابن معني: ثقة حجة. وقال ابن حبان: كانت 
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ُنِقَل عن شعبة، عن حممد بن عبد  من أعلم الناس بحديث عائشة. كام 
بحديث  أعلم  أحد  بقي  »ما  العزيز:  عبد  بن  عمر  يل  قال  قال:  الرمحن 

عائشة منها، يعني عمرة«. قال: وكان عمر يسأهلا. 

العلم  كثرية  حجة،  فقيهة،  عاملة،  كانت  الذهبي:  اإلمام  وقال 
وحديثها كثري يف دواوين اإلسالم. واختلفوا يف وفاهتا، فقيل: سنة )98( 

هـ. وقيل سنة )106( هـ.

اأم الدرداء

)كبرية بعلمها(

أم  الدمشقية،  األوصابية  جهيمة،  وقيل  هجيمة  الفقيهة،  العاملة 
الدرداء الصغرى العاملة الكبرية.

تابعية جليلة عرضت القرآن وهي صغرية عىل أيب الدرداء، وطال 
عمرها، واشتهرت بالعلم والعمل والزهد.

ابن  وكعب  الفاريس،  سلامن  وعن  زوجها،  عن  مًجا  علاًم  روت 
عاصم األشعري، وعائشة، وأيب هريرة، وغريهم.

عن عون بن عبد اهلل قال: »كنا نأيت أم الدرداء فنذكر اهلل عندها«.

فإذا  الدرداء،  أم  مع  يتعبدن  النساء  »كن  ميرسة:  بن  يونس  وقال 
ضعفن عن القيام تعلقن باحلبال!«.

بن مروان  اهلل  يقرؤون عليها ويتفقهون، وكان عبد  الرجال  كان 
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جيلس يف حلقتها وهو خليفة.

وقال عثامن بن حيان: سمعت أم الدرداء تقول: إن أحدهم يقول: 
»اللهم ارزقني وقد علم أن اهلل ال يمطر ذهًبا وال دراهم، وإنام يرزق اهلل 
بعضهم من بعض؛ فمن أعطي شيًئا فليقبل، فإن كان غنيًّا فليضعه يف 

ذي احلاجة، وإن كان فقرًيا فليستعن به«.

عائ�ضة بنت طلحة - ر�ضي اهلل عنها -

)ابنة طلحة اخلري( تابعية جليلة، سليلة بيت كبري القدر يف عرص 
النبوة، نشأت يف أحضان النبوة برعاية عائشة بنت الصديق - ريض اهلل 
عنها - فكانت ُيرضب هبا املثل يف العلم واألدب والكرم. أبوها طلحة 

بن عبد اهلل التميمي القريش. 

أحد العرشة املبرشين باجلنة، لقبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص )بطلحة اخلري( وأمها: 
أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق تابعية جليلة تزوجت عائشة ابن خاهلا 
وعبد  عمران  له  ولدت  الصديق،  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد 
الرمحن وأبا بكر وطلحة ونفيسة وكان ابنها طلحة بن عبد اهلل من أجواد 

قريش. 

املؤمنني  أم  عائشة  بخالتها  الناس  أشبه  طلحة  بنت  عائشة  كانت 
وأحبهم إليها، وأطبعهم عىل علمها وأدهبا، فقد تتلمذت عليها وروت 

عنها احلديث النبوي الرشيف، وحديثها خمرج يف الصحاح. 

وروى عنها احلديث ثلة من أكابر التابعني، وجلة العلامء منهم ابنها 
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طلحة بن عبد اهلل، وابن أخيها طلحة بن حييى، ومعاوية بن اسحاق، 
واملنهال بن عمرو، وعطاء ابن أيب رباح، وعمر بن سعيد وغريهم. 

ممن  والكرباء  العلامء  عليها  أثنى  وقدرها،  وعلمها  ولصدقها 
بحديثها  وحيتج  يوثقها  معني  بن  حييى  فهذا  احلديث،  رواية  يعرفون 
فيقول: »الثقات من النساء عائشة بنت طلحة ثقة حجة«. وأثنى عليها 
تابعية  مدنية  طلحة  بنت  »عائشة  العجيل:  وقال  الدمشقي،  زرعة  أبو 

ثقة«. وغريهم من العلامء. 

الصديق  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد  زوجها  تويف  وملا 
تزوجها أمري العراق مصعب بن الزبري، وبعد مصعب تزوجها عمر بن 
عبيد اهلل بن معمر التيمي، وأقامت معه ثامين سنني، حيث مات سنة )82 
هـ( ومنذ أن تأيمت، كانت تقيم بمكة سنة، وباملدينة سنة وخترج إىل مال 

هلا بالطائف تدير أمورها بنفسها. 

ظلت عائشة بنت طلحة من أندر نساء عرصها حيث اجلامل واهليئة 
واألدب، والعفة والعلم، إىل أن توفيت سنة )101هـ(. 

رحم اهلل عائشة بنت طلحة، وتغمدها برمحته.
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 الباب السادس
قصص الخالدين من الصحابة 

 والتابعين )رجااًل ونساًء(
- رضوان اهلل عليهم أجمعين -
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أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

 الباب السادس
 قصص الخالدين من الصحابة والتابعين 

 )رجااًل ونساًء( 
- رضوان اهلل عليهم أجمعين -

ق�ضة �ضعد بن معاذ -ر�ضي اهلل عنه- 

محلت املالئكة جنازته، واهتز له عرش الرمحن

ملا مات سعد بن معاذ وكان رجاًل جسياًم جزالً - ذا رأي وعقل 
- جعل املنافقون وهم يمشون خلف رسيره يقولون: مل نر كاليوم رجاًل 

أخف. قالوا: أتدرون ملا ذلك؟ حلكمه يف بني قريظة.

فذكر للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »اهتز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ«. 
وقال: »والذي نفيس بيده لقد كانت املالئكة حتمل رسيره«. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اهتز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ«. وقال: »لقد نزل ملوت سعد 

بن معاذ سبعون ألف ملك .. ما وطئوا األرض قبلها«. 

وقبض إنسان من تراب قرب سعد قبضة، فذهب هبا، ثم نظر إليها 
بعد ذلك فإذا هي مسك.

حسنه  من  يتعجبون  فجعلوا  حرير،  بثوب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وأيت 
ولينه.

فقال: ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أفضل - أو خري - من هذا. 
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ق�ضة الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص مع اأبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه-

ُكْم َتْزُعُموَن َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة  األْعَرِج َقاَل َسِمْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة َيُقوُل: إِنَّ
ُيْكثُِر احْلَِديَث َعْن َرُسوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َواهللَُّ امْلَْوِعُد ُكنُْت َرُجاًل ِمْسِكينًا َأْخُدُم 
ْفُق  الصَّ َيْشَغُلُهْم  امْلَُهاِجُروَن  َوَكاَن  َبْطنِي،  ِمْلِء  َعىَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِّ  َرُسوَل 

ْم. بِاألْسَواِق، َوَكاَنْت األْنَصاُر َيْشَغُلُهْم اْلِقَياُم َعىَل َأْمَواهِلِ

َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َيْبُسْط َثْوَبُه َفَلْن َينَْسى َشْيًئا َسِمَعُه ِمنِّي؛ 
َسِمْعُتُه  َشْيًئا  َنِسيُت  َفاَم  إيَِلَّ  َضَمْمُتُه  ُثمَّ  َحِديَثُه  َقىَض  َحتَّى  َثْويِب  َفَبَسْطُت 

ِمنُْه« رواه مسلم.
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 ق�ضة اإ�ضالم اأبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه- 
ودعاء الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص له باملحبة

ي  َثنِي أبو هريرة قال: »ُكنُْت َأْدُعو ُأمِّ مْحَِن َحدَّ عن َيِزيَد ْبِن َعْبِد الرَّ
اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل  يِف  َفَأْسَمَعْتنِي  َيْوًما  َفَدَعْوهُتَا  َكٌة،  ُمرْشِ َوِهَي  اإلسالم  إىَِل 
َيا َرُسوَل اهللَِّ إيِنِّ ُكنُْت  ُقْلُت:  َأْبِكي  َوَأَنا  َفَأَتْيُت َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأْكَرُه.  َما 
ي إىَِل اإلْسالِم َفَتْأَبى َعيَلَّ َفَدَعْوهُتَا اْلَيْوَم َفَأْسَمَعْتنِي فِيَك َما َأْكَرُه  َأْدُعو ُأمِّ
َفاْدُع اهللََّ َأْن هَيِْدَي ُأمَّ َأيِب ُهَرْيَرَة. َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَُّهمَّ اْهِد ُأمَّ َأيِب 

ا بَِدْعَوِة َنبِيِّ اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ُهَرْيَرَة«؛ َفَخَرْجُت ُمْسَتْبرِشً

ي َخْشَف  ُأمِّ َفإَِذا ُهَو جُمَاٌف َفَسِمَعْت  اْلَباِب  ُت إىَِل  َفَلامَّ ِجْئُت َفرِصْ
َقاَل:  امْلَاِء.  َخْضَخَضَة  َوَسِمْعُت  ُهَرْيَرَة.  َأَبا  َيا  َمَكاَنَك  َفَقاَلْت:  َقَدَميَّ 
َفاْغَتَسَلْت َوَلبَِسْت ِدْرَعَها َوَعِجَلْت َعْن مِخَاِرَها َفَفَتَحْت اْلَباَب ُثمَّ َقاَلْت: 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. َقاَل:  َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِل اهلل َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ
َيا  ُقْلُت  َقاَل:  اْلَفَرِح.  ِمْن  َأْبِكي  َوَأَنا  َفَأَتْيُتُه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِّ  َرُسوِل  إىَِل  َفَرَجْعُت 
َرُسوَل اهللَِّ َأْبرِشْ َقْد اْسَتَجاَب اهللَُّ َدْعَوَتَك َوَهَدى ُأمَّ َأيِب ُهَرْيَرَة، َفَحِمَد اهللََّ 

ا. َوَأْثنَى َعَلْيِه َوَقاَل َخرْيً

ِعَباِدِه  إىَِل  ي  َوُأمِّ َأَنا  بَِّبنِي  حُيَ َأْن  اهللََّ  اْدُع  اهللَِّ  َرُسوَل  َيا  ُقْلُت  َقاَل: 
بَِّبُهْم إَِلْينَا.  امْلُْؤِمننَِي، َوحُيَ

َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَُّهمَّ َحبِّْب ُعَبْيَدَك َهَذا َيْعنِي َأَبا ُهَرْيَرَة 
ُه إىَِل ِعَباِدَك امْلُْؤِمننَِي، َوَحبِّْب إَِلْيِهْم امْلُْؤِمننَِي«. َوُأمَّ

َفاَم ُخِلَق ُمْؤِمٌن َيْسَمُع يب َواَل َيَرايِن؛ إاِل َأَحبَّنِي« رواه مسلم.
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 بكاء فاطمة -ر�ضي اهلل عنها- 
عندما اجتمع املالأ من قري�س على قتل ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

عن سعيد بن جبري عن ابن عباس - ريض اهلل عنهام - : أن املأل من 
قريش اجتمعوا يف احلجر، فتعاقدوا بالالت والعزى ومناة الثالثة األخرى 
ونائلة وإساف: لو قد رأينا حممًدا، لقمنا إليه قيام رجل واحد، فلم نفارقه 
ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عىل  دخلت  حتى  تبكي  فاطمة   ابنته  فأقبلت  نقتله،   حتى 
قاموا  لو قد رأوك،  تعاقدوا عليك،  قد  املأل من قومك  فقالت: هؤالء 

إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إال عرف نصيبه من دمك. 

