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احلمد هلل الذي جعل احلمد مفتاحا لذكره ،وسببا للمزيد من
فضله ،جعل لكل يشء قدرا ،ولكل قدر أجال ،ولكل أجل كتابا.
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،شهادة تزيد يف اليقني،
وتثقل املوازين.

وأشهد أن سيدنا حممدً ا عبده ورسوله ،وصفيه وخليله ،أمني
وحيه ،وخاتم رسله ،وبشري رمحته ،ونذير نقمته ،بعثه ربه بالنور امليض،
والربهان اجليل؛ فأظهر به الرشائع املجهولة ،وقمع به البدع املدخولة،
وبني به األحكام املفصولة.

صىل اهلل عليه ،وعىل آله مصابيح الدجى ،وأصحابه ينابيع اهلدى،
كثريا  ..ثم أما بعد:
وسلم تسليماً
ً

الصحابة والتابعون هم خري القرون؛ فقد ثبت يف الصحيحني عن
عبداهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -عن النبي ﷺ 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).
فالصحابة والتابعون هم أصحاب القرون املفضلة ،وهم من
نرشوا اإلسالم والعلم واجلهاد يف شتى بقاع العامل بعد النبي ﷺ.
والفرق بني الصحايب والتابعي؛ هو أن الصحايب هو من رأى أو
اجتمع بالنبي ﷺ وهو مؤمن به ثم مات عىل ذلك.
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والتابعي هو من مل َير النبي ﷺ ومل جيتمع به؛ ولكنه اجتمع
بالصحابة  -رضوان اهلل عليهم أمجعني .-
والتابعون ال يمكن حرصهم لكثرهتم ،وهم مقسمون عىل ثالث
طبقات:
الطبقة الكربى :وهم من كان أكثر روايتهم عن الصحابة.

الطبقة الوسطى :وهم من كثرة رواياهتم عن الصحابة ،وكبار
التابعني.
الطبقة الصغرى :وهم من كان أكثر روايتهم عن التابعني ومل يلتقوا
إال بالعدد القليل من الصحابة.

ويف هذا الكتاب  -بإذن اهلل  -جتدون شي ًئا من سري وقصص
الصحابة والتابعني ،والصحابيات والتابعيات؛ فهم قدوات ،وهم
نجوم ،وهم خالدون يف سامء تارخينا اإلسالمي.
فاللهم انفع هبذا الكتاب ،واجعله مباركًا أينام كان.
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لقد سار تدوين سري الصحابة وترامجهم مع كثري من أخبار
السرية النبوية؛ ذلك ألهنا تاريخ رجال ونساء جاءهتم دعوة اإلسالم
فآمنوا هبا وصدقتها قلوهبم ،وما كان قوهلم إذ دعوا إىل اهلل تعاىل وإىل
رسوله -صىل اهلل عليه وآله وسلم  -إال أن قالوا :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ [آل عمران !!]١٩٣ :ووضعوا أيدهيم
يف يد الرسول -صىل اهلل عليه وآله وسلم  ،-وهانت عليهم نفوسهم
وأمواهلم وعشريهتم وديارهم واستطابوا املكاره يف سبيل الدعوة إىل
اهلل تعاىل ،وأفىض يقينها إىل قلوهبم ،وسيطر عىل نفوسهم وعقوهلم،
وصدرت عنهم عجائب اإليامن ،واحلب هلل تعاىل ولرسوله -صىل اهلل
عليه وآله وسلم  ،-والرمحة عىل املؤمنني والشدة عىل الكافرين ،وإيثار
اآلخرة عىل الدنيا ،والرغبة البالغة يف التفاين يف إخراج الناس من عبادة
األوثان واآلهلة املزيفة إىل عبادة اهلل تعاىل وحده ،ومن جور األديان إىل
عدل اإلسالم ،ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ،واالستهانة بزخارف الدنيا
وحطامها والشوق إىل لقاء اهلل تعاىل واحلنني إىل رمحته وجنته ،وعلو
اهلمة وبعد النظر يف نرش هداية اإلسالم يف العامل ،وانتشارهم ألجل ذلك
يف مشارق األرض ومغارهبا ،ونسوا يف ذلك لذاهتم ،وهجروا راحاهتم،
( )1من موسوعة عظامء حول الرسول (املجلد األول) -الشيخ /خالد عبد الرمحن العك-
دار النفائس (بريوت)  -ط األوىل 1412هـ( .بترصف).

13
www.alukah.net

سير النابغين من الصحابة والتابعين

الوقفة الأوىل
()1
تدوين �سري ال�صحابة وحياتهم
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وغادروا أوطاهنم ،وبذلوا مهجهم ،حتى ألقى الدين بجرانه  -أي :ثبت
واستقر  -يف أصقاع األرض ،وأقبلت القلوب إىل اهلل تعاىل ،وهبت
َّ
رياح اإليامن قوية طيبة مباركة ،وقامت دولة اإليامن وتوحيد الرمحن،
وشاعت العبادة والتقوى بني الناس ،ونفقت سوق اجلنة ،وانترشت
أفواجا!!.
اهلداية يف العامل ،ودخل الناس يف دين اهلل
ً

ولقد ضمت وقائعهم كتب تاريخ اإلسالم ،وحفظت أخبارهم
دواوين اإلسالم ،وكانت دائماً مادة التجديد يف حياة املسلمني ،ولذلك
اشتدت عناية دعاة اإلسالم واملصلحني هبذه األخبار عن أولئك األخيار
أصحاب النبي املختار - ،صىل اهلل عليه وآله وسلم  -و  -ريض اهلل
عنهم  ،-واستعان أصحاب الدعوة والتوجيه واإلرشاد بقصصهم يف
إيقاظ مهم املسلمني وإهلاب نفوسهم وشحن قلوهبم بجذوة اإليامن
ومحاسة اإلسالم!!.
لذا ..كان من املهم ،يف جمال املعرفة والثقافة ،الوقوف عىل أهم
مصادر «سري الصحابة وأخبارهم ووقائع أيامهم وتاريخ حياهتم»،
رجاالً ونساء!!.

�أهم ما ُ�ص ِن َف يف ال�صحابة خا�صة:
لقد حرص العلامء قديماً عىل معرفة الصحابة وحياهتم؛ ألهنم طريق
الوصول إىل السيد الرسول  -صىل اهلل عليه وآله وسلم  ،-فهم الذين
صحبوه طيلة عهد نبوته وأيام رسالته ،وقفوا عىل معرفة سنته وآثاره،
وأحكام رشيعته ،مجلة وتفصيالً ،فكانوا بذلك اجليل الذي جتسد يف
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و�أ�شهر تلك امل�صنفات:
 -1االستيعاب يف معرفة األصحاب :للحافظ أيب عمر يوسف
بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطبي (ت463:هـ) ،وقد رتبه عىل حروف
اهلجاء ،وسامه هبذا االسم ظنًا منه أنه استوعب األصحاب ،ولكنه فاته
كثري منهم ،ثم جاء من بعده فاستدرك ما قاله ،وقد ُطبِ َع عىل هامش
اإلصابة البن حجر ،وطبع عىل حدا يف أربعة أجزاء ،وكان عدد ترامجه
ٍ
ومخسا عرشين.
ترمجة
يف كتابه هذا « »4225أربعة آالف ومائتي
ً

 -2الطبقات الكربى :لإلمام ابن سعد (ت230:هـ) ،فقد ضم إىل
سرية النبي  -صىل اهلل عليه وآله وسلم  -تراجم الصحابة والصحابيات،
وذكر مواقفهم ومشاهدهم وغالب أحواهلم ،وهو مصدر حافل يف
موضوعه .طبع يف تسعة أجزاء ببريوت.
 -3حلية األولياء وطبقات األصفياء :للحافظ أيب نعيم أمحد بن
عبد اهلل األصفهاين (ت430:هـ) ،الذي ضمن كتابه هذا تراجم كثري من
الصحابة ،حيث بلغت ربع الكتاب أو أكثر .وقد طبع يف عرشة أجزاء.

 -4أسد الغابة يف معرفة الصحابة :للمؤرخ عز الدين أيب احلسن
عيل بن حممد «ابن األثري» (ت630:هـ) ،مجع فيه مؤلفه أخبار الصحابة،
وخص اجلزء األخري منه ألخبار الصحابيات .وهو كتاب جامع نافع.
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حياته صفاء اإلسالم ،ونقاء اإليامن ،فغدوا من بعد الرسول  -صىل اهلل
عليه وآله وسلم  -القدوة الصاحلة لألمة اإلسالمية عىل مدى التاريخ
واحلياة!!.
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وقد بلغت ترامجه للصحابة « »7554سبعة آالف ومخسامئة وأرب ًعا
ٍ
ترمجةُ ،طبِ َع يف مخسة أجزاء بمرص.
ومخسني

 -5اإلصابة يف متييز الصحابة :لشيخ اإلسالم احلافظ شهاب
الدين أمحد بن عيل الكناين «ابن حجر» العسقالين (ت852:هـ) ،وقد
صنفه عىل ترتيب احلروف اهلجائية ،وذكر فيه فوائد كثرية ،وهلذا كان
أمجع كتاب يف هذا اخلصوص!! وقد ضمنه « »9477اسماً و«»1268
ٍ
ٍ
ترمجة للصحابيات)ُ .طبِ َع يف مرص واهلند،
كنية للصحابة ،و«»1552
وطبعته األخرية بلغت ثالثة عرش جز ًءا من القطع الكبري.

امل�صادر التي تناولت تراجم ال�صحابة:
وهناك مصادر كثرية تناولت تراجم الصحابة والصحابيات من
وأجلها:
أمهها ّ

 -1تاريخ بغداد :للحافظ أيب بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي
(ت463:هـ) ،وقد ذكر فيه من دخل بغداد من الصحابة .وقد ُطبِ َع يف
مخسة عرش جملدً ا.

 -2تاريخ دمشق :للحافظ املؤرخ عيل بن احلسني بن هبة اهلل
«املشهور بابن عساكر» (ت571:ه��ـ) ،وقد ذكر فيه مجيع الصحابة
الذين دخلوا دمشق أو استوطنوها ،وهو كتاب عظيم بلغت أجزاؤه
«ثامنامئة ٍ
جزء» وقد بيضه ابن القاسم بخطه يف ثامنني جملدً ا .ثم صدرت
طبعة أنيقة له باختصار «ابن منظور» صاحب لسان العرب ،الذي حذف
أسانيده وتكرار الروايات منه ،وقد بلغ هذا االختصار «ثالثني جملدً ا»
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 -3وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :للمؤرخ أمحد بن حممد
بن إبراهيم بن خلكان (ت681:هـ) ذكر فيه مجاعة يسرية من الصحابة
والتابعني.
 -4سري أعالم النبالء :لإلمام احلافظ شمس الدين حممد بن أمحد
بن عثامن الذهبي (ت748:هـ) ،وقد أفرد املجلدين :األول والثاين
للسرية النبوية وسري اخللفاء الراشدين ،كام أنه ترجم لكثري من الصحابة
والصحابياتُ .طبِ َع هذا الكتاب حدي ًثا يف ثالثة وعرشين جملدً ا.

 -5الوايف بالوفيات :للمؤرخ العالمة صالح الدين خليل بن
أيبك الصفدي (ت764:ه��ـ) ،وهو كتاب جامع عظيم النفع يبلغ
حجمه الثالثني جملدً اُ ،طبِ َع منها اثنان وعرشون ،والباقي عىل األثر.
افتتح مؤلفه ترامجه بـ «سيدنا حممد  -صىل اهلل عليه وآله وسلم  ،»-يقول
يف مقدمته ..« :فال أغادر أحدً ا من اخللفاء الراشدين وأعيان الصحابة
والتابعني .»..وهو كتاب قل مثاله!!.
 -6شذرات الذهب يف أخبار من ذهب :للمؤرخ الفقيه أيب
الفالح عبد احلي بن العامد احلنبيل (ت1089:هـ) ،ضمن كتابه وفيات
الصحابة ثم التابعني ..وابتدأ كتابه بالسنة األوىل من اهلجرة النبوية إىل
السنة التي تويف فيها ..وقد ذكر يف كل سنة أهم أحداثها ووقائعها ومن
تويف فيها .وهو كتاب عظيم يف موضوعه ،وقد ُطبِ َع يف ثامين جملدات
بمرص.
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وقد ُطبِ َع بدمشق.
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وباإلضافة إىل تلك املصادر يف تراجم الصحابة والصحابيات؛
فقد حوت كتب تراجم الرجال من الرواة مجيع الصحابة والصحابيات
الذين كان هلم رواية عن النبي  -صىل اهلل عليه وآله وسلم  -وتناقلها
عنهم التابعون.

فكتب الرتاجم هذه م�صدر مهم يف معرفة من روى من ال�صحابة
وال�صحابيات ومن روى عنه .ومن �أهم كتب الرتاجم:
 -1التاريخ الكبري :لإلمام احلافظ حممد بن إسامعيل البخاري
(ت256:هـ) صاحب الصحيحُ .طبِ َع هذا الكتاب يف عرشة أجزاء.

 -2اجلرح والتعديل :لإلمام احلافظ أيب حممد بن عبد الرمحن
بن أيب حاتم (ت327:هـ) .وقد ذكر فيه الصحابة والصحابيات ممن
له رواية عن النبي  -صىل اهلل عليه وآله وسلم  .-و ُطبِ َع هذا الكتاب
النفيس يف تسعة جملدات.

 -3هتذيب الكامل يف أسامء الرجال :لإلمام احلافظ مجال الدين أيب
احلجاج يوسف املزي (ت742:هـ) وهذا الكتاب أمجع كتب الرتاجم
وأكثرها مادة وأعظمها نف ًعا ملا امتاز من اإلحاطة والشمول.
وقد ُطبِ َع هذا الكتاب يف بريوت.

 -4هتذيب التهذيب :لإلمام احلافظ شهاب الدين أمحد بن عيل
الكناين «ابن حجر» العسقالين (ت852:هـ) ،اخترصه من (هتذيب
الكامل» ،وقد طبع يف اثني عرش جز ًءا.
ومن خالل هذا العرض املوجز ألهم ما صنف يف الصحابة؛
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فهم  -ريض اهلل عنهم « -رجاالً ونسا ًء» قدوة صاحلة للمسلمني
من بعد رسوهلم  -صىل اهلل عليه وآله وسلم .!!-
وهلذا كان علينا
واجب االهتامم بحياة الصحابة والصحابيات،
ُ
لالقتباس من منهاجهم ،وللسري عىل طريقهم ،وللتأيس بأخالقهم،
ولالتصاف بصفاهتم ،فهم سلفنا الصالح ،ونحن أتباعهم عىل األثر.
جعلنا اهلل عىل أثرهم ،وحرشنا يف زمرهتم.
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ندرك عظيم اهتامم علامء اإلسالم وبالغ عنايتهم بأخبار الصحابة
والصحابيات ،وأحواهلم ومجع شؤوهنم ،إذ الوقوف عليها يزيد الباحث
ووضوحا لإلسالم فهماً وتطبي ًقا ،حيث كانوا - ،ريض اهلل تعاىل
معرف ًة
ً
عنهم مجي ًعا  ،-جيل اإلسالم األول ،والسلف الصالح لألمة ،ومل
يأت جيل من بعدهم فاقهم فهماً لإلسالم ،وتطبي ًقا ألحكامه ،والتزا ًما
ملنهاجه!!

سير النابغين من الصحابة والتابعين
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الوقفة الثانية
�صور من �سري ال�صحابة
 -ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني -
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الوقفة الثانية
�صور من �سري ال�صحابة
 ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني -ثابت بن قيس -رضي اهلل عنه-

خطيب الإ�سالم:
اسمه ثابت ،والده قيس بن الشامس ،كنيته أبو عبد الرمحن أو أبو
حممد ،خزرجي ،أنصاري ،خطيب اإلسالم وخطيب رسول اهلل ﷺ،
وكان حسان بن ثابت الشاعر.
وملا قدم وفد بني متيم عىل النبي ﷺ قصدوا مسجده الرشيف،
ووقفوا ينادونه من وراء حجراته حتى خيرج إليهم ليحدثوه فآذاه ذلك،
فنزل قول اهلل تعاىل :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭼ [احلجرات.]٥ - ٤ :

فلام خرج رسول اهلل ﷺ إليهم قالوا :يا حممد جئناك نفاخرك،
فأذن لشاعرنا وخطيبنا بالكالم قال« :قد أذنت خلطيبكم فليقل» فوقف
خطيبهم عطارد بن حاجب ،فتكلم وافتخر بقومه ،فلام انتهى قال رسول
اهلل ﷺ لثابت بن قيس« :قم فأجب الرجل يف خطبته» ،وحني فرغ أذن
رسول اهلل ﷺ لشاعر متيم الزبرقان بن بدر ،وكان حسان بن ثابت غائ ًبا،
فأرسل إليه ،فلام فرغ الزبرقان قال النبي ﷺ حلسان« :قم يا حسان
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فأجب الرجل فيام قال» ،فلام فرغ حسان بن ثابت من قوله وقف األقرع
بن حابس وقال :إن هذا الرجل ملؤتى له  -أي ملوفق  -خلطيبه أخطب
من خطيبنا ،ولشاعره أشعر من شاعرنا ،وألصواهتم أجىل من أصواتنا،
فارتفعت أصواهتم ،وكثر اللغط فيهم ،فنزل قوله تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﭼ [احلجرات ،]٣ -١ :وأسلم القوم مجي ًعا ،فأحسن رسول اهلل ﷺ

إليهم ووصلهم ببعض اهلدايا ،ثم انرصفوا إىل ديارهم.

ُب ُ�شريان بدخول اجلنة:
وحني سمع ثابت هاتني اآليتني فزع ،واعرتاه خوف شديد جعله
يلزم بيته ،ويتخلف عن جمالس رسول اهلل ﷺ التي كان حيرص عليها،
وأصبح ال يغادر بيته إال ألداء الفريضة ،وافتقده رسول اهلل ﷺ فقال:
«من يأتيني بخربه؟» فقال رجل من األنصار :أنا يا رسول اهلل.
فلام ذهب إليه وجده حزينًا مهتماً  ،فسأله عن السبب ،فقال :أنا
صاحب صوت مرتفع وأخشى بعد ما سمعت تلك اآليات من أن حيبط
عميل من غري أن أشعر ،فأكون من أصحاب النار ،وحني أخرب الرجل
النبي ﷺ بام قاله ثابت؛ قال له رسول اهلل ﷺ« :اذهب إليه فقل له :إنك
لست من أهل النار ولكنك من أهل اجلنة» (.)1
( )1رواه البخاري.
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ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﭼ[لقامن ]١٨ :أغلق عليه بابه ولزم
بيته ،وأخذ يبكي ،فافتقده رسول اهلل ﷺ وأرسل يف طلبه ،وحني سأله
عن سبب غيابه قال :يا رسول اهلل ،إنام أنا امرؤ أحب اجلامل ،وأحب
أن أسود قومي ،فقال له رسول اهلل ﷺ« :لست منهم ،بل تعيش محيدً ا،
وتقتل شهيدً ا ،وتدخل اجلنة سعيدً ا» برشيان بدخول اجلنة فاز هبام من
رسول اهلل ﷺ فهني ًئا له!!.
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وملا قرأ ثابت قول اهلل تعاىل :ﭽ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ

سير النابغين من الصحابة والتابعين

ربيعة بن كعب -رضي اهلل عنه -

احلياة بغري قلب �أمر م�ستحيل:
اسمه ربيعة ،والده كعب ،ملا بايع ربيعة رسول اهلل ﷺ عىل اإلسالم
شعر كأنه سلمه قلبه ومل يعد بوسعه أن يفارقه ،ألن احلياة بغري قلب أمر
مستحيل.

وفكر ربيعة فيام يصنعه فبدا له أن يعرض عىل رسول اهلل ﷺ
خدمته ليحيا بقربه وينعم بحبه ،وملا أبدى له رغبته ،وافق عليها يف
احلال ،وأصبح ربيعة كالظل يسري معه أينام سار ،ال يفارقه يف ليل وال
هنار ،فإذا أراد الصالة أتاه بوضوئه ،وإذا احتاج شي ًئا مل يؤخره عنه.

وكان رسول اهلل ﷺ ال يغمط ألحد ح ًقا ،وال ينسى معرو ًفا أسدي
إليه ،بل جيزي صاحبه يف وقته ،أو يؤجله إىل أجل غري بعيد ،ولكن ما
الذي يمكن أن يكافئ به ربيعة؟

رفيق النبي يف اجلنة!
رأى صاحب اخللق العظيم أن يشاوره فعسى أن تكون له رغبة
ما فيساعده يف إدراكها ،ونادى عليه ،فسارع يلبي قائالً :لبيك يا رسول
اهلل ،فقال النبي ﷺ« :سلني شي ًئا أعطه لك» ،فقال ربيعة :أمهلني يا
رسول اهلل حتى أنظر يف أمري ،فقال له رسول اهلل ﷺ« :ال بأس عليك».
كان ربيعة من أهل الصفة ،دارهم املسجد ،وطعامهم ورشاهبم
ولباسهم عىل املحسنني ،وكان رسول اهلل ﷺ خيصهم بام يصله من
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الصدقات ،وال يبخل عليهم ببعض ما هيدى إليه؛ وفكر ربيعة فيام
يطلب فوجد أن الدنيا برمتها إىل زوال ،والزوج والولد سبيلهام املوت،
واملال ينفد إما بإنفاقه أو هبالكه ،ثم رأى أن من اخلري له أن يطلب شي ًئا
ال يبلغه الفناء ،وال يناله العدم ،وملا وصل إىل قراره أتى رسول اهلل ﷺ،
وقال له :أريد أن تدعو اهلل يل أن أكون رفيقك يف اجلنة! ،فقال له رسول
اهلل ﷺ« :من أوصاك بذلك؟» فقال :نظرت يف الدنيا ومتاعها فوجدهتا
فانية ،وفكرت يف اآلخرة فرأيتها باقية ،فقلت لنفيس :أدع ما يفنى وآخذ
ما يبقى ،وبدا يل أن أسألك ما أخربتك به ،فقال له رسول اهلل ﷺ« :أو
غري ذلك يا ربيعة» قال :ال أسألك إال الذي سألت ،فقال النبي ﷺ« :إ ًذا
أعني عىل نفسك بكثرة السجود» وبادر ربيعة إىل تنفيذ ما أمره به رسول
اهلل ﷺ ،وزاد وترية عبادته ،وراح يتقرب إىل اهلل بالنوافل كام وجد إىل
ذلك سبيالً.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عدي بن حامت الطائي -ر�ضي اهلل عنه -
الكرمي ابن الكرمي:
اسمه عدي والده حاتم بن عبد اهلل الطائي ،والدته النوار ،وأخته

سفانة بنت عدي.

كان والد عدي من أجواد العرب ،وأحد أسخيائهم ،فملكته

طيء أمرها ،ومنحته والءها ،وبعد وفاته آل إىل ولده عدي ملك أبيه،
وفرضت له قبيلته ربع غنائمها.

وملا سمع عدي بظهور النبي ﷺ شعر أن ظهوره سيقيض عىل

زعامته ،فقرر أن يناصبه العداء ،ويبدي له البغضاء ،وأقام عىل معاداة

اإلسالم قرابة عرشين عا ًما ،حتى هداه اهلل.

وكان عدي قد أمر غال ًما له أن جيمع له كرام إبله وسامهنا ،ويؤذنه

عندما يطأ املسلمون أرضه ،حتى تكون له فرصة اهلرب بأهله وأعز ماله.
وذات يوم أقبل عليه غالمه وهو يلهث ،وقال :العجل العجل ،فإن

ما توقعته حصل ،رأيت جنو ًدا يف أرضنا ،ختفق الرايات فوق رؤوسهم،
فقلت :ملن هذه الرايات؟ فقالوا :إهنا رايات حممد ،وملا سمع عدي قول

غالمه ،انطلق بأهله وإبله دون أن يتقصاهم ،فلام اجتاز مسافة حتقق أنه

أصبح آمنًا ببلوغها ،راح يتفقد أهله ،وكانت املفاجأة حني اكتشف أنه

نيس أخته سفانة.
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وحني بلغ عدي الشام علم أن ديار طيء تعرضت لغارة املسلمني،
وسيقت أخته سفانة مع السبي ،فأنزهلا رسول اهلل ﷺ يف خيمة بقرب
مسجده الرشيف مع بقية السبي ،ويف طريقه إىل الصالة مر هبا رسول
اهلل ﷺ ،فقامت إليه ،وقالت :يا رسول اهلل هلك الوالد ،وغاب الوافد،
عيل م َّن اهلل عليك ،فقال هلا النبي ﷺ« :من وافدك؟» قالت :عدي
فامنن َّ
بن حاتم ،قال« :الفار من اهلل ورسوله؟» ثم تركها ومىض ،ويف اليوم
الثاين مر هبا ،فقالت له مثل قوهلا السابق ،فلم جيبها بيشء ،ويئست من
التحدث إليه ،فلام كان اليوم الثالث ،مر هبا رسول اهلل ﷺ فأشار إليها
رجل من خلفه أن تقوم فتكلمه ،فقامت إليه ،فقالت :هلك الوالد،
عيل م َّن اهلل عليك ،فقال هلا« :قد فعلت ،فال
وغاب الوافد ،فامنن َّ
تعجيل حتى جتدي ثقة يبلغك بالدك ،ثم آذنيني».

وملا غادرها رسول اهلل ﷺ سألت عن الرجل الذي أشار إليها،
فقيل هلا :إنه عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه.-

ثم إهنا بقيت تنتظر حتى قدم ناس من الشام فيهم بعض قومها
ممن تثق هبم ،فأخربت رسول اهلل ﷺ ،فكساها ،ومنحها راحلة تقلها،
وأعطاها نفقة تكفيها ،ثم انطلقت مع الركب إىل الشام حتى قدمت عىل
أخيها عدي ابن حاتم.

يقول عدي :لقد وصلني نبأ لقائها بمحمد ﷺ ،وإحسانه إليها،
وكرمه معها ،عىل الرغم ما كان من سوء ترصف عدي معه.
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�أ�سر �سفانة عاد عليه باخلري:

سير النابغين من الصحابة والتابعين

وفيام كان عدي وأهله يرتقبون وصول سفانة إليهم الح له عن
بعد هودج فيه امرأة يتجه نحوهم ،فلام اقرتبت ،صاح :سفانة ،فكانت
هي هي ،وحني وقفت نظرت إليه ،وقالت :القاطع الظامل ،نجوت
بأهلك وولدك ،وتركت بقية أبيك وعورتك ،فطفق عدي يعتذر إليها
ويرتضاها حتى صفحت عنه.

وبعد أن اسرتاحت من عناء رحلتها الطويلة ،روت له ما كان من
أمر سبيها ،وحديثها مع من أحسن إليها؛ ومل تكن سفانة امرأة عادية،
لكنها كانت عاقلة حازمة شديدة الذكاء فصيحة العبارة ،وكان أخوها
عدي يثق برأهيا ،وحسن تفكريها ،فقال هلا :أي أخية ما ترين يف أمر
هذا الرجل بعد أن رأيته وحتدثت إليه؟ فقالت :الرأي عندي أن نلحق
به رسي ًعا ،فإن يكن نب ًيا ،فالسابق إليه له فضل ،وإن يكن ملكًا فلن تذل
عنده وأنت أنت.

حلوقه بالنبي ﷺ و�إ�سالمه:

وأمر عدي أن جتهز راحلته ،ثم قصد مدينة رسول اهلل ﷺ دون
كتاب وال أمان ،فلام وصلها دخل املسجد ،وسأل عن النبي ﷺُ ،فأشري
إليه ،فدنا منه وسلم عليه ،فقال« :من الرجل؟» فقال :عدي بن حاتم
فأخذ بيده ومىض به إىل بيته.
وأخذ عدي يراقب سلوكه ليعلم إذا كان نب ًيا أم ال؟ ،فرأته امرأة
عجوز ،فأطالت احلديث معه يف حاجة هلا ،فلم يرتكها حتى قضاها،
فقال عدي يف نفسه :واهلل ما هو بملك.
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وتيقن عدي بن حاتم من صدق حديثه ،وأعلن إسالمه ،وأسلمت
سفانة  -ريض اهلل عنها  -وحتققت النبوءات الثالث ،فأصبح الطريق
آمنًا بني القادسية واحلجاز ،وآلت كنوز كرسى للمسلمني يف عهد عمر
بن اخلطاب ،ويف عهد عمر بن عبد العزيز فاض املال يف يد املسلمني،
فلم يعد هناك فقري يأخذ من الزكاة شي ًئا.
إهنا نبوءات الصادق املصدوق الذي ما ينطق عن اهلوى ،إن هو
إال وحي يوحى.
وملا جاء األجل عد ًيا وسفانة لبياه - ،ريض اهلل عنهام .-
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ويف البيت ُرمي إىل عدي بوسادة ليجلس عليها فاستحيا عدي
ومل يكن هناك سواها فردها إىل النبي ﷺ فأعادها إىل عدي وجلس هو
أيضا :ما هكذا يصنع امللوك ،ثم قال:
عىل األرض ،فقال عدي يف نفسه ً
«إيه يا عدي ،أمل تكن ركوس ًيا بني النرصانية والصابئة؟» قال :بىل ،قال:
«أمل تكن تسري يف قومك باملرباع فتأخذ منهم ما ال حيل لك يف دينك؟»
قال :بىل ،وعرف أنه نبي ،ثم أخربه رسول اهلل ﷺ إن املال سيفيض يف
املسلمني حتى ال يوجد من يأخذه ،وأن املسلمني سيكثرون حتى خترج
املرأة من القادسية عىل بعريها حتى تزور البيت ال ختاف أحدً ا إال اهلل،
وأن كنوز كرسى بني هرمز ستصري للمسلمني.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

املقداد بن عمرو -رضي اهلل عنه -

املهاجر �إىل اهلل ور�سوله:
اسمه املقداد ،والده عمرو بن ثعلبة ،وينسب إىل األسود بن عبد
يغوث الزهري ،وكان األسود قد تبناه حتى نزل قوله تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [األحزاب].

تزوج املقداد من ضباعة بنت الزبري ،وكان املقداد من السابقني
األوائل إىل الدين احلنيف ،ونال نصيبه من أذى قريش وعدواهنا.

وحني هاجر املسلمون إىل احلبشة كان املقداد يف عدادهم ،بعد أن
طمأهنم رسول اهلل أن فيها ملكًا ال ُيظلم عىل أرضه أحد؛ وهناك عاش
املهاجرون يف أكرم دار ،وخري جوار ،ثم عاد املقداد إىل مكة بعد أن علم
بإسالم أهلها.
وملا أذن رسول اهلل ﷺ ألصحابه باهلجرة إىل املدينة ،خرج املقداد
مهاجرا ،وأقام ينتظر مقدم رسول اهلل ﷺ إليها.
ً

�شجاعته يف الغزوات وا�ستنها�ضه للهمم:
وحني علم رسول اهلل ﷺ أن ً
قريشا قد خرجت إىل بدر لقتال
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ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭼ [املائدة] ؛ ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكام مقاتلون،
فوالذي بعثك باحلق لو رست بنا إىل برك الغامد  -يعني مدينة احلبشة -
خريا ،ودعا
جلالدنا معك من دونه حتى تبلغه ،فقال له رسول اهلل ﷺ ً
له بخري.

وهذا عبد اهلل بن مسعود يقول« :شهدت من املقداد بن األسود
مشهدً ا ألن أكون صاحبه أحب إ َّيل مما عدل به.

أتى النبي ﷺ وهو يدعو عىل املرشكني ،فقال :ال نقول كام قال
قوم موسى :اذهب أنت وربك فقاتال ،ولكنا نقاتل عن يمينك ،وعن
شاملك ،وبني يديك ،وخلفك؛ فرأيت النبي ﷺ أرشق وجهه ورسه
يعني قوله»(.)1
ثم تكلم سيدنا سعد بن معاذ عن األنصار فقال :امض يا رسول
اهلل ملا أردت ،فوالذي بعثك باحلق ،إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته
خلضناه معك ،ما ختلف منا رجل واحد ،وما نكره أن تلقى بنا عدونا
غدً ا! إنا لصرب عند احلرب ،صدق عند اللقاء ،لعل اهلل يريك منا ما تقر

( )1رواه :البخاري ،كتاب :املغازي ،باب :قول اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ [األنفال ]٩ :برقم.)3658( :
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املسلمني شاور أصحابه يف اخلروج ،فقام أبو بكر الصديق -ريض اهلل
عنه -فتكلم وأحسن ،ثم هنض عمر -ريض اهلل عنه -فقال فأحسن ،ثم
قام املقداد بن عمرو فقال :يا رسول اهلل ،امض ملا أمرك اهلل ،فنحن معك،
واهلل ال نقول لك كام قالت بنو إرسائيل ملوسى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

سير النابغين من الصحابة والتابعين

به عينك فرس بنا عىل بركة اهلل ،فرس رسول اهلل ﷺ بام سمع ،ونشطه
ذلك ،ثم قال« :سريوا عىل بركة اهلل ،وأب�شروا ،فإن اهلل قد وعدين
إحدى الطائفتني ،واهلل لكأين أنظر إىل مصارع القوم» ،وأنجز اهلل وعده،
وامتن عىل املسلمني بالنرص املبني ،وانتهت املعركة بالقضاء عىل رؤوس
املرشكني.

البطل املحنك:
خبريا بأفانني القتال ،ولذلك ما كان هياب لقاء األبطال،
كان املقداد ً
وكان يتمتع باحلنكة ،والذكاء ،واحلكمة ،قال له رجل يو ًما :طويب هلاتني
العينني اللتني رأتا رسول اهلل ﷺ ،واهلل لوددنا أنا رأينا ما رأيت ،وشهدنا
ما شهدت ،فأقبل عليه املقداد وقال :ما حيمل أحدكم عىل أن يتمنى
مشهدً ا غيبه اهلل عنه ،ال يدري لو شهده كيف كان يصري فيه؟ واهلل لقد
عارص رسول اهلل ﷺ أقوا ًما كبهم اهلل  -عز وجل  -عىل مناخرهم يف
جهنم ،أوال حتمدون اهلل الذي جنبكم مثل بالئهم ،وأخرجكم مؤمنني
بربكم ونبيكم؟!.

ح ًقا! لقد كان املقداد نافذ البصرية ،فقد رأى رسول اهلل ﷺ ناس
وشهدوا معجزاته ،وظلوا عىل رشكهم مقيمني ،وعىل رأسهم أبو جهل
أشقى املرشكني.

«�إن اهلل �أمرين بحب �أربعة ،و�أخربين �أنه يحبهم»:
كان املقداد -ريض اهلل عنه -واحدً ا من أحباب رسول اهلل ﷺ ،فقد
أخرج الرتمذي عن ابن بريدة ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن
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فهنيئ ًا هلم ذلك احلب.

روى املقداد ثامنية وأربعني حدي ًثا عن النبي ﷺ ،وأدركته الوفاة يف
اجلرف ،فنقل إىل املدينة ،ودفن فيها- ،ريض اهلل عنه .-

( )1رواه :الرتمذي ،كتاب :املناقب عن رسول اهلل ﷺ ،باب :مناقب عيل بن أيب طالب -ريض
اهلل عنه ،-برقم.)3652( :
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اهلل أمرين بحب أربعة ،وأخربين أنه حيبهم» ،قيل :يا رسول اهلل ،سمهم
عيل منهم  -يقول ذلك ثال ًثا  -أبو ذر ،واملقداد ،وسلامن؛ أمرين
لنا قالَّ :
بحبهم وأخربين أنه حيبهم»(.)1

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي اهلل عنه -

غيمة يف �سماء حياة ال�صديق:
اسمه عبد الرمحن ،والده أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه ،-والدته
أم رومان بنت عامر  -ريض اهلل عنها  ، -وهي أم املؤمنني عائشة  -ريض
اهلل عنها  ، -وكنيته أبو عبد اهلل ،كان اسمه يف اجلاهلية عبد الكعبة ،فلام
أسلم غريه رسول اهلل ﷺ إىل عبد الرمحن.
ومن العجيب أن يستمر عىل رشكه إىل ما بعد أحد ،وهو يعلم
مكانة أبيه وأمه و أخته ،واملنزلة السامية التي تبؤوها.

ً
قريشا يوم بدر ،واخلسارة
شهد اهلزيمة املريرة التي أصابت
الفادحة بفقد زعامئها وكبار قادهتا ،وكاد يلفحه هليبها ،ويقيض عليه،
وملا كان يوم أحد شهر سيفه وراح يتحدى املسلمني ،ويسأل :هل من
مبارز؟ ،وقام أبو بكر -ريض اهلل عنه -يريد أن يسكت الصوت الشاذ
يف أرسته ،الذي نكد عليه أسباب سعادته ،ولكن كبري القلب ،الرؤوف
الرحيم ،وصاحب اخللق العظيم ،رسول اهلل ﷺ أشفق عىل صاحبه،
ومنعه من قتال ولده ،ومن أطوع من أيب بكر حلبيبه؟

بيد أن إعراض عبد الرمحن عن اإلسالم كان غيمة يف سامء حياة والده
أيب بكر؛ ثم أراد اهلل أن تنجيل بعد صلح احلديبية بني قريش واملسلمني،
فقد امتطى عبد الرمحن راحلته ،وشد الرحال إىل املدينة ،ثم دخل املسجد
وأرشق وجه الصديق ،ومل يستطع السيطرة عىل مدامعه ،وهو يرى فلذة
كبده عبد الرمحن يمد يده إىل رسول اهلل ﷺ ليبايعه عىل اإلسالم.
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قال العلامء :ال نعلم أربعة ذكور مسلمني متوالدين من بعضهم
أدركوا النبي ﷺ وصحبوه ،إال أبو قحافة وابنه أبو بكر وابنه عبد الرمحن
وابنه حممد بن عبد الرمحن أبو عتيق.

تداركه ما فاته من خري:
روى عبد الرمحن بعض األحاديث عن رسول اهلل ﷺ ،وقد
أوردت ثامنية أحاديث بروايته.

وأدرك عبد الرمحن -ريض اهلل عنه -ما فاته من خري بتأخر
إسالمه ،فاستنهض عزيمته ،واستحث جهده وطاقته من أجل تدارك
ما فات ،فلم يتخلف عن غزاة ضد املرشكني ليربهن هلم أن احلبل الذي
كان يربطه هبم قد انقطع إىل األبد ،ألنه كان أوهن من خيط العنكبوت،
وقد استعاض عنه بحبل اهلل املتني ،فقيد نفسيه به ،ففاز باخلري العميم.

وملا خلف والده الصديق رسول اهلل ﷺ ،مل يكن يتطلع إىل منصب
أو إمارة ،تقدم إليه عىل طبق من ذهب ،ألن ويل األمر كان أباه ،بل خرج
إىل معركة الياممة لقتل مسيلمة الكذاب ويقيض عىل فتنته ،ويفهم املرتدين
أن اإلسالم ليس دين أيب بكر كام زعموا ،وإنام هو دين اهلل الذي رشعه
لعباده ليخرجهم من عبادة احلجر والعباد إىل عبادة رب العباد ،وينقلهم
من الضالل إىل الرشاد ،ومل يطلب من أبيه أن يكون أمري اجليش ،بل
خرج جند ًيا يف جيش خالد بن الوليد -ريض اهلل عنه ،-وقد انضوى
حتت لوائه كثري من الصحابة السباقني إىل اإلسالم أمثال الرباء بن مالك
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عائلة م�ؤمنة:

سير النابغين من الصحابة والتابعين

وابن عمر وثابت بن قيس وأيب حذيفة وسامل وغريهم.

وأبىل عبد الرمحن يومئذ أحسن البالء ،واستحق أعطر الثناء،
ومتكن عبد الرمحن من القضاء عىل الساعد األيمن ملسيلمة حني قتل
حمكم بن الطفيل مع عدد من املرتدين.
ومل يتوقف صليل السيوف حتى قىض عىل مسيلمة ومزق رش
ممزق ،ونرص اهلل املسلمني.

وملا أراد معاوية بن أيب سفيان أخذ البيعة البنه يزيد ،أباها عليه
عبد الرمحن ،وقال :أهرقلية؟ كام مات قيرص قام قيرص مقامه؟ ال نفعل
هذا واهلل أبدً ا ،فبعث إليه معاوية بامئة ألف درهم ،فردها ،وقال :ال أبيع
ديني بدنياي.
ويف الطريق أدركته الوفاة قبيل الوصول إىل مكة فحمل إليها،
ودفن فيها- ،ريض اهلل عنه .-
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�إ�سالمه:
اسمه زيد ،والده مهلهل بن زيد من طيء ،وكنيته أبو مكنف لقب
بزيد اخليل الهتاممه هبا وكثرهتا لديه؛ وملا أسلم سامه رسول اهلل ﷺ زيد
اخلري.

لعل موهبة زيد اخلري يف مسك أعنة اخليل مكنته من اإلمساك بأعنة
الشعر واخلطابة والكرم ،وتلك شامئل تؤهله ألن يتبوأ مكانة مرموقة
بني بني قومه ،وأن يسود ،ولكن كيف أصابه سهم اإليامن ،وكيف وقر
يف قلبه وعقله؟

ملا وصلت أخبار اإلسالم إىل ديار طيء وسمع زيد اخليل ما يتناقله
الركبان عن هذا النبي الذي ظهر يف مكة فاضطهده قومه وآذوه ،حتى
اضطروه للخروج من بلده إىل يثرب
مهاجرا ،نزعت نفسه إىل لقائه،
ً
واشتاقت إىل االجتامع به ،واالستامع إىل ما يقول؛ فإن كان لديه خري،
فهو جدير بأن يصيبنا منه ،وإن كان غري ذلك فحري به أن هيجره ويكون
له من املعادين.
وشاور زيد اخليل كرباء قومه فيام خطر بباله فلم جيد بينهم
معارضا
ً
يف مرافقته إىل يثرب ،وأعدت الرواحل ،وجهز الزاد ،ثم انطلق القوم إىل
يثرب وقد غري النبي ﷺ اسمها إىل املدينة بعد هجرته إليها.
وكان مع زيد اخليل من قومه زر بن سدوس ،ومالك بن جبري،
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زيد الخير -رضي اهلل عنه -
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وعامر بن جوين ،وملا بلغوا املدينة ،سألوا عن رسول اهلل ﷺ فأخربوا
أنه يف مسجده الرشيف فتوجهوا إىل املسجد ثم ربطوا رواحلهم عىل
الباب ،ودخلوا.

وكان رسول اهلل ﷺ يف تلك اللحظة فوق منربه خياطب املسلمني،
وذهل القوم ملا رأوا من خشوع املسلمني وحسن استامعهم وتأثرهم بام
يقول.

وحني برص النبي ﷺ بالوفد قال« :إين خري لكم من العزى ومن
كل ما تعبدون ..إين خري لكم من اجلمل األسود الذي تعبدون من دون
اهلل»؛ كان الكالم جديدً ا مل يسمع بمثله الوفد من قبل ،وقد أحدث
انقسا ًما يف وفد طيء.
فأما زيد اخليل فقد وقع كالم النبي ﷺ يف نفسه موقع الندى يف
الزهرة الظامئة ،ونزل عىل قلبه بر ًدا وسال ًما ،ومنحه راحة واطمئنانًا؛
وأما زر بن سدوس فقد أكل احلسد قلبه ،وهنش احلقد كبده ،ومل يشأ
جهارا حني قال :إن رج ً
ال يريد أن يستعبد
إضامر ذلك ،ولكن أعلنه
ً
الناس ،ولن أدع رقبتي بني يديه ،ثم انطلق إىل الشام ،وحلق رأسه كام
يفعل رهبان النصارى ،ثم اختذ النرصانية دينًا له.
كان زيد اخليل يتمتع بقامة ممشوقة وخلق له من اجلامل نصيب
وافر ،فهو طويل القامة ،تام املالمح ،جهري الصوت.

وما إن فرغ رسول اهلل ﷺ من حديثه حتى وقف زيد اخليل وصاح
بملء فيه :يا حممد ،أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأنك رسول اهلل فلام سمع
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وسعد زيد هبذا االسم الذي سامه به رسول اهلل ﷺ ،ثم دعاه رسول
اهلل ﷺ إىل مرافقته إىل بيته مع ثلة من صحابته الكرام.

« ..فيك خ�صلتان يحبهما اهلل ور�سوله»:
ويف البيت املطهر قال رسول اهلل ﷺ لضيفه« :يا زيد ما وصف يل
رجل قط ثم رأيته إال كان دون ما وصف به إال أنت» ،وما كان أسعد من
زيد هبذا القول الذي أطلقه أصدق القائلني ،بعد رب العاملني!!.

ثم قال له رسول اهلل ﷺ« :يا زيد إن فيك خلصلتني حيبهام اهلل
ورسوله قال :وما مها يا رسول اهلل؟ قال« :األناة واحللم» فقال زيد
اخلري :احلمد هلل الذي جعلني عىل ما حيب اهلل ورسوله.

ثم أسلم أصحاب زيد اخلري مجي ًعا؛ ويف طريق العودة إىل ديار قومه
يف نجد ،أصابته احلمى ،ومتنى أن يمتد أجله حتى ينرش اإلسالم بني
قومه ،ولكن املوت وافاه- ،ريض اهلل عنه  ،-وأحسن مثواه.
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رسول اهلل ﷺ قوله ،قال له« :من أنت؟» قال :أنا زيد اخليل بن مهلهل،
فغري النبي ﷺ اسمه وقال له« :بل أنت زيد اخلري ،ال زيد اخليل ،احلمد
هلل الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك لإلسالم ».
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أبو دجانة األنصاري -رضي اهلل عنه -

�شجاعته الفذة:
اسمه سامك ،والده خرشة بن لودان ،أنصاري ،خزرجي ،وكنيته
بدرا وأبىل فيها بالء حسنًا،
أبو دجانة ،وقد عرف بشجاعته الفذة ،شهد ً
وكان يوم أحد من أيامه املجيدة ،وكان مع الصامدين حول اهلل ﷺ.

وقد روى ثابت عن أنس أن رسول اهلل ﷺ أخذ سي ًفا يوم أحد
فقال« :من يأخذ مني هذا؟» فبسطوا أيدهيم ،كل إنسان منهم يقول:
أنا أنا ،قال« :فمن يأخذه بحقه؟» قال :فأحجم القوم ،فقال سامك بن
خرشة أبو دجانة :أنا آخذه بحقه قال :فأخذه ،ففلق به هام املرشكني(.)1

ويف رواية هشام بن عروة عن أبيه قال :قال الزبري :عرض رسول
اهلل ﷺ سي ًفا يف يده يوم أحد فقال« :من يأخذ هذا السيف بحقه؟» قال:
فقمت ،فقلت :أنا يا رسول اهلل ،فأعرض عني ،ثم قال« :من يأخذ هذا
السيف بحقه؟» قال :فقام أبو دجانة سامك بن خرشة فقال :أنا آخذه
بحقه؛ وما حقه يا رسول اهلل؟ قال« :حقه أال تقتل به مسلماً وال تفر به
عن كافر» ،قال :فدفعه إليه.
وكان أبو دجانة رج ً
ال شجا ًعا خيتال عند احلرب ،وكان إذا أعلم
بعصابة له محراء يعصبها عىل رأسه ،علم الناس أنه سيقاتل ،فلام أخذ
السيف من يد رسول اهلل أخذ عصابته تلك ،فعصب هبا رأسه ،ثم راح

( )1رواه :مسلم ،كتاب :فضائل الصحابة ،باب :من فضائل أيب دجانة سامك بن خرشة،
برقم.)4516( :
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فجعل ال يرتفع له يشء إال هتكه وأفراه ،حتى انتهى إىل نسوة
فرفع السيف ليرضب إحداهن ،ثم كف عنها ،فلام سئل عن ذلك ،قال:
أكرمت سيف رسول اهلل أن أقتل به امرأة.

وكان أبو دجانة عفي ًفا عىل الرغم من فقره ،وملا غزا رسول اهلل
ﷺ بني النضري مل يقسم لألنصار شي ًئا من فيئها إال سهل بن حنيف وأيب
دجانة.

وكان يطلق عليه لقب ذي السيفني ،ألنه قاتل يوم أحد بسيفه
وسيف رسول اهلل ﷺ.

ا�ست�شهاده:
وخرج أبو دجانة مع خالد بن الوليد يوم الياممة وكان يف اجليش
خيار الصحابة أمثال :الرباء بن مالك ،وعبد اهلل بن عمر ،وزيد بن
اخلطاب ،وثابت بن قيس ،وأيب حذيفة بن عتبة ،وسامل مواله؛ وكان
القتال ضار ًيا ،وجثث القتىل مكدسة بعضها فوق بعض.

وكان اجلميع يبحثون عن مسيلمة الكذاب لريحيوا الناس من
إفكه ورشه ،وما لبث أن برص به وحيش بن حرب وأبو دجانة ،وراح
ويش يرتقب اللحظة املناسبة حتى يسدد إليه حربته ،وملا واتته الفرصة
هز حربته ثم قذفها ،وفيام كانت يف الطريق إليه ،كان أبو دجانة قد أغمد
سيفه يف جسده اللعني.
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يتبخرت بني الصفني ،وقال رسول اهلل ﷺ حني رآه يتبخرت« :إهنا ملشية
يبغضها اهلل  -عز وجل  -إال يف هذا املوطن».

سير النابغين من الصحابة والتابعين

وملا سئل وحيش :أأنت قتلت مسيلمة؟ قال :ربك أعلم أينا قتله،
سبقت إليه أنا وأبو دجانة فرضبناه فيعلم اهلل من أي رضبة مات.
وتابع أبو دجانة استبساله حتى سقط شهيدً ا - ،ريض اهلل عنه .-
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العامل مبا علم:
اسمه عمران ،والده حصني اخلزاعي الكعبي ،وكنيته أبو نجيد،
بدأت عالقة عمران برسول اهلل ﷺ عام فتح خيرب ،حني بايع النبي ﷺ.

ومنذ ملس كفه كف املصطفى ﷺ أبى أن يستعملها يف املنكرات،
ووقفها عىل الطيبات.

لقد أدرك عمران أن اإليامن ال قيمة له إذا اقترص عىل األقوال ،بل
البد أن تتبعها أفعال تدعمها وترسخها ،فتظهر للناس جدواها ،وبالتايل
تؤثر فيهم ،وتدفعهم إىل تبنيها.
فكيف يثق الناس بقول من حيدثهم عن مضار التدخني واألمراض
اخلطرية التي يسببها إذا كانت دخينته  -سيجارته  -يف يده وهو يدخنها
أمامهم؟

لذلك وجب عىل من علم بخري أن يسعى إىل األخذ به حاالً قوالً

فورا إذا كان يفعله ،أو يمتنع
وعمالً ،وعىل من علم برش أن يكف عنه ً
عن إتيانه إن مل يكن فعله من قبل ،قال تعاىل :ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭ ﱸ [الصف].

ألن العامل الذي ال يعمل بام علم سيتعرض للحساب يوم يقوم
الناس لرب العاملني.
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عمران بن حصين -رضي اهلل عنه -

سير النابغين من الصحابة والتابعين

وهكذا كان عمران بن حصني شديد احلرص عىل العمل بام انتهى
إليه علمه؛ وملا وقعت الفتنة بني عيل ومعاوية  -ريض اهلل عنهام  -يوم
صفني اعتزهلا ،وكانت وصيته للمسلمني« :الزم مسجدك ،فإن دخل
عليك ،فالزم بيتك ،فإن دخل عليك بيتك من يريد نفسك ومالك فقاتله».
وكان عمران -ريض اهلل عنه -مستجاب الدعوة ،وكانت خشيته من
اهلل ليست بسبب ذنوب ارتكبها ،بل إلدراكه لعظمة اخلالق ،وإجالله له.

قال عنه حممد بن سريين« :مل نر يف البرصة أحدً ا من أصحاب النبي
ﷺ ُيفضل عىل عمران حصني».

ويف خالفة عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أرسله إىل البرصة
ليفقه أهلها ويعلمهم ،فكان رسورهم به عظيماً ملا ملسوه من بركته ونقائه.

العابد الزاهد:
وقد منح عمران العبادة حياته ،وزهد يف الدنيا وزخرفها ومتاعها
وزينتها منذ أن علم أهنا ليست بدار قرار ،وبات يعد نفسه لآلخرة منذ
أن عرف أهنا خري وأبقى ،ومل يكن يشغله عن العبادة مرض ،فهو يف
اتصال دائم مع اهلل ،قائماً  ،قاعدً ا أو راقدً ا.

مرضا عضاالً دام ثالثني عا ًما ،فام ضجر،
وروي عنه أنه مرض ً
وما قال :أف.
وكان يقول :إن أحب األشياء إىل نفيس أحبها إىل اهلل ،وفارق
عمران الدنيا وكأنه ليس من أهلها.
ريض اهلل عنه ،وأحسن نزله مع الصديقني؟.
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«ليهنك العلم �أبا املنذر»:

اسمه ُأبيَ ُّ  ،والده كعب بن قيس ،وكنيته أبو املنذر .كان قبل
ربا هيود ًيا ،وقرأ الكتب القديمة ،حرض أيب العقبة الثانية،
اإلسالم ح ً
بدرا وأحدً ا
فبايع النبي ،وقد أحبه رسول اهلل ﷺ ،فقربه منه ،وشهد معه ً
ومجيع املشاهد التي تلتها.

ولثقة رسول اهلل ﷺ به؛ جعله كات ًبا للوحي ،وذات يوم سأله
رسول اهلل ﷺ« :يا أبا املنذر ،أي آية من كتاب اهلل أعظم؟» قال :اهلل
ورسوله أعلم.
وأعاد النبي ﷺ سؤاله« :أبا املنذر ،أي آية من كتاب اهلل أعظم؟»
قال :اهلل ال إله إال هو احلي القيوم ،فرضب رسول اهلل ﷺ صدره بيده
وقال« :ليهنك العلم أبا املنذر».

وقد برع يف حفظه للقرآن الكريم وفهمه آلياته ،وحسن ترتيله،
وقد أخرج البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
قال النبي ﷺ أليب« :إن اهلل أمرين أن أقرأ عليك :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺﭼ [البينة ]١ :قال :وسامين؟ قال« :نعم» فبكى(.)1

�سيد القراء:
وأخرج البخاري يف صحيحه عن مرسوق قال :ذكر عبد اهلل بن
( )1رواه :البخاري ،كتاب :املناقب ،باب :مناقب أيب بن كعب ،برقم.)3598( :

47
www.alukah.net

سير النابغين من الصحابة والتابعين

أبي بن كعب -رضي اهلل عنه -

سير النابغين من الصحابة والتابعين

مسعود عند عبد اهلل بن عمر فقال :ذاك رجل ال أزال أحبه ،سمعت
النبي ﷺ يقول« :خذوا القرآن من أربعة :من عبد اهلل بن مسعود فبدأ
به ،وسامل موىل أيب حذيفة ،ومعاذ بن جبل ،وأيب بن كعب»(.)1

وكان ُأبيَ ُّ يفتي عىل عهد رسول اهلل ﷺ ،وكان يكتب له رسائله،

واملعاهدات ،وكان يدعى سيد القراء ،وكان -ريض اهلل عنه -يذكر

الناس بأيام الرسول ﷺ قبل وفاته ،ويقول :لقد كنا مع رسول اهلل ﷺ
ووجوهنا واحدة ،فلام فارقنا اختلفت وجوهنا يمينًا وشامالً.

ولقد حفظ له خلفاء رسول اهلل ﷺ منزلته التي وضعه فيها ،فكان

العمران( - )2ريض اهلل عنهام  -قد جعاله من أهل الشورى والرأي،
وكان عمر إذا اختلف مع أحد الصحابة حيتكم إىل ُأبيَ ُّ .
ٍ
حديث ،وقد روى
وقد ورد له يف الصحيحني مئة وأربعة وستون

عنه عدد من الصحابة كأنس بن مالك ،وأيب أيوب األنصاري ،وأيب
موسى األشعري.

م�شاركته يف جمع القر�آن الكرمي:
ويف خالفة عثامن -ريض اهلل عنه -شارك ُأبيَ ُّ يف مجع القرآن ،وكان

كبريا إذا تاله أو سمعه من غريه ،وكان إذا قرأ قوله
تأثريا ً
للقرآن فيه ً
تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
( )1رواه :البخاري ،كتاب :املناقب ،باب :مناقب أيب بن كعب ،برقم.)3597( :
( )2ال ُع َمرانَ :أبو بكر و ُع َمر  -ريض اهلل عنهام . -
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ﯤ ﭼ [األنعام] تغشاه احلزن واخلوف الشديد من وقعها.

عاش أيب حياته تق ًيا ور ًعا زاهدً ا خوا ًفا من اهلل ،ال هياب سواه ،وملا
تويف باملدينة ،قال أهلها :مات سيد املسلمني - ،ريض اهلل عنه .-

49
www.alukah.net

سير النابغين من الصحابة والتابعين

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

سير النابغين من الصحابة والتابعين

سعيد بن عامر الجمحي -رضي اهلل عنه -

الأمري الفقري!!
اسمه سعيد ،والده عامر اجلمحي ،كان سعيد وعا ًء شحن حلماً ،
وحمذرا لألمراء من سخط
ناصحا للخلفاء،
وإنا ًء ملئ حكم ًة وعلماً ،
ً
ً
رب السامء ،وما كان العمران( - )1ريض اهلل عنهام  -يستغنيان عن
نصحه أو يدعان موعظته.
دخل سعيد ذات يوم عىل عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -بعد
أن ويل أمور املسلمني فقال له :يا عمر ،أوصيك أن ختشى اهلل يف الناس،
وال ختشى الناس يف اهلل ،وأال خيالف قولك فعلك ،فإن خري القول ما
صدقه الفعل؛ يا عمر أقم وجهك ملن والك اهلل أمره من بعيد املسلمني
وقريبهم ،وأحب هلم ما حتب لنفسك وأهل بيتك ،وخض الغمرات إىل
احلق ،وال ختف يف اهلل لومة الئم ،فقال عمر :ومن يطيق ذلك يا سعيد؟
قال :من واله اهلل أمر أمة حممد ﷺ ،ومل جيعل بينه وبينه من أحد ،قال:
أمريا ،قال سعيد :ناشدتك باهلل يا عمر
إين مرسلك منذ الساعة إىل محص ً
أال تفتنني ،فصاح به عمر قائالً :أجتعلون أمركم يف عنقي ثم تنأون عن
مساعديت؟ واهلل لتذهبن إىل محص الساعة.
ومضت مدة من الزمن عىل إمارة سعيد فجاء وفد من أهل محص
إىل عمر ممن يثق هبم ،فلام سأهلم عن أحواهلم ،قال :اكتبوا يل أسامء
الفقراء حتى أعطيهم ما يسد حاجاهتم ،وملا قرأ عمر الكتاب إذا فيه:

( )1ال ُع َمرانَ :أبو بكر و ُع َمر  -ريض اهلل عنهام . -
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وملا دخلوا عىل سعيد قدموا إليه الرصة ،وقالوا :إن أمري املؤمنني
بعث هبا إليك لتستعن هبا يف معيشتك ،فلام رأى الدنانري أخذ ينحيها
عنه ويسرتجع وحيوقل ،ويقول :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،ال حول وال
قوة إال باهلل ،ففزعت زوجته ،وصاحت من خلف السرت :هل مات أمري
املؤمنني؟ قال سعيد :بل أعظم ،قالت :هل هزم املسلمون يف غزاة؟ قال:
ال أعظم ،قالت :فام هو إ ًذا؟ قال :دخلت الفتنة بيتي ،وتريد الدنيا أن
عيل آخريت!! ،قالت دون أن تعلم من أمر الدنانري شي ًئا :ختلص
تفسد َّ
منها ،فجعل الدنانري يف رصر ثم وزعها عىل ذوي احلاجات واملساكني،
وبات قرير النفس والعني.

احلمد هلل الذي مل يخب ظني فيك يا ابن عامر:
كان أهل محص قد تعودوا الشكوى من أمرائهم شأهنم يف ذلك
شأن أهل الكوفة ،وبدا لعمر أن يزورها ،وجيتمع ببعض أهلها ليعلم
منهم كيف تسري األمور فيها ،فلام وصل إليها التف الناس حوله ليسلموا
عليه ،فقال هلم :ما تشكون من أمريكم؟ ،وقد دعا اهلل
هامسا أال خييب
ً
ظنه يف سعيد.
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فالن وفالن وفالن وسعيد بن عامر ،فقال عمر :ومن سعيد بن عامر
هذا؟ قالوا :أمرينا ،قال عمر :أمريكم فقري؟ قالوا :نعم ،حتى إنه لتمر
األيام الطوال دون أن توقد نار يف بيته ،فبكى عمر ،وعلم أن ظنه بسعيد
مل خيب ،ثم جعل ألف دينار يف رصة ،وقال هلم :أعطوها لسعيد ليسد هبا
حاجته ،ثم ودعوا أمري املؤمنني وانرصفوا عائدين إىل محص.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

وجلس الناس وأمريهم للمحكمة ،فقالوا :نشكو منه أربعة أشياء،
قال عمر :وما هي؟ قالوا :ال خيرج إلينا حتى يتعاىل النهار ،فقال عمر:
ما تقول يا سعيد؟ قال سعيد :واهلل إين ملا سأقول كاره ،وما كنت أريد
أن أظهره ،ولكن البد منه ،إنه ليس ألهيل خادم ،فإذا أصبحت عجنت
يسريا حتى خيتمر ،ثم أخبزه هلم ،ثم أتوضأ وأخرج
عجينهم ،ثم تلبثت ً
للناس.
قال عمر :وما الشكوى الثانية؟ قالوا :إنه ال جييب أحدً ا بليل،
فقال عمر :ما تقول يا سعيد؟ قال سعيد :واهلل إين كنت أكره أن أظهره،
ولكن البد منه ،لقد جعلت يومي شطرين ،فنهاري هلم ،ولييل لريب -
عز وجل .-

قال عمر :وما الشكوى الثالثة؟ قالوا :له يف كل شهر يومان ال
خيرج إلينا فيهام ،قال عمر :وما ردك عىل هذه يا سعيد؟ قال :يا أمري
املؤمنني ،ليس عندي خادم يغسل ثيايب ،ومايل ثياب غريها حتى أبدهلا،
فأنا أغسل ثيايب مرتني كل شهر ،ثم أنتظرها حتى جتف ،ثم ألبسها،
وأخرج إليهم يف آخر النهار.

قال عمر :وما الشكوى الرابعة؟ قالوا :تصيبه بني احلني واآلخر
غشية ،وهي وإن كانت ال حيلة له فيها إال أننا ينتابنا الضيق منها! قال
عمر :وما ترى يف هذه يا سعيد؟ قال :يا أمري املؤمنني ،خرجت قريش
لتشهد مرصع خبيب بن عدي ،وكنت بينهم مرشكًا ،ورأيتهم يقطعون
جسده شي ًئا فشي ًئا ،ويقولون له :أحتب أن يكون حممدً ا مكانك ،وأنت
آمن بني أهلك وولدك ال يمسك سوء؟ وسمعته يقول هلم :واهلل ما
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ثم بعث إليه بألف ٍ
دينار ليقيض حوائجه فلام رأهتا امرأته قالت :لو
استأجرت لنا خاد ًما واشرتيت لنا بعض احلاجات ملعيشتنا! قال :غري
ذلك خري ،نعطيها ملن يردها إلينا ،ونحن أحوج ما نكون إليها ،قالت:
وما ذاك؟ فقال :نقرضها هلل فيضاعفها لنا أضعا ًفا كثرية ،قالت :أصبت،
خريا ،ثم جعلها يف رصر ووزعها عىل األرامل واليتامى،
جزاك اهلل ً
ونيس ما كان أهله عليه من اخلصاصة.
ريض اهلل عن سعيد بن عامر وأهله األبرار ،وجزاهم من فضله
خري دار.
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أحب أن أكون آمنًا يف أهيل وولدي وأن حممدً ا تصيبه شوكة ،وإين واهلل
كلام ذكرت ذلك اليوم ،وتركي نرصته ،أخذتني الغشية وظننت أن اهلل
ال يغفر يل ،ورس عمر بام سمع ،وقال :احلمد هلل الذي مل خيب ظني فيك
يا ابن عامر!.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

أول من أظهر إسالمه

()1

إنه الصحايب اجلليل؛ خباب بن األرت -ريض اهلل عنه.-

كان خباب قد ولد يف قبيلة متيم ،وأرس يف مكة ،فاشرتته أم أنامر
بنت سباع ،وكان صان ًعا للسيوف ،يبيعها ويأكل من عمل يده ،فلام
سمع عن اإلسالم أرسع إىل النبي ﷺ ليسمع منه عن هذا الدين اجلديد،
فرشح اهلل صدره ،ثم أعلن إسالمه ليصبح من أوائل املسلمني.

وتعرض خباب لشتى ألوان العذاب ،لكنه حتمل وصرب يف سبيل
اهلل ،فقد كانوا يضعون احلديد املحمي عىل جسده فام يطفئ النار إال
الدهن املوجود يف ظهره ،وقد سأله عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-
يو ًما عام لقي من املرشكني ،فقال خباب :يا أمري املؤمنني ،انظر إىل
ظهري ،فنظر عمر ،فقال :ما رأيت كاليوم ،قال خباب :لقد أوقدت يل
نار ،وسحبت عليها فام أطفأها إال ودك ظهري (أي دهن الظهر).
وذات يوم كثر التعذيب عىل خباب وإخوانه املسلمني املستضعفني،
فذهب مع بعض أصحابه إىل رسول اهلل ﷺ وكان متك ًئا يف ظل الكعبة،
وقالوا :يا رسول اهلل ،أال تستنرص لنا ،أال تدعو لنا؟ فقال هلم رسول
اهلل ﷺ« :قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض فيجعل
فيها ،فيجاء باملنشار فيوضع عىل رأسه فيجعل نصفني ،ويمشط بأمشاط
احلديد ما دون حلمه وعظمه ،فام يصده ذلك عن دينه ،واهلل ليتمن هذا
( )1من كتاب :سري فيها عرب  -الصادق أمحد عبد الرمحن برير  -دار احلضارة للنرش والتوزيع
 -ط األوىل (1432هـ).
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وكانت أم أنامر تأخذ احلديد امللتهب ثم تضعه فوق رأس خباب
الذي كان يتلوى من شدة األمل ،ولكن اهلل أخذ بحق خباب من هذه املرأة
املرشكة حيث أصيبت بسعار جعلها تعوي مثل الكالب ،وال عالج هلا
إال أن تكوى رأسها بالنار ،فكان اجلزاء من جنس العمل.
وأحب خباب إسالمه ح ًبا شديدً ا ،جعله يضحي من أجله بأغىل
ما يملك من نفس ومال ،فقد ذهب إىل العاص بن وائل أحد املرشكني
الكافرين ليطلب منه ثمن السيوف التي صنعها له قبل ذلك ،فيقول له
العاص :ال أعطيك شي ًئا حتى تكفر بدين حممد ،فرد عليه خباب :ال،
واهلل ال أكفر بمحمد حتى متوت ثم تبعث ،فقال له العاص مستهزئًا
وساخرا :إذا مت ثم بعثت ،جئتني يوم القيامة ،ويل هناك مال وولد
ً
فأعطيك؟! فأخرب خباب النبي ﷺ( )2بذلك ،فأنزل اهلل قرآنًا كريماً يذم
فيه هذا املرشك ،قال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭼ [مريم.]٧٧ :
وأحب خباب العلم ،وحرص عىل سامع القرآن ونرشه بني إخوانه
املسلمني ،ففي أيام الدعوة األوىل كان خباب يدرس القرآن مع سعيد بن

( )1رواه البخاري.

( )2رواه ابن سعد والبخاري.
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األمر حتى يسري الراكب من صنعاء إىل حرضموت ال خياف إال اهلل
والذئب عىل غنمه ،ولكنكم تستعجلون»( ،)1فزاد كالم النبي ﷺ خبا ًبا
وأصحابه إيامنًا بنرص اهلل،
وإرصارا عىل دعوهتم ،فصربوا واحتسبوا ما
ً
حيدث هلم عند اهلل  -عز وجل . -

سير النابغين من الصحابة والتابعين

زيد وزوجته فاطمة بنت اخلطاب ،عندما دخل عليهم عمر بن اخلطاب.

وجاءت اهلجرة ،فأرسع خباب ملب ًيا أمر النبي ﷺ ،فهاجر إىل
املدينة ،وهناك آخى الرسول ﷺ بينه وبني متيم موىل خراس بن الصمة
 ريض اهلل عنهام  -وشارك خباب يف مجيع غزوات الرسول ﷺ ،وأظهرفيها شجاعة وفروسية ،وظل حم ًبا للجهاد يف سبيل اهلل ،وشارك خباب يف
الفتوحات أيام أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنهام . -
ثم نزل خباب يف الكوفة وبنى لنفسه بيتًا متواض ًعا عاش فيه حياة
زاهدة.

وبالرغم من هذه احلياة اليسرية ،كان يعتقد أنه أخذ من الدنيا
الكثري ،فكان يبكي عىل بسط الدنيا له ،وكان يضع ماله كله يف مكان
معروف يف داره لكي يأخذ منه كل حمتاج من أصحابه الذين يدخلون
عليه ،ويف مرضه الذي مات به دخل عليه بعض الصحابة ،فقالوا له:
أبرش يا أبا عبد اهلل ،ترد عىل حممد ﷺ احلوض ،فأشار خباب إىل أعىل بيته
وأسفله قائالً :كيف هبذا؟! وقد قال رسول اهلل ﷺ« :إنه يكفي أحدكم
مها ،وأن
مثل زاد الراكب» ،ولقد رأيتني مع رسول اهلل ﷺ ما أملك در ً
يف جانب بيتي (اآلن) ألربعني ألف دره ٍم.
وطلب خباب كفنه ،فلام رآه بكى ،وقال :لكن محزة -ريض اهلل
عنه -مل يوجد له كفن إال بردة ملحاء إذا جعلت عىل رأسه قلصت
(انضمت) عن قدميه ،وإذا جعلت عىل قدميه قلصت عن رأسه ،حتى
مدت عىل رأسه ،وجعل عىل قدميه اإلذخر.
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ويف عام (37هـ) صعدت روح خباب إىل بارئها ودفن بالكوفة،
وملا عاد عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -من معركة صفني ،مر بقرب
خباب؛ فقال :رحم اهلل خبا ًبا ،أسلم راغ ًبا ،وهاجر طائ ًعا ،وعاش
جماهدً ا ،وابتىل يف جسمه أحواالً.
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ودخ��ل عليه بعض أصحابه فقال هلم :إن يف هذا التابوت
(الصندوق) ثامنني ألف دره ٍم ،واهلل ما شددت هلا من خيط وال منعتها
من سائل ،ثم بكى ،فقالوا :ما يبكيك؟ قال :أبكي أن أصحايب مضوا ومل
تنقصهم الدنيا شي ًئا وإنا بقينا بعدهم حتى مل نجد هلا موض ًعا إال الرتاب.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

سفينة -رضي اهلل عنه -
سفينة أبو عبد الرمحن،ويقال :أبو البخرتي موىل رسول اهلل ،كان
عبدً ا ألم سلمة زوج رسول اهلل فأعتقته ،ورشطت عليه أن خيدم النبي
حياته.

يقال :اسمه مهران بن فروخ ،قاله الواقدي .ويقال :اسمه نجران،
قاله حممد بن سعد .ويقال :اسمه رومان ،ويقال :رباح ،ويقال :قيس،
ويقال :شنبة بن مارفنه( .)1وهو من مولدي العرب ،وأصله من أبناء
فارس ،وهو سفينة بن مارفنة(.)2

من مواقف �سفينة مع الر�سول ﷺ:

كان الرسول هو الذي سامه سفينة ،يقول -ريض اهلل عنه :-كان
قيسا فسامين رسول اهلل سفينة .قلت :مل سامك سفينة؟ قال :خرج
اسمي ً
ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم ،فقال« :ابسط كساءك» .فبسطته،
عيل فقال« :امحل ما أنت إال سفينة» .فقال:
فجعل فيه متاعهم ثم محله َّ
عيل(.)3
لو محلت يومئذ وقر بعري أو بعريين أو مخسة أو ستة ما ثقل َّ

من الأحاديث التي رواها �سفينة عن الر�سول ﷺ:

عن سفينة عن أم سلمة زوج النبي قالت :سمعت رسول اهلل

( )1ابن حجر :اإلصابة يف متييز الصحابة ( ،)132/3ابن األثري :أسد الغابة (.)481/2
( )2ابن كثري :البداية والنهاية (.)337/5

( )3احلاكم :املستدرك (.)701/3( ،)6548
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وهذا درس لنا نحن املسلمني أن نقول هذا الدعاء يف كل ضائقة
نتعرض هلا ،حتى خيلف علينا اهلل بأحسن منها.

وعن سفينة أيب عبد الرمحن :أن رج ً
ال أضاف عيل بن أيب طالب
فصنع له طعا ًما ،فقالت فاطمة بنت رسول اهلل :لو دعونا رسول اهلل فأكل
معنا ،فدعوه ،فجاء فوضع يده عىل عضاديت الباب فرأى القرام (القرام:
السرت ،كره الزينة والتصنع) قد ضرُ ب به يف ناحية البيت ،فرجع ،فقالت
فاطمة لعيل :احلقه ،فانظر ما رجعه،فتبعته فقلت :يا رسول اهلل ،ما ردك؟
فقال« :إنه ليس يل أو لنبي أن يدخل بيتًا مزو ًقا»(.)1

فام تعلق صحابة رسول اهلل بالدنيا ،وتعاملوا مع الدنيا من منطلق
أهنا قنطرة لآلخرة ،ووجودهم فيها من أجل حتصيل الثواب ،والوصول
إىل جنة عرضها الساموات واألرض.

وعن سفينة موىل رسول اهلل ﷺ قال :خطبنا رسول اهلل فقال« :أال
إنه مل يكن نبي قبيل إال قد حذر الدجال أمته ،هو أعور عينه اليرسى،
بعينه اليمنى ظفرة غليظة مكتوب بني عينيه كافر ،خيرج معه واديان
أحدمها :جنة واآلخر نار ،فناره جنة وجنته نار ،معه ملكان من املالئكة
( )1املصدر السابق (.)203/2( ،)2758
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يقول« :ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،اللهم
خريا منها ،إال آجره اهلل يف مصيبته ،وخلف
آجرين يف مصيبتي واخلفني ً
خريا منها» .قالت :فلام تويف أبو سلمة قلت :من خري من أيب سلمة
له ً
صاحب رسول اهلل؟ قالت :ثم عزم اهلل يل ،فقلتها :اللهم آجرين يف
خريا منها .قالت :فتزوجت رسول اهلل.
مصيبتي وأخلف يل ً

سير النابغين من الصحابة والتابعين

يشبهان نبيني من األنبياء ،لو شئت سميتهام بأسامئهام وأسامء آبائهام،
واحد منهام عن يمينه واآلخر عن شامله ،وذلك فتنة ،فيقول الدجال:
ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ فيقول له أحد امللكني :كذبت ،ما
يسمعه أحد من الناس إال صاحبه ،فيقول له :صدقت ،فيسمعه الناس
فيظنون إنام يصدق الدجال وذلك فتنة ،ثم يسري حتى يأيت املدينة فال
يؤذن له فيها فيقول :هذه قرية ذلك الرجل ،ثم يسري حتى يأيت الشام
فيهلكه اهلل عند عقبة أفيق»(.)1
تويف سفينة -ريض اهلل عنه -يف زمن احلجاج(.)2

( )1اإلمام أمحد :املسند (.)258 (،)257/36( ،)21929

( )2ابن عبد الرب :االستيعاب يف معرفة األصحاب (.)685/2
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هو سلامن الفاريس -ريض اهلل عنه ،-أصله يعود إىل منطقة تسمى
كازرون ،يف إقليم شرياز ،يف جنوب إيران ،وقيل أن أصله ،من قرية،
تسمى جي ،وقيل من رامهرمز.

كان اسمه عندما كان يف بالد فارس روزيه ،وكان قبل إسالمه جموس ًيا،
وأحد شجعان وفرسان قومه ،ومل يكن مقتن ًعا بدينه؛ فدخل اإلسالم بعد
بحث وحتري واستقصاء ،وعن كامل اقتناع ،بعد أن كان قد هاجر من
بالده بح ًثا عن الدين احلق؛ فالتقى بالقساوسة والرهبان والنساك ،فلم
يقتنع بكالمهم ،ثم التقى باحلبيب ﷺ؛ فاقتنع بدينه ،وأسلم.
وهو صاحب فكرة حفر اخلندق يف غزوة اخلندق ،وهي أول غزوة
غزاها ،وشهد ما بعدها.

كان كريماً جوا ًدا ،ور ًعا وتق ًيا ،وكان يرفض اإلمارة ،وكان اإلمام
عيل بن أيب طالب- ،ريض اهلل عنه -يلقبه بلقامن احلكيم.

زائرا يف خالفة عمر -ريض اهلل عنه-؛ فجمع
ومر ًة جاء للمدينة ً
عمر الصحابة  -ريض اهلل عنهم أمجعني  -وقال هلم( :هيا بنا نخرج،
الستقبال سلامن) ،وخرج هبم الستقباله ،والرتحيب به.
تويف يف والية عثامن -ريض اهلل عنه ،-سنة (32هـ).

( )1سري الصحابة (من سلامن الفاريس إىل معاوية بن أيب سفيان) من كتاب :الآللئ البهية
يف سرية زوجات حبيبنا خري الربية ﷺ -إعداد /أمحد بن سليامن اجلهني  -ط األوىل
1431هـ.
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سلمان الفارسي -رضي اهلل عنه -

()1
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عقبة بن عامر -رضي اهلل عنه -
هو أبو محاد ،وقيل أبو أسد ،وقيل أبو أسيد ،وقيل أبو لبيد ،وقيل
أبو عمرو ،وقيل أبو عبس ،عقبة بن عامر اجلهني اليامين -ريض اهلل
عنه ،-الصحايب الراوية.
واله معاوية عىل مرص سنة (44هـ).

شارك بعد ذلك يف حصار القسطنطينية ،حتت إمرة يزيد ،وتويف
سنة (58هـ) ،ودفن بالقاهرة.
فرسا يف سبيل اهلل تعاىل.
وكان قد أوىص قبل موته بسبعني ً

كان صوته مجي ً
ال عندما يقرأ القرآن ،روى عن النبي ﷺ ()55
حدي ًثا.
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هو أبو عثامن ،عكرمة بن عمرو بن هشام بن املغرية القريش
املخزومي -ريض اهلل عنه ،-وأمه هي أم جمالد ،وأبوه هو أبو جهل؛
عمرو بن هشام.

كان يف قتال األعداء جا ًدا بنفسه ،حتى قيل له( :أرفق بنفسك)،
فقال( :كنت أجاهد بنفيس عن الالت والعزى؛ فأبذهلا هلا .فاستبقيها
اآلن عن اهلل ورسوله ﷺ؟ ،ال واهلل أبدا) ،قالوا( :فلم يزد ،إال إقدا ًما،
حتى قتل).
أسلم بعد الفتح بقليل ،وكان من أشد أعداء اإلسالم ،وحسن
إسالمه ،وكان استشهاده يف يوم الريموك ،وقيل بأجنادين ،وقيل غري
ذلك ،وكان ذلك يف خالفة أيب بكر -ريض اهلل عنه-؛ ولقد وجدوا فيه
بض ًعا وسبعني ،ما بني رضبة وطعنه ورمية -ريض اهلل عنه.-
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عكرمة بن أبي جهل -رضي اهلل عنه -
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عمار بن ياسر -رضي اهلل عنه -
هو أبو اليقظان ،عامر بن يارس بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس
بن احلصني العنيس -ريض اهلل عنه.-

كان من السابقني لإلسالم ،حيث أسلم هو وسيدنا صهيب بن
سنان  -ريض اهلل عنهام  -يف دار األرقم؛ فكانا من أول سبعة أظهروا
إسالمهم.
وأمه هي سمية  -ريض اهلل عنها  -أول شهيدة يف اإلسالم.

برشه الرسول ﷺ مع أهله باجلنة ،وأمرهم بالصرب والتحمل ملا
يالقونه ،من أذى وعذاب؛ جاء أنه استأذن مرة عىل النبي ﷺ ،فقال له:
«ائذنوا له ،مرح ًبا بالطيب املطيب».

بدرا
اختلف يف هجرته للحبشة ،وهاجر إىل املدينة ،وشهد ً
واملشاهد كلها ،وشهد مع عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -وقعة
اجلمل ،ومعركة صفني ،وقتل يوم صفني ،وله ( )91سنة ،وقيل غري
ذلك ،عام (37هـ).
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هو الفاروق ،أبو حفص ،عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى
-ريض اهلل عنه ،-وأمه هي حنتمة بنت هاشم بن املغرية.

ولد بعد عام الفيل بثالث عرشة سنة ،كان الصحابة ينادون أيب
بكر -ريض اهلل عنه -بخليفة رسول اهلل ﷺ ،وبعد تويل عمر -ريض اهلل
عنه -اخلالفة؛ نودي عمر بخليفة خليفة رسول اهلل ﷺ؛ فاتفق الصحابة
عىل تغيري االسم إىل أمري املؤمنني ،ويلقب بالفاروق؛ ألن اهلل فرق به بني
احلق والباطل.

فتحا لإلسالم ،وهو من علامء الصحابة وزهادهم،
كان إسالمه ً
تعلم القراءة قديماً  ،وعمل راع ًيا لإلبل ،وتعلم التجارة واملصارعة،
وركوب اخليل والفروسية والشعر ،وهو أول من عمل بالتقويم
اهلجري ،وأول من أقام صالة الرتاويح ،وأول من وسع املسجد النبوي.
ويف عهده؛ فتحت العراق ومرص وليبيا والشام وفلسطني،
وصارت القدس ،واملسجد األقىص حتت ظل الدولة اإلسالمية.

ويف عهده قىض عىل أكرب قوتني عظمى يف زمانه؛ ومها دولة الروم،
ودولة الفرس.ين

له ثالثة عرش ولدً ا ،أسلم يف ذي احلجة من السنة السادسة من
النبوة ،وهو ابن سبع وعرشين ،وذلك بعد إسالم محزة -ريض اهلل عنه-
بثالثة أيام ،وكان ترتيبه األربعني يف اإلسالم ،وشهد مجيع الغزوات.
اغتاله أبو لؤلؤة املجويس (لعنه اهلل) وهو ساجد ،يف صالة الفجر،
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عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه -

سير النابغين من الصحابة والتابعين

يوم األربعاء السادس والعرشون من ذي احلجة سنة (23هـ).

توىل -ريض اهلل عنه -اخلالفة سنة (13هـ) ،واستمرت خالفته،
ٍ
أشهر.
عرش سنني وستة
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هو َع ْمرو بن ُأ َم َّية بن ُخ َويلد بن عبد اللهّ بن إِياس بن ُع َبيد بن
جدي بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناين
نارشة بن كعب بن
ّ
الضمري -ريض اهلل عنه ،-أسلم قديماً  ،وهاجر للحبشة ،ثم للمدينة.

بدرا ،وأحدً ا ،مع املرشكني ،وأسلم
عمرا شهد ً
قال أبو عمر :إن ً
حني انرصف املرشكون من أحد.

أرسله الرسول الكريم ﷺ إىل امللك النجايش سنة (6هـ) وكيالً؛
فدعاه إىل ٍ
اإلسالم ،وخطب للرسول ﷺ أم حبيبة بنت أيب سفيان -
ريض اهلل عنها  -هناك يف احلبشة.

تويف آخر أيام اخلليفة معاوية -ريض اهلل عنه ،-قبل بلوغه الستني
من عمره.
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عمرو الضمري -رضي اهلل عنه -

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عمرو بن العاص -رضي اهلل عنه -
هو أبو عبد اهلل ،وقيل أبو حممد ،عمرو بن العاص بن وائل بن
هاشم بن سعيد بن سهم القريش السهمي -ريض اهلل عنه.-
كانت أمه سبية ،تدعى سلمى بنت حرملة ،من عنزة ،وتلقب
بالنابغة.
كان عمرو داهية ،من دهاة العرب ،وصاحب رأي وفكر وذكاء
فارسا من الفرسان.
شديد ،وكان ً

أسلم سنة (8هـ) ،وقدم إىل املدينة مع خالد بن الوليد ،وعثامن بن
طلحة  -ريض اهلل عنهم  -مسلمني؛ ففرح هبم املسلمون لعظيم شأهنم.
تويف يف مرص ،والذي واله معاوية -ريض اهلل عنه -عليها.

وكانت وفاته ليلة عيد الفطر عام (43هـ) ،وقيل (47هـ) ،وله
من العمر ( )93سنة ،ودفن قرب املقطم.
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هو أبو عبد الرمحن ،وقيل أبو عبد اهلل ،حممد بن مسلمة بن خالد
بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك
بن األوس األنصاري األويس ،ثم احلارثي -ريض اهلل عنه.-

بدرا وأحدً ا ،واملشاهد
ولد قبل البعثة باثنتني وعرشين عا ًما ،شهد ً
كلها ،مع النبي ﷺ؛ إال غزوة تبوك ،التي يقال أن املصطفى ﷺ استخلفه
فيها عىل املدينة ،وقيل هي غزوة قرقرة الكدر.

و َأ َّمره النبي ﷺ عىل نحو إحدى ومخسني رسية ،وهو أحد الذين
قتلوا كعب بن األرشف الشاعر اليهودي املشهور الذي كان يؤذي النبي
ﷺ.
أسلم عىل يد مصعب بن عمري -ريض اهلل عنه ،-وآخى النبي ﷺ
بينه ،وبني أبو عبيدة عامر بن اجلراح -ريض اهلل عنه.-
اعتزل الفتنة بعد مقتل عثامن -ريض اهلل عنه ،-ومل يشهد من
حروب الفتنة شي ًئا.

روى بعض األحاديث ،كان
أسمرا شديد السمرة ،طويالً،
ً
وأصلع ،وله من األبناء عرشة ذكور ،وست بنات.
تويف باملدينة سنة (46هـ) ،وقيل (47هـ) ،وكان عمره ( )77سنة.
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محمد بن مسلمة -رضي اهلل عنه -
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محمود بن مسلمة -رضي اهلل عنه -
هو حممود بن مسلمة بن خالد بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن
احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس األنصاري األويس،
ثم احلارثي -ريض اهلل عنه.-
شهد غزوة أحد ،واخلندق ،وخيرب ،وقتل بخيرب.