قال: »ابنيه، إئتني بوضوء«. فتوضأ، ثم دخل املسجد، فلام رأوه، 
أذقاهنم يف صدورهم،  قالوا: ها هو ذا، فخفضوا أبصارهم، وسقطت 
فلم يرفعوا إليه برًصا، ومل يقم إليه منهم رجل، فأقبل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى 
قام عىل رؤوسهم، فأخذ قبضة من تراب، وقال: »شاهت)1( الوجوه«، 
ثم حصبهم)2(، فام أصاب رجال منهم  من ذلك احلىص حصاة إال قتل 

يوم بدر«)3(. 

)1(  شاهت: شاهت الوجوه. أي: قبحت. شاه وجهه يشوه شوًها. وشوهه اهلل فهو مشوه.

)2(  حصبهم: واحلصب: رميك باحلصباء واحلصباء، واحلصباء: احلىص، واحدته حصبة.

)3(  أخرجه ابن حبان يف صحيحه، حديث رقم: )6388(، وأخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد، 
وقال: رواه أمحد بإسنادين ورجال أحدمها رجال الصحيح.
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  بكاء اأم ذر - ر�ضي اهلل عنها- 
عند وفاة اأبي ذر -ر�ضي اهلل عنه-

الوفاة،  ذر  أبا  حرضت  ملا  قالت:   - عنها  اهلل  ريض   - ذر  أم  عن 
بكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: ما يل ال أبكي وأنت متوت بفالة من 
األرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنًا، قال: فال تبكي وأبرشي، فإين 
أنا فيهم: »يموتن رجل منكم بفالة  لنفر  سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول 
من األرض، يشهده عصابة من املؤمنني«، وليس من أولئك النفر أحد 
كذبت  ما  واهلل  بفالة،  أموت  الذي  وأنا  مجاعة،  قرية  يف  هلك  وقد  إال 
وال كذبت، فأبرصي الطريق، قالت: وإين وقد ذهب احلاجُّ وانقطعت 

الطرق، قال: اذهبي فتبرصي.

إليه، فأمرضه،  فأتبرص، ثم أرجع  قالت: فكنت أجيء إىل كثيب 
فأقبلوا حتى  َخُم،  الرَّ كأهنم  برجال عىل رحاهلم  أنا  إذا  أنا كذلك  فبينام 
املسلمني  من  امرؤ  هلم:  قلت  اهلل؟  أمة  يا  لك  ما  وقالوا:   ، عيلَّ وقفوا 

يموت، تكفنونه؟

قالوا: من هو؟ فقلت: أبو ذر، قالوا: صاحب رسول اهلل؟ قلت: 
نعم.

عليه،  فدخلوا  إليه،  وأرسعوا  وأمهاهتم،  بآبائهم  فدفنوه  قالت: 
فيهم:  أنا  لنفر  يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سمعت  إين  وقال:  هبم،  فرحب 
املؤمنني«،  من  عصابة  يشهده  األرض،  من  بفالة  منكم  رجل  »يموتن 
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وليس من أولئك النفر أحد إال هلك يف قرية ومجاعة، وأنا الذي أموت 
بفالة، أنتم تسمعون إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنًا يل أو المرأيت، 
مل أكفن إال يف ثوب يل أو هلا، أنتم تسمعون إين أشهدكم أن ال يكفنني 
رجل منكم كان أمرًيا أو عريًفا أو بريًدا أو نقيًبا، فليس أحد من القوم 
إال فارق بعض ذلك إال فتى من األنصار، فقال: يا عم، أنا أكفنك، مل 
أصب مما ذكرت شيًئا، أكفنك يف ردائي هذا ويف ثوبني يف عيبتي من غزل 
أمي حاكتها يل، فكفنه األنصاري، يف النفر الذين شهدوه، منهم حجر 

. )1( بن األدبر، ومالك بن األشرت يف نفر كلهم يامٍنٍٍ

 

برقم:  برقم: )21084(، واحلاكم  برقم: )6556(، وأخرجه أمحد،  بن حبان،  أخرجه    )1(
)5521(. وصححه.
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ق�ضة اإ�ضالم ال�ضحابي اجلليل عبد اهلل بن �ضالم

عن عبد اهلل بن سالم، قال: قال: ملا قدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، انجفل 
الناس عليه، وكنت فيمن انجفل، فلام رأيته، عرفت أن وجهه ليس بوجه 
السالم،  أفشوا  الناس،  أهيا  »يا  يقول:  سمعته  يشء  أول  فكان  كذاب، 
وأطعموا الطعام، وصلوا األرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا 

اجلنة بسالم« )1(. 

أتى عبد اهلل بن سالم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مقدمه إىل املدينة، فقال: إين 
سائلك عن ثالث ال يعلمها إال نبي، ما أول أرشاط الساعة؟ وما أول 
ما يأكل أهل اجلنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ فقال: »أخربين هبن 
جربيل آنًفا« قال: ذاك عدو اليهود من املالئكة. قال: »أما أول أرشاط 
الساعة فنار خترج من املرشق، فتحرش الناس إىل املغرب، وأما أول ما 
يأكله أهل اجلنة، فزيادة كبد حوت، وأما الشبه، فإذا سبق ماء الرجل، 
إليها« قال: أشهد أنك رسول  املرأة نزع  الولد. وإذا سبق ماء  إليه  نزع 
اهلل وقال: يا رسول اهلل، إن اليهود قوم هبت، وإهنم إن يعلموا بإسالمي 

هبتوين، فأرسل إليهم، فسلهم عني.

قاال: حربنا،  فيكم؟«  ابن سالم  فقال: »أي رجل  إليهم.  فأرسل 
وابن حربنا وعاملنا وابن عاملنا، قال: »أرأيتم إن أسلم، تسلمون؟« قالوا: 

أعاذه اهلل من ذلك.

)1(  رواه أمحد )451/5(، وصححه احلاكم )13/3(. 
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حممًدا  وأن  اهلل،  إال  إله  ال  أن  أشهد  فقال:  اهلل،  عبد  فخرج  قال: 
يا  فقال:  جاهلنا.  وابن  وجاهلنا  رشنا؛  وابن  رشنا  فقالوا:  اهلل.  رسول 

رسول اهلل، أمل أخربك أهنم قوم هبت« )1(.

 

)1(  رواه البخاري )261/6(. 
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ق�ضة اإ�ضالم حاب�س بن دغنة )1(-ر�ضي اهلل عنه-  

عن عدي بن حاتم قال: كان يل عسيف - األجري - يقال له حابس 
بن دغنة، فبينا أنا ذات يوم بفنائي إذا أنا به مروع الفؤاد، فقال: دونك 
شعب  من  بشيخ  إذا  بالوادي  أنا  بينا  قال  هاجك؟  ما  فقلت:  إبلك، 
جبل جتاهي كأن رأسه رمحة - طائر كبري احلجم - فانحدر عام نزل عنه 
العقاب، وهو مرتسل غري منزعج حتى استقرت قدماه يف احلضيض، 

وأنا أعظم ما أرى فقال: 
ي���ا ح��اب��س ب���ن دغ��ن��ة ي���ا ح��اب��س

ال��وس��اوس بقلبك  ت��ع��رض��ن  ال 
ه���ذا س��ن��ا ال���ن���ور ب��ك��ف ال��ق��اب��س

ت��وال��س وال  احل���ق  إىل  ف��اج��ن��ح 
قال: ثم غاب فروحت إبىل، ورسحتها إىل غري ذلك الوادي، ثم 
اضطجعت، فإذا راكب قد ركضنى، فاستيقظت، فإذا هو صاحبي وهو 

يقول: 
ترشد أق���ول  م��ا  اس��م��ع  ح��اب��س  ي��ا 

كمتهدي ح��ائ��ر  ض��ل��ول  ل��ي��س 
األق��ص��د ال��ط��ري��ق  هن��ج  ت��رك��ن  ال 

ق���د ن��س��خ ال���دي���ن ب���دي���ن أمح��د

، ثم أفقت بعد زمن... ثم قال: يا عدي قد  قال: فأغمى واهلل عيلَّ
امتحن اهلل قلبي لإلسالم، ففارقني فكان آخر عهدي به. 

)1(  اإلصابة يف متييز الصحابة.
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ق�ضة اإ�ضالم احلجاج بن عالط ال�ضلمي )1( -ر�ضي اهلل عنه-  

عالط  بن  احلجاج  إسالم  سبب  كان  قال:  األسقع  بن  واثلة  عن 
أنه خرج يف ركب من قومه إىل مكة فلام جن عليه الليل استوحش، فقام 

حيرس أصحابه ويقول: 
صحبي وأع���ي���ذ  ن��ف��ي  أع���ي���ذ 

ح��ت��ى أع�����ود س���امًل���ا ورك��ب��ي

ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   چ  يقول:  قائاًل  فسمع 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  چ ]الرمحن: 33[ اآلية، فلام قدم مكة أخرب 
أنزل عليه، قال:  أنه  أبا كالب إن هذا يزعم  يا  له:  بذلك قريًشا فقالوا 
فسأل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقيل له: هو باملدينة. قال: فأسلم احلجاج وحسن 

إسالمه. 

 

)1(  اإلصابة يف متييز الصحابة.
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ق�ضة اإ�ضالم ذباب بن احلارث املذحجي -ر�ضي اهلل عنه-

عن عبد الرمحن بن  أيب سربة قال: كان لسعد العشرية صنم يقال له 
فراَّص، يعظمونه، وكان سادنه رجاًل منهم، يقال له ابن وقشة.

قال عبد الرمحن: فحدثني ذباب بن احلارث، قال: كان البن وقشة 
رئيس من اجلن خيربه بام يكون، فأتاه ذات يوم، فأخربه بيشء، فنظر إيلَّ 
فقال: يا ذباب، يا ذباب، اسمع العجب العجاب، ُبِعَث حممد بالكتاب، 
يدعو بمكة فال جياب، قال: فقلت له: ما هذا؟ قال: ال أدري، كذا قيل 
يل، فلم يكن إال قلياًل حتى سمعنا بمخرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلمت، 
وقال  فأسلمت.  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أتيت  ثم  فكرسته،  الصنم  إىل  وُثرت 

ذباب يف ذلك. 
ب��اهل��دى ج���اء  إذ  اهلل  رس���ول  تبعت 

وخ��ل��ف��ت ق���راًص���ا ب����دار ه���وان
دي��ن��ه أظ���ه���ر  اهلل  رأي�����ت  ومل����ا 

دع���اين ح���ن  اهلل  رس����ول  أج��ب��ت 
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ق�ضة اإ�ضالم عمرو بن العا�س -ر�ضي اهلل عنه-

عن حبيب الثقفي قال: حدثني عمرو بن العاص من فيه فقال: ملا 
انرصفنا مع األحزاب عن اخلندق مجعت رجاالً من قريش كانوا يرون 
رأيي، ويسمعون مني، فقلت هلم: تعلمون واهلل أين أرى أمر حممد يعلو 
األمور علًوا منكًرا، وإين قد رأيت أمًرا فام ترون فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ 
قال: رأيت أن تلحقوا بالنجايش فتكونوا عنده، فإن ظهر حممد عىل قومنا 
كنا عند النجايش فإنا أن نكون حتت يديه أحب إلينا من أن نكون حتت 
إال  منهم  يأتينا  فلن  عرفوا،  قد  من  فنحن  قومنا  ظهر  وإن  حممد،  يدى 
خري، قالوا: إن هذا لرأي، قلت: فامجعوا لنا ما هنديه له، وكان أحب ما 
هُيدى إليه من أرضنا األُدم - اجللود املدبوغة - ، فجمعنا له أدًما كثرًيا، 
أمية  بن  عمرو  جاءه،  إذا  لعنده  إنا  فواهلل  عليه،  قدمنا  حتى  خرجنا  ثم 
الضمري، وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد بعثه إليه يف شأن جعفر وأصحابه، 
قال: فدخل عليه، ثم خرج من عنده، قال: فقلت ألصحايب: هذا عمرو 
فأعطانيه،  إياه  وسألته  النجايش  عىل  دخلت  قد  لو  الضمري،  أمية  بن 
فرضبت عنقه. فإذا فعلت ذلك رأت قريش أين قد أجزأت عنها حني 

قتلت رسول رسول اهلل.

مرحًبا  فقال:  أصنع،  كنت  كام  له  فسجدت  عليه  فدخلت  قال: 
بصديقي، أهديت إيلَّ من بالدك شيًئا؟ قال: قلت: نعم أهيا امللك، قد 
أهديت إليك أدًما كثرًيا، قال: ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه، ثم قلت 
له: أهيا امللك إين قد رأيت رجاًل خرج من عندك، وهو رسول رجل عدو 
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لنا، فأعطينه ألقتله، فإنه قد أصاب من أرشافنا وخيارنا، قال: فغضب، 
يل  انشقت  فلو  كرسه،  قد  أنه  ظننت  رضبة  أنفه  هبا  فرضب  يده  مد  ثم 
األرض لدخلت فيها فرًقا منه، ثم قلت له: أهيا امللك، واهلل لو ظننت 
أنك تكره هذا ما سألتكه، قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه 
الناموس األكرب الذي كان يأيت موسى لتقتله؟! قال: قلت: أهيا امللك، 
احلق،  لعىل  واهلل  فإنه  واتبعه،  أطعني  عمرو:  يا  وحيك  قال:  أكذلك؟ 
وليظهرن عىل من خلفه كام ظهر موسى عىل من عىل فرعون وجنوده. 
فبايعته  يده  فبسط  نعم،  قال:  اإلسالم؟  عىل  له  أفتبايعني  قلت:  قال: 
عىل اإلسالم، ثم خرجت إىل أصحايب، وقد حال رأيي عام كان عليه، 

وكتمت أصحايب إسالمي.

بن  خالد  فلقيت  ألسلم،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  عامًدا  خرجت  ثم 
الوليد، وذلك قبيل الفتح، وهو مقبل من مكة، فقلت: أين أبا سليامن؟ 
قال: واهلل لقد استقام املنسم - مثل يرضب لألمر الواضح - وإن الرجل 
إال  جئت  ما  واهلل  قلت:  قال:  متى؟  حتى  فأسلم،  واهلل  أذهب  لنبي، 
ألسلم، قال: فقدمنا املدينة عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فتقدم خالد بن الوليد 
فأسلم، وبايع، ثم دنوت فقلت: يا رسول اهلل، إين أبايعك عىل أن يغفر 
يل ما تقدم من ذنبي، وال أذكر ما تأخر؟ قال: فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا 
كان  ما  جتب  اهلجرة  وإن  قبله،  كان  ما  جيبُّ  اإلسالم  فإن  بايع  عمرو، 

قبلها«. قال: فبايعته، ثم انرصفت )1(. 

)1(  امحد )198/4(، والطرباين كام يف املجمع )351/9(، والبيهقي يف الكربى )123/9(. 
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 الباب السابع
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يسأل والصحابي - 

رضي اهلل عنه - يجيب
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 الباب السابع 
 الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يسأل 

والصحابي -رضي اهلل عنه- يجيب )1(

]1[ الوتر يف ال�ضالة

السؤال: متى الوتر؟ 

 اجلواب: روى أبو داود عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه- أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال أليب بكر: »متى الوتر؟«.

قال: أوتر من أول الليل.

وقال لعمر: »متى الوتر؟«.

قال: أوتر آخر الليل.

فقال أليب بكر: »أخذ هذا باحلزم«.

وقال لعمر: »أخذ هذا بالقوة«.

احلزم: احليطة واحلذر. 

بالقوة: قوة العزيمة عىل قيام الليل.

أيب  فأثنى عىل  الوتر وفضله ووقته،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص حكم  بنيَّ  الفائدة: 

)1(  من كتاب: الرسول يسأل والصحايب )ريض اهلل عنه( جييب - سلامن نصيف الدحدوح - 
دار البشائر اإلسالمية - ط اخلامسة 1426هـ. )بترصف يسري(.
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بكر  أبو  أخذ  حيث  قصدمها  ووجه   ،  - عنهام  اهلل  ريض   - وعمر  بكر 
باحلذر واحليطة خوًفا من فواته بالنوم، وأخذ عمر بقوة العزيمة عىل قيام 

الليل. 

]2[ احلث على الإنفاق

السؤال: ما هذا يا بالل؟

اجلواب: روى البزار والطرباين عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه- 
يا  هذا  »ما  فقال:  متر،  من  ُصرَبٌ  بالل وعنده  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل  قال: دخل 

بالل؟«. 

قال: ادخرته لك يا رسول اهلل. 

قال: »أما ختشى أن يكون لك دخان يف نار جهنم، أنفق يا بالل، 
وال ختش من ذي العرش إقالال«. 

ُصرَب: وهي الطعام املجتمع كالكومة. 

إقالال: قلة وضيق الرزق. 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل اإلنفاق يف سبيل اهلل، فيقول لبالل:  الفائدة: حيث 
فيبقى  اهلل،  طاعة  يف  تنفقها  وال  متوت  ولربام  اإلنفاق،  يف  بالل  يا  جد 
عذاًبا  عليك  ويمر  بك  حييط  جهنم  نار  يف  دخان  وهلا  عنها.  اهلل  سؤال 

وجزاء عدم إنفاقها.

ويقول له أيًضا - صلوات اهلل وسالمه عليه - مطمئنًا: ال ختف من 



213

أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

املوىل - عز وجل - قلة وضيق الرزق، فهو املعطي الوهاب ذو اجلالل 
واإلكرام. 

]3[ اأحب الأعمال اإىل اهلل

السؤال: من أصبح منكم اليوم صائاًم؟ 

ابن خزيمة عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه- قال:  اجلواب: روى 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من أصبح منكم اليوم صائاًم؟«.

فقال أبو بكر -ريض اهلل عنه-: أنا.

فقال: »من أطعم منكم اليوم مسكينًا؟«.

فقال أبو بكر: أنا.

قال: »من تبع منكم اليوم جنازة؟«.

قال أبو بكر: أنا.

فقال: »من عاد منكم اليوم مريًضا؟«.

قال أبو بكر: أنا.

فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما اجتمعت هذه اخلصال قط يف رجل إال 
دخل اجلنة«.

عاد: زار مريًضا.

من  تدخل  التي  الصاحلة  األعامل  بعض  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بني  الفائدة: 
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النفل، وإطعام  ، ومنها صيام  اهلل - عز وجل -  برضوان  اجلنة  عملها 
الطعام، وإتباع اجلنازة، وزيارة املريض. 

]4[ اأنواع ال�ضهداء

السؤال: ما تعدون الشهداء فيكم؟

قال  قال:  عنه-  اهلل  -ريض  هريرة  أيب  عن  مسلم  روى  اجلواب: 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما تعدون الشهداء فيكم؟«.

قالوا: يا رسول اهلل من قتل يف سبيل اهلل فهو شهيد.

قال: »إن شهداء أمتي إًذا لقليل!«. 

قالوا: فمن يا رسول اهلل؟

اهلل  سبيل  يف  مات  ومن  شهيد،  فهو  اهلل  سبيل  يف  قتل  »من  قال: 
فهو شهيد، ومن مات يف الطاعون فهو شهيد، ومن مات يف البطن فهو 

شهيد«.

قال ابن مقسم: أشهد عىل أبيك، يعني أبا صالح أنه قال: »والغريق 
شهيد«.

الفائدة: بني النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنواع الشهداء يف اإلسالم وهم؛ من جاهد 
الوغى جيالد ويضارب ويساهم ويرمي، ومن  األعداء وقتل يف حومة 

وجد مع اجليش يف ميدان احلرب، ولكن تويف بال قتال ونزال. 
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ومن مات يف مرض عام؛ كالطاعون.

ومن مات من بطنة؛ أي: من شدة اإلسهال.

ومن مات غرًقا.

ما  جزاء  وعال  جل  اهلل  من  سامية  ودرجات  عظياًم  ثواًبا  وهلؤالء 
نكبوا به فصربوا عىل حتمله هلل. 

]5[ عدم الغيبة

السؤال: أتدرون ما الغيبة؟

اجلواب: روى مسلم وأبو داود والرتمذي عن أيب هريرة -ريض 
اهلل عنه- أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أتدرون ما الغيبة؟«.

قالوا: اهلل ورسوله أعلم.

قال: »ذكرك أخاك بام يكره«.

قيل: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟

قال: »إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه فقد هبته«.

يرميه  ال  وأن  املسلم  أخاه  املسلم  يغتاب  ال  أن  الرب  من  الفائدة: 
بالبهتان وهو الباطل.

الفضل  أهل  حق  يف  الكبائر  من  هي  بل  حرام؛  والبهتان  فالغيبة 
الذين هم قدوة صاحلة للناس، فإن غيبتهم تزهد الناس يف األخذ عنهم. 
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]6[ بر الوالدين

السؤال: َأحيٌّ والداك؟

بن عمرو  اهلل  البخاري ومسلم وغريمها عن عبد  اجلواب: روى 
بن العاص - ريض اهلل عنهام - قال: جاء رجل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاستأذنه يف 

اجلهاد، فقال: »أحيٌّ والداك؟«.

قال: نعم.

قال: »فيهام فجاهد«.

تعاىل؛  اهلل  ثواب  يف  حمبة  وبرمها  الوالدين  إكرام  أن  فيه  الفائدة: 
يعادل ثواب اجلهاد يف سبيله.

الرسور  وإدخال  أوامرمها،  إىل  باالنقياد  الوالدين  إىل  فاإلحسان 
عليهام، واجب حيوز به املرء املسلم ثواب الذي حارب يف سبيل اهلل - 

عز وجل -. 

]7[ ح�ضن اخللق

؟ السؤال: أال أخربكم بأحبكم إيلَّ

اجلواب: روى أمحد وابن حبان عن عبد اهلل بن عمرو - ريض اهلل 
, وأقربكم  عنهام - أنه سمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »أال أخربكم بأحبكم إيلَّ

مني جملًسا يوم القيامة؟...« فأعادها مرتني أو ثالًثا.

قالوا: نعم يا رسول اهلل.
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قال: »أحسنكم خلًقا«.

الفائدة: يويص النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحسن اخللق، وحيث عليه؛ ألنه جيلب 
النعيم للمسلم، والعز املقيم، واألمن من الفزع، والنجاة من الشدائد، 
ويقرب من رضوان اهلل وإحسانه، ويكون به أحب الناس إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

وأقرهبم منه جملًسا يوم القيامة.

]8[ ف�ضائل الذكر

السؤال: ما أجلسكم؟

اجلواب: روى مسلم والرتمذي عن أيب سعيد -ريض اهلل عنه- 
قالوا:  أجلسكم؟  ما  فقال:  املسجد  يف  حلقة  عىل  معاوية  خرج  قال: 

جلسنا نذكر اهلل. 

قال: آهلل ما أجلسكم إالَّ ذاك؟

قالوا: واهلل ما أجلسنا إال ذاك.

أما إين مل أستحلفكم هتمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من  قال: 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأَقلَّ عنه حديًثا مني، وإن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرج عىل حلقة 

من أصحابه فقال: »ما أجلسكم؟«.

به  ومنَّ  لإلسالم  هدانا  ما  عىل  ونحمده  اهلل  نذكر  جلسنا  قالوا: 
علينا.

قال: »آهلل ما أجلسكم إال ذاك«.
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قالوا: واهلل ما أجلسنا إال ذاك.

قال: »أما إين مل أستحلفكم هتمة لكم، ولكنه أتاين جربيل فأخربين 
أن اهلل عز وجل يباهي بكم املالئكة«.

الفائدة: إن االجتامع عىل طاعة اهلل مرشوع؛ بل من أفضل القربات 
إىل اهلل تعاىل، ألنه موجب لثناء اهلل عليهم، ومفاخرته هبم عند املالئكة، 

وما أعالها شأًنا، وأعظمها قدًرا حيث كانت بني اهلل واملأل األعىل. 