جاء عن أبو جعفر بن السمني ،بإسناده إىل يونس ،عن ابن إسحاق
 رمحه اهلل  -قال« :كان أول ما فتح من حصون خيرب؛ حصن ناعم،رحا منه؛
وعنده قتل حممود بن مسلمة -ريض اهلل عنه ،-ألقيت عليه ً
فقتلته».
وكانت وفاته سنة (6هـ) ،وانتقم املسلمون لقتله.
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هو أبو عياد ،وقيل أبو عبد اهلل ،مسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب
بن عبد مناف بن قيص القريش املطلبي -ريض اهلل عنه ،-وأمه هي أم
مسطح بنت أيب رهم ،وأمها هي ريطة بنت صخر بن عامر ،وهي خالة
أبو بكر -ريض اهلل عنه.-
بدرا ،ويقال أن مسطح لقب ،واسمه احلقيقي عوف.
شهد غزوة ً

تويف سنة (34هـ) يف خالفة عثامن -ريض اهلل عنه ،-ويقال أنه
عيل -ريض اهلل عنه ،-وشهد معه صفني ،ومات يف
عاش إىل خالفة َّ
تلك السنة سنة (37هـ).
قال ابن حبان :توىف سنة (34هـ) ،وهو ابن ( )56سنة.

71
www.alukah.net

سير النابغين من الصحابة والتابعين

مسطح بن أثاثة -رضي اهلل عنه -
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معاوية بن أبي سفيان -رضي اهلل عنه -
هو أبو عبد الرمحن ،معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد
شمس بن عبد مناف القريش األموي ،املعروف بمعاوية بن أيب سفيان
ريض اهلل عنه ،-أحد أبناء أبو سفيان بن حرب -ريض اهلل عنه ،-وأمههي هند بنت عتبة بنت ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف  -ريض اهلل
عنها . -
وهو أول خلفاء الدولة األموية ،يلقب بخال املؤمنني ،ألن أخته
هي أم املؤمنني رملة  -ريض اهلل عنها . -

كان وال ًيا عىل الشام ،وأسس معاوية الدولة األموية ،واختذ من
دمشق عاصم ًة له.
ولد معاوية بمكة قبل اهلجرة بخمس عرشة سنة ،وكان عمره يوم
فتح مكة ( )23سنة ،وأسلم يوم الفتح ،وكان كات ًبا للوحي.

بايعه املسلمون وعامة الناس سنة (41هـ) ،فسمي ذاك العام؛
بعام اجلامعة ،الجتامع كلمة املسلمني عليه.

وأصبح معاوية خليفة مجيع املسلمني ،وعمل يف فرتة خالفته عىل
توحيد البالد اإلسالمية ،وتقوية أوارص الدولة ،وهو املؤسس ألكرب
دولة إسالمية يف التاريخ ،وهي الدولة األموية.
واستمر معاوية يف اخلالفة حتى وفاته سنة (60هـ)؛ فكان بذلك
أمريا مدة ( )20عا ًما ،وخليفة مدة ( )20عا ًما أخرى.
ً
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كان
شهريا باحللم وسعة البال ،ومن أقواله( :إين ال أضع سيفي،
ً
حيث يكفيني سوطي ،وال أضع سوطي ،حيث يكفيني لساين ،ولو أن
بيني وبني الناس شعرة ما انقطعت ،كانوا إذا مدوها؛ أرخيتها ،وإذا
أرخوها ،مددهتا).
تويف يف دمشق وعمره ( )78سنة ،ودفن فيها ،وكانت وفاته يف
رجب سنة (60هـ).
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ويعد معاوية أول خليفة بعد اخللفاء الراشدين ،وهو أول من
أورث اخلالفة يف اإلسالم؛ حيث مل تكن وراثة ،بل شورى ،وجعلها
البنه من بعده.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

جندب بن كعب بن عبد اهلل األزدي الغامدي

()2( )1

عيل
صحايب ،يقال له :جندب اخلري ،له صحبة ورؤية ،وروى عن ّ
ساحرا كان هناك يف قصة مشهورة
وسلامن الفاريس .قدم دمشق وقتل
ً
فحبسه األمري الوليد بن عقبة ،ثم هرب من سجنه وقصد الروم جماهدً ا
حيث مات هناك (.)3

روى جندب بن كعب أن رسول اهلل ﷺ قال« :حد الساحر رضبة

بالسيف».

وكان سبب قتله الساحر :أن الوليد بن عقبة بن أيب معيط ملا كان

أمريا عىل الكوفة حرض عنده ساحر ،فكان يلعب بني يدي الوليد يريه أنه
ً
يقتل رج ً
ال ثم حيييه ،ويدخل يف فم ناقة ،ثم خيرج من حيائها  -احلياء:
الفرج من ذوات اخلف  -فأخذ سي ًفا من صقيل واشتمل عليه ،وجاء إىل
الساحر ،فرضبه فقتله ،ثم قال له :أحي نفسك!!؟ ثم قرأ :ﭽ ﭲ

ﭳﭴ ﭵ ﭼ [األنبياءَ .]٣ :ف ُرفِ َع إىل الوليد ،فقال :سمعت

رسول اهلل ﷺ يقول« :حد الساحر رضبة بالسيف» ،فحبسه الوليد ،فلام
رأى السجان صالته وصومه خلىّ سبيله ،فأخذ الوليد السجان فسجنه،
( )1مجيع سري الصحابة من هنا إىل آخر هذا الفصل من موسوعة :عظامء حول الرسول (املجلد
الثاين والثالث)  -الشيخ خالد /عبد الرمحن العك  -دار النفائس (بريوت)  -ط األوىل
1412هـ( .بترصف يسري).
( )2املستدرك للحاكم ،)360/4( :جتريد أسامء الصحابة للذهبي ،)91/1( :سري أعالم
النبالء للذهبي ،)175/3( :اإلصابة البن حجر )106/3( :رقم.)1224( :
( )3أسد الغابة البن األثري (ج.)306 ،305/1

74

ندب
�ح��ار حُيبس ُج ٌ
�س� ّ
أيف م�ضرب ال� ّ
وي��ق��ت� ُ
�ل أص��ح��اب ال��ن��ب��ي األوائ���ل
ف��إن ي��ك ظني ب��اب��ن سلمى ورهطه

ه��و احل��ق ُيطلق ج��ن��دب و ُيقاتل

وانطلق إىل أرض الروم ،فلم يزل يقاتل هبا املرشكني حتى مات
ٍ
سنوات مضني من خالفة معاوية.
لعرش

مناقب جندب بن كعب:
أخرج ابن عساكر عن عيل وابن عباس وابن عمر أن رسول اهلل

ﷺ قال« :جندب ،وما جندب!! زيد اخلري ،وما زيد اخلري!! أما أحدمها

فيرضب رضبة تفرق بني احلق والباطل ،وأما اآلخر فيسبقه عضو من
أعضائه إىل اجلنة ،ثم يتبعه سائر جسده» (.)1

وأخرج بن السكن وابن منده وابن عساكر عن أيب ذر قال :قال

رسول اهلل ﷺ« :جندب وما جندب!! واألقطع زيد اخلري؛ أما جندب

فيرضب رضبة يكون فيه أمة وحده ،وأما زيد فتدخل يده اجلنة قبل بدنه

بربهة» ( .)2وكأن اإلشارة برضبته التي يكون فيها أمة يفرق هبا بني احلق

والباطل ،إىل رضبه عنق الساحر .واهلل تعاىل أعلم.

( )1كنز العامل الربهان فوري (ج )668/11رقم ،)33234( :عن ابن عساكر ،وزيد هو
بن صوحان.
( )2كنز العامل الربهان فوري رقم.)33235( :
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فأتاه كتاب عثامن بإطالقه ،وقيل :إنه قتل السجان .فقال جندب:

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عائذ بن عمرو بن هالل املزني
صحايب ،ممن بايع بيعة الرضوان حتت الشجرة ،كان فاض ً
ال من
دارا ،وتويف يف إمرة عبيد اهلل
صاحلي الصحابة .سكن البرصة وابتني هبا ً
بن زياد أيام يزيد بن معاوية ،وذكر ابن سعد أن عبيد اهلل ركب ليصيل
عليه فلام بلغ داره قيل له :إنه أوىص أن يصىل عليه أبو برزة ،فركب
دابته راج ًعا .له رواية وممن روى عنه احلسن ،ومعاوية بن قرة ،وعامر
األحول وغريهم.
قال ابن سعد :قال احلسن :وكان عائذ بن عمرو املزين من خيار
أصحاب رسول اهلل ﷺ!!.
وروى عائذ بن عمري أن رج ً
ال سأل رسول اهلل ﷺ فأعطاه ،فلام
خارجا من أسكفة الباب قال( :لو يعلم ما يف املسألة ما سأل
وضع رجله
ً
رجل جيد شي ًئا) (.!!)1
روى له البخاري يف صحيحه.

أيضا من طريق احلسن :أن عائذ بن
وروى له مسلم يف صحيحه ً
عمرو كان من أصحاب النبي ﷺ دخل عىل عبيد اهلل بن زياد ،فقال:
أي يشء سمعته من رسول اهلل ﷺ؟ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
الرعاء اخلطمة» احلديث .أي :رش الرعاة الظلوم للامشية التي
«إن رش َّ
يرعاها(.!!)2
( )1أسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن األثري (ج.)98/3
( )2اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر (ج.)308/5
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أيضا احلسن ومعاوية بن قرة .وصىل
روى عنه ابن حرشج ،وعنه ً
عليه يوم موته أبو برزة األسلمي  -ريض اهلل عنهام .)1( -

مناقب عائذ بن عمرو املزين:
عنه ،قال :أصابتني رمية وأنا أقاتل بني يدي رسول اهلل ﷺ( ،يوم
خيرب) يف وجهي فلام سالت الدماء عىل وجهي وحليتي وصدري إىل
ثندويت ،دعا يل  -أي :النبي ﷺ .!! -

قال الراوي :فكان عائذ خيربنا بذلك ،فلام هلك وغسلناه ،نظرنا
إىل ما كان يصف لنا من أثر يد رسول اهلل إىل منتهى ما كان يقول لنا من
غر ُة سائلة كغرة الفرس (.)2
صدره ،فإذا َّ

( )1الرياض املستطابة :لليمني (.)224

( )2جممع الزوائد :للهيثمي (.)412/9
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وقال العامري يف الرياض املستطابة :عائذ بن عمرو بن هالل:
شهد بيعة الرضوان باحلديبية ،وكان رشي ًفا جوا ًدا!!

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عامر بن األكوع سنان بن عبيد اهلل بن قشير األسلمي

()1

شاعرا بطالً!!.
صحايب ،جليل القدر ،استشهد يف خيرب!! وكان
ً

سار مع رسول اهلل ﷺ إىل خيرب ،فقتل هبا .قال له رسول اهلل ﷺ:
«انزل يا ابن األكوع فخذ لنا من هنّاتك» ،فنزل يرجتز برسول اهلل ﷺ
ويقول:
واهلل ل����وال أن����ت م���ا اه��ت��دي��ن��ا

وال ت���ص���دق���ن���ا وال ص��ل��ي��ن��ا

ف����أن����زل����ن س���ك���ي���ن���ة ع��ل��ي��ن��ا

وث���ب���ت األق��������دام إن الق��ي��ن��ا
إن ب��ن��ي ال��ك�� ّف ِ
��ار ق��د ب��غ��وا علينا
وإن

أرادوا

ف���ت���ن��� ًة

أب��ي��ن��ا

فقال له رسول اهلل ﷺ« :غفر اهلل لك» ،وما استغفر رسول اهلل ﷺ
إلنسان قط خيصه باالستغفار إال استشهد!!.
فلام سمع عمر بن اخلطاب ذلك قال :يا رسول اهلل! لو متعتنا
بعامر؟! فاستشهد يوم خيرب!!.
وكان عامر يوم خيرب قاتل قتاالً شديدً ا!!.

وكان هو الذي بارز مرح ًبا اليهودي يوم خيرب ،قال مرحب:

( )1الطبقات الكربى :البن سعد (ج ،)304 ،303/4أسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن
األثري (ج ،)83 ،82/3اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج،)281 ،280/5
االستيعاب :البن عبد الرب رقم.)1317( :
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ش����اك����ي ال�����س��ل��اح ب���ط���ل جم���رب
إذا احل���������روب أق���ب���ل���ت ت��ل��ه��ب

فأجابه عامر بن األكوع:

ق����د ع��ل��م��ت خ���ي�ب�ر أين ع��ام��ر

ش��اك��ي ال��س�لاح ب��ط��ل م��غ��ام��ر!!

والتقيا ،فاختلفا برضبتني ،فوقع سيف مرحب يف ترس عامر،
ورجع سيفه عىل ساقه فقطع أكحله ،فكانت فيها نفسه .فقال ناس :بطل
عمل عامر .فقال النبي ﷺ« :كذب من قاله ،إنه ِ
جلاهدٌ ِ
ُ
جماهدٌ !!» ويف
رواية« :إن له أجرين» ( .)1ويف أخرى« :إن له ألجرين؛ إنه قتل جماهدً ا،
وإنه ليعوم يف اجلنة عوم الدُّ ْع ُموص» (.)2

( )1اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر (ج ،)280/5أسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن
األثري (ج.)83/3

( )2الطبقات الكربى :البن سعد (ج .)304/4والدعموص :دويبة تكون يف مستنقع املاء.
والدعموص :أيض ًا الدخال يف األمور؛ أي :إنه سياح يف اجلنة ال يمنع من موضع فيها!!،
النهاية :البن األثري (ج.)120/2
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ق����د ع���ل���م���ت خ���ي�ب�ر أين م��رح��ب

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عامر بن شهر الهمداني

()1

صحايب من أهل اليمن ،دعا قومه لإلسالم فأسلموا ،وكان عامر
أحد عامل النبي ﷺ عىل اليمن!.

وذكر قصة إسالمه وإسالم قومه ابن سعد فقال :قال أبو أسامة:
حدثنا جمالد عن الشعبي عن عامر بن شهر ،قال :كانت مهدان قد
حلبش ،قد منعهم اهلل به حتى جاءت مهدان
حتصنت يف جبل احلقل من ا َ
هر القوم احلرب ،وطال عليهم
أهل فارس ،فلم يزالوا هلم حماربني حتى َّ
األمر ،وخرج عليهم رسول اهلل ﷺ ،فقالت يل مهدان :يا عامر بن
شهر! إنك قد كنت نديماً للملوك ُم ْذ كنت؛ فهل أنت آيت هذا الرجل
 يقصدون النبي ﷺ  -ومرتا ًدا لنا؟ فإن رضيت لنا شي ًئا قبلناه ،وإنكرهت لنا شي ًئا كرهناه؟ قلت :نعم!.
فجئت حتى قدمت عىل رسول اهلل ﷺ املدينة ،فجلست عنده
فجاء رهط فقالوا :يا رسول اهلل! أوصنا؛ قال« :أوصيكم بتقوى اهلل،
وأن تسمعوا من قول قريش وتدعوا فعلهم» .قال :فاجتز ْأ ُت بذلك واهلل
أمر
من مسألته ورضيت قوله ،ثم بدا يل أن ال أرجع إىل قومي حتى ّ
بالنجايش ،وكان يل صدي ًقا!! فمررت به ،فبينا أنا جالس عنده إذ مر
لوحا معه ،فقرأه الغالم ،فضحكت ،فقال
به ابن له صغري ،فاستقرأه ً
النجايش :مم ضحكت؟ قلت :مما قرأ هذا الغالم قبل!! قال :فإنه واهلل
( )1الطبقات الكربى :البن سعد (ج ،)29 ،28/6أسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن
األثري (ج .)84 ،83/3اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر (ج)282 ،281/5
رقم.)4387( :
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قال :فرجعت وقد سمعت هذه الكلمة من النبي ﷺ ،وهذا من
النجايش .وأسلم قومي ،ونزلوا إىل السهل .وكتب رسول اهلل ﷺ هذا
الكتاب إىل عمري ذي ُم ّران ،قال :وبعث رسول اهلل ﷺ مالك بن مرارة
الرهاوي إىل اليمن مجي ًعا ،فأسلم ٌّ
عك ذو َخ ْي َوان ،فقيل ٍّ
لعك :انطلق إىل
َ
َ
قريتك
رسول اهلل ﷺ فخذ منه األمان عىل
ومالك ،وكانت له قرية فيها
رقيق ومال .فقدم عىل رسول اهلل ﷺ ،فقال :يا رسول اهلل! إن مالك بن
مرارة الرهاوي قدم علينا يدعو إىل اإلسالم ،فأسلمنا!! ويل أرض فيها
رقيق ومال؛ فاكتب يل هبا كتا ًبا .فكتب رسول اهلل ﷺ« :بسم اهلل الرمحن
الرحيم .من حممد رسول اهلل لعك ذي خيوان :إن كان صاد ًقا يف أرضه
وماله ورقيقه فله أمان اهلل وذمة رسوله» .وكتب :خالد بن سعيد (.)1

( )1الطبقات الكربى :البن سعد (ج ،)29 ،28/6أسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن
األثري (ج.)84 ،83/3
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مما أنزل عىل لسان عيسى بن مريمَّ ،
إن اللعنة تكون يف األرض إذا كان
أمراؤها الصبيان!!.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عامر بن فهيرة التميمي

()1

صحايب ،جماهد ،صابر كان من السابقني إىل اإلسالم!! أسلم قبل
أن يدخل رسول اهلل ﷺ دار األرقم!!.

أسلم عامر وهو مملوك ،وكان حسن اإلسالم!! و ُع ِّذ َب يف اهلل
تعاىل؛ فاشرتاه أبو بكر الصديق ،فأعتقه!! وكان أسود.
كان عامر بن فهرية من املستضعفني من املؤمنني؛ فكان يعذب
بمكة لريجع عن دينه.
وكان يرعى أليب بكر غنمه .وملا خرج رسول اهلل ﷺ وأبو بكر
إىل غار ثور مهاجرين ،أمر أبو بكر مواله عامر بن فهرية أن يروح بغنمه
عليهام؛ فكان يرعاها يف رعيان أهل مكة ،فإذا أمسى أراح عليهام غنم
أيب بكر ،فاحتلباها وإذا غدا عبد اهلل بن أيب بكر من عندمها اتبع عامر
بن فهرية أثره بالغنم حتى يعفي عليه؛ فلام سار النبي ﷺ وأبو بكر من
الغار هاجر معهام ،فأردفه أبو بكر خلفه ،ومعهم دليلهم من بني الدَّ يل
وهو مرشك.
بدرا وأحدً ا ،و ُقتِ َل يوم بئر معونة سنة أربع
وشهد عامر بن فهرية ً
من اهلجرة ،وهو ابن أربعني سنة.
وقال عامر بن الطفيل لرسول اهلل ﷺ ملا قدم عليهَ :م ِن الرجل

( )1الطبقات الكربى :البن سعد (ج ،)231 ،230/3وأسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن
األثري (ج ،)91 ،90/3اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر (ج)294 ،293/5
رقم.)4400( :
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وروى ابن سعد عن ابن شهاب ،قال :أخربين عبد الرمحن بن عبد
اهلل بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن فهرية كان من
أولئك الرهط الذين قتلوا يوم بئر معونة (.)1

روى ابن هشام ( )2أن جبار بن سلمى بن مالك هو الذي قتل
عامر بن فهرية بالرمح؛ فكان ج ّبار يقول :إن مما دعاين إىل اإلسالم أين
طعنت رج ً
ال منهم يومئذ بالرمح بني كتفيه ،فنظرت إىل سنان الرمح
حني خرج من صدره ،فسمعته يقول :فزت واهلل!! فقلت يف نفيس :ما
ألت بعد ذلك عن قوله،
فاز؟! ألست قد قتلت الرجل؟! قال :حني َس ُ
فقالوا :للشهادة ،فقلت :فاز لعمر اهلل!!.
وروى ابن سعد ( :)3أن ج ّبار بن ُسلمى الكلبي َط َع َن عامر بن
ِ
ب بعامر ُع ُل ّو ًا
فهرية يومئذ فأنفذه ،فقال عامر :فزت واهلل!! قالُ :ذه َ
يف السامء حتى ما أراه؛ فقال رسول اهلل ﷺ« :فإن املالئكة وارت جثته

( )1بئر معونة :ماء بني بني عامر وبني سليم .وعندها كانت وقعة الرجيع .وهي يف طريق
املصعد من املدينة إىل مكة .وذلك أن عامر بن مالك قدم عىل رسول اهلل ﷺ فدعاه
إىل اإلسالم ،فقال :يا حممد :لو أرسلت رجاالً من أصحابك إىل أهل نجد يدعوهم إىل
اإلسالم ،قال رسول اهلل ﷺ« :إين أخشى عليهم أهل نجد» .قال :أنا هلم جار .فبعث
رسول اهلل ﷺ ستة من أصحابه ،منهم عامر بن فهرية .فغدروا هبم فقتلوهم .السرية
النبوية :البن هشام (ج.)187 ،183/2
( )2السرية النبوية :البن هشام (ج.)187/2

( )3الطبقات الكربى :البن سعد (ج.)231/3
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الذي ملا ُقتِ َل رأيته ُرفِ َع بني السامء واألرض ،حتى رأيت السامء دونه!!
قال ﷺ« :هو عامر بن فهرية».

سير النابغين من الصحابة والتابعين

وأنزل ِع ّل ّيني!!».

وسأل ج ّبار بن سلمى ما قوله( :فزت واهلل)؟ قالوا :اجلنة!!

قال :فأسلم جبار ملا رأى من أمر عامر بن فهرية ،فحسن إسالمه!!

وروى ابن سعد عن عروة عن عائشة  -ريض اهلل عنها  -قالت:
ُرفِ َع عامر بن فهرية إىل السامء ،فلم توجد جثته؛ يرون أن املالئكة
وارته(.!!)1
وكان عامر بن فهرية ملا قدم املدينة أصابته احلمى ،فكان يقول:
إين وج����دت امل����وت ق��ب��ل ذوق���ه

إن اجل���ب���ان ح��ت��ف��ه م���ن ف��وق��ه

ك����ل ام�������رئ جم����اه����د ب��ط��وق��ه

ك��ال��ث��ور حي��م��ي ج��ل��ده ب��روق��ه

( )1الطبقات الكربى :البن سعد (ج.)231/3

()2

( )2اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر (ج ،)294 ،293/5والروق :القرن.
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صحايب جليل ،من سادات األنصار وفضائلهم!!

أسلم عباد قبل أسيد بن احلضري وسعد بن معاذ .وكان إسالمه

عىل يد مصعب بن عمري  -ريض اهلل عنهم .-

وآخى رسول اهلل ﷺ بني عباد بن برش وبني أيب حذيفة بن عتبة بن

ربيعة.

ب�درا ،وش�هد أح�دً ا واخلن�دق واملش�اهد كله�ا
وش�هد عب�اد ً

م�ع رس�ول اهلل ﷺ! وكان فيم�ن قت�ل ع�دو اهلل ورس�وله «كعب بن
األرشف»!!.

وبعثة رسول اهلل ﷺ إىل بني سليم ومزينة يصدقهم ،فأقام عندهم

عرشا ،وانرصف إىل بني املصطلق من خزاعة ،بعد الوليد بن عقبة بن أيب
ً
عرشا وانرصف راض ًيا.
معيط يصدِّ قهم ،فأقام عندهم ً

وجعله رسول اهلل ﷺ عىل مقاسم حنني ،واستعمله عىل حرسه

بتبوك من يوم قدم إىل أن رحل!! وكان أقام هبا عرشين يو ًما!.

وشهد عباد بن برش يوم الياممة ،وكان له يومئذ بال ٌء وغنا ٌء ومبارش ٌة
وطلب للشهادة ،حتى ُقتِ َل يومئذ شهيدً ا سنة اثنتي عرشة ،وهو
للقتال،
ٌ

ابن مخس وأربعني سنة!!.

( )1الطبقات الكربى :البن سعد (ج ،)441 ،440/3أسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن
األثري (ج ،)101 ،100/3االستيعاب :البن عبد الرب رقم.)1354( :
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عباد بن بشر بن وقش األشهلي األنصاري

()1

سير النابغين من الصحابة والتابعين

روى ابن سعد عن أيب سعيد اخلدري :قال :سمعت عباد بن برش
يقول :يا أبا سعيد! رأيت الليلة كأن السامء قد ُف ِر َج ْت يل ،ثم أطبقت
خريا واهلل رأيت!! قال :فأنظر
عيل؛ فهي إن شاء اهلل الشهادة!! قلتً :
َّ
إليه يوم الياممة وإنه ليصيح باألنصار :حطموا جفون السيوف ،ومت َّي ُزوا
من الناس!! وجعل يقول :أخلصونا أخلصونا ،فأخلصوا أربعامئة رجل
من األنصار ما خيالطهم أحد يقدمهم عباد بن برش وأبو دجانة والرباء
بن مالك ،حتى انتهوا إىل باب احلديقة فقاتلوا أشد القتال! و ُقتِ َل عباد
كثريا ما عرفته إال بعالمة كانت
بن برش رمحه اهلل!! فرأيت بوجهه رض ًبا ً
يف جسده!!.
قالت أم املؤمنني عائشة  -ريض اهلل عنها  : -ثالثة من األنصار مل
يكن أحد يعتد عليهم فضالً ،كلهم من بني عبد األشهل :سعد بن معاذ،
وأسيد بن احلضري ،وعباد بن برش (.!!)1

وقالت عائشة :أن النبي ﷺ سمع صوت عباد بن برش ،فقال:
«اللهم ارحم عبا ًدا!!».

( )1أسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن األثري (ج ،)100/3االستيعاب :البن عبد الرب رقم:
(.)1354
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له صحبة مع سيدنا رسول اهلل ﷺ ،أسلم قبل فتح مكة ،وواىف
رسول اهلل ﷺ يف تسعامئة من قومه عىل اخليول والقنا والدروع الظاهرة،
ليحرضوا مع رسول اهلل ﷺ فتح مكة!!.
وكان العباس بن مرداس من املؤلفة قلوهبم؛ أعطاه رسول اهلل ﷺ
مع من أعطى منهم ،فزاده إىل مائة بعري!!.

واستعمله رسول اهلل ﷺ عىل بني سليم ،وقدم دمشق ،وكان له
هبا دار.
وذكر أبو عبيدة :أن اخلنساء الشاعرة املشهورة أمه.

شاعرا ،له شعر حسن يف يوم حنني!!.
وكان العباس بن مرداس
ً

وكان العباس بن مرداس ممن حرم اخلمر يف اجلاهلية! وكان قيل له
بعدما كرب :أال تأخذ من الرشاب؛ فإنه يزيد يف جرأتك ويقويك؟ قال:
ُأ ْصبِ ُح سيد قومي وأميس
سفيهه ْم؟! ال واهلل ال دخل جويف يشء حيول
ُ
بيني وبني عقيل أبدً ا!!.

قال احلافظ ابن عساكر :أسلم العباس قبل فتح مكة ،ثم أتى
رسول اهلل ﷺ يف تسعامئة من قومه عىل اخليول معهم القنا والدروع
( )1الطبقات الكربى :البن سعد (ج ،)273 ،271/4أسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن
األثري (ج ،)113 ،112/3االستيعاب :البن عبد الرب رقم )1397( :اإلصابة يف متييز
الصحابة :البن حجر (ج )331 ،330/5رقم ،)4504( :خمترص تاريخ ابن عساكر:
البن منظور (ج.)9 ،5 /12
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عباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة السلمي

()1

سير النابغين من الصحابة والتابعين

الظاهرة ،فحرضوا فتح مكة ،وحرض حنينًا ،وأعطاه رسول اهلل ﷺ مع
املؤلفة قلوهبم ،ومل يسكن بمكة وال املدينة ،وكان يغزو مع رسول اهلل
كثريا.
ﷺ فريجع إىل بالد قومه ،وكان ينزل بوادي البرصة ،ويأيت البرصة ً

وروى ابن عساكر ( )1قال :وحدث العباس بن مرداس :أنه كان
يف لقاح له نصف النهار إذ طلعت عليه نعامة بيضاء عليها راكب عليه
ثياب بيض ،مثل اللبن ،فقال :يا عباس بن مرداس! أمل تر أن السامء كفت
أحراسها ،وأن احلرب جترعت أنفاسها ،وأن اخليل وضعت أحالسها،
وأن الدِّ ين نزل بالرب والتقوى يوم االثنني ليلة الثالثاء ،صاحب الناقة
القصواء؟ قال :فرجعت مرعو ًبا قد راعني ما رأيت وسمعت ،حتى
جئت وثنًا لنا يدعى الضامر ،وكنا نعبده ونكلمه من جوفه ،فكنست ما
حوله ثم متسحت به وقبلته ،وإذا صائح من جوفه يقول:
ق���ل ل��ل��ق��ب��ائ��ل م���ن س��ل��ي��م كلها

هلك ال��ض�مار وف���از أه��ل املسجد!

م���ر ًة
ه��ل��ك ال��ض�مار وك����ان ي��ع��ب��د ّ

ق��ب��ل ال���ص�ل�اة م���ع ال��ن��ب��ي حممد

إن ال����ذي ج���اء ب��ال��ن��ب��وة واهل���دى

ب��ع��د اب���ن م��ري��م م��ن ق��ري��ش مهتد

قال :فخرجت مرعو ًبا حتى جئت قومي ،فقصصت عليهم القصة
وأخربهتم اخلرب ،فخرجت يف ثالثامئة من قومي من بني حارثة إىل رسول
اهلل ﷺ وهو باملدينة ،فدخلنا املسجد.
( )1خمترص تاريخ ابن عساكر :البن منظور (ج.)6/12
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وروى ابن عساكر :أن عمرو بن معدي كرب مر عىل عمر بن
اخلطاب ،فقال عمر :أخربين يا عمرو من أشجع العرب؟ قال :كنا
يا أمري املؤمنني ستة فرسان ال يعادلنا أحد من العرب ،وكان أشجعنا
العباس بن مرداس السلمي (.)2

( )1خمترص تاريخ ابن عساكر :البن منظور (ج.)6/12
( )2خمترص تاريخ ابن عساكر :البن منظور (ج.)8/12
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فلام رآين رسول اهلل ﷺ قال« :يا عباس! كيف كان إسالمك؟!»
قال :فقصصت عليه القصة ،قال :فسرُ َّ بذلك ،فأسلمت أنا وقومي(.!!)1

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عبد اهلل بن أبي بكر الصديق

()1

صحايب بن صحايب بن صحايب ،فهو عبد اهلل بن أيب بكر الصديق
بن عثامن ،فأبوه الصديق وجده عثامن أسلم عام الفتح!!.
كان عبد اهلل بن أيب بكر أسلم قديماً  ،وكان يأيت أباه أبا بكر وهو
مع رسول اهلل ﷺ يف الغار بالطعام وبأخبار قريش كل ليلة .فكان يبيت
عند رسول اهلل ﷺ يف الغار وهو شاب ،فيخرج عند السحر فيصبح يف
أمرا ُيكاد به النبي ﷺ إال وعاه ،حتى يأيت به إىل رسول
قريش ،فال يسمع ً
اهلل ﷺ إذا اختلط الظالم.
وشهد عبد اهلل مع رسول اهلل ﷺ الطائف ،فأصابه سهم ،فاندمل
جرحه ثم انتقض فامت به أول خالفة أبيه.

وكان قدم عىل رسول اهلل ﷺ بعد هجرته بآل أيب بكر الصديق،
فيهم عائشة فنزل هبم يف بيت حارثة بن النعامن.

وكان أبوه الصديق زوجه بعاتكة ،وكان هبا معج ًبا جلامهلا ،فشغلته
عن أموره ،فقال له أبوه :طلقها ،فطلقها ،ثم ندم فقال:
أع��ات��ك ال أن��س��اك م��ا ذر ش��ارق

وم���ا الح ن��ج��م يف ال��س�ماء حملق

هل���ا خ��ل��ق ج���زل ورأي ومنصب

وخ��ل��ق س���وي يف احل��ي��اء وم��ص��دق

( )1الطبقات الكربى :البن سعد (ج )238/1و(ج ،)173/3وأسد الغابة يف معرفة
الصحابة :البن األثري (ج ،)199/3واإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر (ج،26/6
 )27رقم.)4559( :
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وال م��ث��ل��ه��ا يف غ�ي�ر يشء تطلق

فرق له أبوه (أبو بكر) فأمره بمراجعتها :فراجعها ،ومات وهي
عنده ،وهلا مرثية فيه ،وأنه قال هلا عند موته :لك حائطي ،وال تتزوجي
بعدي ،قال :فأجابته إىل ذلك فلام انقضت عدهتا ،خطبها عمر بن
اخلطاب ،وكانت ابنة عمه ،فذكرت له عهدها لعبد اهلل ،فقال :ردي
عىل آل أيب بكر احلائط ،وتزوجي ،ففعلت ،فتزوجها عمر ،ومات وهي
عنده.
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ومل أر م��ث�لي ط��ل��ق ال���ي���وم مثلها

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عبد اهلل بن جبير بن النعمان بن أمية األنصاري

()1

صحايب جليل ،كان من السابقني إىل اإلسالم يف األنصار!! فكان
قد شهد العقبة مع السبعني من األنصار!!.
بدرا ،وأحدً ا ،وكان رسول اهلل ﷺ جعله
وشهد عبد اهلل بن جبري ً
عىل الرماة يوم أحد ،وكانوا مخسني رجالً.

وكان رسول اهلل ﷺ أمرهم ،فوقفوا عىل َع ْينَني ،وهو جبل بقناة،
وأوعز إليهم ،فقالُ « :قو ُموا عىل مصا ّفكُم هذا فامحوا ظهورنا؛ فإن
رأيتمونا قد غنمنا فال تُشرْ ِ كُونا ،وإن رأيتمونا نُقتل فال تنرصونا» ،فلام
اهنزم املرشكون وتبعهم املسلمون يضعون السالح فيهم حيث شاؤوا،
وينهبون عسكرهم ،ويأخذون الغنائم ،فقال بعض الرماة لبعض :ما
العدو فاغنموا مع إخوانكم.
تقيمون ها هنا يف غري يشء ،فقد هزم اهلل
َّ
وقال بعضهم :أمل تعلموا أن رسول اهلل ﷺ قال لكم« :امحوا ظهورنا؟
فال تربحوا مكانكم» فقال اآلخرون :مل ُيرد رسول اهلل ﷺ هذا وقد أذل
اهلل العدو وهزمهم.

فخطبهم أمريهم عبد اهلل بن جبري ،وكان يومئذ معلماً بثياب بيض؛
فحمد اهلل وأثنى عليه بام هو أهله ،ثم أمر بطاعة اهلل وطاعة رسول اهلل
ﷺ ،وأن ال خيالف لرسول اهلل ﷺ أمر؛ فعصوا ،وانطلقوا ،فلم يبق من
الرماة مع عبد اهلل بن جبري إال نفر ما يبلغون العرشة.
( )1الطبقات الكربى :البن سعد ( ،)476 -475/3أسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن
األثري (ج ،)130/3اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر (ج )33/6رقم.)4572( :
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ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه!!
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فنظر املرشكون إىل خالء اجلبل ،فكروا عن من بقي يف اجلبل،
فرماهم عبد اهلل بن جبري حتى فنيت نبله ،ثم طاعن بالرمح حتى انكرس،
ثم كرس جفن سيفه فقاتلهم حتى ُقتِ َل!! فلام وقع مثلوا به ،وكانت الرماح
رسته إىل خارصته إىل عانته.
قد رشعت يف بطنه حتى خرقت ما بني ّ

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عبد اهلل بن حوالة األزدي

()1

له صحبة مع سيدنا رسول اهلل ﷺ .سكن األردن من بالد الشام،
ثم سكن دمشق ،تويف سنة ثامن ومخسني يف خالفة معاوية ،وهو ابن
اثنتني وسبعني سنة.

أخرج أمحد عن عبد اهلل بن حوالة األزدي قال :بعثنا رسول اهلل
جل ْهدَ يف
حول املدينة ،عىل أقدامنا لنغنم ،فرجعنا ،ومل نغنم شي ًئا ،و ُع ِر َ
فا َ
وجوهنا ،فقام فينا فقال« :اللهم ال تكلهم إىل أنفسهم ،فيعجزوا عنها،
وال تكلهم إىل الناس فيتأمروا عليهم» ،ثم قال« :ل ُي ْفت ََح َّن عليكم الشا ُم،
والروم وفارس ،حتى يكون ألحدكم من اإلبل كذا وكذا ،ومن الغنم
كذا وكذا ،حتى يعطي أحدكم مائة دينار فيسخطها» ،ثم وضع يده عىل
رأيس ،فقال« :يا ابن حوالة! إذا رأيت اخلالفة قد نزلت األرض املقدسة،
فقد دنت الزالزل ،واألمور العظام» احلديث.
وروى ابن عساكر أن ابن حوالة حدث فقال :أتيت عىل رسول
اهلل ﷺ وهو جالس يف ظل دومة  -أي :شجرة ضخمة  -وعنده كاتب
يميل عليه ،فقال له« :أنكتبك يا ابن حوالة؟» قال :فيم يا رسول اهلل؟
فأعرض عنه ،فأكب عىل كاتبه يميل عليه ،فنظرت فإذا يف الكتاب عمر
بن اخلطاب ،فعرفت أن عمر ال يكتب إال يف خري ،ثم قال« :أنكتبك يا
( )1الطبقات الكربى :البن سعد (ج ،)414/7أسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن األثري
(ج ،)148/3االستيعاب :البن عبد الرب رقم ،)1518( :اإلصابة يف متييز الصحابة:
البن حجر (ج ،)65 ،64/6خمترص تاريخ دمشق :البن منظور «املعروف بـ تاريخ ابن
عساكر» (ج.)131 ،129/12
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وأخرج الطرباين عن عبد اهلل بن حوالة األزدي قال :يا رسول اهلل!
َخ ْر يل بلدً ا أكون فيه ،فلو أعلم أنك تبقى مل أخرت بك شي ًئا ،قال« :عليك
بالشام» ،فلام رأى كراهتي للشام ،قال« :أتدرون ما يقول اهلل للشام؟!
يقول للشام :يا شام أنت صفويت من بالدي ،أدخل فيك خرييت من
عبادي» احلديث (.)2

ويف رواية أخرى ،قال :قال رسول اهلل ﷺ« :سيصري األمر إىل أن
تكونوا أجنا ًدا جمندة؛ جند بالشام ،وجند باليمن» احلديث .وفيه ،فقال
عبد اهلل :يا رسول اهلل اخرت يل ،قال« :عليك بالشام» احلديث (.)3
قال احلافظ ابن عساكر :عبد اهلل بن حوالة من ساكني دمشق.

تويف سنة ثامن ومخسني يف خالفة معاوية (.)4

( )1خمترص تاريخ ابن عساكر :البن منظور (ج.)130 ،129/12
( )2اإلصابة يف متييز الصحابة( :ج.)65/6
( )3اإلصابة يف متييز الصحابة( :ج.)64/6

( )4خمترص تاريخ ابن عساكر :البن منظور (ج.)131/12
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ابن حوالة؟» قلت :نعم يا رسول اهلل! فقال« :يا ابن حوالة! كيف تصنع
يف فتن خترج يف أطراف األرض ،كأهنا صيايص البقر؟» فقلت :ال أدري
ما خار اهلل يل ورسوله ،قال« :فكيف تفعل يف أخرى خترج بعدها كأن
األوىل فيها انتفاجة األرنب» - ،أي :وثبته  -فقال« :اتبعوا هذا» ورجل
مقف حينئذ ،فانطلقت ،فسعيت فأخذت بمنكبه ،فأقبلت بوجهه إىل
رسول اهلل ﷺ ،فقلت :هذا؟ قال« :نعم» فإذا هو عثامن بن عفان (.!!)1

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عبد اهلل ذو النجادين بن عبد نهم املزني

()1

رجل من أصحاب النبي ﷺ كان فاض ً
ال كثري الذكر والدعاء،
وقد تويف يف زمن النبي ﷺ وقال عنه« :إنه أواه» .وقد ُذ ِك َر اسمه يف
بعض املصادر بـ «ذي البجادين» بالباء ،كام هو عند احلافظ ابن حجر
يف اإلصابة.

وكان عبد اهلل رج ً
ال من مزينة ،وهو ذو النجادين ،يتيماً يف حجر
عمه ،وكان حمسنًا له ،فبلغ عمه أنه أسلم فنزع منه كل يشء أعطاه،
حتى جرده من ثوبه ،فأتى أمه ،فقطعت له بجا ًدا هلا باثنتني ،فائتزر
نص ًفا وارتدى نص ًفا ،ثم أصبح ،فقال له النبي ﷺ« :أنت عبد اهلل ذو
البجادين ،فالتزم بأيب» ،فلزم بابه .وكان يرفع صوته بالذكر ،فقال عمر:
ٍ
أمراء هو؟ قال :بل هو أحد األواهني!!.
قال التميمي :كان ابن مسعود حيدث ،قال :قمت يف جوف الليل
يف غزوة تبوك ،فرأيت شعلة من نار يف ناحية العسكر ،فاتبعتها ،فإذا
رسول اهلل ﷺ وأبو بكر وعمر ،وإذا عبد اهلل ذو البجادين قد مات ،فإذا
هم قد حفروا له ،ورسول اهلل ﷺ يف حفرته ،فلام دفناه ،قال« :اللهم إين
أمسيت عنه راض ًيا ،فارض عنه!!».
وعن عبد العزيز بن عمران ،قال :مل ينزل رسول اهلل ﷺ يف قرب
أحد إال مخسة؛ منهم عبد اهلل املزين ذو البجادين!!.

( )1مسند اإلمام أمحد ،)195/4( :جممع الزوائد للهيثمي ،)369/9( :كنز العامل ،للربهان
فوري ( ،)483/13اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر (ج ،)150 ،149/6رقم:
(.)4795

96

وعن عقبة بن عامر أن رسول اهلل ﷺ قال لرجل يقال له «ذو
النجادين»« :إنه أواه» ،وذلك أنه كان كثري الذكر هلل  -عز وجل، -
وكان يرفع صوته يف الدعاء (.)2

وعن ابن األدرع قال :كنت أحرس النبي ﷺ ،فخرج ذات ليلة
حلاجة ،قال :فرآين فأخذ بيدي ،فانطلقنا فمررنا عىل رجل يصيل جيهر
بالقرآن ،فقال النبي ﷺ« :عسى أن يكون مرائ ًيا» .قال :قلت :يا رسول
اهلل! يصيل جيهر بالقرآن؟ قال« :إنكم لن تنالوا هذا األمر باملغالبة» .ثم
خرج ذات ليلة وأنا أحرسه ليقيض حاجته ،فأخذ بيدي ،فمررنا عىل
رجل يصيل جيهر بالقرآن فقلت :عسى أن يكون مرائ ًيا ،فقال النبي ﷺ:
«كال إنه أواب»
[فنظرت] فإذا هو عبد اهلل ذو النجادين (.)3
ُ

(« )1الرتمذي» (كتاب اجلنائز :باب ما جاء يف الدفن بالليل).

( )2جممع الزوائد :للهيثمي ( ،)369/9وهو عند أمحد يف املسند.)159/4( :

( )3جممع الزوائد :للهيثمي (ج ،)369/9وهو عند أمحد يف املسند.)350/5( :
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وعن ابن عباس ،أن رسول اهلل ﷺ قال لعبد اهلل ذي البجادين:
ألو ًاها ت ّ
ال ًء للقرآن» (.)1
«رمحك اهلل إن كنت ّ

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عبد اهلل بن مخرمة بن عبد العزى القرشي العامري

()1

صحايب جليل ،كان من السابقني إىل اإلسالم ،ومن املهاجرين إىل

احلبشة ،ثم من املهاجرين إىل املدينة!!.