]9[ من اأنواع الت�ضبيح

السؤال: بأي يشء حترك شفتيك يا أبا أمامة؟

اجلواب: روى اإلمام أمحد وغريه عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه- 
، فقال يل: »بأي يشء حترك شفتيك  ك شفتيَّ قال: رآين النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأنا أحرِّ

يا أبا أمامة؟«.

فقلت: أذكر اهلل يا رسول اهلل.

فقال: »أال أخربك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟«.

قلت: بىل يا رسول اهلل.

قال: »سبحان اهلل عدد ما خلق، سبحان اهلل ملء ما خلق، سبحان 
اهلل عدد ما يف األرض، سبحان اهلل ملء ما يف األرض والسامء، سبحان 
اهلل عدد ما أحىص كتابه، سبحان اهلل ملء ما أحىص كتابه، سبحان اهلل 
عدد كل يشء، سبحان اهلل ملء كل يشء، احلمد هلل عدد ما خلق، واحلمد 
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هلل ملء ما خلق، واحلمد هلل عدد ما يف األرض والسامء، واحلمد هلل ملء 
ما يف األرض والسامء، واحلمد هلل عدد ما أحىص كتابه، واحلمد هلل ملء 

ما أحىص كتابه، واحلمد هلل عدد كل يشء، واحلمد هلل ملء كل يشء«.

الفائدة: نوع من التسبيح ذكره النبي ملسو هيلع هللا ىلص لنتعلمه، ألن فيه الثواب 
الكثري، والفضل الكبري، واخلري الوفري؛ فاحفظوه، ورددوه، وال تنسوه.

]10[ يف ف�ضل الفقر والفقراء

السؤال: ما رأيك يف هذا؟

اجلواب: روى البخاري عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنه- قال: 
مر رجل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال لرجل جالس عنده: »ما رأيك يف هذا؟«.

أن  خطب  إن  حرٌي  واهلل  هذا  الناس،  أرشاف  من  رجل  فقال: 
ينكح، وإن شفع أن يشفع. 

فسكت النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم مرَّ رجل آخر، فقال له رسول اهلل: »ما رأيك 
يف هذا؟«.

فقال: يا رسول اهلل هذا رجل من فقراء املسلمني، هذا َحِرُي إن 
خطب أال ينكح، وإن شفع أال يشفع، وإن قال أال يسمع لقوله. 

فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »هذا خري من ملء األرض من مثل هذا«.

الفائدة: ليست قيمة اإلنسان بفقره أو بغناه، وإنام باإلخالص هلل يف 
العبادة؛ فالتقوى هي املقياس وهي امليزان، فقد أكد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن الفقري 
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هذا أقرب إىل اهلل وأفضل من ملء األرض من غري سواه من األغنياء 
املتكربين، وذلك النكسار قلبه، وحضوره مع ربه يف أكثر األوقات. 

]11[ اأعظم �ضورة يف القراآن

السؤال: أال أخربك بأفضل القرآن؟

اجلواب: روى ابن حبان واحلاكم عن أنس -ريض اهلل عنه- قال: 
كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مسري، فنزل ونزل رجل إىل جانبه، قال، فالتفت النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »أال أخربك بأفضل القرآن؟«.

قال: بىل. 

فتال:  چ پ  پ  پ  پچ ]الفاحتة: 1[.

الفائدة: يبني النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن أفضل القرآن سورة الفاحتة.
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 الباب الثامن
الصحابة وبر الوالدين
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 الباب الثامن
الصحابة وبر الوالدين )1(

خليل  فهذا   - السالم  عليهم   - األنبياء  وصية  هو  الوالدين  بر 
بالرفق  أباه  خياطب  احلنفاء  وإمام  األنبياء  أبو  إبراهيم  سيدنا  الرمحن 

واللطف واللني- مع كفره وعناده حني يناديه »يا أبت«.

حني دعاه لعبادة اهلل الواحد الديان، وترك الرشك والضالل.

وملا أعرض وأبى .. هدده بالرضب والطرد؛ فكان الرد اجلميل: 
چۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  چ ]مريم: 47[.

وأثنى اهلل عىل حييى بن زكريا - عليهام السالم - : چ ٿ  ٿ   
ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ ]مريم: 14[.

وهؤالء أحبوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص فنفذوا وصيته:

- اأبو هريرة -ر�صي اهلل عنه- :

السالم  فقال:  أمه  باب  بيته وقف عىل  أن خيرج من  أراد  إذا  كان 
ولدي  يا  السالم  وعليك  فتقول:  وبركاته،  اهلل  ورمحة  أماه  يا  عليكم 
ورمحة اهلل وبركاته، فيقول: رمحك اهلل كام ربيتني صغرًيا، فتقول: رمحك 

اهلل كام بررتني كبرًيا.

)1(  من موسوعة يا شباب هذا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - رشيف شحاته - دار التوزيع والنرش - ط 
األوىل 1432هـ. )بترصف(.
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- عبد اهلل بن م�صعود -ر�صي اهلل عنه- :

جاء  فلام  باملاء  ليجئ  فذهب  ماء،  الليايل  إحدى  يف  أمه  طلبت 
وجدها نائمة، فوقف باملاء عند رأسها حتى الصباح، فلم يوقظها خشية 

إزعاجها، ومل يذهب خشية أن تستيقظ فتطلب املاء فال جتده.

- ابن احل�صن التميمي:

املنزل،  يف  جحر  يف  دخلت  حتى  يدركها  فلم  عقرب،  بقتل  هيم 
فعلت  مل  له:  فقيل  فلدغته،  بأصابعه،  احلجر  وسد  خلفها  يده  فأدخل 

ذلك؟ قال: خفت أن خترج فتجئ إىل أمي فتلدغها.

- ابن عون املزين:

نادته أمه يوًما فأجاهبا وقد عال صوته صوهتا ليسمعها، فندم عىل 
ذلك وأعتق رقبتني.

ق�صة من الواقع:

هو  وبينام  األوروبية،  الدول  إلحدى  زيارة  يف  الدعاة  أحد  كان 
جالس يف حمطة القطار شاهد امرأًة مسنة شارفت عىل السبعني من العمر 

متسك تفاحة بيدها وحتاول أكلها بام بقي لدهيا من أسنان.

للعجوز  وأعطاها  وقطعها  التفاحة  وأخذ  بجانبها  الرجل  جلس 
وذلك ليسهل عليها أكلها، فإذا العجوز تنفجر باكية فسأهلا: ملاذا تبكني؟ 
قالت: منذ عرش سنوات مل يكلمني أحد ومل يزرين أوالدي، فلامذا فعلت 



225

أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

معي ما فعلت؟

قال: إنه الدين الذي اتبعه يأمرين بذلك ويأمرين بطاعة الوالدين 
وبرمها، وقال هلا: يف بلدي تعيش أمي معي يف منزيل وهي بمثل عمرك، 
وتعيش كامللكة فال نخرج إال بإذهنا وال نأكل قبل أن تأكل، ونعمل عىل 

خدمتها أنا وأبنائي، وهذا ما أمرنا به ديننا.

فسألته: وما دينك؟ قال: اإلسالم؛ فكان هو سبًبا يف إسالم هذه 
املرأة الكبرية يف السن!!

واأمري املوؤمنني -ر�صي اهلل عنه- معه حكاية:

جاء عن عمر أنه »كان رجاًل من سادات قومه وكان له ابنًا يسمى 
كالًبا. 

فأقام  عنه-،  اهلل  -ريض  عمر  خالفة  يف  املدينة  إىل  كالب  هاجر 
أفضل  األعامل  أي  فسأهلم:  الصحابة  بعض  يوم  ذات  لقي  ثم  مدة  هبا 
الغزو،  يريد  عمر  إىل  كالب  فذهب  »اجلهاد«..  فقالوا:  اإلسالم؟  يف 
فأرسله عمر -ريض اهلل عنه- إىل جيش مع بالد الفرس، فلام علم أبوه 
بذلك تعلق به وقال له: »ال تدع أباك وأمك الشيخني الضعيفني، ربياك 
صغرًيا، حتى إذا احتاجا إليك تركتهام؟« فقال: »أترككام ملا هو خري يل«.

ثم خرج غازًيا بعد أن أرىض أباه، فأبطأ يف الغزو وتأخر.. وكان 
فرخها  تدعو  محامة  وإذا  هلام  نخل  ظل  يف  ما  يوًما  جيلسان  وأمه  أبوه 
العجوز  فرأته  فبكى  الشيخ  فرآها  وجتيء،  وتروح  معه  وتلهو  الصغري 
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يبكي فبكت، ثم أصاب الشيخ ضعف يف برصه، فلام تأخر ولده كثرًيا 
ذهب إىل عمر -ريض اهلل عنه- ودخل عليه املسجد وقال: »واهلل يا ابن 
اخلطاب لئن مل ترد عيلَّ ولدي ألدعون عليك يف عرفات«.. فكتب عمر 
-ريض اهلل عنه- برد ولده إليه، فلام قدم ودخل عليه قال له عمر: ما بلغ 

برك بأبيك؟

قال كالب: »كنت ُأفضله وأكفيه أمره، وكنت إن أردت أن أحلب 
له لبنًا أجئ إىل أغزر ناقة يف إبله فأرحيها وأتركها حتى تستقر ثم أغسل 
أخالفها - أي رضوعها - حتى تربد ثم أحلب له فأسقيه«، فبعث عمر 
إىل أبيه فجاء الرجل فدخل عىل عمر -ريض اهلل عنه- وهو يتهاوى وقد 
ضعف برصه وانحنى ظهره وقال له عمر -ريض اهلل عنه-: »كيف أنت 
يا أبا كالب؟«. قال: »كام ترى يا أمري املؤمنني« فقال: »ما أحب األشياء 

إليك اليوم؟«.

قال: »ما أحب اليوم شيًئا، ما أفرح بخرب وال يسوءين رش« فقال 
عمر: »فال يشء آخر« قال: »بىل، أحب أن كالًبا ولدي عندي فأشمه 

شمة وأضمه ضمة قبل أن أموت«.

فبكى عمر -ريض اهلل عنه- وقال: »ستبلغ ما حتب إن شاء اهلل«. 
ثم أمر كالًبا أن خيرج وجيلب ألبيه ناقة كام كان يفعل ويبعث بلبنها إليه، 
فقام ففعل ذلك ثم جاء وناول اإلناء إىل عمر فأخذه -ريض اهلل عنه- 
وقال: »ارشب يا أبا كالب« فلام تناول اإلناء ليرشب وقربه من فمه قال: 
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»واهلل يا أمري املؤمنني إين ألشم رائحة يدي كالب« فبكى عمر -ريض 
اهلل عنه- وقال: »هذا كالب عندك وقد جئناك به« فوثب إىل ابنه وهو 
اهلل عنه- واحلارضون  يبكي، فجعل عمر -ريض  ويعانقه وهو  يضمه 
يبكون ثم قال عمر: »يا بني الزم أبويك فجاهد فيهام ما بقيا، ثم اعتِن 

بشأن نفسك بعدمها«.

 دعوة جادة:

شباب: جتديد العالقة، وتقبيل يد األب واألم من ِسامت الناجحني 
بالك بسامع كالمهم، والنزول لرأهيم، وخدمتهم حتى  املقبولني .. فام 

آخر نفس. 

فإىل متى تقاطعهم أو جتحدهم أو تتعبهم؟!

أترى دمعة األم التي تنزل حلزهنا عىل معصيتك هلا كم تساوي عند 
اهلل؟!! ال تعليق.
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 الباب التاسع
من هم الصحابة؟
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 الباب التاسع
من هم الصحابة؟ )1(

س1: من هم الصحابة؟

صاحبوه، ملسو هيلع هللا ىلصالذين  حممد  النبي  أصحاب   : هم  الصحابة   جـ1: 
وجالسوه، وسمعوا منه، وأخذوا عنه هدى اإلسالم و سنته، فنرصوه، 
وعزروه، وجاهدوا معه؛ بأمواهلم، وأنفسهم يف سبيل اهلل - عز وجل - .