بدرا ،ومجيع املشاهد!! وكان عمره يوم
شهد مع رسول اهلل ﷺ ً

بدر ثالثني سنة.

وشهد الياممة ،و ًقتِ َل يومئذ شهيدً ا يف خالفة أيب بكر الصديق

-ريض اهلل عنه ،-سنة اثنتي عرشة ،وهو ابن إحدى وأربعني سنة.

وكان عبد اهلل بن خمرمة يدعو اهلل تعاىل يوم الياممة أن ال يميته

حتى يرى يف كل مفصل منه رضبة يف سبيل اهلل؛ فضرُ ب يوم الياممة يف
مفاصله ،واستشهد ،وكان فاض ً
ال عابدً ا!!.

روى ابن األثري عن عبد اهلل بن املبارك عن ابن هليعة ،قال :حدثني

بكري بن األشج عن ابن عمر قال :ترافقت أنا وعبد اهلل بن خمرمة وسامل
ٍ
امرئ منا يو ًما ،فلام كان
موىل أيب حذيفة عام الياممة ،فكان الرعي كل
عيل ،فأقبلت فوجدت عبد اهلل بن خمرمة رصي ًعا،
يوم تواقعوا كان الرعي ّ

فوقفت عليه ،فقال :يا عبد اهلل بن عمر! هل أفطر الصائم؟ قلت :نعم،
قال :فاجعل يف هذا املِ َج ّن ما ًء لعيل أفطر عليه ،ففعلت ،ثم رجعت إليه،
فوجدته قد قىض -ريض اهلل عنه.-
( )1الطبقات الكربى :البن سعد (ج ،)404/3أسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن األثري
(ج ،)254 -252/3اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر ( )208/6رقم.)4930( :
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صحايب فاضل ،قدم عىل رسول اهلل ﷺ فأكرمه ،وكناه (أبا
راشد)!! وكانت كنيته( :أبا ُم ْغو ّية) .وقيل اسمه :عبد الرمحن بن عبد،
وقيل :ابن أيب عبد اهلل األزدي .أبو راشد ،مشهور بكنيته.
كان عبد الرمحن بن عبيد عام ً
ال عىل جند فلسطني.

حدث أبو راشد قال :قدمت عىل رسول اهلل ﷺ يف مائة رجل من
قومي ،فلام دنونا من النبي ﷺ وقفنا ،وقالوا يل :تقدم أنت يا أبا مغوية،
فإن رأيت ما حتب رجعت إلينا حتى نتقدم إليه ،وإن مل تر مما حتب شي ًئا
انرصفت إلينا حتى ننرصف ،فأتيت النبي ﷺ وكنت أصغر القوم،
فقلت :أنعم
صباحا يا حممد ،فقال النبي ﷺ« :ليس هذا سالم املسلمني
ً
بعضهم عىل بعض» ،قلت له :فكيف يا رسول اهلل؟ فقال« :إذا أتيت
قو ًما من املسلمني قلت :السالم عليكم ورمحة اهلل» ،فقلت :السالم
عليكم ورمحة اهلل ،قال« :وعليك السالم ورمحة اهلل» ،فقال يل النبي ﷺ:
«ما اسمك؟ ومن أنت؟» فقلت :أنا أبو مغوية بن عبد الالت والعزى،
فقال يل النبي ﷺ« :بل أنت أبو راشد عبد الرمحن»؛ فأكرمني وأجلسني
إىل جانبه ،وكساين رداءه ،وأعطاين حذاءه ،ودفع إ َّيل عصاه!! وأسلمت،
فقال للنبي ﷺ قوم من جلسائه :يا رسول اهلل!! إنا نراك قد أكرمت هذا
الرجل؟! فقال هلم رسول اهلل ﷺ« :هذا رشيف قوم ،فإذا أتاكم رشيف
( )1خمترص تاريخ ابن عساكر :البن منظور (ج ،)302 -300/14أسد الغابة يف معرفة
الصحابة :البن األثري (ج ،)308/3اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر (ج،)308/6
اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر (ج )300 -298/6رقم.)5149( :
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عبد الرحمن بن عبيد األزدي األردني

()1

سير النابغين من الصحابة والتابعين

قوم فأكرموه».
قال أبو راشد :وكان معي عبد يل يقال له رسحان ،فأسلم معي،

فقال يل النبي ﷺ« :هل لك يا أبا راشد أن تعتقه فيعتق اهلل عز وجل بكل

عضوا منك من النار؟» قال أبو راشد :فأعتقته ،وقلت :اشهد
عضو منه
ً
يا رسول اهلل أنه حر لوجه اهلل ،وانرصفت إىل أصحايب ،فأدركت منهم

قو ًما ،وفاتني منهم قوم ،فأتوا النبي ﷺ فأسلموا!!.

قال احلافظ ابن عساكر :وأبو راشد هذا هو من ولد رحب بن

بي غريه وولده ،ومن ولده مجاعة بداريا (.)1
خوالن ،وليس بداريا َر َح ّ

وروى ابن عساكر عن حممد بن شعيب ،قال :حدث سعيد بن

عبد العزيز ،أن عمر بن اخلطاب كان يقاسم عامله نصف ما أصابوا عند
عزهلم ،فقاسم خالد بن الوليد حتى إحدى نعليه! قال :وأراد مقاسمة

أيب هريرة ،فامتنع عليه إلمامته ،قلت لسعيد :فام كان ييل؟ قال :البحرين،
قلت :والّه عمر؟ قال :نعم .قلت :فهل قاسم أبا عبيدة؟ قال :قد رد أبو
عبيدة عاملته إىل بيت املال .وكان عمر أعمله عىل ألفي دره ٍم يف السنة،

قلت :فردها كلها؟ قال :نعم!!.

قاس ُمون حتى كان عبد امللك ،فكان
قال سعيد :ثم مل يزل العامل ُي َ

يقاسمهم .قال :وكان معاوية يقاسمهم ،حياسبهم نفسه ،فقدم عليه أبو
راشد من األزد من أهل فلسطني .قال سعيد :ويذكرون أن يف األزد

( )1خمترص تاريخ ابن عساكر :البن منظور (ج.)301/14
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املحاسبة أبكي ،ولكني ذكرت حساب يوم القيامة ،فرتكه معاوية فلم

حياسبه (.)1

( )1اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر (ج ،)300 -299/6خمترص تاريخ ابن عساكر:
البن منظور (ج.)301/14
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أمانة ،فلام ذهب حياسب بكى أبو راشد ،فقال :ما يبكيك؟! قال :ما من

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب املازني

()1

صحايب جليل ،من السابقني األولني إىل اإلسالم!! هاجر إىل
بدرا
احلبشة ،ثم رجع
مهاجرا إىل املدينة ،وكان رفي ًقا للمقداد ،وشهد ً
ً
وما بعدها مع رسول اهلل ﷺ.
َّ
فاختط البرصة ،وفتح
وكان عمر بن اخلطاب والّه يف الفتوح،
فتوحا!!.
ً
وكان طواالً مجيالً!!.

وحديثه يف صحيح مسلم ،يقول فيه :لقد رأتني سابع سبعة مع
رسول اهلل ﷺ ،ما لنا طعام إال ورق الشجر!!.
وكان عتبة من الرماة املذكورين من أصحاب رسول اهلل ﷺ!!.
قدم عتبة بن غزوان املدينة يف اهلجرة وهو ابن أربعني سنة!!.

وكان رسول اهلل ﷺ قد آخى بينه وبني أيب دجانة.

وسيرّ َ ه عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -إىل أرض البرصة ليقاتل
من باأل ُب َّلة من فارس ،فقال له ّملا سيرّ ه« :انطلق أنت ومن معك حتى
تأتوا أقىص مملكة العرب ،وأدين مملكة العجم ،فسرِ ْ عىل بركة اهلل تعاىل
و ُيمنه ،ات ِّق اهلل ما استطعت ،واعلم أنك تأيت حومة العدو ،وأرجو أن
يعينك اهلل عليهم ،وقد كتبت إىل العالء بن احلرضمي أن يمدك بعرفجة
وادع إىل اهلل،
بن هرثمة؛ وهو ذو جماهدة للعدو ومكايدة!! فشاوره،
ُ
( )1الطبقات الكربى :البن سعد (ج ،)99 -98/3أسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن
األثري (ج ،)365 -363/3اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر (ج )379/6رقم:
(.)5403
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فسار عقبة وافتتح األبلة ،واختط البرصة ،وهو أول من مصرَّ ها
وعمرها! وأمر حمجن بن األدرع فخط مسجد البرصة األعظم ،وبناه
َّ
حاجا ،وخلف جماشع بن مسعود ،وأمره أن يسري
بالقصب ،ثم خرج ً
إىل الفرات ،وأمر املغرية بن شعبة أن يصيل بالناس ،فلام وصل عتبة إىل
عمر بن اخلطاب استعفاه عن والية البرصة(أي :طلب أن يعفيه) ،فأبى
أن يعفيه ،فقال :اللهم ال تردين إليها ،فسقط عن راحلته ،فامت سنة سبع
عرشة ،وهو منرصف من مكة إىل البرصة بموضع يقال له« :معدن بني
سليم» (.!!)1
ومن ُخطب (عتبة بن غزوان) يف إمارته للبرصة قوله« :أال إن
الدنيا قد ولت حذاء ،ومل يبق منها إال صبابة اإلناء يتصاهبا أحدكم،
وإنكم ستنتقلون منها ال حمالة ،فانتقلوا منها بخري ما بحرضتكم إىل ٍ
دار
ال زوال هلا ،فلقد ُذكر لنا أن احلجر يلقى من شفا جهنم فيهوي فيها
سبعني خري ًفا ال يبلغ قعرها ،وأيم اهلل لتمألن ،ولقد ُذكر يل َّ
أن ما بني
املرصاعني من مصاريع اجلنة مسرية أربعني عا ًما ،وأيم اهلل ليأتني عليه
صغريا يف
يوم وهو كظيظ بالزحام ،وأعوذ باهلل أن أكون عظيماً يف نفيس
ً
أعني الناس ،وستجربون األمراء بعد» (.)2
( )1الطبقات الكربى :البن سعد (ج ،)99/3وأسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن األثري
(ج.)364 -363/3
( )2أسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن األثري (ج.)365/3
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فمن أجابك فاقبل منه ،ومن أبى فاجلزية عن ٍ
يد مذ ّلة وصغار ،وإال
فالسيف يف غري هوادة ،واستنفر من مررت به من العرب ،وحثهم عىل
اجلهاد ،وكابد العدو ،واتق اهلل ربك».

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري

()1

صحايب كريم ،كان إسالمه مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص،

يف هدنة احلديبية.

قال ابن األثري :هاجر عثامن بن طلحة عىل رسول اهلل ﷺ يف

هدنة احلديبية مع خالد بن الوليد ،فلقيا عمرو بن العاص قد أتى من

عند النجايش ( )2يريد اهلجرة ،فاصطحبوا حتى قدموا عىل رسول اهلل
«ألقت إليكم مكة أفالذ
ﷺ باملدينة ،فقال رسول اهلل ﷺ حني رآهم:
ْ

كبدها!!» يعني أهنم وجوه أهل مكة!!.

وأقام عثامن بن طلحة مع النبي ﷺ باملدينة ،وشهد معه فتح مكة،

ودفع إليه مفتاح الكعبة يوم الفتح ،وإىل ابن عمه شيبة بن عثامن بن أيب

طلحة ،وقال« :خذوها خالدة تالدة!! وال ينزعها منكم إال ظامل!!».

وأقام عثامن باملدينة ،فلام تويف رسول اهلل ﷺ انتقل إىل مكة ،فأقام

هبا حتى مات سنة اثنتني وأربعني.

قال ابن إسحاق  -يف أمر تسلم عثامن بن طلحة مفتاح الكعبة : -
ّ
واطمأن الناس؛
عن صفية بنت شيبة :أن رسول اهلل ﷺ ملا نزل مكة،
( )1الطبقات الكربى :البن سعد (ج ،)448/5السرية النبوية :البن هشام (ج-277/2
 ،)278وأسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن األثري (ج ،)372/3اإلصابة يف متييز
الصحابة :البن حجر (ج )388 -387/6رقم.)5432( :
( )2انظر :ترمجة عمرو بن العاص ،وكيف أسلم عىل يدي النجايش ،وأتى مسلماً إىل رسول
اهلل ﷺ.

104

طلحة ،فأخذ منه مفتاح الكعبة ،ففتحت له ،فدخلها  ..إلخ (.!!)1

( )1السرية النبوية :البن هشام (ج.)412 -411/2
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خرج حتى جاء البيت ،فطاف به سب ًعا عىل راحلته ،يستلم الركن
بمحجن  -عود معوج الطرف  -يف يده ،فلام قىض طوافه ،دعا عثامن بن

سير النابغين من الصحابة والتابعين

العرباض بن سارية السلمي

()1

صحايب جليل ،مشهور ،كان من أهل الصفة!! وهم البكاؤون!!.
وكان نزل محص.

وفيه وبأصحابه أهل الصفة نزل قول اهلل تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ [التوبة.]٩٢ :

روى ابن إسحاق :أن رجاالً من املسلمني أتوا رسول اهلل
ﷺ  -يف غزوة تبوك  -وهم البكاؤون ،وهم سبعة نفر من األنصار
وغريهم ،منهم :سامل بن عمري ،وعلبة بن زيد ،وأبو ليىل عبد الرمحن
بن كعب ،وعمرو بن احلامم بن اجلموح ،وعبد اهلل بن مغفل املزين،
والعرباض بن سارية منهم؛ فاستحملوا رسول اهلل ﷺ  -أي :طلبوا
منه أن حيملهم يف غزوته هذه  -فقال هلم« :ال أجد ما أمحلكم عليه»،
فـ ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ!!
[التوبة.]٩٢ :
والعرباض بن سارية هو راوي حديث رسول اهلل ﷺ:

وعظنا رسول اهلل ﷺ موعظة بليغة ،ذرفت منها العيون ،ووجلت
منها القلوب ،فقال رجل :يا رسول اهلل هذه موعظة مودع ،فام تعهد
إلينا؟ قال:
( )1الطبقات الكربى :البن سعد (ج ،)276/4أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري
(ج ،)399/3اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر (ج ،)410/6رقم.)5493( :
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تويف العرباض سنة مخس وسبعني - ،ريض اهلل عنه  -وأرضاه.

107
www.alukah.net

سير النابغين من الصحابة والتابعين

«أوصيكم بتقوى اهلل ،والسمع والطاعة ،وإن كان عبدً ا حبش ًيا،
فإنه من ْ
كثريا ،وإياكم وحمدثات األمور،
يعش منكم فسريى اختال ًفا ً
فإهنا ضاللة ،فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة اخللفاء املهديني
الراشدين من بعدي ،عضوا عليها بالنواجذ!!».

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عروة بن مسعود بن معتب الثقفي

()1

صحايب ،أسلم قبل وصول النبي ﷺ إىل املدينة من الطائف،
وسأل النبي ﷺ أن يرجع إىل قومه باإلسالم فقتله قومه ،وقد رثاه عمر
ونثرا  ، -وملا استشهد قال« :مثل عروة مثل صاحب
شعرا ً
بن اخلطاب ً -
ياسني دعا قومه إىل اهلل فقتلوه».

وروى ابن سعد عن عبد اهلل بن حييى عن غري واحد من أهل العلم
قالوا :كان عروة بن مسعود غائ ًبا عن الطائف حني حارصهم النبي
ﷺ ،كان بجرش يتعلم عمل الدبابات واملنجنيق ،فلام قدم الطائف بعد
انرصاف رسول اهلل ﷺ قذف اهلل يف قلبه اإلسالم ،فقدم عىل رسول اهلل
ﷺ بإسالمه ،ونزل عىل أيب بكر الصديق فلم يدعه املغرية بن شعبة حتى
حوله إليه.
ثم إن عروة استأذن رسول اهلل ﷺ يف اخلروج إىل قومه ليدعوهم
إىل اإلسالم ،فقال له« :إهنم إ ًذا قاتلوك!» فقال :لو وجدوين نائماً ما
مخسا فقدم الطائف ِعشا ًء فدخل منزله،
أيقظوين ،فخرج عروة فسار ً
فأتته ثقيف تسلم عليه بتحية اجلاهلية ،فأنكرها عليهم وقال :عليكم
بتحية أهل اجلنة؛ السالم ،فآذوه ونالوا منه َف َح ُل َم عليهم ،وخرجوا من
عنده فجعلوا يأمترون به .وطلع الفجر فأوىف عىل ُغر ٍ
فة له فأ ّذن بالصالة
ْ

( )1االستيعاب يف معرفة الصحابة البن عبد الرب ،)1066/3( :جتريد أسامء الصحابة
للذهبي ،)380/1( :جممع الزوائد للهيثمي ،)386/9( :اإلصابة يف متييز الصحابة
البن حجر )238/6( :رقم ،)5518( :الطبقات الكربى البن سعد (ج-503/5
 ،)504أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري (ج.)406 -405/3
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مع رسول اهلل ﷺ قبل أن يرحتل عنكم .فامت فدفنوه معهم.

وبلغ رسول اهلل ﷺ مقتله ،فقال« :مثل عروة مثل صاحب ياسني!
دعا قومه إىل اهلل فقتلوه!!» (.)1
ريض اهلل عنه وأرضاه.

( )1الطبقات الكربى البن سعد (ج ،)504 -503/5جممع الزوائد للهيثمي (ج.)386/9
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فخرجت إليه ثقيف من كل ناحية ،فرماه رجل من بني مالك ،يقال له
«أوس بن عوف» فأصاب أكحله فلم َ
يرق دمه ،فقام غيالن بن سلمة
وكنانة بن عبد ياليل واحلكم بن عمرو ،ووجوه األحالف ،فلبسوا
السالح ،وحشدوا ،وقالوا :نموت عن آخرنا أو نثأر به عرشة من رؤساء
بني مالك .فلام رأى عروة بن مسعود ما يصنعون ،قال :ال تقتلوا ّيف ،قد
تصدقت بدمي عىل صاحبه ألصلح بذلك بينكم ،فهي كرامة أكرمني
اهلل هبا!! وشهادة ساقها اهلل إ َّيل!! وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل ﷺ ،لقد
أخربين هبذا أنكم تقتلوين.
ثم دعا رهطه ،فقال« :إذا مت فادفنوين مع الشهداء الذين ُقتِ ُلوا

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي

()1

صحايب ابن صحايب!!  -ريض اهلل عنهام . -وكان أسلم بعد أبيه،

وشهد معه الياممة فقطعت يده يومئذ ،واستشهد عمرو بن الطفيل يف

الريموك!! وكان الطفيل بن عمرو «أبوه» قد استشهد يوم الياممة!! فهو
شهيد ابن شهيد!!.

روى ابن األثري عن أيب أمامة الباهيل أن رسول اهلل ﷺ بعث عمرو

بن الطفيل من خيرب إىل قومه يستمدهم ،فقال عمرو :قد نشب القتال

يا رسول اهلل ،تغ ِّيبني عنه؟! فقال رسول اهلل ﷺ« :أما ترىض أن تكون

رسول رسول اهلل؟!!».

وكان يلقب بـ «ابن ذي النور» وذلك أن رسول اهلل ﷺ دعا ألبيه أن

نورا فكان يف سوطه يرتاءون ذلك النور كالقنديل املعلق!!.
جيعل اهلل له ً
قال ابن سعد :قال الطفيل :قال يل رسول اهلل ﷺ« :أخرج إىل قومك

فادعهم ،وارفق هبم» ،فخرجت إليهم ،فلم أزل بأرض دوس أدعوها

حتى هاجر رسول اهلل ﷺ إىل املدينة ،ومىض بدر وأحد واخلندق ،ثم
قدمت عىل رسول اهلل ﷺ إىل املدينة بمن أسلم من قومي ،ورسول اهلل
ﷺ بخيرب حتى نزلت املدينة بسبعني أو ثامنني بيتًا من دوس ،ثم حلقنا
رسول اهلل ﷺ بخيرب ،فأسهم لنا مع املسلمني ،وقلنا :يا رسول اهلل ﷺ
( )1الطبقات الكربى البن سعد (ج ،)240/4أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري
(ج ،)115/4اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج ،)121/7رقم،)5874( :
خمترص تاريخ ابن عساكر البن منظور (ج.)232 -231/19
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قال الطفيل :ثم مل أزل مع رسول اهلل ﷺ حتى فتح اهلل عليه مكة،
فقلت :يا رسول اهلل ابعثني إىل ذي الكفني «صنم عمرو بن محمة» حتى
أحرقه ،فبعثه إليه فأحرقه!!.

أحرقت ذا الكفني َب َ
قال :فلام
ان ملن بقي ممن متسك به أنه ليس عىل
ُ
ٍ
يشء فأسلموا مجي ًعا!! ورجع الطفيل بن عمرو إىل رسول اهلل ﷺ فكان
معه باملدينة حتى قبض ﷺ.
فلام ارتدت العرب خرج الطفيل هو وابنه عمرو مع املسلمني
فجاهدا ،حتى فرغوا من طليحة وأرض نجد كلها ،ثم سارا مع املسلمني
وج ِر َح ابنه عمرو و ُقطعت يده،
إىل الياممة ،فقتل الطفيل بالياممة شهيدً اُ ،
َّ
ثم
استبل وصحت يده ،فبينام هو عند عمر بن اخلطاب إذ ُأيت بطعام،
فتنحى عنه؛ فقال عمر :ما لك؟ لع َّلك تنحيت ملكان يدك؟ قال :أجل.
قال عمر« :واهلل ال أذوقه حتى تسوطه بيدك  -أي :تقلبه بيدك  -فواهلل
ما يف أحد بعضه يف اجلنة غريك!!».
ثم خرج عمرو بن الطفيل عام الريموك يف خالفة عمر بن اخلطاب،
ف ُقتِ َل شهيدً ا ( .!!)1ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه.

( )1الطبقات الكربى البن سعد (ج ،)240 -239/4خمترص تاريخ ابن عساكر البن منظور
(ج.)232 -231/19
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مربورا ،ففعل ،فشعار األزد كلها إىل
اجعلنا ميمنتك واجعل شعارنا
ً
اليوم «مربور!!».

سير النابغين من الصحابة والتابعين

غرفة بن الحارث الكندي اليماني

()1

شهد حجة الوداع ،وروى عن النبي ﷺ يف نحر البدن ،وحديثه
عند أيب داود.

عن عبد اهلل بن احلارث األزدي قال :سمعت غرفة بن احلارث
الكندي ،قال :شهدت رسول اهلل ﷺ يف حجة الوداع ،وأتى بال ُبدن،
فقال« :ادعوا يل أبا احلسن» ،فدُ ِع َي له عيل -ريض اهلل عنه ،-فقال له:
«خذ بأسفل احلربة» وأخذ رسول اهلل ﷺ بأعالها ،ثم طعنا هبا يف ال ُبدْ ن،
فلام فرغ ركب بغلته ،وأردف عل ًيا -ريض اهلل عنه.)2( -
قال ابن يونس :شهد فتح مرص ،وكان من أرشاف أهلها ،وكان
يكاتب عمر بن اخلطاب.

وذكره ابن حبان ،وقال :دعا له النبي ﷺ ،وهو الذي قاتل مع
عكرمة بن أيب جهل باليمن ،ثم سكن مرص.
قال احلافظ ابن حجر :وقد أخرج ابن السكن حديثه يف مقاتلته مع
عكرمة من طريق حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة ،أن غرفة بن
احلارث الكندي مر به نرصاين ،فدعاه إىل اإلسالم ،فسمعه يشتم النبي
ﷺ  -بمرص وكان يسكنها  -فرضب النرصاين فوق أنفهَ ،ف ُرفِ َع إىل عمرو
بن العاص ،فقال له :إنا قد أعطيناهم العهد؟ فقال غرفة :معاذ اهلل أن
( )1اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج )54 -53/8رقم ،)6901( :وأسد الغابة يف
معرفة الصحابة البن األثري (ج.)170 -169/4
( )2سنن أيب داود :كتاب املناسك «احلج» رقم.)1766( :
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دارا - .ريض اهلل تعاىل عنه .-
وكان غرفة قد سكن مرص ،واختط هبا ً
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نعطيهم العهد عىل أن يظهروا شتم النبي ﷺ ،وإنام أعطيناهم العهد عىل
أن نخيل بينهم وبني كنائسهم ،يقولون فيها ما بدا هلم ،وأن ال نحملهم
عدوا قاتلنا دوهنم ،وعىل أن نخيل بينهم وبني
ما ال يطيقون ،وإن أرادهم ً
أحكامهم ،إال أن يأتونا راضني بأحكامنا ،فنحكم بينهم ،وإن غيبوا عنا
مل نتعرض هلم .فقال عمرو :صدقت!!.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

الفجيع بن عبد اهلل بن جندع البكاء

()1

صحايب ،ذكره البخاري وابن السكن وابن حبان.

له حديث عند أيب داود يف سننه ال بأس به ،يف سؤاله لرسول اهلل

ﷺ ما حيل من امليتة .وذكره ابن األثري فقال :روى عقبة بن وهب بن
عقبة العامري البكائي عن أبيه عن الفجيع العامري أنه أتى رسول اهلل

ﷺ فقال :حتل لنا امليتة؟ قال« :وما طعامكم؟» قلنا :نصطبح ونغتبق،

قال« :ذلك اجلوع» فأحل هلم امليتة عىل هذه احلالة.

وروى الفضل بن دكني قال :أخرج لنا عبد امللك بن عطاء

البكائي كتا ًبا من النبي ﷺ فقال لنا« :اكتبوه» ومل يمله علينا ،وزعم أن
بنت الفجيع حدثته به ،فإذا فيه« :هذا كتاب من حممد النبي ﷺ للفجيع:
ومن تبعه ،ومن أسلم ،وأقام الصالة ،وآتى الزكاة ،وأطاع اهلل ورسوله،
وأعطى من املغنم مخس اهلل ،ونرص نبي اهلل ،وفارق املرشكني ،فهو آمن

بأمان اهلل عز وجل ،وأمان حممد ﷺ».

وروى ابن سعد عن اجلعد بن عبد اهلل بن عامر البكائي من بني
عامر بن صعصعة عن أبيه قاال :وفد من بني البكّاء عىل رسول اهلل ﷺ
سنة تسع ثالثة نفر :معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء ،وهو يومئذ ابن
مائة سنة ،ومعه ابن له يقال له برش ،والفجيع بن عبد اهلل بن جندع بن
البكّاء ،ومعهم عبد عمرو البكائي ،وهو األصم ،فأمر هلم رسول اهلل ﷺ
( )1الطبقات الكربى البن سعد (ج ،)304/1اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر
(ج ،)82/8رقم ،)6952( :وأسد الغابة يف معرفة الصحابة (ج.)175 -174/4
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وأيب ال���ذي مسح ال��رس��ول برأسه

ودع�����ا ل���ه ب���اخل�ي�ر وال�ب�رك���ات

أع���ط���اه أمح����د إذ أت�����اه أع���ن���زًا

ع��ف��را ن��واج��ل ل��ي��س باللجبات
ً

ي���م�ل�أن وف����د احل����ي ك���ل عشية

وي���ع���ود ذاك امل����لء ب��ال��غ��دوات

ب��ورك��ن م��ن م��ن��ح وب����ورك
مانحا
ً

وع��ل��ي��ه م��ن��ي م���ا ح��ي��ي��ت ص�لايت

قال :أخرب هشام بن حممد بن السائب الكلبي قال :كتب رسول
اهلل ﷺ للفجيع كتا ًبا« :من حممد النبي للفجيع ومن تبعه ،وأسلم ،وأقام
الصالة ،وآتى الزكاة ،وأعطى اهلل ورسوله ،وأعطى من املغانم مخس
اهلل ،ونرص النبي وأصحابه ،وأشهد عىل إسالمه ،وفارق املرشكني ،فإنه
آمن بأمان اهلل وأمان حممد» ﷺ.
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بمنزل وضيافة ،وأجازهم ،ورجعوا إىل قومهم .وقال معاوية للنبي ﷺ:
إين أتربك بمسك ،وقد كربت وابني هذا بر يب فامسح وجهه ،فمسح
وبرك عليهن.
رسول اهلل ﷺ وجه برش بن معاوية ،وأعطاه ً
أعنزا ً
عفرا ّ
فالسنة ربام أصابت بني البكّاء وال تصيبهم ،وقال حممد بن
قال اجلعدَّ :
برش بن معاوية بن ثور بن عبادة بن البكّاء:

سير النابغين من الصحابة والتابعين

فرات بن حيان بن ثعلبة العجلي

()1

صحايب ،كان حلي ًفا وعينًا أليب سفيان ،ثم حسن إسالمه وجاهد
وشارك يف الغزو ويعد من أهل الكوفة ،وله رواية ،وممن حدث عنه
حارثة بن مرضب وحنظلة بن الربيع .وكان هاجر إىل النبي ﷺ.

وذكره ابن سعد يف طبقة أهل اخلندق ،وقال :نزل الكوفة ،روى
عن النبي ﷺ أنه قال« :إن منكم رجاالً نكلهم إىل إيامهنم ،منهم فرات
بن حيان».

روى ابن األثري :أن رسول اهلل ﷺ بعث رسية مع زيد بن حارثة
عريا لقريش وكان دليل قريش فرات بن حيان فأصابوا العري،
ليعرتضوا ً
وأرسوا فرات بن حيان فأتوا به رسول اهلل ﷺ فلم يقتله ،فمر بحليف له
من األنصار ،فقال :إين مسلم ،فقال األنصاري :يا رسول اهلل :إنه يقول
إنه مسلم؟! فقال ﷺ« :إن فيكم رجاالً نكلهم إىل إيامهنم ،منهم فرات
بن حيان».
وأطلقه ،ومل يزل يغزو مع رسول اهلل ﷺ إىل أن تويف رسول اهلل
ﷺ ،فانتقل إىل مكة فنزهلا ،وكان عقبة هبا.

وكان رسول اهلل ﷺ بعثه إىل ثاممة بن أثال يف قتل مسيلمة الكذاب،
وقتاله.
( )1مسند اإلمام أمحد ،)336/2( :الطبقات الكربى البن سعد )40/6( :تاريخ الطربي:
( ،)492/2جممع الزوائد للهيثمي )380/9( :اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر:
( )85/8رقم.)6958( :

116

عنه ،قال :قال النبي ﷺ« :إن منكم رجاالً ال أعطيهم شي ًئا ،أكلهم
إىل إيامهنم ،منهم فرات بن حيان» (.)1

وعن عيل بن أيب طالب أن النبي ﷺ قال« :إين ألعطي أقوا ًما
أتألفهم ِ
وأكل قو ًما إىل ما عندهم أو إىل ما جعل اهلل يف قلوهبم ،منهم
فرات بن حيان» (.)2

( )1مسند اإلمام أمحد (ج )336/4وقد أخرجه أبو داود (( )2652كتاب اجلهاد).
( )2مسند اإلمام أمحد (ج.)381/9
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مناقب فرات بن حيان:

سير النابغين من الصحابة والتابعين

فروة بن مسيك بن الحارث املرادعي الغطيفي

()1

قال البخاري :له صحبة .روى عنه أبو سربة ،وأصله من اليمن،
ويكنى «أبا سربة».
وفد عىل رسول اهلل ﷺ فاستعمله عىل مراد ،و َم ْذ ِحج كلها ،وبعث
معه خالد بن سعيد بن العاص ،فكان معه يف بالده حتى تويف رسول اهلل
ﷺ.
قال ابن األثري :قدم عىل رسول اهلل ﷺ سنة عرش ،فأسلم ،فبعثه
عىل مراد ،وزبيد ،ومذحج.

قال ابن إسحاق :قدم عىل رسول اهلل ﷺ فروة بن ُم َس ْيك املرادي
مفار ًقا مللوك كندة مباعدً ا هلم ،وقد كان قبل اإلسالم بني مهدان ومراد
وقعة أصابت فيها مهدان من مراد ما أرادوا حتى أثخنوهم يف يوم يقال
له «يوم الردم»  -والردم موضع يف البحرين . -
قال ابن إسحاق :ملا توجه فروة إىل رسول اهلل ﷺ قال:
مل��ا رأي����ت م��ل��وك ك��ن��دة أع��رض��وا

كالرجل خ��ان الرجل ع��رق نسائها

ي��م��م��ت راح��ل��ت��ي أؤ ُّم حم��م��دً ا
أرج���و ف��واض��ل��ه��ا وح��س��ن ثرائها

قال :فلام انتهى إىل رسول اهلل ﷺ قال له  -فيام بلغنا « : -يا فروة!

( )1اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج )96 -95/8رقم ،)6975( :وأسد الغابة يف
معرفة الصحابة البن األثري (ج.)181 -180/4
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حدثنا أبو كريب وعبد بن محيد قاال أخربنا أبو أسامة عن احلسن
بن احلكم النخعي قال حدثني أبو سربة النخعي عن فروة بن مسيك
املرادي قال أتيت النبي ﷺ فقلت يا رسول اهلل أال أقاتل من أدبر من
قومي بمن أقبل منهم فأذن يل يف قتاهلم وأمرين فلام خرجت من عنده
سأل عني ما فعل ال ُغ َط ْيفي فأخرب أين قد رست قال فأرسل يف أثري
فردين فأتيته وهو يف نفر من أصحابه فقال ادع القوم فمن أسلم منهم
فاقبل منه ومن مل يسلم فال تعجل حتى أحدث إليك قال وأنزل يف سبإ
ما أنزل فقال رجل يا رسول اهلل وما سبأ أرض أو امرأة قال ليس بأرض
وال امرأة ولكنه رجل ولد عرشة من العرب فتيامن منهم ستة وتشاءم
منهم أربعة فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة وأما الذين
تيامنوا فاألزد واألشعريون ومحري وكندة ومذحج وأنامر فقال رجل يا
رسول اهلل وما أنامر قال الذين منهم خثعم وبجيلة وروي هذا عن ابن
عباس عن النبي ﷺ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
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هل ساءك ما أصاب قومك قوم الردم؟» قال :يا رسول اهلل! ومن ذا
الذي يصيب قومه ما أصاب يوم الردم وال يسوءه؟! فقال رسول اهلل
خريا!!».
ﷺ« :أما إن ذلك مل يزد قومك يف اإلسالم إال ً

سير النابغين من الصحابة والتابعين

الفضل بن العباس بن عبد املطلب الهاشمي

()1

الصحايب ابن الصحايب ،ابن عم سيدنا رسول اهلل ﷺ كان أكرب
أوالد العباس ،وغزا مع رسول اهلل ﷺ ،فشهد الفتح وحنينًا ،وثبت معه
يف حنني حني اهنزم عنه الناس ،وشهد معه حجة الوداع ،وكان يكنى أبا
العباس ،وأبا عبد اهلل.

وثبت يف الصحيح أن رسول اهلل ﷺ أردفه خلفه يف حجة الوداع
من مزدلفة إىل منى.

كان ممن حرض غسل رسول اهلل ﷺ ودفنه ،وكان يصب عىل عيل
املاء .وملا مات رسول اهلل ﷺ دخل الشام للجهاد وودعه أبوه العباس،
وقال :يا بني! إن عامد اجلهاد النية ،ومتامه الصرب واالحتساب؛ فجاهد
صابرا حمتس ًبا ،فإين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :اجلهاد رهبانية
ً
اإلسالم».

روى الشيخان يف الصحيحني عنه حديثني اتفقا عليهام ،وروى
عنه األربعة يف سننهم .وروى عنه أخوه عبد اهلل ،وأبو هريرة ،وأرسل
عنه مجاعة.
تويف الفضل بن العباس بالشام يف طاعون عمواس سنة ثامين
عرشة ،وقيل غري ذلك.
( )1خمترص تاريخ ابن عساكر البن منظور (ج ،)280 -277/20أسد الغابة يف معرفة
الصحابة البن األثري (ج ،)183/4اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج-102/8
 )103رقم )6997( :الرياض املستطابة :لليمني (.)241 -240
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وروى ابن عساكر عن ابن عباس قال :كان الفضل أكرب مني،
فكان يردفني وأكون بني يديه.

قال :كان يف سفره إىل الشام يطعم طعامه ،ويأمر فيتصدق بفضلته،
وإذا سار تعجل عىل فرسه حتى يسبق ثق َل ُه ورفقاءه ،ثم ال يزال يصيل
حتى يلحقوا به ،وهو مطول لفرسه ،وفرسه ترعى وعنانه يف يده ،وكان
جيدد الوضوء لكل صالة مكتوبة ،وينام أول الليل ،ثم يقوم فيصيل إىل
وقت الرحيل .وإذا مر بركب من املسلمني سلم عليهم ،فأتاه موىل له
وقد نال الناس الطاعون ،فقال :بأيب أنت وأمي لو انتقلت إىل مكان كذا
وكذا،فقال :واهلل ما أخاف أن أسبق أجيل وال أحاذر أن يلغط يب ،وإن
ملك املوت لبصري بأهل كل بلد.

وقد نفق فرس لرجل مع الفضل بن العباس يف رفقته ،فأعطاه
املنصحني
فرسا كان جينب له  -أي ُيقاد إىل جانبه  -فعاتبه بعض ِّ
ً
( )1خمترص تاريخ ابن عساكر البن منظور (ج.)279 -278/20
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روى ابن عساكر عن الفضل بن العباس أنه حدث فقال :جاءين
رسول اهلل ﷺ موعكًا قد عصب رأسه ،فقال :خذ بيدي .فأخذت بيده،
فأقبل حتى جلس عىل املنرب ثم قال« :ناد يف الناس» ،فصحت يف الناس،
فاجتمعوا إليه ،فقال« :أما بعد :أهيا الناس! فإين أمحد اهلل إليكم الذي
ال إله إال هو ،أال فإنه قد دنا مني حقوق من بني أظهركم ،فمن كنت
عرضا
ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ،ومن كنت شتمت له ً
جلدت له ً
فهذا عريض فليستقد منه ،ومن كنت أخذت له ماالً فهذا مايل فليأخذ
()1
منه » ...إىل آخر الرواية وهي طويلة.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

تتنصح إ َّيل؟ إنه كفى لؤ ًما أن يمنع الفضل ويرتك
إليه ،فقال :أبت َْبخييل َّ
املواساة ،واهلل ما رأيت اهلل محد يف كتابه إال املؤثرين عىل أنفسهم ولو
كان هبم خصاصة.

ذكرا ،ومل يولد له إال أم كلثوم(.)1
ومل يرتك الفضل بن العباس ولدً ا ً
 -ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه .-

( )1خمترص تاريخ ابن عساكر البن منظور (ج.)280/20

122

أمريا
له صحبة ،أسلم بعد غزوة اخلندق .وشهد الريموك ،وكان ً
عىل كردوس .وسكن محص.

بدرا مع املرشكني ،ثم أسلم
قال ابن األثري :سكن دمشق .وشهد ً
فحسن إسالمه ،وكان قديم املولد .أدرك عبد شمس ،وعقل جميء الفيل
إىل مكة ،ورأى روثه أخرض حميالً .ثم شهد الريموك ،وكان عىل إحدى
املجنبتني.

سأله عبد امللك بن مروان فقال :أنت أكرب أم رسول اهلل ﷺ فقال:
بل رسول اهلل ﷺ أكرب مني وأنا أسن منه!!

بدرا مع املرشكني،
قال احلافظ ابن عساكر :قال ابن سعد :شهد ً
وكان له فيها ذكر ،ثم أسلم بعد ذلك ،وشهد مع النبي ﷺ بعض
املشاهد .وكان عىل جمنبة أيب عبيدة يوم الريموك.

وروى احلافظ ابن عساكر عن حممد بن عمر الواقدي أنه قال:
بدرا،
وقالوا :كان قباث بن أشيم الكناين يقول :شهدت مع املرشكني ً
فإين ألنظر إىل قلة أصحاب حممد يف عيني ،وكثرة ما معنا من اخليل
والرجال!! فاهنزمت فيمن اهنزم ،فلقد رأيتني وإين ألنظر إىل املرشكني
يف كل وجه ،وإين ألقول يف نفيس :ما رأيت مثل هذا األمر فر منه إال
( )1خمترص تاريخ ابن عساكر البن منظور (ج ،)60 -58/21أسد الغابة يف معرفة الصحابة
البن األثري (ج ،)190 -189/4اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج-129/8
 )130رقم.)7050( :
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قباث بن أشيم الليثي الكناني

()1

سير النابغين من الصحابة والتابعين

النساء!! وصاحبني رجل ،فبينا هو يسري معي إذ حلقنا من خلفنا ،فقلت
لصاحبي :أبك هنوض؟ قال :ال واهلل ما هو يب .قال :و ُع ِق َر ،وترفعت -
أي سارعت يف املسري  -فلقد صبحت غيقة قبل الشمس .وكنت هاد ًيا
بالطريق ،ومل أسلك املحاج ،وخفت من الطلب ،فتنكبت عنها ،فلقيني
رجل من قومي بغيقة ،فقال :ما وراءك؟ قلت :ال يشء؛ ُقتلنا ،و ُأرسنا،
واهنزمنا! فهل عندك من محالن؟ قال :فحملني عىل بعري ،وزودين زا ًدا
حتى لقيت الطريق باجلحفة ،ثم مضيت حتى دخلت مكة ،وإين ألنظر
إىل احليسامن بن حابس اخلزاعي بالغميم  -موضع بني مكة واملدينة،
بعد احلجفة  -فعرفت أنه يقدم بنعي ً
قريشا بمكة .فلو أردت أن أسبقه
فنكبت عنه حتى سبقني ببعض النهار ،فقدمت ،وقد انتهى إىل
لسبقته،
ُ
مكة خرب قتالهم ،وهم يلعنون اخلزاعي ،ويقولون :ما جاءنا بخري!
فمكثت بمكة .فلام كان بعد اخلندق قلت :لو قدمت املدينة فنظرت ما
يقول حممد ،وقد وقع يف قلبي اإلسالم ،فقدمت املدينة ،فسألت عن
رسول اهلل ﷺ ،فقالوا :هو ذاك يف ظل املسجد مع مأل من أصحابه،
فأتيته ،وأنا ال أعرفه من بينهم .فسلمت ،فقال« :يا قباث بن أشيم! أنت
القائل يوم بدر :ما رأيت مثل هذا األمر َّفر منه إال النساء؟» فقلت :أشهد
أنك رسول اهلل!! وأن هذا األمر ما خرج مني إىل ٍ
أحد قط ،وما ت ََر ْم َر ْم ُت
به  -أي :ما حركت به لساين  -إال شي ًئا حدثت به نفيس؛ فلوال أنك
عيل اإلسالم،
نبي ما أطلعك اهلل عليه!! هلم حتى أبايعك!! فعرض َّ
فأسلمت (.)1

ريض اهلل  -تعاىل  -عن قباث بن أشيم الذي عرف احلق فاتبعه!!..