س2: اذكر تعريف العلامء للصحابة؟

جـ2: الصحايب : هو من اجتمع بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص مؤمنًا به، ومات عىل 
اإلسالم وإن مل تطل صحبته له، و إن مل يرو عنه شيًئا.

س3: متى يعرف كونه صحابًيا؟

أو  االستفاضة  أو  بالتواتر  صحابًيا  كونه  يعرف  الصحايب  جـ3: 
الشهرة، أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعني، أو بإخباره 

عن نفسه بأنه صحايب و كانت دعواه ممكنة.

س4:  كم عدد صحابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

جـ4: ليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة، لكن هناك أقوال 
وأشهر  صحايب  ألف  مائة  عىل  يزيدون  أهنم  منها؛  يستفاد  العلم  ألهل 

)1(  من موسوعة: أصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص- تأليف/ إبراهيم حممود عبد الرايض- دار الدعوة- 
ط األوىل 1429هـ.
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هذه األقوال قول أليب زرعة الرازي : »تويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص و من رآه و 
سمع منه زيادة عىل مائة ألف إنسان من رجل وامرأة كلهم قد روى عنه 

سامًعا أو رؤية«.

س5: م�ن ه�م اخللف�اء الراش�دون وم�ن الذي�ن يلوهن�م يف 
األفضلية؟

جـ5: هم:

1- أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-.

2- عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-.

3- عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه-.

4- عىل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-.  

ويليهم يف األفضلية باقي العرشة املشهود هلم باجلنة:

5- طلحة بن عبيد -ريض اهلل عنه-.

6- الزبري بن العوام -ريض اهلل عنه-.

7- عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه-.

8- سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-.

9- سعيد بن زيد -ريض اهلل عنه-.

10- أبو عبيدة بن اجلراح -ريض اهلل عنه-.
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فأهل بدر - ثم أهل الشجرة.

س6: من هم العبادلة األربعة؟

يبلغ  و  الصحابة،  اهلل من  بالعبادلة: من اسمهم عبد  املراد  جـ6: 
عددهم نحو ثالثامئة صحايب؛ ولكن املراد هبم هنا أربعة من الصحابة 

كل منهم اسمه عبد اهلل وهم:

1- عبد اهلل بن الزبري -ريض اهلل عنه-.

2- عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنه-.

3- عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنه-.

4- عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-. 

س7: اذكر نظم العالمة األرمنتي هلؤالء األربعة؟

جـ7:
أرب��ع��ة اخل���ي���ار  ال���ع���ب���ادل���ة  أن 

للناس اإلس���الم  يف  العلم  مناهج 
اب��ن ال��زب��ري واب���ن ال��ع��اص واب���ن أيب

عباس اب��ن  واحل���ر  اخلليفة  حفص 

س8: ملاذا متيز هؤالء األربعة عن بقية علامء الصحابة؟

جـ8: امليزة هلؤالء: أهنم من علامء الصحابة الذين تأخرت وفاهتم 
حتى احتيج إىل علمهم، فكانت هلم هذه املزية والشهرة، فإذا اجتمعوا 
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عىل يشء من الفتوى قيل: هذا قول العبادلة.

س9: من أكثر الصحابة رواية حلديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

جـ9: أكثرهم حديًثا: هم السبعة الذين رووا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكثر 
من ألف حديث:

أوالً: أبو هريرة -ريض اهلل عنه-.

س10: كم عدد األحاديث التي رواها عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

جـ10: روى »5374« حديِث.

ثانًيا: عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنه-.

س11: كم عدد األحاديث التي رواها عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

جـ11: روى »2630« حديًث.

ثالًثا: أم املؤمنني عائشة - ريض اهلل عنها - .

س12: كم عدد األحاديث التي روهتا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

جـ12: روت »2210« حديٍث.

رابًعا: عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنه-.

س13: كم عدد األحاديث التي رواها عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

جـ13: روى »1660« حديٍث.

خامًسا: جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه-.
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س14: كم عدد األحاديث التي رواها عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

جـ14: روى »1540« حديٍث.

سادًسا: أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-.

س15: كم عدد األحاديث التي رواها عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

جـ15: روى »2286« حديٍث.

سابًعا: أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-.

س16: كم عدد األحاديث التي رواها عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

جـ16: روى: »1170« حديٍث.

س17: اذكر نظم العالمة اجلامل بن ظهري هلؤالء السبعة؟

جـ17: 
نقلوا قد  األلف  فوق  الصحب  من  سبع 

مرض خ��ري  املختار  ع��ن  احل��دي��ث  م��ن 
أب���و ه���ري���رة، س��ع��د، ج��اب��ر، أن��س

عمر ابن  كذا   ، عباس  ابن  و  صديقة، 

س18: من أكثر الصحابة فتوى عى اإلطالق؟

جـ18: 

1- عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-.

2- عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-.
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3- عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-.
5- عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنه-.

6- زيد بن حارثة -ريض اهلل عنه-.
7- أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-.

8- عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-.
9- سلامن الفاريس -ريض اهلل عنه-.

10- جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه-.
11- أبو سعيد اخلدرى -ريض اهلل عنه-.
12- طلحة بن عبيد اهلل -ريض اهلل عنه-.

13- الزبري بن العوام -ريض اهلل عنه-.
14- عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه-.

15- عمران بن حصني -ريض اهلل عنه-.
16- أبو بكرة -ريض اهلل عنه-.

17- عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه-.
18- معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنه-.

19- عبد اهلل بن الزبري -ريض اهلل عنه-.
20- أم سلمة - ريض اهلل عنها - .
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 الباب العاشر
أوائل الصحـابة
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 الباب العاشر
أوائل الصحابة )1(

س: من أول الصحابة إسالًما من الرجال األحرار؟ 
جـ: أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-.

س: : من أول الصحابة إسالًما من الصبيان؟ 
جـ: عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-.

س: من أول الصحابة إسالًما من املوايل؟ 
جـ: زيد بن حارثة -ريض اهلل عنه-.

س: من أول الصحابة إسالًما من العبيد؟ 
جـ: بالل بن رباح -ريض اهلل عنه-.

س: من أول  أمري رسية بعثها النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
جـ: محزة بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه-.

س: من صاحب أول لواء ألول غزوة؟ 
جـ: محزة بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه-.

س: من  قتل أول مرك يف غزوة بدر؟ 

جـ:محزة بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه-.

)1(  من موسوعة: أصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص- تأليف/ إبراهيم حممود عبد الرايض - دار الدعوة 
- ط األوىل 1429هـ.
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س: من أول من قسم املغنم وأعطى اخلمس يف اإلسالم؟ 
جـ: عبد اهلل بن جحش -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من لقب بأمري املؤمنن من اخللفاء؟ 
جـ:عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من هاجر من املسلمن إىل احلبشة؟ 
جـ: عبد اهلل بن عبد األسد »أبو سلمة« -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من مجع الناس عى صالة الراويح؟
 جـ: عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من  لقب بأمري األمراء من الصحابة؟ 
جـ: أبو عبيدة بن اجلراح -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من ضحك اهلل تعاىل إليه من الصحابة؟ 
جـ: سعد بن معاذ -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من جهر بالقرآن الكريم من الصحابة؟ 
جـ: عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-.

س: من أول مسلم عى وجه األرض دخل مكة ملبًيا؟ 
جـ: ثاممة بن ُأثال -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من ُدفَِن بالبقيع من الصحابة؟ 

جـ: عثامن بن مظعون -ريض اهلل عنه-.
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س: من أول من ألقى حتية اإلسالم عى النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
جـ: أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من كتب بسم اهلل الرمحن الرحيم؟ 
جـ: خالد بن سعيد بن العاص -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من وضع التاريخ اهلجري؟ 
جـ: عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-.

س: من هو أول شهيد يف اإلسالم؟ 
جـ: احلارث بن أيب هالة -ريض اهلل عنه-.

س: من أول شهيد يف موقعة أحد؟ 
جـ: زرعة بن عامر األسلمي -ريض اهلل عنه-.

س: من أول شهيد من األنصار؟
جـ: عمري بن احلامم -ريض اهلل عنه-.

س: من أول ولد من بني هاشم يولد يف جوف الكعبة؟ 
جـ: عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-.

س: من أول قائد حرب عصابات؟
جـ: أبو بصري الثقفي -ريض اهلل عنه-.

س: من أول خطيب يف اإلسالم؟ 

جـ: أبو بكر الصديق - -ريض اهلل عنه--.
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س: من أول أمري عى الكوفة بعد إنشائها؟ 
جـ: سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-.

س: من أول أمري عى أذربيجان؟ 
جـ: حذيفة بن اليامن -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من استشهد من املسلمن يوم بدر؟ 
جـ: مهجع موىل عمر -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من مرص األمصار يف اإلسالم؟ 
جـ: عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من عس يف الليل ملراقبة أحوال الناس؟ 
جـ: عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من عن القضاة يف اإلسالم؟
جـ: عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من أقام سبل املاء والزاد للمسافر بن مكة واملدينة؟ 
جـ: عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من دون الدواوين يف اإلسالم؟ 
جـ: عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من اختذ صاحب رشطة من اخللفاء؟ 

جـ: عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه-.
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س: من أول من اختذ يف اإلسالم داًرا للقضاء؟ 

جـ: عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من بايع بيعة الرضوان؟ 

جـ: سنان بن سنان األسدي -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من أسلم من بني خطمة؟ 

جـ: احلارث بن عدي -ريض اهلل عنه-.

س: من أول أنصاري من اخلزرج بايع الصديق باخلالفة؟

جـ: بشري بن سعد -ريض اهلل عنه-.

س: من أول أعرايب توىل قيادة رسية للنبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

جـ: عيينة بن حصن الفزاري -ريض اهلل عنه-.

س: م�ن أول مس�لم هاج�م اإلمراطوري�ة الفارس�ية يف عق�ل 
دارها؟ 

جـ: املثنى بن حارثة -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من بايع النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

جـ: برش بن الرباء بن معرور -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من رضب عىل يد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

جـ: برش بن الرباء بن معرور -ريض اهلل عنه-.
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س: من أول من أوىص بثلث ماله؟ 

جـ: برش بن الرباء بن معرور -ريض اهلل عنه-.
س: من أول من استقبل القبلة؟ 

جـ: الرباء بن معرور -ريض اهلل عنه-.
س: من أول من أسلم من األنصار يف قول ابن إسحاق؟ 

جـ: عقبة بن وهب -ريض اهلل عنه-.
س: من أول من أسهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص لورثته من غنائم العدو؟ 

جـ: خالد بن سويد -ريض اهلل عنه-.
س: من أول من سمى حممًدا يف اإلسالم؟ 

جـ: حممد بن حاطب اجلمحي -ريض اهلل عنه-.
س: من أول شهيد يف معركة هناوند؟ 

جـ: النعامن بن مقرن املزين -ريض اهلل عنه-.
س: من أول أمري للحاج يف اإلسالم؟ 
جـ: أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من رمى بسهم يف سبيل اهلل؟
جـ: سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من سل سيًفا يف سبيل اهلل؟ 

جـ: الزبري بن العوام -ريض اهلل عنه-.
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س: من أول من عدا به فرسه يف سبيل اهلل؟ 
جـ: املقداد بن عمرو الكندي -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من سن الركعتن عند القتل؟
جـ: خبيب بن عدي -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من هاجر إىل املدينة؟ 
جـ: عبد اهلل بن عبد األسد -ريض اهلل عنه-.

س: من صاحب أول دار للدعوة يف اإلسالم؟ 
جـ: األرقم بن أيب األرقم -ريض اهلل عنه-.

س: من أول مولود يف جوفه ريق النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
جـ: عبد اهلل بن الزبري -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من قاتل عى ظهر فرسه يف سبيل اهلل تعاىل؟ 
جـ: املقداد بن عمرو -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من بايع النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيعة العقبة الثانية؟ 
جـ: الرباء بن معرور -ريض اهلل عنه-.

س: من أول مولود يف دار اهلجرة؟ 
جـ: عبد اهلل بن الزبري -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من ُجِرَح يف موقعة الياممة ثم مات شهيًدا؟ 

جـ: أبو عقيل عبد الرمحن بن عبد اهلل بن ثعلبة -ريض اهلل عنه-.
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س: من أول من مات من الصحابة بعد اهلجرة؟ 

جـ: أسعد بن زرارة -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من مات من النقباء؟ 

جـ: الرباء بن معرور -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من صى عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص صالة اجلنازة؟ 

جـ: أسعد بن زرارة -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من عقر يف اإلسالم؟ 

جـ: جعفر بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-.

عقر: أي عقر فرسه خوًفا عليها أن يغنمها املرشكون.

س: من أول أهل احلجاز قدم عى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بصدقة قومه؟ 

جـ: مجرة بن النعامن العذري -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من ظاهر يف اإلسالم؟ 

جـ: أوس بن الصامت -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من أراق دًما يف اإلسالم؟ 

جـ: سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من كتب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

جـ: أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-.
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س: من أول من كتب يف آخر الكتاب: )وكتب فالن بن فالن(؟ 

جـ: أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-.
س: من أول مولود يف اإلسالم من األنصار؟ 

جـ: النعامن بن بشري -ريض اهلل عنه-.
س: من أول خارج إىل الغزو وآخر قافل؟

جـ: عبد اهلل بن رواحة -ريض اهلل عنه-.
س: من أول من قام بتوسعة املسجد النبوي؟ 

جـ: عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه-.
س: من أول من أرسج يف املساجد؟ 

جـ: متيم الداري -ريض اهلل عنه-.
س: من أول من بايع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف دار األرقم؟ 

جـ:
1- عاقل بن البكري -ريض اهلل عنه-.
2- عامر بن البكري -ريض اهلل عنه-.
3- إياس بن البكري -ريض اهلل عنه-.

4- خالد بن البكري -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من هاجم بالد السند؟ 

جـ: عثامن بن أيب العاص الثقفي -ريض اهلل عنه-.
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س: من أول قائد يف العراق؟ 

جـ: سليامن بن ربيعة الباهيل -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من قدم املدينة بسورة يوسف؟ 

جـ: رافع بن مالك بن العجالن -ريض اهلل عنه-.

س: م�ن أول م�ن بعث بصدق�ة من معدن بني س�ليم إىل النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

جـ: احلجاج بن عالط السلمي -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من صى مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

جـ: عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من تعلم الصالة من الصحابة؟ 

جـ: عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-.

س: من أول األنصار إسالًما من اخلزرج؟ 

جـ:

1- أسعد بن زرارة -ريض اهلل عنه-. 

2- عوف بن احلارث -ريض اهلل عنه-.

3- رافع بن مالك -ريض اهلل عنه-.

4- قطبه بن عامر -ريض اهلل عنه-.
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5- عقبة بن عامر -ريض اهلل عنه-.

6- جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من صى صالة الضحى من الصحابة؟ 

جـ: ذو الزوائد اجلهني -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من هاجر من الرجال؟ 

جـ: عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه-.

س: ملن عقد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أول راية؟ 

جـ: عبيدة بن احلارث -ريض اهلل عنه-.

س: من أول من هاجر إىل احلبشة؟ 

جـ: حاطب بن عمرو العمري -ريض اهلل عنه-.
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 الباب الحادي عشر
ألقاب الصحابة
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 الباب الحادي عشر
ألقاب الصحابة )1(

س: من الصديق؟ 
جـ: أبو بكر بن أيب قحافة -ريض اهلل عنه-.

س: من الفاروق؟ 
جـ: عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-.

س: من ذو النورين؟ 
جـ: عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه-.

س: من مؤذن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
جـ: بالل بن رباح -ريض اهلل عنه-.

س: من خطيب النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
جـ: ثابت بن قيس -ريض اهلل عنه-.

س: من شاعر النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
جـ: حسان بن ثابت -ريض اهلل عنه-.

س: من ذو الشاملن؟ 

جـ: عمري بن عبد عمرو بن نضلة -ريض اهلل عنه-.

)1(  من موسوعة: أصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص- تأليف/ إبراهيم حممود عبد الرايض- دار الدعوة- 
ط األوىل 1429هـ.
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س: من خادم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
جـ: أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-.

س: من حواري الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
جـ: الزبري بن العوام -ريض اهلل عنه-.

س: من أسد اهلل؟
جـ: محزة بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه-.

س: من سيف اهلل املسلول؟
جـ: خالد بن الوليد -ريض اهلل عنه-.

س: من حارس النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟
جـ: سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-.

س: من أمن هذه األمة؟
جـ: أبو عبيدة بن اجلراح -ريض اهلل عنه-.

س: من حر هذه األمة؟
جـ: عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنه-.

س: من حكيم هذه األمة؟
جـ: أبو الدرداء عويمر بن زيد -ريض اهلل عنه-.

س: من مؤذن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بمكة؟

جـ: أوس بن معري بن ربيعة و أبو حمذورة -ريض اهلل عنها -.
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س: من أعلم األمة باحلالل و احلرام؟

جـ: معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-.

س: من رحيانتا النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

جـ: مها احلسن و احلسني - ريض اهلل عنهام - .

س: من أرطبون العرب؟ 

جـ: عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-.

س: من سابق الروم إىل اإلسالم؟

جـ: صهيب بن سنان الرومي -ريض اهلل عنه-.

س: من سابق الفرس إىل اإلسالم؟

جـ: سلامن الفاريس -ريض اهلل عنه-.

س: من سابق احلبشة إىل اإلسالم؟ 

جـ: بالل بن رباح -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الوحيد الذي ذكر اسمه يف القرآن الكريم ؟ 

جـ: زيد بن حارثة -ريض اهلل عنه-؛ قال تعاىل: چ ڌ  ڎ  ڎ   
ڈ  ڈ  ژچ ]األحزاب: 37[.
س: من إمام العلامء يوم القيامة؟ 

جـ: معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-.
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س: من محامة املسجد؟
جـ: عبد اهلل الزبري -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي حلده النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيده الريفة؟
جـ: عبد اهلل ذو البجادين -ريض اهلل عنه-.

س: من الشهيد الطيار؟
جـ: جعفر بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-.

س: من أبو املساكن؟
جـ: جعفر بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-.

س: من امللقب بالقارئ وكان يؤم بني خطمة؟
جـ: عمري بن عدي -ريض اهلل عنه-.
س: من امللقب »باملعنق ليموت«؟ 

جـ: املنذر بن عمرو الساعدى -ريض اهلل عنه-. املعنق: املرسع، 
به  أرسعت  املنية  أن  أي:  ليموت،  وأعنق  للشهادة  ملسارعته  به  ُلِقَب 

وساقته إىل مرصعه .
س: من امللقب بسيد املسلمن؟ 
ج: أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-.

س: من امللقب )بآيب اللحم(؟ 

جـ: احلويرث بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه-. و إنام سمى آيب اللحم: 
ألنه كان يأبى أن يأكل حلاًم ُذبح عىل النصب .
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س: من أسد الريموك؟ 

جـ: سعيد بن زيد -ريض اهلل عنه-.
س: من الصحايب امللقب بأمري األمراء؟ 
جـ: أبو عبيدة بن اجلراح -ريض اهلل عنه-.

س: من صاحب رس النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
جـ: حذيفة بن اليامن -ريض اهلل عنه-.

س: من كاتب الوحي؟ 
جـ: معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنه-.

س: من راوي السنة وحمدث الصحابة الكرام؟ 
جـ: أبو هريرة -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي أظلته املالئكة بأجنحتها؟ 
جـ: عبد اهلل بن عمرو بن حرام -ريض اهلل عنه-.

س: من املطهر الذي حيبه اهلل عز وجل؟ 
جـ: عويم بن ساعدة -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي كلمه اهلل عز وجل دون حجاب؟ 

جـ: عبد اهلل بن عمرو بن حرام -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي رفعته املالئكة عند موته؟ 

جـ: عامر بن فهرية -ريض اهلل عنه-.
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س: من الصحايب الذي لو أقسم عى اهلل ألبر اهلل قسمه؟ 

جـ: الرباء بن مالك -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي صيل مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكثر من ألفي مرة؟ 

جـ: جابر بن سمرة -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي كلمه الذئب؟ 

جـ: أهبان بن األكوع -ريض اهلل عنه-.

س: م�ن الصح�ايب الذي صى خلفه النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص وقال عنه: »إنه 
من خيار املسلمن«؟ 

جـ: عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي قال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ربح البيع أبا حييى«؟ 

جـ: صهيب بن سنان الرومي -ريض اهلل عنه-.

س: من كاتب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وجامع القرآن؟ 

جـ: زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي بايع عى املوت يف معركة الريموك؟ 

جـ: عكرمة بن أيب جهل -ريض اهلل عنه-.

س: من سيد الشهداء يوم القيامة؟ 

جـ: محزة بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه-.
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س: من صاحب الطعام املبارك؟ 

جـ: جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي يدخل اجلنة بغري حساب؟ 

جـ: عكاشة بن حمصن -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي يعد بامئة فارس؟ 

جـ: الضحاك بن سفيان -ريض اهلل عنه-.

س: من احِلُب بن احِلِب؟ 

جـ: أسامة بن زيد -ريض اهلل عنه-.

س: م�ن قات�ل عصامء بنت م�روان التي كانت تعيب اإلس�الم 
وتؤذى النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

جـ: سامل بن عمري -ريض اهلل عنه-.

س: من أمري املؤمنن باحلبشة؟ 

جـ: جعفر بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-.

س: من البشري الذي أوفده النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل أهل العالية من املدينة 
بفتح بدر؟ 

جـ: عبد اهلل بن رواحة -ريض اهلل عنه-.

www.alukah.net



260

أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

س: من البشري الذي أوفده النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل أهل السافلة من املدينة 
بفتح بدر؟

جـ: زيد بن حارثة -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي حكم يف اليهود بحكم اهلل عز وجل؟ 
جـ: سعد بن معاذ -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي ال ترضه الفتنة؟ 
جـ: حممد بن مسلمة -ريض اهلل عنه-.

س: من الشاعر الشهيد؟ 
جـ: عبد اهلل بن رواحة -ريض اهلل عنه-.

س: من سيد الشعراء؟
جـ: عبد اهلل بن رواحة -ريض اهلل عنه-.

س: من محى الدبر؟ 
جـ: عاصم بن ثابت -ريض اهلل عنه-. 

)الدبر: الزنابري، وقيل: ذكور النحل(.

س: من الصحايب الذي حيب املجالس التي تتباهى هبا املالئكة؟
جـ: عبد اهلل بن رواحة -ريض اهلل عنه-.

س: من حامل لواء املسلمن يوم بدر؟ 

جـ: مصعب بن عمري -ريض اهلل عنه-.
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س: من الصحايب الذي اهتز عرش الرمحن ملوته؟ 

جـ: سعد بن معاذ -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي أخذ سيف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بحقه؟ 

جـ: أبو دجانة سامك بن خرشة -ريض اهلل عنه-.

س: من صاحب العصابة احلمراء »عصابة املوت«؟ 

جـ: أبو دجانة سامك بن خرشة -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي صوته يف اجليش خري من ألف رجل؟ 

جـ: أبو طلحة األنصاري -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي محد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ربه أن جعله يف أمته؟ 

جـ: سامل بن معقل موىل أبى حذيفة -ريض اهلل عنه-.