( )1خمترص تاريخ ابن عساكر البن منظور (ج.)60 -59 /21
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ابن عم رسول اهلل ﷺ ،وكان يشبه النبي ﷺ .أخرج البغوي من
طريق سامك بن حرب عن قابوس بن خمارق ،قال :قالت أم الفضل
عضوا من أعضائك ،قال:
للنبي ﷺ :رأيت كأن يف بيتي
«خريا رأيت،
ً
ً
تلد فاطمة غال ًما ترضعيه بلبن ابنك قثم» ،فولدت احلسن.
فأم الفضل هي لبابة بنت احلارث بن حزن اهلاللية ،وكانت أول
امرأة أسلمت بمكة بعد خدجية  -ريض اهلل عنهام . -

قال عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب :كنت أنا وعبيد اهلل وقثم ابنا
العباس ،نلعب ،فمر بنا رسول اهلل ﷺ عىل دابة ،فقال« :ارفعوا هذا
الصبي إ ّيل» فجعلني أمام ُه ،وقال لقثم« :ارفعوه إ ّيل» فحمله وراءه،
وكان عبيد اهلل أحب إىل العباس من قثم؛ فام استحيا رسول اهلل ﷺ من
عمه أن محل قثم وتركه.

عيل كان
وسأل عبد الرمحن بن خالد قثم عن هذا ،فقال له :ما شأن ّ
له من رسول اهلل ﷺ منزلة مل تكن للعباس ،فأجابه :إنه كان أولنا حلو ًقا،
وأشدنا لزو ًقا!!.

وكان قثم آخر الناس عهدً ا برسول اهلل ﷺ؛ ألنه كان آخر من
خرج من قربه ممن نزل فيه.
وعن ابن إسحاق قال :حدثني أبو إسحاق بن يسار عن مقسم

( )1أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري (ج ،)198 -197/4اإلصابة يف متييز الصحابة
البن حجر (ج )142 -141/8رقم.)7075( :
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قثم بن العباس بن عبد املطلب الهاشمي

()1
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عيل بن أيب طالب زمن عمر
موىل عبد اهلل بن احلارث ،قال :اعتمرت مع ّ
فلام فرغ من عمرته أتاه نفر من أهل العراق ،فقالوا :يا أبا احلسني جئناك
نسألك عن أمر نحب أن ختربنا عنه ،قال :أظن املغرية بن شعبة حيدثكم

أنه كان آخر الناس عهدً ا برسول اهلل ﷺ ،قالوا :أجل عن ذلك جئنا
نسألك ،قال :آخر الناس عهدً ا به ﷺ قثم بن العباس!!.

وملا ويل عيل بن أيب طالب اخلالفة ،استعمل قثم بن العباس عىل
ِ
عيل (.)1
مكة ،فلم يزل عليها حتى ُقت َل ّ
عيل عىل املدينة ،ثم إن قثم سار أيام معاوية
وقال الزبري :استعمله ّ

إىل سمرقند ،مع سعيد بن عثامن بن عفان ،فامت هبا شهيدً ا ،وكان يشبه

النبي ﷺ.

وعن عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه

قثم وهو يف منزله فاسرتجع وأناخ عن الطريق فصىل ركعتني ،فأطال

فيهام اجللوس ،ثم قام إىل راحلته وهو يقرأ :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗﯘﯙ ﭼ([ )2البقرة.]٤٥ :

قال ابن حبان :خرج  -قثم بن العباس  -مع سعيد بن عثامن بن

عفان إىل سمرقند فاستشهد هناك (.)3
ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه.

( )1أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري (ج.)197/4
( )2أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري (ج.)198/4
( )3اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج.)141/8
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له صحبة ،وفد عىل رسول اهلل ﷺ من بني سليم السلمي .وكان
عاقالً.

أسلم ،وعاد إىل قومه ،وكان وعد رسول اهلل ﷺ أن يأتيه بألف من
قومه مسلمني!!.
وملا وفد بنو سليم عىل رسول اهلل ﷺ عام الفتح سأهلم عنه ،فقالوا:
مات ،فرتحم عليه.

وملا قدموا قال الناس :ما قدموا إال ألجل الغنائم ،وفقد النبي ﷺ
منهم غال ًما كان قد قدم عليه قبل ذلك ،فقال« :ما فعل الغالم...؟»
قالوا :ذاك قدد بن عامر ،تويف ،فرتحم رسول اهلل ﷺ عليه.

قال ابن األثري :وقد كان قدد وفد إىل النبي ﷺ ،وبايعه ،وعاهده أن
يأتيه بألف من بني سليم .وأتى قومه وأخربهم اخلرب ،فخرج يف تسعامئة،
وخلف يف احلي مائة ،وأقبل هبم يريد النبي ﷺ ،فنزل به املوت ،فأوىص
إىل ثالثة رهط من قومه :إىل عباس بن مرداس ،وأ َّمر ُه عىل ثالثامئة ،وإىل
األخنس بن يزيد ،وأ َّمر ُه عىل ثالثامئة ،وإىل حيان بن احلكم ،وأ َّمر ُه عىل
ثالثامئة؛ فقدموا عىل رسول اهلل ﷺ ،فقال« :أين الغالم؟» وذكره .ويف
رواية :فلام قدموا عىل النبي ﷺ قال« :أين تكملة األلف؟» قالوا :ختلف
يف احلي مائة رجل ،فأمرهم أن يبعثوا حيرضون املائة ،فأحرضوهم،
( )1أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري (ج ،)201 -200/4اإلصابة يف متييز الصحابة
البن حجر (ج )148 -147/8رقم.)7085( :
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ُق َدد بن عمار بن مالك بن يقظة السلمي
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وعليهم املقنع بن مالك بن أمية ،وله يقول عباس بن مرداس:
ال���ق���ائ���د امل���ائ���ة ال���ت���ي وىف هبا

ت��س��ع امل��ئ�ين ف��ت��م أل��� ًف���ا أق��رع��ا

وقال احلافظ ابن حجر :وأخرج ابن شاهني من طريق هشام بن
الكلبي .حدثني رجل من بني سليم ،ثم من بني الرشيد ،قال :وفد رجل
منا يقال له :قدد بن عامر عىل النبي ﷺ ،وعاهده عىل أن يأتيه بألف من
بني سليم عىل اخليل ،وقال يف ذلك:
ش����ددت يميني إذ أت��ي��ت حم��م��دً ا

ب��خ�ير ي���د ش���دت ب��ح��ج��رة م��ئ��زر

وذاك ام���رؤ قاسمته ن��ص��ف دينه

فأعطيته ك��ف ام���رئ غ�ير معرس

وإن ام����رأ ف��ارق��ت��ه ع��ن��د ي��ث��رب

خل�ي�ر ن��ص��ي��ح م���ن م��ع��د ومح�ير
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صحايب بايع الرسول ﷺ عىل أن يقول احلق!!.
قيسا بن خرشة وفد عىل
أخرج احلسن بن سفيان يف مسنده :أن ً

النبي ﷺ ،فقال :أبايعك عىل ما جاءك من اهلل ،وعىل أن أقول باحلق!!
فقال ﷺ« :عسى أن يكون عليك من ال تقدر أن تقوم معه باحلق؟!»

فقال قيس :واهلل ال أبايعك عىل يشء إال وفيت لك به!! فقال النبي ﷺ:

«إ ًذا ال يرضك يشء».

قال :فكان قيس يغيب زيا ًدا ،وابنه عبيد اهلل ،فأرسل إليه عبيد اهلل،

فقال :أأنت الذي تزعم أنه لن يرضك يشء؟ قال :نعم!! قال لتعلمن

اليوم أنك قد كذبت؛ ائتوين بصاحب العذاب ،قال :فامل قيس عند

ذلك ،فامت ،ريض اهلل تعاىل عنه!!.

ويف رواية عند ابن األثري :فقال رسول اهلل ﷺ« :إ ًذا ال يرضك

برش».
ٌ

قال :وكان قيس يعيب زيا ًدا وابنه عبيد اهلل من بعده ،فبلغ ذلك عبيد

اهلل بن زياد ،فأرسل إليه ،فقال :أأنت الذي تفرتي عىل اهلل ورسوله؟!
قال :ال واهلل ،ولكن إن شئت أخربتك بمن يفرتي عىل اهلل ورسوله؛
( )1اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج ،)181/8رقم ،)7175( :أسد الغابة يف معرفة
الصحابة البن األثري (ج.)212/4
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قيس بن خرشة القيسي
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قال :من هو؟ قال :من ترك العمل بكتاب اهلل وسنة نبيه ،قال :ومن
ذاك؟ قال :أنت وأبوك!! قال :وأنت الذي تزعم أنه ال يرضك برش؟

قال :نعم!! قال :لتعلمن اليوم أنك كاذب ،إئتوين بصاحب العذاب،

َ
فامل قيس عند ذلك فامت ،ريض اهلل تعاىل عنه!! فحامه اهلل من رشه
وطغيانه.

130

صحايب ،وهو عم العباس بن مرداس ،أو ابن عمه.

جاء قيس بن ن ُْشبة السلمي إىل رسول اهلل ﷺ بعد اخلندق ،فقال :إين
ُ
رسول َم ْن ورائي ِم ْن قومي ،وهم يل مطيعون ،وإين سائلك عن مسائل
وحى إليه ،فسأله عن السموات السبع وسكاهنا ،وما
ال يعلمها إال َم ْن ُي َ
طعامهم ،وما رشابهُ م ،فذكر له السموات السبع ،واملالئكة وعبا َدهتم،
األرض وما فيها ،فأسلم ،ورجع إىل قومه؛ فقال :يا بني سليم،
وذكر له
َ
قد سم ْع ُت ترمجة الروم وفارس،
وأشعار العرب والكهان ،ومقاول
َ
محري ،وما كال ُم حممد ُي ْشبِه شي ًئا من كالمهم ،فأطيعوين يف حممد؛ فإنكم
أخواله؛ فإن ظفر تنتفعوا به وتس َعدُ وا ،وإن تكن األخرى ّ
فإن العرب ال
ِ
برح ُت
ُت ْقدم عليكم ،فقد دخ ْل ُت عليه وقلبي عليه أقسى من احلجر ،فام ْ
حتى الن بكالمه.
وكان قيس بن ن ُْش َبة قدم مكة يف اجلاهلية ،فباغ إب ً
ال له ،فلواه
املشرتي حقه ،فكان يقول فيقول:
ي���ا آل ف��ه��ر ك��ن��ت يف ه����ذا احل���رم

يف ح���رم���ة ال��ب��ي��ت وأخ���ل��اق ال��ك��رم
َ���ع م��ن��ي م���ن ظ��ل��م؟!
���م���ن ُ
أظ��ل��م ال ُي ْ

قال فبلغ ذلك عباس بن مرداس ،فكتب إليه أبياتًا منها:
( )1اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج ،)215 -213/8رقم ،)7236( :أسد الغابة
يف معرفة الصحابة البن األثري (ج.)228/4
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قيس بن ُن ْشبَة السلمي
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وائ��ت البيوت وك��ن من أهلها م��د ًدا

تلق اب��ن ح��رب وتلق امل��رء عباسا!!

قال :فقام العباس بن عبد املطلب ،وأخذ له بحقه!! وقال :أنا لك

جار ما دخلت مكة ،فكانت بينه وبني بني هاشم مودة حتى ُبعث رسول
اهلل ﷺ ،فوفد عليه قيس وكان قد قرأ الكتب.

وعن العباس بن مرداس السلمي قال :كان قيس بن ن ُْش َبة يتأله

يف اجلاهلية ،وينظر يف الكتب .فلام سمع بالنبي ﷺ قدم عليه ،فقال له:

فانتسب له ،فقال :أنت رشيف
أنت رسول اهلل ﷺ؟ قال« :نعم!» قال:
َ
يف قومك ،ويف بيت النبوة ،فام تدعو إليه؛ فعرض عليه أمور اإلسالم،

وعرفه ما يأمر به ،وينهى عنه ،فقال :ما أمرت إال بحسن ،وما هنيت إال
عن قبيح ،فأخربين عن كحل ما هي؟ قال« :السامء» ،قال :فأخربين عن
حمل ما هي؟ قال« :األرض» ،قال :فلمن مها؟ قال« :هلل» قال :ففي أهيا

هو؟ قال« :هو فيهام ،وله األمر من قبل ومن بعد» ،قال :أنت صادق!!
وأشهد أنك رسول اهلل!! فكان النبي ﷺ يسميه «حرب بني سليم» وكان
إذا افتقده يقول« :يا بني سليم! أين حربكم؟» فقال قيس ابن نشبة:
ت��اب��ع��ت دي����ن حم��م��د ورض��ي��ت��ه

ك���ل ال���رض���ا ألم��ان��ت��ي ول��دي��ن��ي

ذاك ام����رؤ ن��ازع��ت��ه ق���ول ال��ع��دا

وع�����ددت ف��ي��ه ي��م��ي��ن��ه بيميني

132

ف������اهلل ق������در أن������ه هي��دي��ن��ي

أع��ن��ي اب���ن آم��ن��ة األم��ي�ن ،وم���ن به

أرجو السالمة من عذاب اهل��ون!!

()1

( )1اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج.)215/8
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كرز بن علقمة بن هالل الخزاعي

()1

له صحبة ،أسلم يوم الفتح ،وعمر طويالً ،وعمي يف آخر عمره.
وكان ممن حدد أنصاب احلرم يف زمن معاوية.

عمي عن أيب عبيد قال :كرز بن علقمة
قال البغوي :حدثني ّ
خزاعي من بني عبد هنم ،وهو الذي قفا أثر النبي ﷺ وأيب بكر حني

دخال الغار ،وهو الذي أعاد معامل احلرم يف زمن معاوية ،فهي إىل اليوم.
وذكر ابن الكلبي هذه القصة فقالَ :ع ِم َي عىل الناس بعض أعالم
احلرم ،وكتب مروان إىل معاوية بذلك ،فكتب إليه :إن كان كرز ح ًيا
فسله أن يقيمك عىل معامل احلرم ،ففعل!! قال :وهو الذي وضع للناس
معامل احلرم يف زمن معاوية ،وهي هذه املنار التي بمكة إىل اليوم.

وقال البغوي :سكن املدينة .وقال ابن شاهني :كان ينزل عسقالن.

وذكر أبو سعيد يف رشف املصطفى ﷺ :أن املرشكني كانوا

مهاجرا ،فقفا أثره ،حتى
استأجروا كرز بن علقمة ملا خرج النبي ﷺ
ً

انتهى إىل غار ثور ،فرأى نسج العنكبوت عىل باب الغار ،فقال :إىل ها
هنا انتهى أثره ،ثم ال أدري ،أخذ يمينًا أو شامالً ،أو صعد اجلبل؟ .وهو
الذي قال حني نظر إىل أثر قدم النبي ﷺ :هذه القدم التي يف املقام  -أي:
قدم النبي ﷺ تشبه قدم إبراهيم التي أثرها ٍ
باق يف املقام . -
( )1أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري (ج ،)237/4اإلصابة يف متييز الصحابة البن
حجر (ج )282 -281/8رقم.)7391( :
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بدرا وانتزع فيها راية
صحايب شهد العقبة ،له عرشون سنة ،وشهد ً
املرشكني ،وهو الذي أرس العباس يومئذ ،وشهد «صفني» مع عيل ،وكان
من بقايا البدريني .أحاديثه قليلة منها عند «مسلم» دون «البخاري» مات
بدرا.
باملدينة ويقال :هو آخر من مات ممن شهد ً

وكان أبو اليرس قد شهد أحدً ا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول
اهلل ﷺ.
وكان رج ً
قصريا
ال
دحداحا ذا بطن .تويف باملدينة سنة مخس
ً
ً
ومخسني ،وذلك يف خالفة معاوية بن أيب سفيان ،وله عقب باملدينة.

وكان عمره يوم بدر عرشين سنة .وقيل :إنه قتل منبه بن احلجاج
السهمي.

كان ألبى اليرس كعب بن عمرو َد ْي ٌن عىل رجل ،فأتاه يتقاضاه من
أهله ،فخرجت إليه جارية الرجل تقول :ليس موالي ها هنا ،وكان
موالها بالداخل ،وسمع أبو اليرس صوته فناداه :اخرج؛ فقد
سمعت
ُ
صوتَك .فخرج الرجل كاسف البال يتأمل من عذاب التخجيل واخلجل.
فسأله أبو اليرس :ما الذي محلك عىل ما صنعت؟ فقال الرجل :ال ُعرسة.

( )1مسند اإلمام أمحد ،)427/3( :املغازي للواقدي ،)500/2( :السرية النبوية البن هشام:
( ،)347/2الطبقات الكربى البن سعد ،)581/3( :املستدرك للحاكم،)505/3( :
أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري ،)484/4( :سري أعالم النبالء للذهبي:
( ،)537/2شذرات الذهب البن العامد ،)61/1( :أسد الغابة يف معرفة الصحابة
البن األثري.)254/4( :
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كعب بن عمرو األنصاري
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َف َل َّطف أبو اليرس للرجل القول ،وقال له :اذهب ،فلك ما عليك .إنى
معرسا أو وضع عنه أظله اهلل يف
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :من أنظر
ً
ظله».

مناقب �أبي الي�سر كعب بن عمرو:
أخرج اإلمام أمحد عن أيب اليرس بإسناد رجاله ثقات قال :واهلل إين
ملع رسول اهلل ﷺ بخيرب عشي ًة ،إذ أقبلت غنم لرجل من اليهود ،يريد
حصنهم ونحن حمارصوهم ،إذ قال رسول اهلل ﷺ« :من رجل يطعمنا
من هذه الغنم؟» ،قلت :أنا يا رسول اهلل .قال« :فافعل» ،فخرجت أشتدُّ
مثل ال َّظ ِليم ،فلام نظر إ َّيل رسول اهلل ﷺ ُم َو ّل ًيا قال« :اللهم أمتعنا به»،
قال :فأدركت الغنم وقد دخل أوائلها احلصن ،فأخذت شاتني من
ُأخراها ،فاحتضنتهام حتت يدي ،ثم أقبلت هبام أشتد كأنه ليس معي يشء
حتى ألقيتهام عند رسول اهلل ﷺ ،فذبحومها ،وأكلومها .فكان أبو اليرس
من آخر أصحاب رسول اهلل ﷺ هالكًا ،فكان إذا حدث هبذا احلديث
كنت آخرهم (.)1
بكى ،ثم قال :أ ْمتِ ُعوا يب لعمري ،حتى ُ
وكان أبو اليرس قد أرس العباس بن عبد املطلب يوم بدر (.)2

روى ابن سعد بإسناده عن ابن عباس قال :كان الذي أرس العباس
أبو اليرس كعب بن عمرو أخو بني سلمة ،وكان أبو اليرس رج ً
ال جممو ًعا
( )1جممع الزوائد اهليثمي )316/9( :وهو يف مسند اإلمام أمحد،)428 - 427/3( :
والسرية النبوية البن هشام (ج.)235/2
( )2الطبقات الكربى البن سعد (ج.)454/3
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( )1الطبقات الكربى البن سعد (ج.)12/4
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وكان العباس رج ً
ال جسيماً  .فقال رسول اهلل ﷺ أليب اليرس« :كيف
أرست العباس يا أبا اليرس؟» فقال :يا رسول اهلل لقد أعانني عليه رجل
ما رأيته قبل وال بعد ،هيئته كذا وهيئته كذا ،فقال رسول اهلل ﷺ «لقد
أعانك عليه ملك كريم!!» (.)1

سير النابغين من الصحابة والتابعين

لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك الكالبي

()1

فارسا
وفد عىل رسول اهلل ﷺ ،فأسلم ،وحسن إسالمه!! وكان ً
دهرا ،وروى
شجا ًعا،
شاعرا من فحول الشعراء .قال الشعر يف اجلاهلية ً
ً
أبو هريرة أن رسول اهلل ﷺ قال« :أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد:
أال كل ما خال اهلل باطل» والشطر الثاين :وكل نعيم ال حمالة زائل  -إال
نعيم اجلنة . -
كان لبيد سخ ًيا ،وملا كتب عمر إىل عامله بالكوفة :سل لبيدً ا
واألغلب العجيل :ما أحدثا من الشعر يف اإلسالم؟ فقال لبيد :أبدلني
اهلل سورة البقرة وآل عمران ،فزاد عمر يف عطائه.
ويقال :إنه ما قال يف اإلسالم إال بيتًا واحدً ا:

م��ا ع��ات��ب امل����رء ال��ل��ب��ي��ب كنفسه

ومن قوله:

وامل���رء يصلحه اجلليس الصالح!!

احل��م��د هلل ال����ذي مل ي��أت��ن��ي أج�لي

حتى لبست من اإلس�لام رسب��االً!!

وملا أسلم رجع إىل بالد قومه ،ثم نزل الكوفة ،حتى مات يف سنة
ومخسا وأربعني سنة!! منها مخس
إحدى وأربعني .وكان عمره مائة
ً
ومخسون يف اإلسالم ،وتسعون يف اجلاهلية .وهو القائل القصيدة
( )1أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري (ج ،)262 -260/4اإلصابة يف متييز الصحابة
البن حجر (ج )10 -6/9رقم.)7535( :
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أال كل يشء ما خال اهلل باطل

قال احلافظ ابن حجر :وقد ثبت أن النبي ﷺ قال« :أصدق كلمة
قاهلا شاعر ،كلمة لبيد» ،فذكر هذا الشطر.

قال أبو عمر :يف هذه القصيدة ما يدل عىل أنه قاله يف اإلسالم،
وذلك قوله:
ي��وم��ا سيعلم سعيه
وك���ل ام���رئ
ً
إذا ُك� ِ
�ت عند اإلل���ه املحاصل
�ش � َف� ْ

وكان لبيد أنشد عثامن بن مظعون هذه القصيدة :أال كل ...قال
عثامن :صدقت! فلام قال :وكل نعيم ال حمالة زائل ،قال له عثامن :كذبت،
نعيم اجلنة ال يزول.
قال أبو حاتم السجستاين يف املعمرين عن أشياخه :قالوا :عاش
لبيد مائة وعرشين سنة ،وأدرك اإلسالم فأسلم .قال :وسمعت
األصمعي يقول :كتب معاوية إىل زياد أن اجعل أعطيات الناس يف
ألفني ،وكان عطاء لبيد ألفني ومخسامئة ،فقال له زياد :يا أبا عقيل هذان
اخلراجان ،فام بال هذه العالوة؟ قال :أحلق اخلراجني بالعالوة ،فإنك ال
تلبث إال قلي ً
ال حتى يصري لك اخلراجان ،والعالوة .قال :فأكملها زياد،
ومل يكملها لغريه ،فام أخذ لبيد عطا ًء آخر حتى مات.
جلدْ ُب عىل مرض ،بدعوة النبي ﷺ ،وفد
وحكى الرياش :ملا اشتد ا َ
عليه وفد قيس ،وفيهم لبيد فأنشده:
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املشهورة التي أوهلا:
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أت���ي���ن���اك ي���ا خ�ي�ر ال�ب�ري���ة كلها

ل�ترمح��ن��ا مم���ا ل��ق��ي��ن��ا م���ن األزل

أت��ي��ن��اك وال���ع���ذراء ت��دم��ى لباهنا

وق��د ذهلت أم الصبي ع��ن الطفل

ف��إن ت��دع بالسقيا وبالعفو ترسل

السامء لنا واألم��ر يبقى عىل األصل
ُ
وأل��ق��ى تكنيه ال��ش��ج��اع استكان ًة
من اجل��وع صمتًا ال يمر وال يحُيل

()1

وقال له عمر بن اخلطاب يو ًما :يا أبا عقيل  -كنية لبيد  -أنشدين
شعرا بعد أن علمني اهلل البقرة
شي ًئا من شعرك؟ فقال :ما كنت ألقول ً
وآل عمران .فزاده عمر يف عطائه مخسامئة ،وكان ألفني (.)2

وقال مالك بن أنس :بلغني أن لبيد بن ربيعة مات وهو ابن مائة
وأربعني سنة.
وقيل :إنه مات وهو ابن سبع ومخسني ومائة سنة يف أول خالفة
معاوية .وقال ابن عفري :مات لبيد سنة إحدى وأربعني من اهلجرة يوم
دخل معاوية الكوفة.
وعن ابن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:
رويت للبيد اثني عرش ألف بيت!! (.)3
ريض اهلل تعاىل عنه.

( )1اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج.)9-8/9

( )2االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب رقم.)2233( :
( )3االستيعاب البن عبد الرب رقم.)2233( :
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صحايب ،يعد يف املدنيني ،كتب له رسول اهلل ﷺ كتا ًبا بإسالم

قومه ،وهو الذي اعرتف عىل نفسه بالزنا تائ ًبا مني ًبا ،وكان حمصنًا ُفرجم.
وقال عنه ﷺ« :إنه قد تاب توبة لو قسمت عىل ُأ َّم ٍة لوسعتهم».
ثبت ذكره يف الصحيحني ،وغريمها.

ويقال :إن اسمه غريب ،وماعز لقب.
وكان ماعز قد أتى النبي ﷺ فأقر بالزنا ،فرده ،ثم عاد فأقر بالزنا

فرده ،فلام كان يف الرابعة سأل عنه قومه« :هل تنكرون من عقله شي ًئا؟»
قالوا :ال ،فأمر به ُفر ِج َم.

فكان ماعز  -ريض اهلل تعاىل عنه  -قد جاء بنفسه ليطهرها من

إثم ما اقرتف ،خشية أن تنزل فيه قارعة ،والرسول ﷺ بني أظهرهم،

والوحي يتنزل عليه ،فام كان منه إال أن ثبت عىل اعرتافه ،فخرج من
ٍ
راض عنه ،ولذلك برش رسول اهلل ﷺ أهله بأنه
الدنيا واهلل ورسوله

من أهل اجلنة فقال« :لقد رأيته يتخضخض  -أي يغتسل  -يف أهنار
اجلنة!!»(.)2

( )1الطبقات الكربى :البن سعد ( ،)324/4املستدرك للحاكم ،)562/4( :أسد الغابة يف
معرفة الصحابة :البن األثري ( ،)8/5جممع الزوائد :للهيثمي ( ،)399/9اإلصابة يف
متييز الصحابة :البن حجر ( )16/6ترمجة رقم.)7581( :
( )2صحيحي أيب عوانة وابن حبان :اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر (.)7581
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ماعز بن مالك األسلمي

()1

سير النابغين من الصحابة والتابعين

مناقب ماعز بن مالك:
أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن بريدة :أنه ﷺ قال:
«استغفروا ملاعز ،لقد تاب توبة لو قسمت عىل أمة لوسعتهم» (.)1
وأخرج ابن حبان وأبو عوانة والضياء عن جابر أنه ﷺ قال يف
ماعز« :لقد رأيته يتخضخض يف أهنار اجلنة» (.)2

وأخرج الطرباين عن أيب الفيل أن رسول اهلل ﷺ قال« :ال تسبوا
ماعزا» (.)3
ً
وأخرج ابن عساكر من حديث أيب هريرة بلفظ« :والذي نفيس
بيده إنه لفي هنرين من أهنار اجلنة» (.)4

( )1صحيح مسلم يف كتاب احلدود ،باب من اعرتف بالزنا .وسنن أيب داود يف كتاب احلدود،
باب الرجم .وهو يف مسند أمحد (ج.)61/3
( )2كنز العامل :للربهان فوري رقم.)33647( :

( )3اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر يف الكنى رقم.)900( :
( )4كنز العامل :للربهان فوري رقم.)33648( :
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 ر�ضوان اهلل عليهن �أجمعني -فاطمة  -رضي اهلل عنها -
ﷺ.

هي الرحيانة بنت الرحيانة  -ريض اهلل عنها  ، -بنت نبينا ورسولنا
وأمها هي خدجية بنت خويلد  -ريض اهلل عنها . -

هلا مكانة يف اإلسالم ،ولدت يف السنة اخلامسة قبل البعثة يف مكة
املكرمة ،وكان عمر النبي ﷺ يومها ( )35عا ًما ،زوجها هو اإلمام عيل
بن أيب طالب -ريض اهلل عنه ،-ولدت له احلسن واحلسني ،وزينب وأم
كلثوم.

هاجرت للمدينة وعمرها ( )18عا ًما ،توفيت بعد الرسول ﷺ
بستة أشهر يف رمضان ،سنة (11هـ) ،وكان عمرها ( )28عا ًما ،وقيل
غري ذلك ،إثر مرض أصاهبا ،وكانت أول أهله حلا ًقا به ﷺ.
ِ
عيل ،وقيل
وهي أول من ُغط َي نعشها يف اإلسالم ،صىل عليها ُّ
العباس ،ونزال لقربها ،ومعهم الفضل بن العباس  -ريض اهلل عنهم . -
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أم حكيم بنت الحارث

()1

أم حكيم بنت احلارث بن هشام املخزومية زوجة عكرمة بن أيب
جهل ابن عمها.
أسلمت يوم الفتح ،أما زوجها عكرمة فويل هر ًبا خشية من
املسلمني إىل اليمن ،فاستأذنت الرسول ﷺ أن تلحق به وتأيت به مسلماً
بإذن اهلل ،فأذن هلا ،وعادت أم حكيم بزوجها عكرمة ،ليعلن انسالخه
من جاهليته ويدخل يف دين اهلل.

كانت  -ريض اهلل عنها  -تتمتع بعقل ثاقب ،وحكمة نادرة ،نرى
ذلك عندما استشهد يف املعركة أخوها وأبوها وزوجها فلم جتزع؛ كيف
ذلك؟
وهي تتمنى لنفسها أن تفوز بالشهادة مثلهم.

وبعد فرتة من الزمن تزوجها خالد بن سعيد بن العاص  -ريض
اهلل عن اجلميع  ، -فلام أصبحا أومل لرهطه وليمة وما كاد ضيوفه يفرغون
من طعامهم حتى نزلت هبم الروم من كل جانب ،واحتدم قتال مرير.

استشهد يف سبيل اهلل خالد بن سعيد ويف نفس املعركة أخذت
بعمود اخليمة تقاتل فقتلت من املرشكني ما شاء اهلل.
وهكذا املؤمنات املجاهدات الصابرات عرسهن يف امليدان،
وصباحهن جهاد وقتال؛ فأم حكيم  -ريض اهلل عنها  -ابنة أخت سيف
اهلل املسلول ،والقائد الشجاع خالد بن الوليد -ريض اهلل عنه.-

( )1من كتاب »50« :قصة من قصص الصاحلات  -عبد املطلب محد عثامن  -دار احلضارة
للنرش والتوزيع  -ط الثالثة 1428هـ( .بترصف).

146

هي سلمى  -ريض اهلل عنها  -خادمة النبي ﷺ ،وهي موالة صفية
بنت عبد املطلب  -ريض اهلل عنها  -وزوجها هو أبو رافع -ريض اهلل
عنه -كانت قابلة ،بنتي فاطمة  -ريض اهلل عنها  -بنت رسول اهلل ﷺ،
وقابلة إبراهيم بن النبي ﷺ.

وهي التي غسلت فاطمة  -ريض اهلل عنها  -مع زوجها عيل
-ريض اهلل عنه ،-ومع أسامء بنت عميس  -ريض اهلل عنها .-
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قيلة بنت مخرمة

()1

قيلة بنت خمرمة التميمية ثم من بني العنرب.
هاجرت إىل النبي ﷺ مع ح ٍ
ريث بن حسان وافد بني بكر بن وائل.
ُ

روى حديثها عبد اهلل بن حسان العنربي عن جدتيه صفية ودحيبة
ابنتي ُعليبة ،وكانتا ربيبتي قيلة ،وكانت قيلة جدة أبيها أهنا قالت :قدمت
عىل رسول اهلل ﷺ .احلديث بطوله أخرجه الطرباين مطوالً :أهنا كانت
ِ
فولدت النساء ،ثم تويف فانتزع
حتت حبيب بن أزهر ،أحد بني جناب،
بناهتا منها َث ْو ُب ابن أزهر وهو عمهن ،فخرجت تبتغي الصحبة إىل
رسول اهلل ﷺ يف أول اإلسالم .أي :إسالم قومها.

وشددت عىل مجل وسمعت [برجل مهاجر إىل
فغدوت
قالت:
ُ
ُ
رسول اهلل ﷺ] وسألته الصحبة فقال :ونعم وكرامة! ِ
وركا ُب ُه ُمن َ
َاخ ٌة
ٍ
صدق حتى قدمنا عىل رسول اهلل ﷺ وهو
صاحب
عند ُه فخرجنا معه؛
ُ
يصيل بالناس صالة الغداة قد أقيمت حني شق الفجر والنجوم شابكة
يف السامء ،والرجال ال تكاد تعارف مع ظلمة الليل ،فصففت مع الرجال
وأنا امرأة حديثة عهد باجلاهلية ،فقال يل الرجل الذي يليني من الصف:
امرأة ِ
أنت ،أم رجل؟ فقلت :ال بل امرأة! فقال :إنك كدت تفتنيني،
ِ
صف من النساء قد حدث عند احلجرات
وراءك يف النساء ،فإذا
فصيل
ٌّ

( )1اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج ،)102 ،99 ،98/13الطبقات الكربى البن
سعد (ج ،)312/8وأسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري باختصار .وروى هذا
احلديث بطوله ،الذي ساقه ابن حجر والطرباين ،ورجاله ثقات ،جممع الزوائد للهيثمي
(ج..)12 -11/6
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( )1مليتني :تثنية ملية ،مصغر مالءة.

( )2نقضنا :أي زال منهام الزعفران ،وبقي أثره.

( )3رواه الطرباين بطوله ،ورجاله ثقات ،جممع الزوائد للهيثمي (ج.)12 ،11/6
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مل أكن رأيته حيث دخلت فكنت معهن ،فلام طلعت الشمس ،دنوت
فكنت إذا رأيت رج ً
ال ذا رداء وذا قرش طمح إليه برصي ألرى رسول
اهلل ﷺ فوق الناس ،فلام ارتفعت الشمس جاء رجل فقال :السالم
عليك يا رسول اهلل ،فقال« :وعليك السالم ورمحة اهلل» .وعليه أسامل
مليتني( )1قد كانتا مزعفرتني ،وقد ن ُِق َضتَا ( )2وبيده عسيب نخلة ..فلام
رأيت رسول اهلل ﷺ ا ُمل ّ
تخشع يف اجللسة أرعدت من ال َف َر ِق ،فقال يل
جليسه :يا رسول اهلل أر ِعدَ ِ
ت املسكينة؟! فقال بيده ومل ينظر إ َّيل وأنا
ُ ُ
ْ
ِ
ِ
ظهره« :يا مسكينة
عند
عليك السكينة» ( )3فلام قاهلا :أذهب اهلل ما كان
يف قلبي من الرعب ،وتقدم صاحبي فبايعه عىل اإلسالم ،وعىل قومه.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

فاطمة بنت أسد
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف اهلاشمية والدة عيل
وأخواته .أسلمت وهاجرت وماتت باملدينة (.)1

وأخرج ابن أيب عاصم من طريق عبد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل
بن أيب طالب عن أبيه ،أن النبي ﷺ كفن فاطمة بنت أسد يف قميصه
وقال« :مل تلق بعد أيب طالب أبر يب منها!!.)2( » ..
وعن عيل قلت ألمي :أكفي فاطمة سقاية املاء والذهاب يف احلاجة،
وتكفيك الطحن والعجن!!.
وقال الزبري بن بكار :هي أول هاشمية ولدت خليفة ثم بعدها
فاطمة الزهراء ولدت احلسن ،ثم زبيدة امرأة الرشيد ولدت األمني ،ال
نعلم غريهن (.)3
قال ابن سعد :كانت امرأة صاحلة وكان النبي ﷺ يزورها ويقيل
يف بيتها (.)4

وروى ابن األثري بإسناده عن عمر بن عيل عن أبيه أن رسول اهلل ﷺ
كفن فاطمة بنت أسد يف قميصه ،واضطجع يف قربها ،وجزاها خريا (.!!)5

( )1اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج ،)78/13أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن
األثري (ج.)517/5
( )2اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج.)78/13

( )3أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري (ج.)517/5
( )4اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج.)380/4

( )5أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري (ج.)517/5

150

( )1أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري (ج.)517/5
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أيضا عن ابن عباس نحو هذا ،وزاد :فقالوا ما رأيناك
وروى ً
صنعت بأحد ما صنعت هبذه؟ قال« :إنه مل يكن بعد أيب طالب أبر يب
منها؛ إنام لبسها قمييص لتكسى من حلل اجلنة ،واضطجعت يف قربها
ليهون عليها عذاب القرب» (.!!)1

سير النابغين من الصحابة والتابعين

فاطمة بنت الخطاب

()1

فاطمة بنت اخلطاب بن نفيل القرشية العدوية أخت عمر.
أسلمت قديماً مع زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.
قال أبو عمر :خربها يف إسالم عمر خرب عجيب!! أخرجه حممد بن
عثامن بن أيب شيبة يف تارخيه ،وأبو نعيم من طريقه ،ومن طريق إسحاق
بن عبد اهلل عن أبان بن صالح عن جماهد عن ابن عباس قال :سألت
عمر عن إسالمه؟ قال :خرجت بعد إسالم محزة بثالثة أيام فإذا فالن
ابن فالن املخزومي فقلت له :أرغبت عن دين آبائك إىل دين حممد؟!
قال :قد فعل ذلك من هو أعظم عليك ح ًقا مني! قال :قلت ومن هو؟
قال :أختك وختنك! قال :فانطلقت فوجدت الباب مغل ًقا ،وسمعت
مههمة! قال :ففتح يل الباب فدخلت ،فقلت :ما هذا الذي أسمع؟!
قال :ما سمعت شي ًئا .فام زال الكالم بيننا حتى أخذت برأسها فقالت:
قد كان ذلك عىل رغم أنفك!! قال :فاستحييت حني رأيت الدم ،وقلت:
أروين الكتاب فذكر القصة بطوهلا!! (.)2
وروى الواقدي عن فاطمة بنت اخلطاب أهنا سمعت رسول اهلل
ﷺ يقول« :ال تزال أمتي بخري ما مل يظهر فيهم حب الدنيا ،وعلامء فساق،
وقراء جهال ،وجبابرة ،فإذا ظهرت خشيت أن يعمهم اهلل بعقاب!!» (.)3
( )1اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج ،)80/4أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن
األثري (ج )519/5والطبقات الكربى البن سعد (ج.)267/8
( )2أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري (ج )519/5وقد ذكر قصتها يف ترمجة عمر بن
اخلطاب (ج.)55 ،53/4
( )3اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (ج ،)81/13ورواه أبو نعيم احلارث يف املعرفة،
من طريق الواقدي ،أنبتنا فاطمة بن مسلم األشجعية عن فاطمة اخلزاعية عن فاطمة بن
اخلطاب ،كنز العامل للربهان فوري (ج.)239/3
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الشموس بنت النعامن بن عامر بن جممع األنصارية.

روى عنها عبيد ابن وديعة أن رسول اهلل ﷺ حني بني مسجده كان
جربيل يؤم الكعبة له ،ويقيم له قبلة املسجد!!.
وأخرجه احلسن بن سفيان وابن منده من طريق سلمة عن عاصم

بن سويد عن الشموس بنت النعامن قالت :كأين أنظر إىل رسول اهلل ﷺ،

حني قدم وأسس هذا املسجد ،مسجد قباء ،فرأيته يأخذ الصخرة ،أو
احلجر حتى هيصرِ َ ُه احلجر وأنا أنظر إىل بياض الرتاب عىل بطنه فيأيت
حجرا مثله»
الرجل فيقول :يا رسول اهلل أعطني أكفك فيقول« :ال خذ
ً
ٍ
مسجد
حتى أسسه ويقول« :إن جربيل يؤم الكعبة» فكان يقال :إنه أقوم
قبل ًة!!.

ويف رواية حممد بن احلسن بالسند املذكور إىل عتبة أن الشموس
بنت النعامن أخربته ،وكانت من املبايعات فذكره وفيه :فيأيت الرجل من
قريش أو األنصار .وفيه :فيقولون :تراءى له جربيل حتى أم له القبلة.
قال عتبة :فنحن نقول :ليس قبلة أعدل منها (.)2
وعن الشموس بنت النعامن ،قالت :كأين أنظر إىل رسول اهلل ﷺ

( )1اإلصابة يف متييز الصحابة :للحافظ ابن حجر (ج ،)8/13أسد الغابة يف معرفة الصحابة:
البن األثري (ج.)489 ،488/5
( )2اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر (ج ،)8/13وعقب عىل هذا اخلرب بقوله :بني له
جهتها ،إذا استدبر القبلة إىل بيت املقدس .وتكون النكتة فيه :أنه سيحول إىل الكعبة.
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الشموس بنت النعمان

()1

سير النابغين من الصحابة والتابعين

حني قدم وأسس هذا املسجد ،مسجد قباء ،فرأيته يأخذ الصخرة ،أو
احلجر حتى يصهره احلجر ،وأنا أنظر إىل بياض الرتاب عىل بطنه حتى
أسسه ويقول« :إن جربيل يؤم الكعبة!!» (.)1
قال ابن سعد ( :)2أسلمت الشموس بنت النعامن ،وبايعت رسول
اهلل ﷺ.

( )1أسد الغابة يف معرفة الصحابة :البن األثري (ج.)488/5
( )2الطبقات الكربى :البن سعد (ج.)346/8
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الن�سب والقبيلة:
النوار بنت مالك األنصارية ،صحابية جليلة كانت متزوجة من
ثابت بن الضحاك ،فولدت له زيد بن ثابت وأخاه يزيد .قتل زوجها يوم
بعاث ،وكان عمر زيد ست سنوات ،ثم تزوجها عامرة بن حزم وهو من
أهل بدر ،وشهد املشاهد كلها مع رسول اهلل.

وقد كانت هذه املرأة أ ًما كريمة شهمة حكيمة ،آمنت بالنبي ﷺ
قبل مقدمه املدينة ،فراحت تغذي زيدً ا عىل مائدة القرآن وحفظه،
وحب املصطفى ﷺ ،وقد عرف قلب زيد الصغري طعم هذا احلب
وبركته من أول يوم التقى فيه رسول اهلل ﷺ ،وقد كان لقاء كرم
وحسن ضيافة ،إذ كانت أول هدية أهديت للحبيب املصطفى حني
نزل بدار أيب أيوب األنصاري ،قصعة من طعام جاء هبا زيد ،أرسلته
هبا أمه النوار.

يروي زيد قصة هذه اهلدية ،فيقول« :أول هدية دخلت عىل
رسول اهلل يف بيت أيب أيوب ،قصعة أرسلتني هبا أمي إليه ،فيها خبز
مثرود بسمن ولبن ،فوضعتها بني يديه ،وقلت :يا رسول اهلل ،أرسلت
هبذه القصعة أمي.
فقال رسول اهلل « :بارك اهلل فيك ويف أمك»(. )1

( )1برهان الدين احللبي :السرية احللبية (.)277/2
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النوار بنت مالك

سير النابغين من الصحابة والتابعين

أفبعد هذه املنزلة البن النوار منزلة تسمو إليها اهلمم! هني ًئا لك
أيتها األم التي ربت فأحسنت تربية ابنها ،فقد دفعته إىل رسول اهلل تريد
صغريا إىل اجلهاد يف سبيل اهلل.
ليحفظ القرآن منه مبارشة ،ودفعته
ً
هذه هي األم العظيمة النوار ،وهذا هو ابنها زيد ،وذاك علمه،
وتلك مكانته ،إنه عملها الصالح ،وكيف ال ورسول اهلل ﷺ أخربنا
قائالً« :إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو
علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم.

وكامل املرأة الوظيفي أن تكون راعية ،ومسئولة ،ومربية .إنه غاية
ونرشا لرسالة اهلل ،وخدمة ألمة
ما يراد منها حتقيقه؛ حف ًظا لفطرة اهلل،
ً
رسول اهلل .فلله ِ
درك أيتها النوار!.
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أسامء بنت أيب بكر هي أسامء بنت عبد اهلل بن عثامن التيمية ،فهي
ابنة أيب بكر الصديق ،وأمها قتلة أو قتيلة بنت عبد العزى قرشية من بني
عامر بن لؤي .وأسامء بنت أيب بكر هي زوجة الزبري بن العوام ،ووالدة
عبد اهلل بن الزبري بن العوام.
وكانت تلقب بذات النطاقني قال أبو عمر :سامها رسول اهلل ﷺ؛
ألهنا هيأت له ملا أراد اهلجرة سفرة فاحتاجت إىل ما تشدها به فشقت
مخارها نصفني فشدت بنصفه السفرة ،واختذت النصف اآلخر منط ًقا،
قال :كذا ذكر ابن إسحاق وغريه.

ق�صة �إ�سالم �أ�سماء بنت �أبي بكر:
عاشت أسامء بنت أيب بكر  -ريض اهلل عنها  -حياة كلها إيامن منذ
بدء الدعوة اإلسالمية ،فهي من السابقات إىل اإلسالم ،ولقد أسلمت
بمكة وبايعت النبي ﷺ عىل األيامن والتقوى ،ولقد تربت عىل مبادئ
احلق والتوحيد والصرب متجسدة يف ترصفات والدها ،ولقد أسلمت عن
عمر ال يتجاوز الرابعة عرشة ،وكان إسالمها بعد سبعة عرش إنسانًا.

بع�ض املواقف من حياة ذات النطاقني مع ال�صحابة:
ملا خرج الصديق مهاجر ًا بصحبة رسول اهلل ﷺ محل معه ماله
كله ،ومقداره ستة آالف درهم ،ومل يرتك لعياله شي ًئا.
فلام علم والده أبو قحافة برحيله  -وكان ما يزال مرشكًا  -جاء إىل
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أسماء بنت أبي بكر  ..ذات النطاقين

سير النابغين من الصحابة والتابعين

بيته وقال ألسامء (ذات النطاقني) :واهلل إين ألراه قد فجعكم بامله بعد

أن فجعكم بنفسه.

ِ
كثريا ،ثم أخذت حىص
فقالت له :كال يا أبت إنه قد ترك لنا ماالً ً

ووضعته يف الكوة التي كانوا يضعون فيها املال وألقت عليه بثوب ،ثم

أخذت بيد جدها  -وكان مكفوف البرص  -وقالت :يا أبت ،انظر كم

ترك لنا من املال .فوضع يده عليه وقال :ال بأس ..إذا كان ترك لكم هذا
كله فقد أحسن.

وقد أرادت بذلك أن تسكن نفس الشيخ ،وأال جتعله يبذل هلا شي ًئا
من ماله ذلك؛ ألهنا كانت تكره أن جتعل ملرشك عليها معرو ًفا حتى لو
كان جدها.

�أثر �أ�سماء بنت �أبي بكر يف الآخرين:
كانت أسامء بنت أيب بكر  -ريض اهلل عنها  -تؤتى باملرأة املوعوكة
فتدعو باملاء فتصبه يف جيبها وتقول :إن رسول اهلل ﷺ قال« :أبردوها
باملاء ،فإهنا من فيح جهنم».

قالوا عن �أ�سماء بنت �أبي بكر:
عن القاسم بن حممد قال :سمعت ابن الزبري يقول :ما رأيت امرأة
قط أجود من عائشة وأسامء; وجودمها خمتلف :أما عائشة فكانت جتمع
اليشء إىل اليشء ،حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه ،وأما أسامء،
فكانت ال تدخر شي ًئا لغد.
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قال ابن سعد :ماتت بعد ابنها بليال .وكانت وفاته لسبع عرشة
خلت من مجادى األوىل سنة ثالث وسبعني.
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وفاة �أ�سماء بنت �أبي بكر:

سير النابغين من الصحابة والتابعين

أم حارثة الربيع بنت النضر

ن�سب �أم حارثة:
هي أم حارثة الربيع بنت النرض بن ضمضم بن زيد بن حرام
األنصارية،أخت أنس بن النرض،وعمة أنس بن مالك خادم رسول اهلل
ﷺ.

من مواقف �أم حارثة مع الر�سول ﷺ:

عن أنس أن أم حارثة أتت رسول اهلل ﷺ وقد هلك حارثة يوم بدر
أصابه غرب سهم ،فقالت :يا رسول اهلل ،قد علمت موقع حارثة من
قلبي ،فإن كان يف اجلنة مل أبك عليه وإال سوف ترى ما أصنع؟ فقال هلا:
«هبلت أجنة واحدة هي؟ إهنا جنان كثرية وإنه لفي الفردوس األعىل».

وقال« :غدوة يف سبيل اهلل أو روحة خري من الدنيا وما فيها ،ولقاب
قوس أحدكم أو موضع قدم من اجلنة خري من الدنيا وما فيها،ولو أن
امرأة من نساء أهل اجلنة اطلعت إىل األرض ألضاءت ما بينهام وملألت
حيا ،ولنصيفها  -يعني اخلامر  -خري من الدنيا وما فيها» رواه
ما بينهام ر ً
البخاري.
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أم ذر هي امرأة أيب ذر الغفاري  -ريض اهلل عنها . -

ق�صة �إ�سالم �أم ذر  -ر�ضي اهلل عنها : -
أسلمت مع أيب ذر يف أول اإلسالم .فعن أيب الصباح الكويف بإسناد
له يصل به إىل النبي ﷺ كان إذا أراد أن يتبسم قال أليب ذر« :يا أبا ذر
حدثني ببدء إسالمك» ،قال :كان لنا صنم يقال له :هنم،فأتيته فصببت
له لبنًا ووليت ،فحانت مني التفاتة فإذا كلب يرشب ذلك اللبن،فلام فرغ
رفع رجله فبال عىل الصنم فأنشأت أقول:
أال ي���ا هن���م إين ق���د ب����دا لـي
ٍ
رشف يبعد منـك قربـا
م���دى
ٍ
خسف
رأي���ت الكلب س��ام��ك خ��ط

ف��ل��م ي��م��ن��ع ق��ف��اك ال���ي���وم كلبا

فسمعتني أم ذر فقالت :لقد أتيت جر ًما،وأصبت عظماً حني
هجوت هنماً .
فخربهتا اخلرب فقالت:

أال ف��اب��غ��ـ��ن��ا رب���ـًّ���ا ك��ري��م��ـً��ا

ج����وا ًدا يف ال��ف��ض��ائ��ل ي��اب��ن وه��ب

ف��م�ا م����ن س���ام���ه ك���ل���ب ح��ق�ير

ف��ل��م ي��م��ن��ـ��ع ي�����داه ل��ن��ـ��ا ب��رب
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أم ذر  -رضي اهلل عنها -

سير النابغين من الصحابة والتابعين

ٍ
غ���او
ف�م�ا ع��ب��د احل����ج����ارة غ�ي�ر

رك��ي��ك ال��ع��ق��ل ل��ي��س ب���ذي لب

قال فقال ﷺ« :صدقت أم ذر فام عبد احلجارة غري غاو».

موقف �أم ذر مع ال�سيدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنهما : -
عن أيوب أن أم ذر دخلت عىل عائشة تسلم عليها وذلك يف
رمضان فقالت هلا عائشة« :أتسافرين يف رمضان؟ ،ما أحب أن أسافر
يف رمضان ،ولو أدركني وأنا مسافرة ألقمت».

وعن حممد بن واسع أن رج ً
ال من البرصة ركب إىل أم ذر بعد وفاة
أيب ذر يسأهلا عن عبادة أيب ذر ،فأتاها فقال :جئتك لتخربيني عن عبادة
أيب ذر ،قالت« :كان النهار أمجع خال ًيا يتفكر».

من كلمات �أم ذر  -ر�ضي اهلل عنها : -
قالت أم ذر :واهلل ما سري عثامن أبا ذر،ولكن رسول اهلل ﷺ قال:
«إذا بلغ البناء سل ًعا فاخرج منها» ،فلام بلغ البناء سل ًعا وجاوز خرج أبو
ذر إىل الشام.

موقف �أم ذر يوم وفاة زوجها  -ر�ضي اهلل عنها : -
روى اإلمام أمحد بسنده عن أم ذر قالت :ملا حرضت أبا ذر الوفاة
بكيت ،فقال :ما يبكيك؟ قالت :وما يل ال أبكي وأنت متوت بفالة من
األرض وال يد يل بدفنك ،وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه؟
قال :فال تبكي وأبرشي ،فإين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :ال يموت
بني امرأين مسلمني ولدان أو ثالثة فيصربان أو حيتسبان فريدان النار
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قال أبو نعيم يف احللية :فقال هلا :فانظري الطريق .فقالت :أنّى
وقد انقطع احلاج ،فكانت تشتد إىل كثيب تقوم عليه تنظر ثم ترجع
إليه فتمرضه ،ثم ترجع إىل الكثيب ،فبينام هي كذلك إذا بنفر ختب
هبم رواحلهم كأهنم الرخم عىل رحاهلم ،فأالحت بثوهبا فأقبلوا حتى
وقفوا عليها ،قالوا :ما لك؟ قالت :امرؤ من املسلمني تكفنونه يموت.
قالوا :من هو؟ قالت :أبو ذر فغدوه بإبلهم ووضعوا السياط يف نحورها
يستبقون إليه حتى جا ُءوه.
وقال :أبرشوا فحدثهم ،وقال :إين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول
لنفر أنا فيهم« :ليموتن منكم رجل بفالة من األرض فتشهده عصابة
من املؤمنني» ،وليس منهم أحد إال وقد هلك يف قرية ومجاعة ،وأنا الذي
أموت بالفالة ،أنتم تسمعون إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنًا يل
أو المرأيت مل أكفن إال يف ثوب يل أو هلا ،أنتم تسمعون إين أنشدكم اهلل
أمريا أو عري ًفا أو نقي ًبا أو بريدً ا،
واإلسالم أن ال يكفنني رجل منكم كان ً
فليس أحد من القوم إال قارف بعض ما قال ،إال فتى من األنصار ،قال:
يا عم أنا أكفنك مل أصب مما ذكرت شي ًئا أكفنك يف ردائي هذا الذي
عيل،ويف ثوبني يف عيبتي من غزل أمي حاكتهام يل.
َّ

قال :أنت فكَفني ،فكفنه األنصاري يف النفر الذي شهدوه منهم
حجر بن األدبر ومالك بن األشرت يف نفر كلهم يامن.

163
www.alukah.net

سير النابغين من الصحابة والتابعين

أبدً ا» ،وإين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :ليموتن رجل منكم بفالة
من األرض يشهده عصابة من املؤمنني» ،وليس من أولئك النفر أحد
إال وقد مات يف قرية أو مجاعة ،وإين أنا الذي أموت بفالة واهلل ما ك ََذ ْب ُت
َوال ك ُِذ ْب ُت.
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بريرة موالة السيدة عائشة

ن�سبها:
بريرة موالة عائشة بنت أيب بكر الصديق ،كانت موالة لبعض بني
هالل فكاتبوها ،ثم باعوها من عائشة.

�أهم مالمح �شخ�صيتها:
فضائل الصحابية اجلليلة بريرة كثرية ،ذكرهتا كتب السرية والسنة
يف مواضع كثرية ال حتىص ،وكان هلا نصيب وافر يف خدمة السيدة عائشة
ورسول اهلل ﷺ ،وكذلك يف اجلهاد يف سبيل اهلل ،حيث كانت خترج
مع السيدة عائشة تؤدي دورها مع الصحابيات األخريات من سقاية
املجاهدين ،وتطبيب اجلرحى.

والثابت أن الصحابية اجلليلة بريرة كانت دائماً يف خدمة السيدة
عائشة  -ريض اهلل عنها  -وكذلك الرسول ﷺ ،وكانت ذات شجاعة
نادرة وبطولة .وليس عج ًبا أن تكون كذلك ،فهي تعيش مع السيدة
عائشة أم املؤمنني ،وابنة الصديق ،وزوجة الرسول ﷺ.
وكانت بريرة مثاالً يف الكرم واجلود والعطاء ،وعاشت صابرة
مؤمنة حتافظ عىل دينها وإسالمها ،وكانت حياهتا مثال الزهد والتقوى
واخلوف من اهلل.

من مواقفها مع ال�صحابة:
عن عائشة  -ريض اهلل عنها  -قالت :جاءتني بريرة فقالت :كاتبت
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فذهبت بريرة إىل أهلها فقالت هلم ،فأبوا عليها ،فجاءت من عندهم
ورسول اهلل ﷺ جالس فقالت :إين قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إال أن
يكون الوالء هلم .فسمع النبي ﷺ ،فأخربت عائشة النبي ﷺ فقال:
«خذهيا واشرتطي هلم الوالء ،فإنام الوالء ملن أعتق» رواه البخاري.

من مواقفها مع التابعني:
عن عبد امللك بن مروان قال :كنت أجالس بريرة باملدينة قبل
أن أيل هذا األمر ،فكانت تقول :يا عبد امللك ،إين ألرى فيك خصاالً،
وخليق أن تيل أمر هذه األمة ،فإن وليته فاحذر الدماء؛ فإين سمعت
رسول اهلل يقول« :إن الرجل ليدفع عن باب اجلنة أن ينظر إليها عىل
حمجمة من دم يريقه من مسلم بغري حق»(. )1

وفاتها:
توفيت الصحابية اجلليلة بريرة  -ريض اهلل عنها  -يف زمن خالفة
يزيد بن معاوية ،كام جاء ذكر ذلك يف الطبقات البن سعد واملستدرك
واالستيعاب وأسد الغابة وأعالم النساء .فريض اهلل عن بريرة ،وأدخلها
فسيح جناته.

( )1رواه اهليثمي يف جممع الزوائد رقم ( .582/7 ،)123109وهو ضعيف.
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أهيل عىل تسع أواق يف كل عام أوقية ،فأعينيني .فقلت :إن أحب أهلك
أن أعدها هلم ،ويكون والؤك يل؛ فعلت.

سير النابغين من الصحابة والتابعين
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الوقفة الرابعة
�صفحات من �سري التابعني
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عثمان بن عاصم بن حصين
تابعي إمام حافظ ثبت ،ال خيتلف احلفاظ عىل قدره وعلمه .سمع
من الصحابة  -رضوان اهلل عليهم ، -ونقل عنه كثريون ،ويقول عنه
النقاد :إنه من أثبت أهل الكوفة.
قال عنه اإلمام أمحد  -رمحه اهلل  :-كان قليل احلديث صحيحه،
فقيل له :أيام أصح هو أو أبو إسحاق؟ قال :أبو حصني أصح لقلة حديثه.
وقال أمحد بن عبد اهلل العجيل :كان أبو حصني ً
شيخا عا ًملا ،وصاحب
سنة ،وكان قيس بن الربيع أروى الناس عنه ،عنده عنه أربع مئة حديث
وهو ثقة صالح يف احلديث.
قال ابن عيينه :قال سئل الشعبي ملا حرضته الوفاة :بمن تأمرنا؟
قال :ما أنا بعامل ،وال أترك عا ًملا ،وإن أبا حصني رجل صالح فألزموه.
قلت :كان طالب العلم وهو علامء ،إذا وجدوا من عاملهم الذي
يرجعون إليه فيام أشكل عليهم ضع ًفا أو قر ًبا من الوفاة سألوه هذا
السؤال ،حتى يأخذوا بنصيحته؛ ألنه أكثر علماً منهم بمن يصلح أن
يكون مرج ًعا ،هذا من حرصهم عىل العلم ،ومل يكن احلسد موجو ًدا بني
العلامء؛ ألنه كله هلل ،وليس ألغراض الدنيا ،فلذلك نصحهم الشعبي،
وأرشدهم إىل ما يرجعون إليه.
وقال مسعر« :بعث بعض األمراء إىل أيب حصني بألفي درهم،
وهو عائل فردها» ،فقلت له« :مل رددهتا؟» .قال« :احلياء والتكرم».

169
www.alukah.net

سير النابغين من الصحابة والتابعين

الوقفة الرابعة
�صفحات من �سري التابعني
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عروة بن الزبير
إذا اجتمع الرشف والعلم والدين لشخص ،بلغ الكامل ،وبز
أقرانه يف كل يشء ،وعروة بن الزبري من هذا النوع .فقد اجتمعت له
كل مقومات الكامل؛ فهو ابن الزبري بن العوام ،حواري رسول اهلل ﷺ
الفارس املغوار املجاهد الفاتك الذي أرهب الفرس بجنودهم املئات
األلوف ،وهو الصحايب املالزم لطاعة رسول اهلل ﷺ الذي مل ينأ يو ًما
واحدً ا عن اجلهاد ،وأم الزبري عمة رسول اهلل ﷺ صفية بنت عبد
املطلب ،وأم عروة أسامء بنت أيب بكر  -ريض اهلل عنهام  -املجاهدة
املكافحة التي صاحبت النبوة منذ بدئها ،وشاركت يف امللامت مع رسول
اهلل ﷺ ،وخالته عائشة أم املؤمنني  -ريض اهلل عنها . -

فبني كل هذه الدعائم؛ نشأ عروة بن الزبري ،وأتيحت له الرواية عن
أمه وخالته التي أخذ عنها كل العلوم ،والزمها مالزمة الظل للجسم،
حتى ارتوى من معني النبوة ،واطلع لقربه منها عىل ما مل يطلع عليه أحد
غريه ،فزاده ذلك تقى وصفاء.
وروى عنه كبار الصحابة ،وأخذ عنه خلق كثريون ،وفتح اهلل قلبه،
ونور بصريته؛ حتى بلغ يف العلم مرحلة ال يدانيه فيها أحد ،وصار أحد
الفقهاء السبعة الذي اختريوا يف املدينة املنورة؛ ليتولوا مسائل الفقه،
وليدرسوا يف املسجد النبوي ويفتوا الناس.
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أدرك اجلاهلية ،وعاش يف اليمن يف جاهليته؛ حتى من اهلل عليه
وعىل قومه بقدوم رسول رسول اهلل ﷺ معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه.-
قال عمرو« :قدم علينا معاذ اليمن رسول رسول اهلل ﷺ من
الشحر راف ًعا صوته بالتكبري ،أجش الصوت ،فألقيت حمبتي عليه ،فام
فارفته؛ حتى حثوت عليه من الرتاب».

وحني عاد معاذ إىل اليمن صحبه عمرو بن ميمون ،وروى عنه
أحاديث منها ،كنت ردف النبي ﷺ عىل محار يقال له «عفري» فأتيحت
له هنا فرصة األخذ عن الصحابة والكبار ،ورويت عنه أحاديث كثرية.

ورويت عنه قصة عجيبة رواها عيسى بن خطان عنه قال :كنت يف
حرث ،فرأيت قرو ًدا كثرية قد اجتمعن ،فرأيت قر ًدا وقردة ،اضطجعا
ثم أدخلت القردة يدها حتت عنق القرد ،واعتنقها ،وناما ،فجاء قرد
فغمزها ،فنظرت إليه وسلت يدها من حتت رأس القرد ،ثم انطلقت معه
غري بعيد ،فنكحها وأنا أنظر ،ثم رجعت إىل مضجعها فذهبت تدخل
يدها حتت عنق القرد ،فانتبه فقام إليها فشم دبرها .قال :فاجتمعت
القردة فجعل يشري إليها فتفرقت القردة؛ فلم ألبث أن جئ ذلك القرد
أعرفه بعينه؛ فانطلقوا هبا وبه إىل موضع كثري الرمل فحفروا هلام حفرة
فجعلومها فيها ثم رمجومها حتى قتلومها.
فإذا كانت هذه فطرة اهلل التي فطر احليوانات واألنس واجلن عليها
بتحريم الزنا ،وجعله ذن ًبا عظيماً  ،ال يقر يف األرض ،فكيف يقدم املسلم
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عىل مثل ذلك العمل القبيح .إن القرآن العظيم والسنة املطهرة قد عظام
شأن الزنا وحذرا املسلمني من عواقبه يف الدنيا واآلخرة.

وعندما يضعف أثر الدين يف نفوس املسلمني ،وهيملون التناصح
فيام بينهم ،ويقرون املنكر يف جمتمعاهتم؛ حتصل مثل هذه األمور العظام
التي هتدم الدين ،وتقيض عىل املجتمعات.

وقصته مع القرد ليست غريبة ،فإن املهتمني باحليوانات الذين
يعيشون معها يرون كيف ينفر الفحل من أمه وأخته وأنه ال يعلو سوى
املحتاج من اإلبل البعيد عن قرابته .وابن آدم فضله اهلل بالعقل وأنعم
عليه باإلسالم؛ فإذا أمهل ذلك وشذ عن دينه فهو اخلارس .والزنى
رضره ال يقترص عىل فاعليه؛ وإنام يمتد إىل األرسة ،وإىل املجتمع .وينقل
األمراض للذرية ،ويضعف املسلمني ويذهب عنهم الغرية والرجولة
وال حول وال قوة إال باهلل.

ولعل ما حدث يف العامل اليوم من انتشار املرض العضال الذي مل
يكن معرو ًفا من قبل وهو املسمى (باإليدز) يربهن ما شدد فيه اإلسالم،
وحذر من الولوغ يف الزنا ،والقرب منه ،وسد احلواجز واملوانع للبعد
عنه .ألن اإلسالم من اهلل ،وهو العامل بام يكون وحيدث من الزنا،
واالتصال املحرم اخلبيث.
واملسلمون هلم من دينهم ،وتعاليم رهبم ما ينظم هلم حياهتم
ويبعدهم عام يرضهم ،ولكنهم عندما يقلدون غري املسلمني ،ويفعلون
مثل فعلهم يقعون فيام يرضهم ،وينسون رهبم ،ويعرضون أنفسهم
لسخطه وعذابه.
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وسريهتم حية مسجلة يف الكتب مبذولة ملن أرادها لكن أهل زماننا
زهدوا هبا ونسوها وشغلوا بسري أعدائهم ،فضاعوا وتذبذبوا ،وليس
هلم إال العودة للمعني الصايف إذا أرادوا السالمة والنجاح.

وعمرو العامل العابد يف صالة الفجر ،حني ُطعن عمر -ريض اهلل
عنه -قال :كنت يف الصف الثاين حني ُطعن عمر -ريض اهلل عنه .-وكان
يقول :إين ال أمتنى املوت حتى أصيل هلل ركعة ،وملا كرب أوتد له يف احلائط
وتد فيه حبل؛ فكان إذا تعب من القيام أمسك به .ويقول عنه املؤرخون:
«إنه إذا رؤي ُذ ِك َر اهلل».
وأمثال هؤالء القدوة يرضبون املثل للناس يف السلوك والعبادة
والعمل.
وعىل املسلمني أن يقتدوا هبم .واجلانب املهم يف حياهتم ،هو أن
إقباهلم عىل العبادة ال يمنعهم من اجلهاد ،وخمالطة الناس ،وغشيان
جمالسهم؛ ألهنم خري وبركة عىل من جيالسون معه ،يرشدون الناس،
وهيدوهنم إىل رصاط اهلل ،وإىل سنة نبيه حممد ﷺ.
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ولو متسكوا بدينهم لكانوا يف منأى عن األمراض ،وسالمة من
االرتباك واحلاجة إىل مستشفيات وأدوية وعالجات.
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قتادة بن دعامة
هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز .يقرتن اسم قتادة بالتفسري؛ إذ
يعترب يف طليعة مفرسي القرآن الكريم ،وكبار املحدثني .ولد سنة ستني،
وأدرك الصحابة  -رضوان اهلل عليهم  ، -وأخذ عنهم ،وروى عنه كبار
التابعني وعلامؤهم.
ويقول عنه النقاد :إنه حجة يف التفسري واحلديث ،وهو أعمى؛
لكنه شديد احلفظ ،ال يسمع شي ًئا إال حفظه.

وعن معمر قال :جاء رجل إىل حممد بن سريين ،فقال :رأيت كأن
محامة التقطت لؤلؤة فقذفتها سواء ،قال :ذاك قتادة ،ما رأيت أحفظ منه.

وقال سالم بن مطيع :كان قتادة خيتم القرآن يف سبع ،وإذا جاء
رمضان ختم يف كل ثالث؛ فإذا جاء العرش ،ختم كل ليلة.
أقول :ال عجب أن خيتم هؤالء؛ ألن كل وقتهم يف كتاب اهلل .وقال
اإلمام أمحد« :كان قتادة أحفظ أهل البرصة ،ال يسمع شي ًئا إال حفظه،
قرأت عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها».
وقال شعبة« :نصصت عىل قتادة سبعني حدي ًثا؛ كلها يقول:
سمعت أنس بن مالك .ومع ذلك ومن شدة حفظه ،فكان حاف ًظا
ورأسا يف العربية ،وأيام العرب؛ حتى قال فيه أبو
ألنساب العرب،
ً
عمرو بن العالء :كان قتادة من أنسب الناس ،ونقل القفطي يف تارخيه:
أن الرجلني من بني أمية كانا خيتلفان يف البيت من الشعر ،فريدان بريدً ا
إىل العراق يسأالن قتادة.
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هو األسود أبو احلجاج املكي ،كان موىل للسائب املخزومي،

صحب كبار الصحابة ،وأخذ عنهم ،والزم عبد اهلل بن عباس ،فتبحر

من علومه يف القرآن والتفسري والفقه؛ حتى إنه عرض القرآن عليه

ثالثني مرة ،فكان ذلك سب ًبا يف اختصاصه يف التفسري .وله تفسري خاص
وآراء قد ختالف ما ورد يف كتب التفسري وهي نقول واجتهاد خاص منه.
وقد أخذ عنه كثريون ،وقرءوا عليه ،وهو بحر يغوص يف معاين

القرآن الكريم ،وقد ُسجل تفسريه يف الكتب .وينقل عنه املفرسون أنه

كثريا ،ومنه قول النبي ﷺ« :لو وزنت الدنيا
روى عن عبد اهلل بن عباس ً
كافرا رشبة ماء» ،وعنه عن ابن
عند اهلل جناح بعوضة ما سقى منها ً

عباس عن رسول اهلل ﷺ« :يف اجلنة شجر ما عليها ورقة إال مكتوب

عليها ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل».

وعنه قال :كان رسول اهلل إذا أراد أن يتحف الرجل بتحفة سقاه

أيضا عن ابن عباس  -ريض اهلل عنهام  -عن النبي
من ماء زمزم .وعنه ً

ﷺ« :إن العبد ليرشف عىل حاجة من حاجات الدنيا ،فيذكره اهلل تعاىل
من فوق سبع سموات ،فيقول :يا مالئكتي إن عبدي هذا قد أرشف عىل

حاجة من حوائج الدنيا؛ فإن فتحها فتحت له با ًبا إىل النار ،ولكن أزورها
عاضا عىل أنامله يقول :من سعى يب من دهاين؟ وما
عنه فيصبح العبد ً
هي إال رمحة رمحه اهلل هبا».
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محمد بن إسحاق
هو حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار .أحد املوايل الذين رفعهم
العلم؛ حتى صاروا أعال ًما .وال يرد اسمه إال ويعرفه الناس بصاحب
السرية النبوية التي أصبحت املرجع يف هذا الشأن.
ول�د يف خالف�ة أيب بك�ر -ريض اهلل عنه .-وأخ�ذ عن أنس بن
مال�ك باملدين�ة ومجاع�ة وعدد م�ن الصحابة ،وعن أع�داد كبرية من
التابعين .وه�و م�ن أوائل م�ن دون العل�م يف املدينة املن�ورة ،وكان
ج�ده يس�ار م�ن س�بي (عين التم�ر) وأول س�بي دخ�ل املدين�ة من
الع�راق .ق�ال :رأيت أنس ب�ن مالك علي�ه عاممة س�وداء والصبيان
يش�تدون ويقولون هذا رجل من أصحاب رس�ول اهلل ﷺ ال يموت
حت�ى يلق�ى الدج�ال.
وعن سفيان قال :رأيت الزهري أتاه حممد بن إسحاق فاستبطأه
فقال له :أين كنت؟ قال :وهل يصل إليك أحد مع حاجبك؟ قال :فدعا
حاجبه ،فقال له :ال حتجبه إذا جاء .وقال الزهري :ال يزال باملدينة علم
ما دام فيهم ابن إسحاق .وعن الشافعي :من أراد أن يتبرص يف املغازي،
فهو عيال عىل حممد بن اسحق .وقال أبو معاوية :كان ابن إسحاق من
أحفظ الناس ،فإذا كان عند رجل مخسة أحاديث أو أكثر فاستودعها
كنت قد حفظتها .وعن
عيل فإن نسيتها َ
عند ابن إسحاق ،قال :أحفظها َّ
عبد اهلل بن فايد قال :كنا إذا جلسنا إىل حممد بن إسحاق فأخذ يف فن من
العلم ،قىض جملسه يف ذلك الفن.
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وقال ابن عدى :ولو مل يكن البن إسحاق من الفضل إال أنه رصف
امللوك عن االشتغال بكتب ال حيصل منها يشء إال االشتغال بمغازي
رسول اهلل ﷺ ،ومبعثه ،ومبتدأ اخللق؛ لكانت هذه فضيلة سبق هبا .ثم
من بعده صنف قوم آخرون فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها.
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محمد بن الحنفية
حممد بن عيل بن أيب طالب .رشف باسم حممد ﷺ .فقد كان عيل
ريض اهلل عنه -ينتظر مولو ًدا من غري فاطمة .فقال لرسول اهلل ﷺ :يارسول اهلل ،إن ولد يل ولد بعدك اسميه باسمك ،وأكنيه بكنيتك؟ قال:
نعم .فكان له رشف كنية رسول اهلل التي ال يؤذن ألحد بالتكني هبا .وهي
أبو القاسم .واشتهر باحلنفية ألن أمه من بني حنيفة .ولد يف خالقة أيب
بكر -ريض اهلل عنه .-روى عن كبار الصحابة وأخذ عنه كبار التابعني.
ومن أقواله قوله« :ما أشهد عىل أحد بالنجاة ،وال أنه من أهل
اجلنة سوى من شهد هلم رسول اهلل ﷺ» .وقال« :ليس بحكيم ،من مل
يعارش باملعروف من ال جيد من معارشته بدً ا حتى جيعل اهلل من أمره
فرجا».
ً
وقال« :من كرمت عليه نفسه ،مل يكن للدنيا عنده قدر» .وقال:
«إن اهلل جعل اجلنة ثمنًا ألنفسكم فال تبيعوها بغريها.

ويف تلك احلقبة من الزمن التي عاش فيها حممد بن احلنفية كانت
هناك رصاعات عىل احلكم بني احلجاز والعراق والشام ،فلم يتورط
حممد فيها ،وكان مسا ًملا وجمتن ًبا للفتن ،ويأمر بأنصاره بعدم بذل أي
نشاط باسمه ويدعوهم إىل اهلدوء والبعد عن الفتن.

وكلام بلغ احلامس غايته وحاول أناس أن يدفعوه إىل الزعامة
والدخول يف معرتك السياسة أو القرب من الفتن؛ امتص محاسهم،
وأكد عدم قيامه بيشء من العمل السيايس ،أو رفع شعار ديني خيالف ما
أمجعت عليه األمة.
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حممد بن املنكدر بن عبد اهلل بن اهلديز .تابعي عامل لقب بشيخ
اإلسالم ،حلفظه وسريته .ولد يف خالفة عيل -ريض اهلل عنه -وأدرك
كبار الصحابة ،فأخذ عنهم ،وروى عنه كثريون .قال عنه سفيان :كان
من معادن الصدق ،وجيتمع إليه الصاحلون ،ومل يدرك أحدً ا أجدر أن
يقبل الناس منه ،إذا قال قال رسول اهلل ﷺ.
وكان من سادات القراء ال يتاملك البكاء إذا قرأ وإذا حدث عن
رسول اهلل ﷺ .وأتيحت الفرصة له ليصحب عائشة  -ريض اهلل عنها -
ويأخذ عنها ،إذ أن والده خال عائشة  -ريض اهلل عنها  . -وجاءها مرة
فشكا إليها حاجته .فقالت :إن يل شي ًئا يأتيني أبعث به إليك ،فجاءهتا
عرشة آالف ،فبعثت هبا إليه ،فاشرتى جارية فولدت له حممدً ا.
قال حييى بن الفضل ،سمعت أن حممد بن املنكدر بينام هو ذات ليلة
قائم يصيل ،إذ استبكى فكثر بكاؤه؛ حتى فزع له أهله وسألوه فاستعجم
عليهم ،ومتادى يف البكاء ،فأرسلوا إىل أيب حازم ،فجاء إليه ،فقال :ما
الذي أبكاك؟ قال :مرت يب آية ،قال :وما هي؟ قال :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ [الزمر ]٤٧ :فأخشى أن يبدو يل من اهلل ما مل أكن
أحتسب ،فبكى أبو حازم معه ،فاشتد بكاؤمها.
وقال حممد بن املنكدر« :إن اهلل حيفظ العبد املؤمن يف ولده وولد
ولده ،وحيفظه يف دويرته ودويرات حوله ،فام يزالون يف حفظ وعاقبة ما
كان بني ظهرانيهم.
وكان كريماً حيب اإلنفاق ،ويطعم الطعام ،وجيتمع عنده القراء.
وسئل :أي الدنيا أحب إليك؟ قال :اإلفضال عىل األخوان.
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محمد بن عجالن
من املوايل ،فأبوه عجالن موىل لفاطمة بنت الوليد بن عتبة بن
ربيعة ،ولد يف خالفة عبد امللك بن مروان ،وأدرك من أدرك من بقية
أصحاب رسول اهلل ﷺ ،فروى عنهم ،وعن كبار التابعني ،وروى عنه
فقيها عابدً ا صدو ًقا شائع
كثريون ،وبلغ منزلة عالية يف العلم؛ فصار ً
الذكر له حلقة كبرية يف مسجد رسول اهلل ﷺ.

وحممد هذا محلت به أمه ثالث سنوات ،فشق بطنها و ُأخرج سا ًملا،
وعاش ،وكانت هذه عادهتا يف احلمل يظل احلمل يف بطنها ثالث أو
أربع سنني ..حدث الوليد بن مسلم قال :قلت ملالك :إين حدثت عن
عائشة  -ريض اهلل عنها  ، -قالت :ال حتمل املرأة فوق سنتني قدر ظل
مغزل .فقال :من يقول هذا؟ هذه امرأة ابن عجالن جارتنا امرأة صدق،
ولدت ثالثة أوالد يف ثنتي عرشة سنة ،حتمل أربع سنني قبل أن تلد.
وروى أبو حاتم الرازي عن رجل عن ابن املبارك قال :مل يكن
باملدينة أحد أشبه بأهل العلم من ابن عجالن ،كنت أشبهه بالياقوتة
بني العلامء رمحه اهلل .وقال مصعب بن الزبري« :كان البن عجالن قدر،
وفضل باملدينة».
وقال أبو عبد اهلل احلاكم« :أخرج له مسلم يف كتابه ثالثة عرش
حدي ًثا كلها يف الشواهد».
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هو مرسوق األجدع بن مالك .سمي مرسو ًقا ألنه سرُ ق وهو
صبي ،ثم ُو ِجدَ  .والحظ عمر بنظره الثاقب صالح الرجل ،فقال له :ما
اسمك؟ قال :مرسوق األجدع .قال :سمعت النبي ﷺ يقول :األجدع
شيطان ،أنت مرسوق بن عبد الرمحن .روى عن كبار الصحابة ،وروى
عنه كتاب التابعني ،ومل ير النبي ﷺ ،وإن كان ولد يف حياته .وكان أبوه
فارسا شجا ًعا .وهو ابن أخت عمرو بن معد كرب.
ً
الزم عبد اهلل بن مسعود ،وأخذ عنه القراءة ،فكان يقرئ الناس
القرآن.

شأوا عال ًيا يف احلكمة والفقه.
وجد يف طلب العلم؛ حتى بلغ ً
وتوىل القضاء يف وقت كان رشيح قاض ًيا ،فصار رشيح يستشريه يف
املسائل الكبرية ،ويرصف له حقه .وملا وىل القضاء كان ال يأخذ عىل
القضاء أجر ،ويرد ما يأتيه ،ويتأول هذه اآلية :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﭼ [التوبة .]١١١ :وأقبل عىل العبادة ،وأكثر
منها ،وكان يقف؛ حتى تتورم قدماه ،وحني حج مل ير يف غري نسكه إال
ساجدً ا .وقد جلس للفتيا والتدريس وقال :ألن أفتى يو ًما بحق وعدل،
أحب إىل من أن أغزو سنة.

وحني تكثر الفتن يقول« :ما بقي يشء نرغب فيه إال أن نعفر
وجوهنا يف الرتاب ،وما آسى عىل يشء إال السجود هلل تعاىل».
وذلك ألن الناس أيام الفتن ينشغلون عن العبادة باحلديث عن

181
www.alukah.net

سير النابغين من الصحابة والتابعين

مسروق األجدع

سير النابغين من الصحابة والتابعين

الناس وسب هذا ومدح ذاك ،واهتام األبرياء وتربئة املتهمني والشك
يف األقربني إليهم .وترك ما اعتادوا من العبادة والقراءة والذكر .ونسبة
أفعال العبادة إىل اإلسالم.
ومثل مرسوق يدرك هذا الوضع يف حومة الفتن وانبهار الناس،
فيعلم أنه ال ينجي من هذه املواقف سوى اللجوء إىل اهلل وسؤاله السالمة
والنجاة.
وأنت ترى جاللة قدره إذا اختري ملصاحبة احلكمني يف خيمة
التحكيم ،حتى يساعد بالرأي واحلكمة.
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شيخ العراق ،إمام ثقة من صغار التابعني .حدّ ث عمن أدرك
وروى عنه أناس كثريون .قال عنه سفيان بن عيينة :قال معن :ما رأيت
مسعرا يف يوم إال وهو أفضل من اليوم الذي كان باألمس .وكان له أم
ً
عابدة خيدمها.
وقال حممد بن برش العبدي :كان عند مسعر ألف حديث .وملا
اشتهر أمره ،وعرف بالعلم والفقه ،طلبه أبو جعفر املنصور ليوليه
القضاء ،قال :فقلت :يا أمري املؤمنني :إن أهيل يقولون ال نرىض اشرتاء
لنا يف يشء بدرمهني ،وأنت توليني أصلحك اهلل نحن لك والد وأن لنا
ولد  -يعني إن جدته أم الفضل هاللية والدة ابن عباس  -فقال املنصور:
تقربت إ َّيل بأحب أمهايت إ َّيل ،ولو كان الناس كلهم مثلك ملشيت معهم
يف الطريق.

وقال شعبة بن احلجاج :كنا نسمي
مسعرا املصحف ،يعني من
ً
إتقانه :وكان مسعر يقول« :من طلب احلديث لنفسه فقد اكتفى ،ومن
طلبه للناس فليبالغ».

قال يعىل بن عبيد :كان مسعر قد مجع العلم والورع .وقال عبد اهلل
ابن داود اخلريبي :ما من أحد إال وقد أخذ عليه ،إال مسعر .وقد كان
دائماً ينشد:
هن����ارك ي���ا م���غ���رور س��ه��و وغفلة

ول��ي��ل��ك ن���وم وال�����ردى ل��ك الزم
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وت���ت���ع���ب ف���ي�م�ا ت����ك����ره غ��ب��ه
ك��ذل��ك يف ال��دن��ي��ا تعيش البهائم

وحدث مسعر عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال :يؤتى
عيل ما قبيل من
الرجل يف قربه ،فتؤتى رجاله فتقول رجاله :ليس لكم َّ
سبيل ،كان يقوم يقرأ يب سورة (امللك) ،ثم يؤتى من قبل صدره أو قال
عيل من قبيل من سبيل كان يقرأ يب سورة امللك،
بطنه فيقول ليس لكم َّ
عيل من قبيل من سبيل كان يقرأ
ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول ليس لكم َّ
يب سورة امللك.
قال« :فهي املانعة متنع من عذاب القرب ،وهي يف التوراة سورة
امللك من قرأها يل ليلة فقد أكثر وأطيب».
مسعرا ينشد:
وقال جعفر بن عون :سمعت
ً

وم���ش���ي���د ذا ل��ي��س��ك��ن داره
س��ك��ن ال��ق��ب��ور وداره مل تسكن

ونصح ابنه هبذه األبيات:

إين نصحتك ي��ا ك����دام نصيحتي
ف��اس��م��ع م��ق��ال أب عليك شفيق
أم����ا امل���زاح���ة وامل������راء ف��دع��ه�ما
ُخ�� ُل��ق��ان ال أرض���امه���ا لصديق
إين ب���ل���وهت�م�ا ف���ل���م أمح���دمه���ا
������ارا وال ل��رف��ي��ق
مل����ج����اور ج�
ً
واجل��ه��ل ي����زري ب��ال��ف��ت��ى يف قومه
وع���روق���ه يف ال��ن��اس أي ع��روق
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«آنية النحل»

مصعب بن الزبري بن العوام من قريش وبني أسد .والزبري حواري
رسول اهلل ﷺ وابن عمته .والبطل الذي هيجم وحده عىل جيش قوامه
أربعون ألف رجل .فيقتل وخيرج من اجلهة الثانية ويعود خيرتق اجليش
ويصل إىل معسكره سا ًملا .وإذا أراد أن هيجم قال :من يبايعني عىل املوت،
فيبايعه عدد فينطلقون مجي ًعا ،فإذا وصلوا الصفوف كروا واخرتقهم هو.
وخلف عبد اهلل بن الزبري ومصعب بن الزبري وكالمها حكام
وجاهدا وكافحا وقد مأل ذكرمها التاريخ.

واشتهر مصعب بالشجاعة واإلقدام عىل مقارعة األبطال ،رغم
عيشه يف بيت كريم ونسب رشيف .ورغم وسامته ومجاله الذي يلفت
األنظار.

وأمه هي الرباب بنت ُأنيف الكلبية ،وليست أسامء بنت أيب بكر -
ريض اهلل عنها  -أم عبد اهلل .وهذا الشجاع املتميز مجع كل هذه الصفات
ومجع إليها الكرم والسخاء فاستحق أن يكون حاكماً بحق.
ومدحه الشاعر عبد اهلل بن قيس الرقيات فقال:

إن��م�ا م��ص��ع��ب ش���ه���اب م���ن اهلل

جت���ل���ت ع����ن وج���ه���ه ال��ظ��ل�ماء

ُم��ل��ك��ه م��ل��ك ع����زة ل��ي��س فيها
ج���ب��روت م���ن���ه وال ك�ب�ري���اء
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ي��ت��ق��ي اهلل يف األم����ر وق����د أف��ل��ح

م�����ن ك�������ان مه�����ه االت����ق����اء

وحيث اشتهر بالسخاء؛ فقد لقب بآنية النحل .وهو مع ذلك
كله خطيب مفوه هيز املنابر إذا خطب .ويبقى بعد ذلك احلظ والتوفيق
ودخول حمبته يف قلوب الناس .ويعلق حمللو الوضع يف عهده أنه لو
مل يكن يف العراق حلصل عىل نجاح أكثر ،واستقرار يف احلكم هييئ له
أنصار ًا كثريين يقدرونه ويعينونه.
وهو من أصحاب اهلمم العالية ،الذي رفعتهم نفوسهم ،وأعامهلم
وصدقهم يف العبادة والعلم والعمل إىل القيادة منذ نشأهتم.
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طرف بن عبد امللك بن الشخري العامري .أدرك كبار الصحابة،
هو ُم ِّ
وأخذ عنهم وحدّ ث عنه التابعون ،وروى عن أبيه عن النبي ﷺ قال:
(أتيت النبي ﷺ وهو يصيل ولصدره أزيز كأزيز املرجل من البكاء).
تتلمذ عىل عيل -ريض اهلل عنه ،-وصحبه ،ولقي عل ًيا مرة قال:
قال يل عيل -ريض اهلل عنه :-ما بطأ بك يا أبا عبد اهلل ،أحب عثامن؟ ثم
قال :لئن قلت ذاك ،لقد كان أوصلنا للرحم واتقا ًء للرب.