س: من املجدع يف سبيل اهلل عز وجل؟ 

جـ: عبد اهلل بن جحش -ريض اهلل عنه-.

س: من موىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأحب القوم إليه؟ 

جـ: زيد بن حارثة -ريض اهلل عنه-.

س: من الباحث عن احلقيقة؟ 

جـ: سلامن الفاريس -ريض اهلل عنه-.

www.alukah.net



262

أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

س: من الثالثة الذين خلفوا يف غزوة تبوك وتاب اهلل عليهم؟ 

جـ:

1- كعب بن مالك. 

2- مرارة بن الربيع. 

3- هالل بن أمية - ريض اهلل عنهم - .

س: من الصحايب الذي صدقه اهلل عز وجل؟ 

جـ: زيد بن أرقم -ريض اهلل عنه-.

س: م�ن الصحايب الذي أعطاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عصا آية ما بينهام يوم 
القيامة؟ 

جـ: عبد اهلل بن أنيس -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي دخل اجلنة وما صى هلل صالة واحدة؟ 

جـ: عمرو بن أقيش -ريض اهلل عنه-، املعروف بـ »األصريم«.

س: من الصحايب الذي قتل خري الناس ؟ 

جـ: وحيش بن حرب -ريض اهلل عنه-.

خري الناس: محزة بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه- )يوم أحد(.

رش الناس: مسيلمة الكذاب لعنة اهلل )يوم الياممة(.
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س: م�ن الش�هيد الذي كان يم�ي عى وج�ه األرض يف عهد 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

جـ: طلحة بن عبيد اهلل -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي لقب بيوسف هذه األمة؟ 

جـ: جرير بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي يشبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف اخَللق و اخُلُلق؟ 

جـ: جعفر بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي أسلم عند سامع سورة الطور؟ 

جـ: جبري بن مطعم -ريض اهلل عنه-.

س: الصح�ايب ال�ذي مجع له النب�ي أبويه فقال له »ف�داك أيب و 
أمي«؟

جـ:  سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي ُدفَِن حتت أسوار القسطنطينية؟ 

جـ: أبو أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي كانت تسلم عليه املالئكة؟ 

جـ: عمران بن حصني -ريض اهلل عنه-.
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س: م�ن الصح�ايب ال�ذي نزل�ت مالئك�ة الرمحن لتس�مع منه 
القرآن؟ 

جـ: أسيد بن حضري -ريض اهلل عنه-.

س: م�ن الصح�ايب الذي يمي وحده ويم�وت وحده ويبعث 
وحده؟ 

جـ: أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-.

س: م�ن الصح�ايب ال�ذي قتل بس�هم واح�د ثالثامئ�ة يف وقت 
واحد؟ 

جـ: أبو الغادية -ريض اهلل عنه-.

س: م�ن الصح�ايب ال�ذي نزل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يف ضيافت�ه يف اهلجرة 
املباركة؟ 

جـ: أبو أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي رأى رؤيا األذان؟ 

جـ: عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه-.

س: م�ن الصحايب ال�ذي أصيبت عين�ه يوم أح�د فردها النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

جـ: قتادة بن النعامن -ريض اهلل عنه-.
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س: من الصحايب الذي رأى جريل يف غزوة حنن؟ 

جـ: حارثة بن النعامن -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي نزل جريل عى صورته؟ 

جـ: دحية الكلبي -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي رأى املسيح الدجال؟ 

جـ: متيم الداري -ريض اهلل عنه-.

س: م�ن الصح�ايب ال�ذي تص�دق بعرض�ه وُكتِ�َب ذل�ك يف 
الصدقات املقبولة؟ 

جـ: ُعلبة بن زيد بن حارثة األنصاري -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي لقب باملنحور؟ 

جـ: أبو رهم كلثوم بن احلصني الغفاري -ريض اهلل عنه-. ولقب 
فكان  فربأ؛  عليه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فبصق  نحره  يف  بسهم  أصيب  ألنه  بذلك 

يسمى املنحور وذلك يف وقعة أحد.

س: من الصحايب الذي تستحي منه املالئكة؟

جـ: عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي قبل النبي ملسو هيلع هللا ىلص خده عند مرض موته؟

جـ: عثامن بن مظعون -ريض اهلل عنه-.
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س: من الطيب بن املطيب؟

جـ: عامر بن يارس -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي سامه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد ب� »اخلري«؟

جـ: طلحة بن عبيد اهلل -ريض اهلل عنه- »طلحة اخلري«.

س: م�ن الصح�ايب ال�ذي س�امه النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ي�وم العش�رية ب�� 
»الفياض«؟

جـ: طلحة بن عبيد اهلل -ريض اهلل عنه- »طلحة الفياض«.

س: من الصحايب الذي سامه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنن ب� »اجلود«؟

جـ: طلحة بن عبيد اهلل -ريض اهلل عنه- »طلحة اجلود«.

س: من الصحايب الذي محله النبي ملسو هيلع هللا ىلص عى منكبه الريف؟

جـ: عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي ال يراه أحد أو يسمع به إال أحبه؟

جـ: أبو هريرة -ريض اهلل عنه-.

س: من فقيه هذه األمة؟

جـ: شداد بن أوس -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي ولد بفناء الكعبة؟

جـ: حكيم بن حزم -ريض اهلل عنه-.
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س: من الصحايب الذي تكلم بكلامت كان هلا نور ساطع ما بن 
السامء واألرض؟

جـ: حدير -ريض اهلل عنه-.

س: َمْن الصحايب الذي قتل مائة من املركن مبارزة؟
جـ: الرباء بن مالك -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي ُقتَِل شهيًدا و مل يعلم أحد مكانه؟
جـ: خميش بن محري األشجعي -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي فاح املسك من قره؟
جـ: سعد بن معاذ -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي مشى بفرسه عى املاء؟
جـ: حجر بن عدي -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي جازت وصيته بعد موته؟
جـ: ثابت بن قيس بن شامس -ريض اهلل عنه-.

س: من البطل الكرار من بني النجار؟ 
جـ: الرباء بن مالك -ريض اهلل عنه-.

س: من صاحب رس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسواكه، ونعاله، وطهوره 
يف السفر؟ 

جـ: عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-.
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س: من أرسع رجل يف الصحب الكرام؟
جـ: سلمة بن األكوع -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي ساقه يف امليزان أثقل من جبل أحد؟
جـ: عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-.

س: من سيد اخلزرج؟
جـ: سعد بن عبادة -ريض اهلل عنه-.

س: من سيد األوس؟ 
جـ: سعد بن معاذ -ريض اهلل عنه-.

س: من فقيه بالد اليمن من الصحب الكرام؟
جـ: أبو موسى األشعري -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي كالمه أشد عى الكفار من وقع النبل؟
جـ: عبد اهلل بن رواحة.

س: من صقر الصحابة؟
جـ: خبيب بن عدي -ريض اهلل عنه-.

س: من أعطر أهل مكة من الصحابة؟

جـ: مصعب بن عمري -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي نعاه جريل إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

جـ: سعد بن معاذ -ريض اهلل عنه-.
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س: من الصحايب الذي شهد جنازته سبعون ألًفا من املالئكة؟

جـ: سعد بن معاذ -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي اشتهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يسمع منه القرآن؟

جـ: عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-.

س: من أرحم الناس باألمة؟

جـ: أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-.

س: من أصدق األمة يف احلياء؟ 

جـ: عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه-.

س: من أشد األمة يف دين اهلل؟

جـ: عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-.

س: من أعلم األمة بالفرائض؟

جـ: زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه-.

س: من إمام مسجد قباء يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

جـ: سعد بن بني عبيد -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب القارئ يف اجلنة؟

جـ: حارثة بن النعامن -ريض اهلل عنه-.
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س: من سيد القراء؟
جـ: أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-.

س: من األربعة الذين مجعوا القرآن عى عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟
جـ:

1- معاذ بن جبل.

2- أبى بن كعب.

3- زيد بن ثابت.

4- أبو زيد. - رضوان اهلل عليهم -.

س: من الصحابة الذين تشتاق إليهم اجلنة؟
جـ:

1- عىل بن أيب طالب.

2- سلامن الفاريس.

3-عامر بن يارس - رضوان اهلل عليهم - .

س: من الصحايب الذي أجيزت شهادته بشهادة رجلن؟
جـ: خزيمة بن ثابت -ريض اهلل عنه-.

س: م�ن كات�ب الصل�ح ألهل بي�ت املقدس يف عه�د عمر بن 
اخلطاب -ريض اهلل عنه-؟

جـ: أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-.
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س: من الصحايب الذي عاتب اهلل عز وجل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص فيه؟
جـ: عبد اهلل بن أم مكتوم -ريض اهلل عنه-.

س: م�ن الصحايب الذي أمر اهلل عز وجل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص أن يقرأ عليه 
القرآن؟

جـ: أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي طاف البيت احلرام عائاًم؟
جـ: عبد اهلل بن الزبري -ريض اهلل عنه-.

س: من خري ذي يمن من الصحابة؟
جـ: جرير بن عبد اهلل البجيل -ريض اهلل عنه-.

س: من الراكب املهاجر؟
جـ: عكرمة بن أيب جهل -ريض اهلل عنه-.

س: من الصحايب الذي شم رائحة اجلنة يوم أحد؟
جـ: سعد بن الربيع -ريض اهلل عنه-.

س: م�ن الصح�ايب الذي قال عن�ه النبي ملسو هيلع هللا ىلص »أرج�و أن يكون 
خلًفا من محزة«؟

جـ: أبو سفيان بن احلارث - ريض اهلل عنه -.

www.alukah.net



272

أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

 



273

أبطال بارزون من الصحابة والتابعين

 الباب الثاني عشر
نماذج من حب الصحابة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص
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 الباب الثاني عشر
نماذج من حب الصحابة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه- أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرج إىل املقربة، 
فقال: »السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون، 
إخوانك؟!  ألسنا  اهلل،  رسول  يا  قالوا:  إخواننا«  رأيت  قد  أين  وددت 
بعد، وأنا فرطهم عىل  يأتوا  مل  الذين  أنتم أصحايب، وإخواين  قال: »بل 
احلوض« قالوا: يا رسول اهلل، كيف تعرف من يأيت بعدك من أمتك؟! 
أال  دهم؟  هبم  خيل  يف  حمجلة  غري  خيل  لرجل  كان  لو  »أرأيت  قال: 
ُغًرا حمجلني  القيامة  يأتون يوم  يعرف خيله؟«  قالوا: بىل، قال: »فإهنم 

من الوضوء وأنا فرطهم عىل احلوض«)1(.

إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يشتاق إىل رؤيتنا نحن مسلمي اليوم؛ ألننا إخوانه، 
حيث إننا آمنا به ومل نره، إنه احلب واخلوف عىل أمته من الفتن ومن النار.

إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من حبه لنا ادخر دعوته لنا، كي تكون شفاعة لنا عند 
ربه - عز وجل - .

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه- قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لكل 
نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإين اختبُأت دعويت شفاعة 
ألمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء اهلل من مات من أمتي ال يرشك باهلل 

شيًئا«)2(.

)1(  سنن النسائي، كتاب الطهارة، حديث رقم: )150(. 

)2(  صحيح مسلم، كتاب اإليامن، حديث رقم: )296(. 
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عندما حيبك النبي ملسو هيلع هللا ىلص كل هذا احلب، فهل يصح أن تكون أنت 
معرًضا عنه؟ 

- مناذج من حب ال�صحابة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص:

نذكر هنا نامذج من حب الصحابة - ريض اهلل عنهم - للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
قلوبنا  لعل   .. الذي مأل عليهم حياهتم  نقتدي هبم يف هذا احلب  لعلنا 

متتلئ بحبه ملسو هيلع هللا ىلص.