ويف عهد زياد كان بني مطرف ورجل آخر كالم ،فكذب عليه،
فقال :اللهم إن كان كاذ ًبا فأمته ،فخر ميتًا مكانهَ .ف ُرفِ َع ذلك إىل زياد
فقال :قتلت الرجل .قال :ال .ولكنها دعوة وافقت أجالً.

وهو مع هذا العلم واحلكمة؛ ذو مال حيب ُلبس اجلميل ،وركوب
اخليل الفارهة ،ويتزوج النساء اجلميالت ،مع ورعه وفضله ،وله حكم
وأقوال نافعة ننقل بعضها.

قال« :فضل العلم أحب إ َّيل من فضل العبادة ،وخري دينكم
الورع».
وقال« :إنام وجد العبد مقىل بني ربه وبني الشيطان فإن استشاله
ربه واستنقذه نجا ،وإن تركه والشيطان ذهب به» .وقال« :لو أخرج
قلبي وجعل يف يساري ،وجيء باخلري فجعل يف يميني ،ما استطعت أن
أولج قلبي منه شي ًئا؛ حتى يكون اهلل يضعه» .وقال« :إن هذا املوت قد
أفسد عىل أهل النعيم نعيمهم ،فاطلبوا نعيماً ال موت فيه».
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وقال :يف التوكل والقدر .ليس ألحد أن يصعد فيلقي نفسه من
شاهق ،ويقول قدر يل ريب ،ولكن حيذر وجيتهد ويتقي؛ فإن أصابه يشء
علم أنه لن يصيبه إال ما كتب اهلل له.
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الوقفة اخلام�سة
�صفحات من �سري التابعيات
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الوقفة اخلام�سة
�صفحات من �سري التابعيات
()1

البيت الزكي:
* هذه تابعية جليلة ،سليلة بيت كبري القدر يف عرص النبوة ،نشأت
يف أحضان بيت النبوة برعاية عائشة بنت الصديق أم املؤمنني  -ريض اهلل
عنها  ، -فكانت من أبني النساء علماً وأد ًبا وكر ًما.
باهرا ،كأنام هي إحدى حور
* وقد حباها اهلل  -عز وجل  -مجاالً ً
اجلنة يف هذه الدنيا.

* فأبوها :سيدنا طلحة بن عبيد اهلل التيمي القريش ،أحد العرشة
املبرشين باجلنة ،وأحد الصحابة األخيار األجواد ،لقبه النبي ﷺ بـ
«طلحة اجلود» و»طلحة اخلري» و «طلحة الفياض» ودعاه مرة «الصبيح
فخرا أنه أحد الثامنية السابقني إىل اإلسالم.
املليح الفصيح» ويكفيه ً
* وأمها :أم كلثوم بنت سيدنا أيب بكر الصديق التيمية القرشية،
تابعية جليلة القدر ،ولدهتا أمها حبيبة بنت خارجة األنصارية بعد وفاة
الصديق؛ وأم كلثوم هذه هي التي قال أبو بكر لعائشة ابنته حني حرضته
الوفاة« :إنام مها أخواك وأختاك».

( )1مجيع السري (من عائشة بنت طلحة إىل سكينة بنت احلسني) من كتاب :نساء من عرص
التابعني  -أمحد خليل مجعه  -دار ابن كثري  -ط الرابعة 1422هـ( .بترصف).
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قالت عائشة :هذه أسامء قد عرفتها ،فمن األخرى؟! قال :ذو بطن
بنت خارجة  -يعني زوجه حبيبة وكانت حام ً
ال  -قد ألقي يف خلدي
أهنا جارية.
فكانت كام قال ،وولدت أم كلثوم بعد وفاته -ريض اهلل عنه.-

* وأما خالتها :فهي الصديقة بنت الصديق عائشة أم املؤمنني -
ريض اهلل عنها . -

* وخالتها األخرى :ذات النطاقني أسامء بنت الصديق  -ريض
اهلل عنها . -
* هذه األرسة الزكية العريقة التي نشأت فيها عائشة بنت طلحة
بن عبيد اهلل ،أم عمران التيمية القرشية.
* كانت عائشة بنت طلحة أشبه الناس بخالتها عائشة أم املؤمنني،
وأحبهم إليها ،وأطبعهم عىل علمها وأدهبا ،فقد تتلمذت عليها ،وروت
عنها احلديث النبوي الرشيف ،وحديثها خمرج يف الصحاح.
* وقد اقتبست عائشة بنت طلحة من خالتها علمها وأدهبا
وخالهلا ،فكانت من فضليات التابعيات الاليت روي عنهن احلديث.
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* يف بيت كريم زكي طاهر ،وعىل مائدة التقى والعلم؛ كانت
تربيتها ونشأهتا.

* فأبوها :احلسني بن عيل ،سبط رسول اهلل ﷺ ،ورحيانته من
الدنيا وحمبوبه ،وفيه يقول كعب بن زهري(:)1
مسح النبي جبينـــه
وبـوجهه ديباجـــه

فلـه بياض باخلـدود

كرم النبوة واجلدود

* وأمها :ابنة صحايب كريم ،أم كلثوم بنت طلحة بن عبيد اهلل.
* وجدهتا ألبيها :فاطمة بنت سيدنا رسول اهلل ﷺ.

* أما جداها ألبوهيا :فصحابيان كريامن مبرشان باجلنة.

فجدها ألبيها :عيل بن أيب طالب ،صهر النبي ﷺ وابن عمه،
وأحد العرشة املبرشين باجلنة.

* وجدها ألمها :طلحة بن عبيد اهلل ،أحد نجباء الصحابة ،وأحد
أيضا.
العرشة املشهود هلم باجلنة ً
( )1هو كعب بن زهري بن أيب سلمى املازين ،أبو املرضب :شاعر عايل الطبقة ،من أهل نجد..
وكان ممن اشتهر يف اجلاهلية ،وملا ظهر اإلسالم هجا النبي ﷺ ،فـأهدر النبي ﷺ دمه،
فجاءه كعب مستأمنًا ،وقد أسلم ،وأنشده الميته املشهورة التي مطلعها:
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
فعفا عنه النبي ﷺ ،وخلع عليه بردته .وهو من أعرق الناس يف الشعر .تويف سنة
(26هـ).
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* وعمها :احلسن بن عيل ،رحيانة رسول اهلل ﷺ وسبطه ،وسيد
شباب أهل اجلنة.

* يف هذه البيئة الطاهرة الفريدة ،كان مولد فاطمة بنت احلسني
بن عيل بن أيب طالب القرشية اهلاشمية( ،)1إحدى السيدات التابعيات
الفاضالت.
* رأت فاطمة نور احلياة سنة (40هـ) ومنذ صغرها شبت عىل
حب العبادة ،وجماورة التقوى ،وأخذ العلم من أفواه الصحابة والعلامء،
فجمعت بذلك بني النسب الزكي الطاهر ،والعلم والفقه ورواية
احلديث.
* أنعم اهلل  -عز وجل  -عىل فاطمة بنت احلسني باجلامل الباهر،
ظاهرا ،وخل ًقا وعفة ،وكانت
فكانت من أمجل النساء ،وكساها أد ًبا
ً
أختها سكينة بنت احلسني( )2شبيهتها يف هذه الفضائل.

وكان احلسن بن احلسن امللقب باملثنى قد خطب إىل عمه احلسني
بن عيل  -ريض اهلل عنهام  ، -وسأله أن يزوجه إحدى ابنتيه ،فقال له
احلسني :يا بن أخي ،قد انتظرت هذا منك ،انطلق معي؛ فخرج به حتى
أدخله داره ،ثم أخرج إليه بنتيه :فاطمة وسكينة ،فقال :اخرت يا بني
أحبهام إليك؛ فاختار فاطمة فزوجه إياها.
( )1تاري�خ دمش�ق (ص ،)272وهت�ذب التهذي�ب ( ،)442/12وتقري�ب التهذي�ب
(.)609/2
( )2قال ابن كثري يف البداية والنهاية ( :)190/8كانت فاطمة أكرب من سكينة.
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* ومن األخالق الفاضلة التي فطرت عليها فاطمة ،أهنا كانت
بعيدة عن طريق الرش ،حمبة للخري وأهله ،حترص عىل فعل اخلريات
وتعطي عليها ،وقد توجت أخالقها العظيمة بفضيلة الكرم واإلحسان
إىل الناس.

* ولفاطمة  -رمحها اهلل تعاىل  -أقوال نفيسة تدل عىل وفرة عقلها،
وحسن خربهتا ،وكامل مروءهتا ،وخوفها من اهلل  -عز وجل  ، -ومن
بدائع أقواهلا التي وعتها كتب املصادر ،أهنا مجعت أوالدها وقالت هلم:
«يا بني ،إنه واهلل ما نال أحد من أهل السفه بسفههم ،وال أدركوا ما
أدركوه من لذاهتم إال وقد أدركه أهل املروءات بمروءاهتم ،فاسترتوا
بجميل سرت اهلل عز وجل».
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* إن أخالق فاطمة بنت احلسني كام رسمها األولون ومن عرفها
وخالطها ،لدليل عىل أهنا يف الذروة العليا يف احلياء والعبادة ،فباإلضافة
إىل أهنا متسك باملجد من أطرافه ،طرف األب واألم ،واجلد واجلدة،
كانت من أرفع النساء حيا ًء وبعدً ا عن زخارف الدنيا ،وقد شهد هلا
هبذا أمري املؤمنني هشام بن عبد امللك ،فقد روى ابن عساكر يف تارخيه
أن فاطمة بنت احلسني دخلت مع قواعد قومها عىل هشام قادمة من
املدينة املنورة ،فقال لألبرش الكلبي  -واسمه سعيد بن الوليد  : -كان
عندي البارحة قواعد قومي ،فام كان فيهم أخفر وال أحيا من فاطمة بنت
احلسني.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

هند بنت املهلب
املرأة العاقلة

* قال التابعي الفقيه أيوب السختياين  -رمحه اهلل « : -ما رأيت
امرأة أعقل من هند بنت املهلب».
* فمن هند هذه املرأة العاقلة التي أثنى عليها سيد فقهاء عرصه،
التابعي الناسك ،الزاهد احلافظ ،الثبت الثقة ،أيوب السختياين؟!

* الشك أهنا امرأة ذات حظ عظيم من كامل العلم ومعرفة األدب
واألخالق ،فهل أتاك حديث هند هذه؟
* إهنا هند بنت املهلب بن أيب صفرة األزدية البرصية(.)1

* وأبوها :األمري ،البطل ،قائد الكتائب ،املهلب بن أيب صفرة- ،
واسم أيب صفرة  -سامل بن رساق األزدي التابعي الكريم ،حدث عن
عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،وسمرة بن جندب ،وابن عمر ،والرباء
ابن عازب  -ريض اهلل عنهم  . -وكان املهلب سخ ًيا ،شجا ًعا ،فاضالً،
عاقالً ،تويف غاز ًيا سنة (82هـ).

* أما هند ابنته فقد تزوجها احلجاج بن يوسف الثقفي املشهور،
وكانت هلا معه أخبار ملئت هبا بطون الكتب.
* ومنذ أن نشأت هند  -رمحها اهلل ُ -عرفت برجاحة العقل ،و ُبعد
اهلمة ،كام اشتهرت بفصاحتها النادرة ،وبالغتها الواضحة ،وحكمتها
اهلادفة ،وكامل أدهبا ،وحسن خصاهلا ومروءهتا.

( )1تاريخ الطربي ( ،)684/3وتاريخ دمشق (ص.)462
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* وطرقت هند أقرب أبواب العلم لدهيا ،فحدثت عن أبيها
املهلب  -وكان أحد رواة احلديث  -كام حدثت عن احلسن البرصي
إمام التابعني وسيدهم ،وعن أيب الشعثاء جابر بن زيد( - )1رمحهم اهلل .-

* ومن روايتها عن احلسن البرصي ما حدثت هبذا احلديث
فقالت :قلت للحسن :يا أبا سعيد  -كنية احلسن  -ينظر الرجل إىل عنق
أخته ،وإىل قرطها ،وإىل شعرها؟! قال :ال ،وال كرامة.

* وتبني لك من هذا القول مدى معرفة هند وحرصها عىل طهارة
املرأة ،وتتبعها ملواطن النقاء والطهر حتى يف بيتها ،وهلذا وصفها أيوب
السختياين بقوله« :ما رأيت امرأة أعقل منها».
( )1أبو الشعثاء :جابر بن زيد التابعي األزدي اليحمدي ،موالهم البرصي اخلويف  -واخلوف
ناحية من عامن  -ولد سنة (21هـ) كان عامل أهل البرصة يف زمانه ،يعد مع احلسن
البرصي وابن سريين ،وهو من كبار تالمذة ابن عباس .حدث عنه جلة التابعني ،وكان
بحرا يف العلم جمتهدً ا يف العبادة لبي ًبا حمد ًثا ثقة.
ً
قال ابن عباس للرباب :تسألوين وفيكم جابر بن زيد! وقال ابن حبان يف الثقات :كان
فقه ًيا ،دفن هو وأنس بن مالك يف مجعة واحدة ،وكان من أعلم الناس بكتاب اهلل  -عز
وجل  ، -كانت وفاته يف سنة (93هـ) رمحه اهلل تعاىل( .سري أعالم النبالء -481/4
 ،)483و(هتذيب التهذيب38/2 :و.)39
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* مل تقف هند بنت املهلب عند حسن معاملة الزوج ،والبعد عن
سخطه ،ومل تقف كذلك عند أبواب القصور جتيل الطرف يف زخارفها؛
بل أخذت بنصيب موفور من العلم والرواية عن أكابر علامء التابعني،
وعمن لقوا صحابة رسول اهلل ﷺ فأخذوا عنهم ،ونرشوا علمهم يف
مشارق األرض ومغارهبا.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

من �أقوالها و�آرائها يف الن�ساء:
* لعل املرأة أعلم بخبيئة بنات جنسها من الرجل ،هلذا كانت
هلند أقوال رائعة تدل عىل معرفتها خبايا وزوايا النساء وما هن عليه من
خفايا ،ويبدو أنه يف أقواهلا  -رمحها اهلل  -نصائح للرجال والنساء م ًعا،
فهند كانت من عقالء النساء ،وال تصدر قوالً إال عن روية وحكمة.
* ومن أروع أقواهلا وأمجلها عن املرأة قوهلا« :شيئان ال تؤمن املرأة
عليهام :الرجال والطيب».

* وهذه القاعدة املبنية عىل احلكمة ،ال خترج عن حمور الدين،
فالدين حرم االختالط ،كام حرم الطيب عىل املرأة إن أرادت اخلروج
من بيتها ،وهذا القول يشري إىل فقه هند ،وإىل مدى ما بلغته يف فهم نفسية
املرأة والرجل م ًعا.

* وترى هند  -رمحها اهلل تعاىل  -أن دواء النساء  -عىل اختالف
أنواعهن  -السرت ،ويف هذا تقول :ما رأيت لصالح النساء ورشارهن
خريا هلن من إحلاقهن  -سرتهن  -بإسكاهنن.
ً
* وتسدي هبذه النصيحة لبنات جنسها فتقول« :رأيت صالح
احلرة إلفها ،وفسادها بحدهتا ،وإنام جيمع ذلك ويفرقه التوفيق».

* واجلامل احلقيقي للمرأة  -عندها  -ليس ما كثر عليها من احليل
واجلوهر والديباج ،أو حتى احلسن فحسب ،ولكن ملفهوم اجلامل معنى آخر
 أعمق  -عند هند بنت املهلب؛ حيث ُذكرت عندها امرأة بجامل فقالت:ما حتلني النساء بحلية أحسن عليهن من لب ظاهر ،حتته أدب كامل.
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* ومن فرائد أقواهلا يف حثها عىل الشكر ألنعم اهلل عز وجل،
وتوجيه الناس إىل حفظ النعمة ،فقلام عادت نعمة بعد زواهلا« :إذا رأيتم
النعم مستدرة ،فبادروها بتعجيل الشكر قبل حلول الزوال» (.)1

* أال ترى معي أن هذا القول من كامل معرفة هند بكتاب اهلل  -عز
وجل  ، -وحسن تدبر آياته ومعانيه ،فاهلل  -عز وجل  -يقول يف حمكم
التنزيل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ
[إبراهيم.]٧ :

* أما الطاعة واملعصية فلهام تعريفان عند هند ،وهذا التعريف
ينبع من حكمتها ،ويصدر عن عقلها ،ويرتبط باآلداب العامة ،ويلخص
الناس بأوجز لفظ يف سطرين اثنني ،تقول هند  -رمحها اهلل « : -الطاعة
مقرونة باملحبة ،فاملطيع حمبوب ،وإن نأت داره ،وقلة آثاره؛ واملعصية
مقرونة بالبغض ،فالعايص ممقوت ،وإن مستك رمحه ،ونالك معروفه».
* وهذه احلكمة ال تصدر عن امرأة كهند إال بعد معرفة احلقوق
والواجبات يف ضوء الرشيعة الغراء.

( )1هبجة املجالس للقرطبي (.)316/1
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* نعم فالعقل واألدب مها مجال املرأة ،وفيهام تسعد زوجها ومن
حوهلا ،وهبام تغذي أوالدها ،وتعامل الناس عىل اختالف مشارهبم.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

الرباب بنت امرئ القيس
* يف املسجد النبوي الرشيف باملدينة املنورة ،مجع املجلس أمري
املؤمنني عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-وعيل بن أيب طالب ،وولديه
احلسن واحلسني  -ريض اهلل عنهم  -وثلة من الصحابة الكرام ،ونجباء
اإلسالم وبعض أبناء املسلمني ،وكان احلديث يدور حول انتصارات
جيوش املسلمني يف الشام.

* يف تلك اآلونة ،دخل رجل غريب عن املدينة ،تبدو عليه سامت
الرشف ومظاهر السيادة ،فتخطى رقاب الناس حتى قام بني يدي عمر
ريض اهلل عنه ،-فحياه بتحية اخلالفة ،فقال له عمر -ريض اهلل عنه:-ممن أنت؟
قال الرجل يف أدب وهتيب :أنا امرؤ نرصاين أدعى امرؤ القيس بن
عدي الكلبي.

حينئذ عرفه عمر -ريض اهلل عنه ،-وعرف جلساءه بأنه سيد بني
كلب ،ثم توجه بالسؤال إىل امرئ القيس وقال له :ما تريد؟
قال :أريد اإلسالم يا أمري املؤمنني.

فعرضه عليه عمر ،وفتح اهلل عىل بصريته فأسلم وقبل ،وأكرمه
اهلل  -عز وجل  -باإلسالم ،وأكرم سيدنا عمر بأن دخل امرؤ القيس
الكلبي اإلسالم عىل يديه ،فإن ذلك خري عند عمر من محر النعم( ،)1أو
(« )1محر النعم» :النعم :املال السائم ،وأكثر ما يقع هذا االسم عىل اإلبل .ومحر النعم :أنفس
أموال العرب.
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خريا يف امرئ القيس ،وتفرس بمالحمه،
* ثم إن سيدنا عمر توسم ً
فألفاه من الرجال الذين يعتمد عليهم ،عندئذ دعا له برمح ،وعقد له
لواء عىل من أسلم بالشام من قبائل قضاعة ،فانرصف الرجل واللواء
يرفرف فوق رأسه ،وخرج من باب املسجد وغرة اإلسالم بني عينيه.
* وأخذ العجب عوف بن خارجة املري  -وكان يومئذ باملجلس
 فقال :واهلل؛ ما رأيت رج ًال مل ُي َص ِّل هلل  -عز وجل  -ركعة قط ُأ ِّم َر عىل
مجاعة من املسلمني قبله(.!)1

أمريا من أمراء عمر ،وليس له سابقة يف اإلسالم،
* كان الرجل ً
ولكنها عبقرية عمر وفراسته التي ال ختيب؛ وهذا ما دعا سيدنا عل ًيا
ريض اهلل عنه -ألن ينهض ومعه احلسن واحلسني  -ريض اهلل عنهم ، -ثم أدرك الرجل ،فاستوقفه وحياه ،وأمسك بثيابه وقال له :يا عم ،أنا
عيل بن أيب طالب ،ابن عمر رسول ﷺ وصهره؛ وهذان  -وأشار إىل
احلسن واحلسني  -ابناي من ابنته فاطمة الزهراء.
وجم الرجل قلي ً
ال هلذه املفاجأة ،ثم رسعان من رست عالئم
الرسور يف وجهه ،وأقبل عىل سيدنا عيل وولديه  -ريض اهلل عنهم ، -
ورحب هبم وابتسم يف وجوههم.
عيل :قد رغبنا يف صهرك فأنكحنا.
فقال له ٌّ

ورست حلظات استجمع امرؤ القيس خالهلا كل الفضائل هلؤالء

( )1انظر األغاين ( )158/14بترصف يسري.
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مما طلعت عليه الشمس.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

األعالم الذين يقفون أمامه ،والذين يمثلون آل بيت النبي ﷺ ،وعرضت
أمام خميلته بناته الثالث وهن :املحياة ،وسلمى ،والرباب ،وبفراسته
استطاع أن يتبني ملن تصلح كل واحدة منهن ،ومل يطل استغراقه يف
عيل املحياة
التفكري ،فقال :مرح ًبا بابن عم رسول اهلل؛ قد أنكحتك يا ّ
التفت إىل السبطني الرشيفني احلسن واحلسني
بنت امرئ القيس .ثم
َ
وقال :قد أنكحتك يا حسن سلمى بنت امرئ القيس؛ وأنكحتك يا
حسني الرباب بن امرئ القيس.

من خيار الن�ساء:
* أمجع كل من عرف الرباب بنت امرئ القيس أهنا من خيار
النسوة ،ومن فضليات التابعيات الاليت تركن جمدً ا مؤث ً
ال من الفضائل
والوفاء واإلخالص؛ فقد كانت الرباب فتاة تبدو عليها مالمح الذكاء
والفطنة ،وتسيل عىل لساهنا نفحات من الشعر ورقائق من األدب ،وقد
حباها اهلل  -عز وجل  -مسحة من الوضاءة واجلامل ،ومجعت من كل
فضل من الفضائل بطرف ،مما جعلها أثرية لدى زوجها احلسني بن عيل
 ريض اهلل عنهام . -ثامرا صاحلة ،،فولدت له عبد اهلل
* وأثمر زواج احلسني والرباب ً
بن احلسني  -وبه يكنى  -ثم ولدت له آمنة التي لقبتها باسم سكينة ،وقد
اشتهرت هبذا االسم يف عامل النساء.
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* صفية بنت أيب عبيد بن مسعود الثقفية( ،)1زوج عبد اهلل بن
عمر بن اخلطاب ،اإلمام القدوة شيخ اإلسالم ،أيب عبد الرمحن القريش
العدوي.

* وصفية بنت أيب عبيد إحدى النساء التابعيات الصاحلات
العابدات؛ ممن مجعن الفضل من مجيع أطرافه ،وكانت من خرية
الزوجات الاليت يعن أزواجهن عىل امليض يف طاعة اهلل  -عز وجل ، -
وقد اقتبست من أخالق زوجها وهديه ما جعلها من علية نساء عرص
التابعني.
* يف كتابه النفيس «الثقات» ذكرها ابن حبان ،وعدها من راويات
احلديث الثقات؛ الاليت يؤخذ عنهن احلديث الرشيف.
* وقال عنها العجيل :صفية بنت أيب عبيد مدنية تابعية ثقة.

وصفية  -رمحها اهلل  -رأت سيدنا عمر بن اخلطاب ،وروت عنه،
وهلا معه أخبار ،كام رأت ثال ًثا من أمهات املؤمنني وروت عنهن ،وهن:
عائشة بنت الصديق ،وحفصة بنت عمر ،وأم سلمة  -ريض اهلل عنهن
( )1الطبقات ( ،)472/8وسري أعالم النبالء ( ،)238/3وهتذيب التهذيب (.)430/12
أما أبو صفية فهو :أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي ،أسلم يف عهد رسول اهلل ﷺ،
واستعمله عمر -ريض اهلل عنه -سنة (13هـ) ،وسريه عىل جيش كثيف إىل العراق؛
وإليه ينسب جرس أيب عبيد ،وكانت الوقعة عند اجلرس ،وقتل يومئذ أبو عبيد شهيدً ا مع
ثامن مائة من املسلمني ،واجلرس بني القادسية واحلرية ،وأخبار شجاعته مشهورة - ،رمحه
اهلل .-
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صفية بنت أبي عبيد

سير النابغين من الصحابة والتابعين

 . -كام روت عن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق.

* ولصفية بنت أيب عبيد  -رمحها اهلل  -أخبار وضيئة مع زوجها
ابن عمر ،وأخبارها تدل عىل مكانتها وفضلها ،من ذلك ما أورده اإلمام
()1
الذهبي  -رمحه اهلل  -قال :أعطى عبد اهلل بن جعفر ابن عمر بنافع
عرشة آالف ،فدخل عىل صفية امرأته فحدثها ،قالت :فام تنتظر؟ قال:
فهال ما هو خري من ذلك ،هو حر لوجه اهلل(.)2
* وكان ابن عمر  -ريض اهلل عنهام  -ينوي قول اهلل  -عز وجل
 يف الذكر احلكيم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [آل عمران:.]٩٢
كان ابن عمر حيب مواله ناف ًعا وال يقدم عليه أحدً ا قط.

* وكانت صفية تقدم لزوجها كل خري ،وتقوم عىل خدمته أحسن
قيام وأفضله ،ذكر نافع  -رمحه اهلل  -حسن رعايتها لزوجها فقال :مرض
ابن عمر  -ريض اهلل عنهام  ، -فاشتهى عن ًبا أول ما جاء ،فأرسلت امرأته
 صفية  -بدرهم ،فاشرتت به عنقو ًدا ،فاتبع الرسول سائل ،فلام دخلقام السائل عىل الباب ،فقال ابن عمر :أعطوه إياه.

ثم بعثت بدرهم آخر ،فاتبعه السائل ،فلام دخل وقف السائل
ثانية ،فقال ابن عمر :أعطوه إياه ،فأعطوه.
( )1نافع :أبو عبد اهلل املدين ،موىل عبد اهلل بن عمر  -ريض اهلل عنهام  ، -ثقة ثبت فقيه مشهور،
مات سنة (117هـ) رمحه اهلل( .تقريب التهذيب.)296/2 :
( )2سري أعالم النبالء ( 217/3و)218
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( )1سري أعالم النبالء ( )220/3بترصف يسري جدً ا.
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وتكررت احلادثة ثالث أو أربع مرات ،فأرسلت صفية إىل السائل
خريا؛ ثم أرسلت بدرهم آخر
تقول :واهلل لئن عدت ،ال تصيب مني ً
فاشرتت به ،و من ثم أكله ابن عمر  -ريض اهلل عنهام .)1( -

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عمرة بنت عبد الرحمن
* كان اخلليفة الورع التقي عمر بن عبد العزيز( - )1رمحه اهلل ،-
خيشى من ضياع العلم وذهاب أهله ،فأمر بالرشوع يف تدوين احلديث
مستنريا
الرشيف مستندً ا إىل آراء العلامء وكبار التابعني يف عرصه،
ً
بأقواهلم واجتهادهم يف هذا الشأن.
كتب عمر بن عبد العزيز (رمحه اهلل) بالربيد( )2إىل أيب بكر بن حممد
بن عمرو بن حزم باملدينة :أن انظر ما كان من حديث رسول اهلل ﷺ ،أو
سنة ماضية ،أو حديث عمرة فاكتبه ،فإين خفت دروس العلم وذهاب
أهله.

* فمن عمرة هذه التي خصها عمر بن عبد العزيز بحفظ احلديث
الرشيف؟ إن عمرة املذكورة يف قول عمر بن عبد العزيز هي :عمرة بنت
عبد الرمحن بن سعد بن زرارة بن عُدُ س األنصارية النجارية ،املدنية،
الفقيهة( ،)3وجدها سعد من قدماء الصحابة وهو أخو النقيب الكبري
أسعد بن زرارة -ريض اهلل عنه.-
( )1تويف سنة (101هـ) رمحه اهلل.

(« )2الربيد» :كلمة عربية األصل ،مشتقة من الربدة أي «العباءة» ألن الرسل الذين كانوا
حيملون الرسائل من بلد إىل آخر كان عليهم أن يلبسوا بردة محراء للداللة عليهم،
والربيد :هو الرسول الذي حيمل الرسائل.
( )3سري أعالم النبالء ( ،)507/4وهتذيب التهذيب ( ،)438/12واألعالم (.)72/5
و»العمرة» :الشذرة من اخلرز يفصل هبا النظم ،وهبا سميت املرأة عمرة( .القاموس
املحيط).
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* ومل يكن طلب عمر بن عبد العزيز من عامله باملدينة تدوين
حديث عمرة عب ًثا ،بل إنام كان ذلك الختصاص عمرة بمعرفة حديث
عائشة  -ريض اهلل عنها  ،-واختصاص عائشة بمعرفة أحوال سيدنا
وحبيبنا رسول اهلل ﷺ.
ويؤيد هذا ما ورد بأن القاسم بن حممد قال لإلمام الزهري:

أراك حترص عىل العلم ،أفال أدلك عىل وعائه؟.

قال :بىل.

قال :عليك بعمرة بنت عبد الرمحن ،فإهنا كانت يف حجر عائشة -
ريض اهلل عنها . -
بحرا ال ينزف(.)1
قال الزهري :فأتيتها فوجدهتا ً

* ويعود الفضل يف هذه الرتبية الفريدة أل ِّمنا عائشة  -ريض اهلل
تعاىل عنها  -التي أثرت الدنيا بسادات العلامء ،وعلامء السادات من
الصحابة والتابعني رجاالً ونسا ًء.

* ومل تتوقف عمرة يف روايتها عىل أستاذهتا عائشة  -ريض اهلل عنها -
أيضا عن أم سلمة أم املؤمنني ،وعن أختها ألمها:
فحسب ،بل حدثت ً

( )1تذكرة احلفاظ ( ،)112/1وسري أعالم النبالء (.)508/4
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* يف حجر أم املؤمنني عائشة  -ريض اهلل عنها  ، -نشأت عمرة
بنت عبد الرمحن ،وقد حباها اهلل حافظة قوية جعلتها التلميذة النجيبة
التي حفظت أحاديث أم املؤمنني عائشة وروت عنها ،فكانت بذلك
سيدة نساء التابعني حيث كانت املحدثة العاملة الفقيهة الثقة احلجة.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

أم هشام بنت حارثة بن النعامن األنصارية ،وعن حبيبة بنت سهل ،وأم
حبيبة محنة بنت جحش ،وكلهن صحابيات فاضالت  -ريض اهلل عنهن
وأرضاهن . -
كام حدثت عن الصحايب رافع بن خديج األنصاري -ريض اهلل
عنه.-
* وحدث عن عمرة عدد من أكابر التابعني وعلامئهم.
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* ورثت هذه املرأة عن أرسهتا حب العلم ،والدأب يف القراءة ،فقد
نشأت يف بيت تقى وعلم ،وورع وزهد ،وخترجت يف مدرسة الصحابة،
تلك املدرسة التي أثرت الدنيا بأعالم حلقوا يف سامء املكرمات ،وزينوا
جيد الدهر بعلومهم ،وأسسوا احلضارة العلمية بأعامهلم التي ما تزال
حية ختفق بيننا حتى اآلن.

* وقد شهد هلذه التابعية بالفضل ،أهل الفضل وأولو املعرفة،
عطرا حقيق ًيا ،رفعها مكانًا عل ًيا بني نسوة عرصها ،أبان
وأثنوا عليها ثنا ًء ً
فضلها ،وكشف عن مكانتها الكبرية يف العلم ،فهذا إياس بن معاوية
التابعي( )1املشهور يقول عنها :ما أدركت أحدً ا أفضله عليها  -يعني من
التابعني  -وحسبك بشهادة إياس هلا ،لتجعلها بذلك سيدة التابعيات يف
زماهنا دون منازع.
* ومل يكن يف عرصها من يستطيع أن جيارهيا يف الفقه أو العلم،
حتى أضحت علماً يشار إليها بالبنان ،إهنا حفصة بنت سريين الفقيهة
األنصارية البرصية ،أم اهلذيل( ،)2أخت التابعي الشهري حممد بن سريين

( )1إياس بن معاوية بن قرة املزين ،أبو وائلة ،البرصي ،القايض املشهور ،وأحد أعاجيب
الدهر يف الفطنة والذكاء ،ولد سنة (46هـ) ومما قاله عنه اجلاحظ :كان إياس صادق
احلدس ،عجيب الفراسة ،ملهماً ،
وجيها عند اخللفاء ،تويف سنة (122هـ) ،وله أخبار
ً
مشهورة ،وكان مرضب املثل يف الذكاء  -رمحه اهلل تعاىل ( . -تقريب التهذيب،)87/1 :
و(األعالم.)330/2 :

( )2الطبقات ( ،)484/8وسري أعالم النبالء ( ،)507/4وهتذيب التهذيب (.)509/12
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حفصة بنت سيرين
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 -رمحه اهلل تعاىل . -

* وكان حممد بن سريين  -رمحه اهلل  -إذا أشكل عليه يشء من
القرآن قال :اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقرأ.

* هذه شهادة زاكية تشهد حلفصة بعلو الكعب يف معرفة علوم
أيضا بجودة فهم وحفظ كتاب اهلل  -عز وجل ، -
القرآن ،وتشهد هلا ً
وليس غري ًبا أن يذهب الناس لسؤال حفصة عام يصادفهم من مسائل،
فقد قرأت القرآن وهي ابنة اثنتي عرشة سنة ،وعاشت يف رحابه آناء
الليل وأطراف النهار ،وتفيأت بظالله يف الغدو واآلصال.
* وكانت  -رمحها اهلل  -موصولة القلب باهلل  -عز وجل  -دائماً ،
وكان وردها القرآن ،إذ مل يكن يتبني اخليط األسود من اخليط األبيض
من الفجر يف كل ليلة ،إال وقد قرأت نصف القرآن الكريم ،ومل ترتك هذا
الورد املبارك إىل آخر حياهتا.

* أما فهمها آليات الذكر احلكيم ،فكان شي ًئا رائ ًعا يدل عىل
مدى سعة علمها وفقهها ،وقد أورد ابن اجلوزي يف «صفة الصفوة» أن
عاصم األحوال( )1قال :كنا ندخل عىل حفصة بنت سريين ،وقد جعلت
اجللباب هكذا ،وتنقبت به ،فنقول هلا :رمحك اهلل ،قال اهلل :ﭽ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ

ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [النور]٦٠ :

( )1هو عاصم بن سليامن األحوال البرصي ،أبو عبد الرمحن :من حفاظ احلديث ،ثقة،
توىل بعض األعامل ،فكان بالكوفة عىل احلسبة ،وكان قاض ًيا باملدائن .واشتهر بالزهد
والعبادة.
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* لئن بلغت حفصة الذروة يف مقام العبادة والزهد والنسك
والصالح ،فلقد رضبت أروع األمثلة يف االستعداد الدائم للقاء اهلل
 عز وجل  ، -فقد ذكر الذين عرفوا أمورها وأحواهلا أنه كان هلا كفنقد أعدته للموت ،فإذا حجت وأحرمت لبسته لتذكر نفسها أهنا تود
لقاء اهلل  -عز وجل  -يف بيته املحرم ،كام كانت تود أن تذكر من حوهلا
أن املوت أقرب لإلنسان من حبل الوريد ،فليغتنم املرء هذه الساعات
املباركات يف بيت اهلل احلرام.

* وإذا فرغت حفصة من حجها أو عمرهتا ورجعت؛ وضعت
ذلك الكفن بالقرب منها ،فإذا كانت العرش األواخر من رمضان ،قامت
من الليل فلبست ذلك الكفن ،ووقفت بني يدي اهلل  -عز وجل  -تترضع
إليه بني اخلشية والرجاء ،وتدعوه خو ًفا وطم ًعا أن يتقبل منها أعامهلا.
* ويف سنة ( )2()101اختار اهلل  -عز وجل  -إىل جواره الكريم

(« )1اجللباب» :قيل هو امللحفة؛ قالت املرأة من هذيل ترثي قتيالً:
متيش النسور إليه وهي الهية
		 ميش العذارى عليهن اجلاليب
ورد يف القرآن الكريم قوله :ﭽ ﮤﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ [األحزاب ،]٥٩ :وذكر ابن
عبد الربيف «االستيعاب» أن فاطمة بنت الوليد كانت تلبس اجللباب من اخلز ثم تأتزر،
فقيل هلا :أما يغنيك  -أي اجللباب  -عن اإلزار؟ فقالت :سمعت رسول اهلل ﷺ يأمر
باإلزار.
( )2هتذيب التهذيب ( ،)410/12وقال الذهبي :توفيت بعد املائة رمحها اهلل.
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 وهو اجللباب  -قال عاصم :فكانت تقول لنا :أي يشء بعد ذلك؟فنقول :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ثم تقول :إثبات اجللباب(.)1

سير النابغين من الصحابة والتابعين

سيدة النساء التابعيات حفصة بنت سريين ،وحرض جنازهتا مجع كريم
من سادة تابعي البرصة ،ويف مقدمتهم احلسن البرصي وأخوها حممد بن
سريين(.)1
* رحم اهلل حفصة وآل سريين ،وجعلهم يف عليني.

للبسوي (.)58/1
( )1املعرفة والتاريخ
ّ
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* تابعية جليلة القدر ،خترجت من مدارس النساء الصحابيات،
ولكنها كانت أستاذة لزوجها الذي وصفه اإلمام الذهبي :بأنه اإلمام
الثقة ،شيخ اإلسالم.
ونعته حممد بن سعد بقوله :كان ثقة ثبتًا حجة كثري احلديث.

واتفق علامء احلديث عىل توثيقه وجاللته وإمامته يف احلديث ،وله
نحو من أربعامئة حديث ،حفظ معظمها عن زوجه التي كانت من علية
النساء يف عرص التابعني.
* إنه هشام بن عروة بن الزبري بن العوام ،أبو املنذر القريش،
األسدي ،الزبريي ،املدين ،املولود سنة إحدى وستني من اهلجرة ،وهو
أحد أكابر التابعني.
* أما زوجه وأستاذه يف احلديث فهي ابنة عمه فاطمة بنت املنذر
بن الزبري بن العوام األسدية القرشية()1؛ إحدى راويات احلديث الثقات
من النساء ،وهي ممن روي عنها احلديث ،وخاصة زوجها هشام الذي
محل عنها أكثر روايتها.

وكان زوجها هشام بن عروة  -رمحه اهلل  -يعرتف بفضلها عليه
يف الرواية ،وكانت تكربه يف العمر ،فقد كان هشام يقول :كانت فاطمة
بنت املنذر أكرب مني بثالث عرشة سنة ،وإذا علمنا أن مولد هشام كان يف
سنة (61هـ) فيكون مولود زوجه فاطمة يف سنة (48هـ).
( )1مجهرة أنساب العرب ( ،)123/1وهتذيب التهذيب (.)444/12
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فاطمة بنت املنذر

سير النابغين من الصحابة والتابعين

* وقد ولدت فاطمة هلشام ولدين ومها :عروة وحممد ،فكانا من
خيار الناس يف عرصمها.

أيضا ،ما أخرجه حممد بن سعد
ومن مرويات هشام عن زوجه ً
 رمحه اهلل  -عن هشام عن فاطمة عن أسامء أهنا كانت تقول لبناهتاوأهلها :أنفقوا ،أو أنفقن ،وتصدقن ،وال تنتظرن الفضل ،فإنكن إن
انتظرتن الفضل مل تفضلن شي ًئا ،وإن تصدقتن مل جتدن فقده(.)1

* وبعد ،فقد كان التعليم يف املجتمع اإلسالمي وظيفة مرتبطة
باإلسالم ارتبا ًطا وثي ًقا ،باعتباره رسالة للناس ،وطري ًقا للحياة ،فكان
وخصوصا الرواية -
البد  -واحلال هذه  -من أن يكون التعليم -
ً
موضع اهتامم هؤالء األعالم من الرجال والنساء ،الذين اختارهم اهلل
 عز وجل  -حلمل العلم ،وكانت منهم فاطمة بنت املنذر التي عشنامعها تلك الصفحات الناصعة اجلميلة.
* وما أمجل أن نقرأ قول اهلل  -عز وجل  -ونحن نودع سرية هذه
التابعية املعطاءة.

ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿﭼ

[الزمر.]٩ :

( )1الطبقات الكربى (.)252/8
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* تصدت املرأة يف عرص التابعني لفنون العلم ،وأمعنت يف ذلك
إمعانًا سابقت فيه الرجل ،فكان هلا األثر املحمود يف جماالت نافعة؛ منها
الرواية.

* والتابعية التي نحن بصدد دراسة سريهتا ،إحدى هؤالء النسوة
ممن كتب هلن اخللود يف دنيا املعرفة ،وذلك ملا كانت عليه من علم وزهد
وفقه ،ناهيك بأهنا ولدت رجلني كانا من أعظم رجال الدنيا علماً وفض ً
ال
وزهدً ا وأد ًبا.

البرصي
* فأوهلام وأشهرمها :احلسن بن أيب احلسن يسار التابعي
ّ
األنصاري  -شيخ أهل البرصة ،وسيد أهل زمانه يف العلم والعمل ، -
قال عنه حممد بن سعد  -رمحه اهلل « : -كان احلسن  -رمحه اهلل  -جام ًعا،
فقيها ،مأمونًا ،عابدً ا ،ناسكًا ،كبري العلم،
فصيحا ،مجيالً،
ً
عا ًملا ،رفي ًعاً ،
وسيماً » (.)1
وقال عنه الذهبي  -رمحه اهلل « : -كان رج ً
ال تام الشكل ،مليح
الصورة ،هب ًيا ،وكان من الشجعان املوصوفني» (.)2
* وثانيهام :سعيد بن أيب احلسن يسار البرصي ،من ثقات التابعني،
حدث عن أمه ،وخترج يف مدرستها ،وثقه النسائي وغريه.
وكان من خرية الزهاد العباد ،وكان يسمى راه ًبا لدينه ،وحديثه يف

( )1الطبقات (.)157/7

( )2سري أعالم النبالء (.)572/4
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خيرة أم الحسن البصري
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الدواوين كلها  -رمحه اهلل تعاىل .-

* أما والدة هذين العاملني اخلريين ،فهي خرية أم احلسن البرصي،
وتعرف بأهنا موالة أم سلمة( )1أم املؤمنني - ،ريض اهلل عنها  -وعن
أمهات املؤمنني.