اأبو بكر ال�صديق -ر�صي اهلل عنه- وحبه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص:

 حينام أسلم أبوه -ريض اهلل عنه- فرح أبو بكر -ريض اهلل عنه- 
بإسالم أبيه، فذهب به إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ليعلن إسالمه أمامه، وحينام يضع 
أبو قحافة والد أيب بكر -ريض اهلل عنه- يده يف يد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يبكي 

أبو بكر، ملاذا يبكي أبو بكر وقد أسلم والده؟ 

يقول أبو بكر -ريض اهلل عنه-: »كنت أود لو أن الذي يضع يده يف 
يد رسول اهلل هو أبو طالب؛ ألن رسول اهلل كان سيفرح هبذا«.

أخي!!

انظر إىل حب أيب بكر-ريض اهلل عنه- لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ كان يتمنى 
-ريض اهلل عنه- أن يسلم عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان سيفرح هبذا.

وال عجب أن حيدث هذا من أيب بكر؛ فهو رفيق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف 
هجرته، وأثناء اهلجرة يعطش الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ويعطش أبو بكر، فيحصل 
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أبو بكر -ريض اهلل عنه- عىل إناء به مزقة لبن، فيرسع به إىل رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص؛ ليرشب، ثم يقول أبو بكر: »فرشب النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى ارتويت«.

لقد جعل أبو بكر -ريض اهلل عنه- من نفس الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نفًسا له، 
فارتواء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ارتواء نفسه - ريض اهلل عنه -.

عمر بن اخلطاب -ر�صي اهلل عنه- وحبه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص:

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛  به يف حب  لقد كان-ريض اهلل عنه-  مثاالً حيتذى 
حينام كان يودع الدنيا بعد أن رضبه أبو لؤلؤة املجويس، والدم ينزف منه 

-ريض اهلل عنه- ماذا كان يشغله؟ وفيم كان يفكر؟

لقد كان سيدنا عمر -ريض اهلل عنه- وهو عىل حالته هذه يقول: 
»اذهبوا عىل عائشة أم املؤمنني، واستأذنوها أن يدفن عمر بجوار رسول 
أذنت؛  قد  عائشة  املؤمنني  أم  أن  ليخربوه  يعودون؛  ثم  فيذهبون  اهلل«، 
بجور  أدفن  أن  كاهتاممي  بأمر  اهتم  ما كنت  واهلل،  »احلمد هلل،  فيقول: 

رسول اهلل«.

امراأة من االأن�صار وحبها لر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

يف غزوة أحد تسمع امرأة من األنصار ما أشيع من أن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص ُقتل، فتذهب مرسعة إىل مكان املعركة؛ لكي تطمئن عىل رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، وهي يف طريقها تقابل أحد املسلمني، فتقول له: »ما فعل رسول 

اهلل؟« فيقول الرجل: »إنا هلل وإنا إليه راجعون؛ مات أبوك«.
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فتقول له: »ماذا فعل رسول اهلل؟«، فيقول هلا: »هو بخري«.
فانظر.. إهنا حتب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أكثر من أبيها.

ثم متيض لكي ترى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بنفسها، فتقابل أحد املسلمني، 
مات  راجعون؛  إليه  وإنا  هلل  »إنا  فيقول:  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  عن  فتسأله 

زوجك«.
فتقول: »وماذا فعل رسول اهلل؟«، فيقول هلا: »هو بخري«.

فتقول: »ال، واهلل حتى آراه بعيني«.
فتميض يف طريقها، فتقابل رجاًل آخر، فتسأله عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

فيقول: » إنا هلل وإنا إليه راجعون؛ مات ابنك«.
فتقول له: »وماذا فعل رسول اهلل؟«.

فيقول: »هو بخري«. فتقول: »ال، واهلل حتى آراه بعيني«.
وحينام ترى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تقول له: »كل مصيبة بعدك هينة«!!

فهذه امرأة مل تبال بأبيها، وال زوجها، وال ابنها؛ فأهم ما يف حياهتا 
هو رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

عندما نذكر هذه النامذج، فإننا نريد أن يكون أصحاب هذه النامذج 
قدوة لنا؛ فنحب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كام أحبوه.

�صواد -ر�صي اهلل عنه- وحبه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص:

يف غزوة بدر كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يسوي الصفوف، وكان من الصحابة 
الصف،  من  يربز  فكان  اجلسد،  بدين  وكان  سواد،  له:  يقال  صحايب 
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فيقول له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »استقم يا سواد«، قال: نعم، يا رسول اهلل.

من  بارًزا  سواًدا  فيجد  الصفوف،  ليسوي  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  يعود  ثم 
يمر  ثم  اهلل.  رسول  يا  نعم،  فيقول:  سواد«  يا  فيقول:»استقم  الصف، 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فيجد سواًدا بارًزا للمرة الثالثة، فأخذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص السواك، 
ورضب به سواًدا عىل بطنه، فقال سواد: أوجعتني يا رسول اهلل فأقدين، 
فكشف النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بطنه وقال: »اقتص يا سواد«، فانكب سواد عىل 
يا سواد؟«  فعلت هذا  »ملاذا  اهلل:  فيسأله رسول  يقبله،  اهلل  بطن رسول 
اليوم يوم شهادة، فأحببت أن يكون  يا رسول اهلل، أظن  فيقول سواد: 
اهلل  فيحرم  اهلل؛  يا رسول  بالدنيا مالصقة جسدي جسدك  آخر عهدي 

جسدي عىل النار.

فهل نحن نحب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مثل سيدنا سواد -ريض اهلل عنه-؟

وهل نحن نكثر من الصالة والسالم عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

أخي!! 

أذكرك بان كثرة الصالة والسالم تزيد من حب العبد لرسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص.

اأمنية اأحد �صباب ال�صحابة وحبه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص:

تعالوا بنا؛ لنرى أمنية أحد شباب الصحابة، وهو سيدنا ربيعة ابن 
كعب -ريض اهلل عنه-.
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هذا الصحايب كان يف السابعة عرشة من عمره، أي: كان يف سن 
يتمنى  السن؛ فمنهم من  الشباب يف هذا  أمنيات  نعلم  املراهقة، ونحن 
أفخم وأحدث سيارة موديل، ومنهم من يتمنى برًجا سكينًا، ومنهم من 
الشباب  لكن  الدنيا؛  احلياة  متاع  من  األمنيات  آخر  إىل  زوجة..  يتمنى 

الذي يعرف من هو حممد ملسو هيلع هللا ىلص ختتلف أمنياته متاًما.

عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال: حدثني ربيعة بن كعب األسلمي 
قال: كنت آيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بوضوئه وبحاجته، فقال: »سلني«، قلت 
مرافقتك يف اجلنة قال: »أو غري ذلك؟« قلت: هو ذاك، قال: »فأعني عىل 

نفسك بكثرة السجود«)1(.

رسول  أخدم  كنت  قال:  كعب  بن  ربيعة  عن  أخرى،  رواية  ويف 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  يصيل  حتى  أمجع،  هناري  حوائجه  يف  له  وأقوم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
العشاء اآلخرة، فأجلس بني ببابه إذا دخل بيته، أقول : لعلها أن حتدث 
لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حاجة، فام زال أسمعه يقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »سبحان 
تغلبني  أو  فأرجع  أمل،  اهلل وبحمده«، حتى  اهلل، سبحان  اهلل، سبحان 
إياه:  له وخدمتي  يرى من خفتي  ملا  يوًما؛  فقال يل  قال:  فأرقد،  عيني؛ 
»سلني يا ربيعة، أعطك«، قال: فقلت: أنظر يف أمري يا رسول اهلل، ثم 
أعلمك ذلك، قال: ففكرت يف نفيس، فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، 
وأن يل فيها رزًقا سيكفيني ويـأتيني، قال: فقلت: أسأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
آلخريت، فإنه من اهلل عز وجل باملنزل الذي هو به، قال: فجئت، فقال: 

)1(  سنن النسائي، كتاب التطبيق، حديث رقم: )1126(. 
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»ما فعلت يا ربيعة؟« قال: فقلت: نعم، يا رسول اهلل، أسألك أن تشفع 
يل إىل ربك؛ فيعتقني من النار. 

قال: فقال: »من أمرك هبذا يا ربيعة؟« قال: فقلت:ال، واهلل الذي 
بعثك باحلق، ما أمرين به أحد، ولكنك ملا قلت: »سلني أعطك«، وكنت 
من اهلل باملنزل الذي أنت به، نظرت يف أمري، وعرفت أن الدنيا منقطعة 
وزائلة وأن يل فيها رزًقا سيأتيني، فقلت: أسأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص آلخريت.

قال: فصمت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص طوياًل، ثم قال يل: »إين فاعل فأعني 
عىل نفسك بكثرة السجود«)1(.

أخي!!

انظر.. شاب يف السابعة عرشة من عمره بعدما فكر يف الدنيا تذكر 
أن الدنيا فانية؛ فاملال فان، والزوجة فانية، وكذلك األوالد، والسلطان، 
الدنيا، وربيعة -ريض اهلل عنه- يريد شيًئا ال  واجلاه، وغريها من متاع 

يفنى.

نعم.. هذه هي األمنيات، يتمنى أن يرافق النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلنة.

ثوبان -ر�صي اهلل عنه- وحبه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص:

وحيزن  مرافقته  عىل  حيرص  فإنه  أحًدا؛  حيب  حينام  اإلنسان  إن 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  خرج  عندما  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  خادم  ثوبان  إىل  معي  فانظر  ملفارقته، 

)1(  مسند اإلمام أمحد، مسند املدنيني، حديث رقم: )15984(. 
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يف الصباح، فلم يعد إىل الليل، وعندما عاد، وجد ثوبان يبكي، فسأله: 
»ما يبكيك يا ثوبان؟« فقال ثوبان: ال، يا رسول اهلل، ولكن تركتني يوًما 
وليلة فأوحشتني، فتذكرت أين أكون يف اجلنة أدنى، وأنت يا رسول اهلل 
يف الدرجات العال، وال أستطيع أن أصل إليك، فأبكاين فراقك يف اجلنة 
يا رسول اهلل، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا ثوبان أما علمت أن املرء حيرش مع من 

أحب«.

أخي!!

اعلم أن كل إنسان حيرش مع من أحب، فانظر لنفسك.

هل حتب أن حترش مع أصحاب املعايص؟ هل حتب أن حترش مع 
مدمني الدخان واملخدرات؟ أم حتب أن حترش مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، 

رضوان اهلل عليهم.

فإن كنت تريد األوىل؛ فقد أصبت بالوبال واخلرسان، وإن كنت 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فعليك بإتباعهملسو هيلع هللا ىلص، وعليك بحسن اخللق، وبر  تريد صحبة 

الوالدين، وغري ذلك من األعامل الصاحلة؛ فإن اهلل تعاىل يقول: چ ېئ  
ېئىئ  ىئ   ىئی  ی   ی  ی  جئ   حئ چ ]طه: 112[.

أخي!!

نحن نذكرك بحب الصحابة - رضوان اهلل عليهم - للنبي  ملسو هيلع هللا ىلص، 
ونكرر هذا، لعل قلوبنا ختشع ومتتلئ باحلب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ فنحرش معه يوم 

القيامة.
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الـخاتـمـة

الرجال  من  والتابعني  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  صحابة  عن  احلديث 
والنساء؛ حُيب وال ُيمل، ويطول وال يقرص، وهو درس وعظة وعربة لنا 
مجيًعا؛ فمواقفهم رشيفة، وأقواهلم صادقة .. فريض اهلل عنهم أمجعني، 

ومجعنا اهلل هبم يف جنات النعيم.

وعماًل،  قوالً  وتطبيقها  سريهم،  بقراءة  اجلميع  وأويص  هذا 
والتوصية هبا؛ فهي واهلل نعم الوصية.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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