* كانت خرية  -رمحها اهلل  -من فضليات نساء عرص التابعني،
ومن ثقاهتن ،وممن تلقني العلم عن أمهات املؤمنني ،وممن رأينهن،
كثريا من األحكام النافعة.
وأخذن عنهن ً

خرية وبداية خرية:
* كانت خرية أم احلسن البرصي موالة ألم سلمة أم املؤمنني

املخزومية  -ريض اهلل عنها  . -أما زوجها يسار فكان من سبي
«ميسان»( ،)2سكن املدينة املنورة و ُأعتق ،ثم ما لبث بعد ذلك أن تزوج

من امرأة فاضلة هي خرية موالة أم سلمة  -ريض اهلل عنها  ، -وذلك يف
خالفة سيدنا عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه.-

* وكانت خرية من خرية الزوجات مع أزواجهن إذ كانت ترعى

شؤونه ،وتقوم عىل أموره دون أن ختل يف خدمتها ألم سلمة  -ريض اهلل

عنها . -

( )1الطبقات ( ،)476/8ووفيات األعيان ( ،)69/2وأمايل املرتىض ( ،)152/1وهتذيب
التهذيب (.)416/12
( )2قال ياقوت احلموي« :ميسان» :كورة واسعة كثرية الغرس والنخل (معجم البلدان:
.)242/5
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* ويف مدرسة أم املؤمنني أم سلمة خترجت خرية وروت عنها ،كام
أهنا روت عن عائشة أم املؤمنني  -ريض اهلل عنها .-
* وروى عن خرية عدد من جلة التابعني رجاالً ونساء.

كثريا ،ملالزمتها أم املؤمنني أم
* وأتيت خرية  -رمحها اهلل ً -
خريا ً
سلمة  -ريض اهلل عنها  ، -وقد كانت هذه التابعية جيدة الفهم ،كثرية
احلفظ والضبط ،فقد ذكرها ابن حبان  -رمحه اهلل  -يف الثقات.

* وكانت خرية  -رمحها اهلل  -جتلس إىل النساء وتعظهن،
وترشدهن إىل األحكام التي تلقتها عن أم املؤمنني عائشة ،وأم سلمة
 -ريض اهلل عنهام . -
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وقد م َّن اهلل  -عز وجل  -عىل هذين الزوجني املخلصني بخرية
الذرية الصاحلة التي حفظت حياهتام فيام بعد عن طريق العلم الذي يزين
اإلنسان وحييي ذكره ،فقد ولدت ابنها احلسن لسنتني بقيتا من خالفة
سيدنا عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-أي يف سنة (21هـ).

سير النابغين من الصحابة والتابعين

سودة بنت عمارة
* مجعت سودة بنت عامرة بن األسك اهلمدانية( )1مجال الشعر
وبيانه ،إىل جانب الفصاحة واخلطابة والبالغة ،واشتهرت  -يف عرص
التابعني  -بثبات اجلنان ،والشجاعة يف ميدان القتال ،ومنازلة الفرسان.

* وكانت يف خطاهبا تنبئ عن حضور البدهية ،وقوة العارضة؛ أما
ِشعرها فكان يفور فوران املرجل ،وحيفل بكل عاطفة وقادة حتمل كل
احلب لبني هاشم؛ أولئك الذين هم مهبط الوحي ،وشعبة اهلدى ،وأئمة
البيان ،وهم الذين وصفهم مسلم بن بالل العبدي بقوله :أولئك قوم
بنور اخلالفة يرشقون ،وبلسان النبوة ينطقون(.)2

* ترسم أخبار هذه التابعية صورة صادقة عن دور املرأة يف عرص
التابعني ،كام تعطي مالمح واضحة للحياة االجتامعية والسياسية يف
ذلك العرص.
* ويف أخبار سودة نجد جرأهتا يف الدفاع عن حقها ،ومشاركتها يف
التعبري عن رأهيا وترصيف شؤوهنا ،كام نجد علو مهتها ومضاء عزيمتها،
مقر
إذ أهنا جتشمت عناء السفر ،وأتت من بالدها البعيدة  -اليمن  -إىل ِّ
بدمشق يف شأن من شؤوهنا
اخلالفة ،فقدمت عىل معاوية ودخلت عليه
َ
اخلاصة وشؤون قومها مجيعهم؛ فقد قابلت معاوية -ريض اهلل عنه-
متظلمة من واليه عىل اليمن ،وأسمعته من بليغ قوهلا ونصاعة الشعر ما
جعله يرفع عنها اجلور الذي حلقها.
( )1أعالم النساء ( ،)270/2وشاعرات العرب (ص )173وفيهام ابنة األشرت بدالً من
األسك.
( )2زهر اآلداب للحرصي القريواين (.)63/1
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بني اخلالفة واخللفاء:
* نشأت؛ ونشأ معها نصيبها من عزة اجلانب ،وحرمة الرأي،
ورشف النفس ،ومضاء القلب ،وسناء املنزلة ،حتى كادت تكون متفردة
املنزلة بني نساء اخللفاء عىل مر العصور.

* حدثوا فقالوا :إهنا كانت تضع مخارها بني يدي اثني عرش
خليفة ،كلهم هلا حمرم.
وزوجها :عبد امللك بن مروان.

وإليها تنسب أرض عاتكة  -بدمشق  -خارج باب اجلابية ،وكان
هلا هبا قرص ،ويف قرصها هذا مات زوجها عبد امللك بن مروان(.)1

صغريا،
* ولدت عاتكة لعبد امللك ،يزيد ومروان ،ومعاوية تويف
ً
وابنة اسمها أم كلثوم(.)2

من حمدثات ال�شام:
* مل تكن عاتكة بنت يزيد بمعزل عن العلم والرواية ،حيث إن
عرصها عرص التابعني ،ذلك العرص الذي نشطت فيه علوم احلديث،
وسائر العلوم األخرى؛ فهي ممن تلقى العلم من أفواه العلامء ممن أخذوا
روايتهم عن الصحابة وعن أكابر التابعني ،وكان هلا كبري األثر يف الرواية،
( )1تاريخ دمشق (ص ،)203ومجهرة أنساب العرب ( ،)91/1وتاريخ الطربي (.)668/3
( )2البداية والنهاية البن كثري (.)73/9
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عاتكة بنت يزيد
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وإذا أردت أن تعرف مكانتها يف عامل النساء ،فاسمع إىل أيب زرعة حيث
ذكرها يف املحدثات الاليت تصدين وتصدرن للحديث فقال :وفيمن
حدث بالشام من النساء :عاتكة بنت يزيد بن معاوية.
وعدها ابن سميع يف طبقاته من الطبقة الثالثة.

ما عند اهلل خري و�أبقى:
* عىل الرغم من حب عاتكة بنت يزيد للفخر باحلسب والنسب
واملال ،إال أن ذلك مل يقطع صلتها باهلل  -عز وجل  ، -بل كانت تعرف
وتدرك أن كل يشء سيزول ،وأن ما عند اهلل سبحانه ٍ
باق.
* ومن األخبار التي ترفع مكانة عاتكة يف هذا املجال ما ذكرت
املصادر أهنا استأذنت زوجها عبد امللك يف أداء فريضة احلج ،فأذن هلا
وقال :يا عاتكة! ارفعي حوائجك  -قدّ مي  -واستظهري ،فإن عائشة
بنت طلحة حتج ،وإن أقمت كان أحب إ َّيل.

فأبت عاتكة ورفعت حوائجها ،وجهزها بام يريض رغبتها
ْ
وانطلقت ،فلام كانت بني مكة واملدينة ،أقبل ركب يف مجاعة فضعضعها
وفرق مجاعتها ،فقالوا :هذه عائشة بنت طلحة ،فإذا ذلك املوكب مع
جارية من جوارهيا؛ ثم جاء ركب مثله ،فسألت فقالوا :هذه ماشطتها.
ثم جاء موكب أعظم من ذلك يف ثالثامئة راحلة ،فقالت عاتكة :ما عند
اهلل خري وأبقى(.)1

( )1انظر تاريخ دمشق (ص  205و.)206
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ُعرفت أم اخلري بنت احلريش بأهنا متكلمة بليغة من بليغات
الكوفة ،وذات رأي معروفة لدى العاصمة األموية بدمشق ،وأهنا ذات
تأثريا
لسان ال يقاومه السنان ،ولعل كلامهتا يف بعض املواقف كانت أشد ً
من سيوف الرجال.

من حكمها ورقائقها:
* إن امرأة مثل أم اخلري بنت اجلريش البارقية ،أوتيت من الفصاحة
والبالغة ما يعجز عنه البلغاء ،جلديرة أن تؤثر عنها الرقائق واحلكم التي
تصقل النفوس ،وهتذب الطباع ،وترقق القلوب ،وتدنيها من منابع الصفاء.
فمن روائع أقواهلا التي ُأثِرت عنها  -يوم صفني  -قوهلا تناجي
اهلل  -عز وجل  ، -فقد ورد أهنا رفعت رأسها إىل السامء وقالت« :اللهم

إنه قد عيل الصرب ،وضعف اليقني ،وانترشت الرغبة ،وبيدك اللهم أزمة
القلوب ،فامجع اللهم الكلمة عىل التقوى ،وألف القلوب عىل اهلدى».

* ومن بديع قوهلا يف بيان أهل احلق ،وبيان أهل الباطل قوهلا

أيضا« :من ضل عن احلق ،وقع يف الباطل ،ومن مل يسكن اجلنة نزل
ً
النار ،إن األكياس استقرصوا عمر الدنيا فرفضوها ،واستطالوا مدة

اآلخرة فسعوا هلا .ولوال أن يبطل احلق ،ويظهر الظاملون ،وتقوى كلمة
الشيطان ملا اختاروا ورود املنايا عىل خفض العيش وطيبه» (.)1

( )1انظر تاريخ دمشق (ص  514و.)515
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أم كلثوم بنت أبي بكر
* جمُ عت هلذه التابعية من الفضائل ما مل جيمع المرأة سواها؛ فيمن
عارصها من نساء التابعني.
* فصهرها :أفضل خلق اهلل عىل اإلطالق ،حممد رسول اهلل ﷺ،
زوج أختها عائشة  -ريض اهلل عنها . -

* وأبوها :ثاين اثنني إذ مها يف الغار ،وجممع كل فضيلة ،الصديق
األول ،واخلليفة األول ،سيدنا أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه -الذي
قال فيه القائل فأجاد:
ال ت��ف��ض��ل ع�ل�ى ال��ع��ت��ي��ق صديقا

ف���ه���و ص���دي���ق أمح�����د امل��خ��ت��ار

وإن ارت��ب��ت يف األح���ادي���ث ف��اق��رأ

«ث����اين اث��ن�ين إذ مه���ا يف ال��غ��ار»

* وجدها ألبيها :أبو قحافة ،صحايب،أبو صحايب  -ريض اهلل
عنهام . -
* وجدهتا ألبيها :أم اخلري سلمى بنت صخر ،صحابية قديمة
اإلسالم  -ريض اهلل عنها . -
* وأختها :عائشة أم املؤمنني ،الصديقة بنت الصديق األكرب،
زوجة النبي ﷺ ،أفقه نساء األمة عىل اإلطالق  -ريض اهلل عنها . -

* وأختها األخرى :أسامء بنت أيب بكر ذات النطاقني  -ريض اهلل
عنها .-
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* وأما زوجها :فهو سلف النبي ﷺ ،وممن سبق إىل اإلسالم،
وأحد العرشة املشهود هلم باجلنة ،وأحد األخيار األجواد سيدنا طلحة
بن عبيد اهلل -ريض اهلل عنه.-

* وأما التابعية صاحبة هذه املكارم ،ومن نستمتع بسريهتا فهي
أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق ،وأمها حبيبة بنت خارجة األنصارية
اخلزرجية ،تزوجها أبو بكر -ريض اهلل عنه -يف اإلسالم.

* وكان ألم كلثوم هذه شأن وهي ما تزال مح ً
ال يف بطن أمها،
حيث إن أبا بكر الصديق أوىص هبا أختها عائشة وصية تدل عىل فراسته
وإكرام اهلل  -عز وجل  -له.
أم كلثوم وتربية عائشة:

* وحافظت أم املؤمنني عائشة  -ريض اهلل عنها  -عىل وصية
أبيها ،وحفظتها يف أختها أم كلثوم  -وكانت هبا مستوصية  -فلام شبت
أم كلثوم عن الطوق ،أخذت عائشة  -ريض اهلل عنها  -ترعاها رعاية
األم الرؤوم ،وحتفظها من كل ما يدعو إىل إزعاجها ،وراحت تعلمها
وتلقنها املعارف ،حتى خترجت يف مدرستها الفقهية واحلديثية وروت
عنها وأضحت من حافظات حديث رسول اهلل ﷺ ،ومن النسوة الثقات
الاليت يؤخذ عنهن احلديث.

* وقد روى عن أم كلثوم بنت أيب بكر مجع من أهل العلم واملعرفة
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* وإخوهتا ألبيها :عبد الرمحن ،وعبد اهلل ،وحممد ،من فرسان
النبوة ،ومن أبطال املسلمني ،ومن الشجعان املذكورين.
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والفضل ،ويف مقدمتهم :سيدنا جابر بن عبد اهلل األنصاري الصحايب
املشهور ،وهو أكرب منها ،وهي من التابعيات اللوايت روى عنهن
الصحابة.

* تزوج أم كلثوم بنت أيب بكر ،سيدنا طلحة بن عبيد اهلل -ريض
اهلل عنه ،-فولدت له زكريا ،ويوسف ،وعائشة بنت طلحة.
* وعاشت أم كلثوم مع زوجها طلحة عيشة املؤمنة العابدة
الراضية ،وكانت خري زوجة ،وخري أم ،وما محد الناس فضيلة للمرأة بنتًا
زوجا أو والدة ،إال وكانت أم كلثوم فيها عىل أمجلها وأسامها،
كانت أو ً
وأحقها بالتمجيد واإلكبار.

* فقد كانت أم كلثوم  -رمحها اهلل  -ورثت عن أبيها الكرم -
ومن كأيب بكر يف الكرم؟  -كام نشأت يف تربية أختها عائشة  -ريض اهلل
عنها  ، -وعائشة مشهورة باجلود والكرم ،مشهود هلا هبذه الفضيلة ،ثم
إن طلحة  -زوج أم كلثوم  -قد سامه النبي ﷺ :طلحة اخلري ،وطلحة
الفياض ،وطلحة اجلود ،وبني هذه اخلصال احلميدة عاشت أم كلثوم
تشجع زوجها عىل امليض يف اإلنفاق يف وجوه اخلري ،وشهد شاهد من
أهل طلحة ألم كلثوم هبذه الفضيلة؛ فقد ذكر موسى بن طلحة بن عبيد
اهلل ،أن أباه طلحة -ريض اهلل عنه -أتاه مال من حرضموت سبعامئة ألف
فبات ليلته يتململ.
فقالت له أم كلثوم :مالك يا أبا حممد؟

قال :تفكرت منذ الليلة فقلت :ما ظن رجل بربه ،يبيت وهذا املال
يف بيته؟!
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فقال هلا  -وقد رس برأهيا وذهب عنه ما كان جيده  : -رمحك اهلل!
ِ
إنك موفقة بنت موفق .قال موسى  -وهي أم كلثوم بنت أيب بكر . -

فلام أصبح ،دعا بجفان ،فقسمها بني املهاجرين واألنصار ،فبعث
إىل عيل  -بن أيب طالب  -منها بجفنة.
فقالت له أم كلثوم :أبا حممد! أما كان لنا يف هذا املال من نصيب؟
قال :فأين ِ
كنت منذ اليوم؟ فشأنك بام بقي.

قالت أم كلثوم :فكانت رصة فيها نحو ألف درهم(.)1

والشك يف أن أم كلثوم قد سارعت هي األخرى باإلنفاق؛ لتحوز
فضيلة الكرم ،فبعثت بالدراهم إىل مستحقيها.

( )1سري أعالم النبالء ( )31/1بترصف يسري.
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فقالت :فأين أنت عن بعض أخالئك ،فإذا أصبحت فاقسمها.
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سكينة بنت الحسين
* ويف رحاب البيت النبوي نشأت آمنة بنت احلسني بن عيل بن
أيب طالب( ،)1وملا كانت يف مراحل طفولتها ،بدت ذات مالمح حلوة،
ونظرات ذكية ،عندئذ لقبتها أمها باسم سكينة ،وغلب عليها هذا اللقب،
وغدت ال تعرف إال به.
* وملا شبت سكينة ،أضحت يف املجتمع القريش من سيدات
النساء ،وحظيت بالشهرة العالية التي مل تلحق هبا امرأة يف عرصها؛ ملا
اشتهرت به من حسن وأدب وعلم ،فمألت الدنيا وشغلت الناس.

وفوق هذا وذاك ،كانت من التابعيات اللوايت حفظن حديث
رسول اهلل ﷺ وروينه.
وكانت سكينة امرأة صاحلة ،ذات خلق قويم كريم ،يزينها أدب
وحياء وعلم ،وحيليها ذكاء وفهم وحسن.
قال عنها اإلمام الذهبي« :كانت شهمة مهيبة» (.)2

فخرا أن والدها
كام أهنا مجعت املجد من مجيع جوانبه ،ويكفيها ً
احلسني سبط النبي ﷺ ورحيانته ،وسيد شباب أهل اجلنة يف اجلنة.
* وخطبها مصعب بن الزبري بن العوام ،الذي وصفه ابن كثري

( )1نسب قريش (ص  ،)59واملعارف (ص  ،)213ووفيات األعيان (.)394/2

( )2إن اختيار الرجل مثل هذه املرأة النبيلة من أمجل إحسان األدب لألوالد الذين تنجبهم،
وهبا يمن عليهم ،ويف هذا يقول ألوالده:
وأول إحساين إليكم خت ي ملاجدة األعراق ٍ
باد عفافها
يرّ
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* وكانت ملصعب أمنية قديمة جدً ا يف سكينة ،إذ متنى أن يكون
وال ًيا عىل العراق ،وأن يتزوج من عائشة بنت طلحة  -فكان ذلك -
وأن يتزوج سكينة بنت احلسني ،فقد آن األوان ،فها هو ٍ
وال ألخيه عىل
()1
البرصة ،ويرشحه  -ملصاهرة آل احلسني  -كرم أصله ،فهو ابن الزبري
فارس النبي ﷺ.

وحواريه وابن عمته ،وأحد العرشة املبرشين باجلنة ،أضف إىل ذلك
اكتامل مروءته وشهامته التي عرف هبا مصعب بني أقرانه ،وشجاعته
التي يتحدث عنها أهل العراق وأهل احلجاز ،ومن العواصم.

* بعد مقتل زوجها مصعب بن الزبري تزوجت عبد اهلل بن عثامن
بن عبد اهلل بن حكيم بن حزام األسدي ،فولدت له حكيماً وعثامن
وربيحة ،وكانت رملة بنت الزبري أم عبد اهلل ابن عثامن وأخت مصعب
سب ًبا لزواجها من ابنها عبد اهلل.
* ثم خلف عليها بعد موت عبد اهلل ،زيد بن عمرو بن عثامن بن
عفان ،فرشطت عليه أن ال يمنعها شي ًئا تريده وال خيالفها يف أمر حتبه ،فوافق
عىل رشوطها .وملا مات مل تتزوج بعده أحدً ا ،وبقيت يف املدينة املنورة.

( )1من الفوائد املهمة هنا؛ ما رواه هشام بن عروة عن أبيه قال :قال الزبري بن العوام -ريض
اهلل عنه :-إن طلحة بن عبيد اهلل يسمي بنيه بأسامء األنبياء ،وإين أسمي بني بأسامء
الشهداء؛ لعلهم يستشهدون:
 عبد اهلل :بعبد اهلل بن جحش - .واملنذر :باملنذر بن العوام - .وعروة :بعروة بنمسعود - .ومحزة :بحمزة بن عبد املطلب - .وجعفر :بجعفر بن أيب طالب - .ومصعب:
بمصعب بن عمري - .وعبيدة :بعبيدة بن احلارث - .وخالد :بخالد بن سعيد.
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وجها ،وأشجعهم قل ًبا ،وأسخاهم ك ًفا».
بقوله« :كان من أحسن الناس ً

سير النابغين من الصحابة والتابعين

نفسا،
* ُعرفت سكينة  -رمحها اهلل  -بأهنا من أطيب النساء ً
روحا.
وأحالهن ً

* وكانت سكينة مع مرحها كريمة ذات اليد ،هتني املال ،فكانت
تعطي وتكرم من يأتيها ،وقد رؤيت مرة يف احلج ترمي اجلامر ،فسقطت
من يدها احلصاة السابعة ،فرمت بخامتها الثمني بدالً من احلصاة!

الأيام الأخرية:
* قضت سكينة  -رمحها اهلل  -أكثر من نصف قرن ،وهي ترتبع
عىل قمة الشهرة ،وامتد هبا العمر حتى أطلت عىل الثامنني ،ويف مدينة
رسول اهلل ﷺ وافاها األجل ،وحيدد ابن خلكان تاريخ وفاهتا بدقة
فيقول« :كانت وفاة سكينة باملدينة يوم اخلميس ،خلمس خلون من شهر
ربيع األول سنة (117هـ)  -ريض اهلل عنها» (. - )1

( )1وفيات األعيان ( 396/2و ،)397والكامل البن األثري (.)195 /5
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الوقفة ال�ساد�سة
درر من ق�ص�ص ال�صحابة والتابعني
ون�ساء)
(رجا ًال
ً
 -ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني -
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 ر�ضوان اهلل عليهن �أجمعني -قصة املؤذن الصغير

()1

أبو حمذورة شاب صغري من أهل مكة حصلت له قصة مجيلة مع
حبيبه رسول اهلل ﷺ يريد أن يقصها علينا بنفسه.
يقول أبو حمذورة :كنت مع أصحايب نلعب قرب مكة ،فإذا رسول
اهلل ﷺ وأصحابه عائدون من غزوة حنني ،فلام اقرتب منا طلب من
أصحابه أن يسرتحيوا يف هذا املكان ،ثم طلب من املؤذن أن يؤذن يف
الناس إىل الصالة.

وانطلق صوت بالل مؤذن رسول اهلل ﷺ يمأل جنبات الوادي،
وقام رسول اهلل ﷺ وأصحابه يتوضؤون ويستعدون للصالة.

يقول أبو حمذورة :يف هذا الوقت كنت ال أحب رسول اهلل ﷺ،
فرحت أسخر مع أصحايب من أذان املؤذن ،برتديد ما يقوله بالل.
وارتفع صويت عال ًيا وأنا أردد ما يقوله املؤذن مستهزئًا ،فسمعني رسول
اهلل ﷺ وأرسل يف طلبي .فلام وقفت مع أصحايب بني يدي رسول اهلل ﷺ
خفنا منه ،وكنت أكثر أصحايب خو ًفا .فقال لنا رسول اهلل ﷺ واالبتسامة
متأل وجهه :أيكم سمعت صوته وقد ارتفع باآلذان قبل قليل؟ .فأشار
( )1من كتاب :قصص من السرية النبوية العطرة  -سامي عمر قباجة.
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الوقفة ال�ساد�سة
درر من ق�ص�ص ال�صحابة والتابعني
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أصحايب كلهم إ َّيل ،فازداد خويف ،لكن رسول اهلل ﷺ تابع حديثه العذب
قائالً :أما أنتم أهيا الشبان فارجعوا ،وأما أنت يا أبا حمذورة فابق مكانك.

ويتابع أو حمذورة قصته املثرية فيقول :وعندما قال يل رسول اهلل
ﷺ ابق مكانك ،خفت خو ًفا شديدً ا ،حتى كاد قلبي يسقط عىل األرض
من شدة اخلوف؛ لكن رسول اهلل ﷺ نظر إ َّيل وتبسم ،ومرر يده الرشيفة
عىل رأيس وصدري ،فزال ما يب من خوف .ثم طلب مني أن أأذن يف
املسلمني بعد أن علمني األذان.
ويتابع أبو حمذورة قصته اجلميلة فيقول :فلام أذنت يف املسلمني
وانتهيت من األذان ذهبت إىل رسول اهلل ﷺ فدعا يل ،وقال :بارك اهلل
فيك ،وبارك عليك.

ودخل حب رسول اهلل ﷺ قلبي ،فلم يعد يتسع حلب أحد غري اهلل
ورسوله ،فقد أحببتهام ح ًبا يفوق الوصف .ثم قمت إىل رسول اهلل ﷺ
وقلت له مرين باآلذان يف مكة .فقال رسول اهلل ﷺ :قد أمرتك.
فورا إىل مكة والفرحة ال تكاد تسعني ،حتى وصلتها،
فطرت ً
فقصدت بيت الصحايب اجلليل عتاب بن أسيد ،عامل رسول اهلل ﷺ
عىل مكة فأخربته بأمر رسول اهلل ﷺ فطلب مني أن أأذن يف املسلمني،
فسارعت إىل اآلذان ،ودعوت املسلمني إىل الصالة ،فوجدت لذلك
العمل حالوة يف نفيس ما بعدها حالوة ،وسعادة ما بعدها سعادة.

واستمر أبو حمذورة يؤذن يف املسلمني بمكة ،واستمر أوالده
وأحفاده يؤذنون من بعده ،يدعون املسلمني إىل الصالة وقلوهبم مملوءة
بحب اهلل ورسوله ،وبحب كل املسلمني.
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يمشي وحده ،ويموت وحده ،ويبعث وحده ()1
سار رسول اهلل ﷺ بجيش املسلمني الزاحف إىل تبوك ،وختلف
عن صحبة هذا اجليش كثري من أصحاب رسول اهلل ﷺ الذين كانوا
يريدون مرافقته يف هذه الغزوة ،ألهنم مل جيدوا راحلة يسافرون هبا ،أو
سالحا يقاتلون به.
ً
وافتقد أصحاب رسول اهلل ﷺ الصحايب اجلليل أبو ذر الغفاري
كثريا ،فأخربوا رسوهلم وقدوهتم بذلك،
الذي كان حيب اهلل ورسوله ً
خريا فسيلحقه بكم ،وإن
فقال هلم رسول اهلل ﷺ« :دعوه ،فإن يرد اهلل به ً
يرد به غري ذلك فقد أراحكم منه».

أما ما كان من أمر أيب ذر الغفاري فإنه قد هتيأ للحاق بحبيبه رسول
مريضا ،فلم يستطع اللحاق بركب رسول اهلل ﷺ
اهلل ﷺ لكن بعريه كان ً
بعريا غريه لكنه مل جيد ،فام كان منه إال أن
وحاول جاهدً ا أن جيد لنفسه ً
أخذ سالحه ومتاعه ،وسار يتبع أثر رسول اهلل ﷺ ماش ًيا.

سار أبو ذر عىل قدميه يقطع الصحراء امللتهبة ،وراح يقطع الوقت
برتديد آيات من كتاب اهلل الكريم ،غري عابئ بوهج الصحراء ،وال
باحلمم التي كانت تقذفها الرمال ،لتحرق رجليه احلافيتني ،وكان يسري
ويسري  ..ال يتوقف أبدً ا إال للصالة ،فهو يريد أن يصل لركب رسول
اهلل ﷺ بأقرب فرصة.

( )1من كتاب :قصص من السرية النبوية العطرة  -سامي عمر قباجة.
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قصة أبو ذر الغفاري -رضي اهلل عنه-
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ونزل رسول اهلل ﷺ وأصحابه يف بعض األماكن ليسرتحيوا ،وطال
هبم القعود ،حتى بان هلم من بعيد ،ظل رجل يميش وحيدً ا يف الصحراء
يقرتب منهم .فقال الرسول ﷺ :كن أبا ذر.
واستغرب كل احلارضين ،فام الذي سيأيت بأيب ذر يف هذا الوقت
واقرتب الظل البعيد ،حتى رآه الناس ،فصاح أحد الرجال :هو واهلل أبو
ذر لقد صدق رسولنا القدوة ﷺ .عندئذ تبسم رسول اهلل ﷺ وقال:
«رحم اهلل أبا ذر يميش وحده ويموت وحده ويبعث وحده» .وأدرك أبو
ذر حبيب رسول اهلل ﷺ وأصحابه وتابع الزحف معهم إىل تبوك ماش ًيا.
ويف تبوك قاتل أبو ذر أعداء اهلل قتال األبطال حتى كتب اهلل لرسول اهلل
ﷺ وأصحابه النرص.
فعاد اجلميع إىل املدينة ساملني غانمني.

معجزات ر�سول اهلل ﷺ متى تتحقق؟

وكان الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قد
سمع رسول اهلل ﷺ مع باقي أصحابه وهو يقول« :رحم اهلل أبا ذر وهو
يميش وحده ..وقد حتققت معجزة رسول اهلل ﷺ ورأى اجلميع أبا ذر
وهو يميش وحده بأم أعينهم ،وقد قال رسول اهلل ﷺ :إن أبا ذر يموت
وحده ،فمتى تتحقق هذه املعجزة؟

عهد اخلليفة الراشد ذي النورين «عثامن بن عفان» -ريض اهلل عنه-
 ،نعم املسلمون يف كل مكان ،باألمن والعدل ،ووفرة املال والغنائم ،التي
كانت تصل املسلمني يف البالد البعيدة ،التي يفتحها اهلل عىل املسلمني.
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ومل يوافقه أحد من صحابة رسول اهلل ﷺ عىل مطلبه ،فاملسلمون
يكسبون ماهلم من حالل ،ويؤدون حق املال بدفع الزكاة ،ومن حقهم
أن يمتلكوا ما يشاؤون من املال ،فقد أباح اهلل هلم ذلك ،لكن أبا ذر أرص
عىل موقفه ،وراح يطالب املسلمني األغنياء بإنفاق كل ما يملكون عىل
الفقراء.
وحتى ال تكون فتنة بني املسلمني ،طلب أبو ذر من أمري املؤمنني
عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه ،-أن يسمح له برتك املدينة فسمح له
عثامن بذلك ،وبنى له يف الربذة بيتًا ومسجدً ا ،وهيأ له خادم ليقوم عىل
خدمته ،فعاش فيها وحيدً ا ما معه أحدً ا إال امرأته وخادمه.

اجلزء الثاين من معجزات الر�سول ﷺ يتحقق:

فلام أحس أبو ذر الغفاري بدنو أجله ،طلب من زوجته وخادمه أن
يغساله ،ويلفانه بالكفن األبيض ،ويضعانه عىل الطريق ،وطلب منهام
أن ينتظرا قدوم قافلة من املسلمني لتساعدمها عىل دفنه يف الرتاب ،فقد
سمع رسول اهلل ﷺ خيربه بذلك ،ورسول اهلل صادق يف كل كلمة يقوهلا.
وأغمض أبو ذر عينيه وفاضت روحه إىل اهلل تعاىل خالقها ،وقىض
يف الربذة وحيدً ا كام أخربه بذلك حبيبه رسول اهلل ﷺ ،فقامت إليه
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وأغنى اهلل املسلمني يف كل مكان ،فتنعموا باملال ،واستمتعوا
بطيبات احلياة ،ومل ينسوا حق الفقراء يف أمواهلم .لكن الصحايب اجلليل
أبا ذر الغفاري أنكر عىل املسلمني هذا املال وهذه النعم ،وطالبهم بإنفاق
كل ما يملكون من مال عىل الفقراء ،وال يدخروا ألنفسهم شي ًئا.
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زوجته وخادمه فغساله وكفناه.

مر باملكان جمموعة من الرجال ،وكان فيهم عبد اهلل بن
بعد قليل ّ
مسعود -ريض اهلل عنه ،-كانوا يريدون الذهاب إىل مكة ألداء مناسك
العمرة ،فرأوا هذا الصحايب اجلليل وهو ملفوف بكفنه عىل جانب
الطريق ،فأرسعوا إليه يريدون أن يؤدوا حقه بدفنه ،فأخربهم خادمه بأن
هذا الرجل امللفوف بكفنه هو صاحب رسول اهلل ﷺ أبو ذر الغفاري.
وبكى عبد اهلل بن مسعود حتى سمع اجلميع بكاء عبد اهلل ،لكنه
قال هلم« :اعذروين أهيا األحبة ،مل أستطع أن أكتم بكائي وحزين ،فقد
تذكرت اآلن حبيبي رسول اهلل ﷺ ،فقد شهدت اجلزء الثاين من معجزة
الرسول ﷺ».
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عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال لنا :واهلل ما خلق اهلل مؤمنًا
يسمع يب وال يراين إال أحبني ،قلت :وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟

قال :إن أمي كانت امرأة مرشكة ،وإين كنت أدعوها إىل اإلسالم
عيل ،فدعوهتا يو ًما فأسمعتني يف رسول اهلل ﷺ ما أكره،
وكانت تأبى َّ
فأتيت رسول اهلل ﷺ وأنا أبكي.

فقلت :يا رسول اهلل إين كنت أدعو أمي إىل اإلسالم فكانت تأبى
عيل ،وإين دعوهتا اليوم فأسمعتني فيك ما أكره ،فادع اهلل أن هيدي أم أيب
َّ
هريرة.
فقال« :اللهم اهد أم أيب هريرة».

فخرجت أعدو أبرشها بدعاء رسول اهلل ﷺ هلا ،فلام أتيت الباب
إذا هو جماف ،وسمعت خضخضة (خشخشة) وسمعت خشف رجل
 يعني وقعها  -فقالت :يا أبا هريرة كام أنت ،ثم فتحت الباب وقدلبست درعها وعجلت عن مخارها .فقالت :إين أشهد أن ال إله إال اهلل
وأن حممدً ا عبده ورسوله.

فرجعت إىل رسول اهلل ﷺ :أبكي من الفرح كام بكيت من
احلزن .فقلت :يا رسول اهلل أبرش فقد استجاب اهلل دعاءك ،قد هدى

( )1مجيع املواضيع من (بكاء أيب هريرة إىل بكاء عمرو بن العاص)؛ من كتاب مواقف ضحك
وبكى فيها الرسول ﷺ والصحابة  -ريض اهلل عنهم  -الشيخ /أسامة نعيم مصطفى-
دار األرسة -ط (2012م).

237
www.alukah.net

سير النابغين من الصحابة والتابعين

بكاء أبي هريرة -رضي اهلل عنه -عند الرسول ﷺ
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اهلل أم أيب هريرة.

أدع اهلل أن حيببني وأمي إىل عباده املؤمنني،
وقلت :يا رسول اهلل َ
وحيببهم إلينا .فقال رسول اهلل ﷺ« :اللهم حبب عبيدك هذا  -يعني أبا
هريرة  -وأمه إىل عبادك املؤمنني ،وحبب إليهم املؤمنني» فام خلق مؤمن
يسمع يب وال يراين إال أحبني(.)1
ما يبكيك يا عمر؟
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :دخلت عىل رسول اهلل
وهو عىل رسير مضطجع مزمل( )2برشيط( )3وحتت رأسه وسادة من
أدم( )4حشوها ليف فدخل عليه نفر من أصحابه ،ودخل عمر فانحرف
رسول اهلل انحرافة فلم ير عمر بني جنبه وبني الرشيط ثو ًبا وقد أثر
الرشيط بجنب رسول اهلل ،فبكى عمر.
فقال له رسول اهلل ﷺ :ما يبكيك يا عمر؟

قال :واهلل ما أبكى إال أكون أعلم أنك أكرم عىل اهلل من كرسى
وقيرص ومها يعيشان( )5يف الدنيا فيام يعيشان فيه وأنت يا رسول اهلل يف
( )1أخرجه أمحد ( )8259والبخاري يف األدب املفرد ( )34ومسلم ( )2491وابن حبان
( )7154والطرباين يف الكبري ( )76/25واحلاكم ( )621/2والبغوي ( )3726وابن
سعد يف الطبقات (.)328/4
( )2رسير مزمل :منسوج.

( )3برشيط :أي بحبل يفتل من خوص.
( )4من أدم :أي جلد.

( )5يعيثان يقال :عاث يف ماله :إذا بذره وأفسده.
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فقال رسول اهلل« :أما ترىض أن تكون هلم الدنيا ولنا اآلخرة؟».
قال عمر :بىل ،قال :فإنه كذلك(.)1

بكاء أنس بن مالك -رضي اهلل عنه -عندما يذكر النبي ﷺ
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :إن فاطمة بنت النبي ﷺ قالت :يا
أنس أطابت أنفسكم أن حتثوا عىل رسول اهلل ﷺ الرتاب.
قالت :يا أبتاه من ربه ما أدناه ،يا أبتاه جنة الفردوس مأواه ،يا أبتاه
إىل جربيل أنعاه ،يا أبتاه أجاب ر ًبا دعا.
قال ثابت :حني حدث به أنس بكى(.)2

بكاء أبو الدرداء -رضي اهلل عنه -عندما فتحت قبرص
عبد الرمحن بن نفري -ريض اهلل عنه -قال :ملا فتحت قربص
وفرق بني أهلها فبكى بعضهم إىل بعض؛ رأيت أبا الدرداء
جالسا وحده
ً
يبكي فقلت :يا أبا الدرداء ما يبكيك يف يوم أعز اهلل فيه اإلسالم وأهله؟
()3

( )1أخرجه أمحد ( )12417والبخاري يف األدب املفرد ( )1163وأبو يعيل ( )2782وابن
حبان ( )6362والبيهقي يف دالئل النبوة ( )377/1والذهبي يف ميزان االعتدال
( )637/2وقال شعيب األرنؤوط يف مسند أمحد صحيح لغريه وإسناده حسن.

( )2رواه البخاري ( )4433و ( )4434والنسائي ( )13/4وأمحد ( )197/3وابن ماجه
( )1630والدارمي (.)87/1
( )3قربص :جزيرة يف البحر األبيض املتوسط.
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قال :وحيك يا جبري ما أهون اخللق عىل اهلل إذا هم تركوا أمره بينا
هي أمة قاهرة ظاهرة هلم امللك( )1تركوا أمر اهلل  -عز وجل  -فصاروا
إىل ما ترى(.)2
بكاء أسيد بن حضير -رضي اهلل عنه-
عندما أُخبر أن زوجته توفيت

عن عائشة قالت« :قدمنا من حج أو عمرة فتلقينا بذي احلليفة

وكان غلامن من األنصار تلقوا أهليهم فلقوا أسيد بن حضري فنعوا له

امرأته فتقنع وجعل يبكي».

قالت :فقلت له غفر اهلل لك أنت صاحب رسول اهلل ﷺ ،ولك

من السابقة والقدم؛ ما لك تبكي عىل امرأة؟
ِ
صدقت لعمري حقي أن ال أبكي عىل
فكشف عن رأسه وقال:

أحد بعد سعد بن معاذ ،وقد قال له رسول اهلل ﷺ ما قال.
قالت :قلت له؛ ما قال له رسول اهلل ﷺ؟

قال« :لقد اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ.

قالت« :وهو يسري بيني وبني رسول اهلل «ﷺ (.)3

( )1يقصد الروم.

( )2أخرجه أبو نعيم يف احللية ( )216/1وابن جرير يف تارخيه ( )318/3وسري أعالم النبالء
 /للذهبي ( )33/4وصفة الصفوة البن اجلوزي (.)323/1
( )3أخرجه أمحد.
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على وفاة عمر -رضي اهلل عنه-

عن زيد بن وهب ،قال :ذهبت أنا ورجل إىل عبد اهلل فإذا هو قائم
يصيل ،وقد اكتنفه رجالن ،فلام سلم سأاله عن آية ،فقال ألحدمها« ،من
أقرأك؟».

قال :أبو حكيم فقال« :اقرأ كام أقرأك عمر» ،ثم بكى حتى بل
احلصا دموعه ،ثم قال« :إن عمر -ريض اهلل عنه -كان لإلسالم حصنًا
حصينًا يدخلون يف اإلسالم ،وال خيرجون ،فلام أصيب عمر ،انثلم
احلصن»(.)1
بكاء خباب بن األرت -رضي اهلل عنه -عند مرضه
عن شفيق بن سلمة قال :دخلنا عىل خباب بن األرت يف مرضه
فقال« :إن يف هذا التابوت ثامنني ألف درهم ،واهلل ما شددت هلا من
خيط ،وال منعتها من سائل» ثم بكى ،فقلنا :ما يبكيك؟

قال :أبكي أن أصحايب مضوا ومل تنقصهم الدنيا شي ًئا ،وأنا بقينا
بعدهم حتى مل نجد هلا موض ًعا إال الرتاب».
بعرا أو غريه .)2( -
ثم قال :ولوددت أهنا كذا وكذا  -قالً :

( )1أخرجه الطرباين يف الكبري ( )8801و ( )8805وابن سعد يف الطبقات (.)350/3

( )2أخرجه الطرباين يف الكبري ( )3667وأبو نعيم يف احللية ( )145/1وابن اجلوزي يف صفة
الصفوة (.)223/1
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بكاء عمرو بن العاص -رضي اهلل عنه-
على ما كان منه قبل اإلسالم

عن ابن شامسة املهري ،قال :حرضنا عمرو بن العاص ،وهو يف
سياقة املوت ،يبكي طويالً ،وحول وجهه إىل اجلدار ،فجعل ابنه يقول:
يا أبتاه ،أما برشك رسول اهلل ﷺ بكذا؟ أما برشك رسول اهلل ﷺ بكذا؟
قال :فأقبل بوجهه ،فقال :إن أفضل ما نعد شهادة أن ال إله إال
اهلل ،وأن حممدً ا رسول اهلل ،إين قد كنت عىل أطباق ثالث ،لقد رأيتني
بغضا لرسول اهلل ﷺ مني ،وال أحب إ َّيل أن أكون قد
وما أحد أشد ً
استمكنت منه ،فقتلته ،فلو مت عىل تلك احلال لكنت من أهل النار،
ملا جعل اهلل اإلسالم يف قلبي أتيت النبي ﷺ ،فقلت :ابسط يمينك
فألبايعك ،فبسط يمينه ،قال :فقبضت يدي.
قال« :ما لك يا عمرو؟» قلت :أن يغفر يل.

قال« :أما علمت أن اإلسالم هيدم ما كان قبله؟ وأن اهلجرة هتدم
ما كان قبلها؟ وأن احلج هيدم ما كان قلبه؟».
وما كان أحد أحب إ َّيل من رسول اهلل ﷺ ،وال أجل يف عيني منه،
وما كنت أطيق أن أمأل عيني منه إجالالً له ،ولو سئلت أن أصفه ما
أطقت؛ ألين مل أكن أمأل عيني منه ،ولو مت عىل تلك احلال لرجوت أن
أكون من أهل اجلنة ،ثم ولينا أشياء ما أدري ما حايل فيها.
عيل
فإذا أنا مت فال تصحبني نائحة ،وال نار ،فإذا دفنتموين فشنوا َّ
الرتاب شنا ،ثم أقيموا حول قربي قدر ما تنحر جزور ويقسم حلمها،
حتى أستأنس بكم ،وأنظر ماذا أراجع به رسل ريب(.)1

( )1أخرجه مسلم ( )121والبيهقي ( )17969وابن خزيمة (.)2515
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بينام كان رسول اهلل ﷺ مع زوجته أم املؤمنني عائشة  -ريض اهلل
عنها  -يف مرضه إذ أقبلت عليه فاطمة  -ريض اهلل عنها  -فقام إليها
فرحا بمجيئها ،وبحنان األبوة البالغ
رسول اهلل ﷺ وقد امتأل قلبه ً
أجلسها بجانبه ،ثم حتدث إليها بحديث خافت فدمعت عيناها وبكت،
ثم حتدث إليها بحديث آخر خافت فضحكت واستبرشت.
وكانت أم املؤمنني عائشة  -ريض اهلل عنها  -تراقب من بعد ،ما
حيدث أمامها ،فتعجبت وقالت يف نفسها :ما رأيت أعجب مما رأيت
اليوم ،بكاء وحزن وبعده فرح وسعادة ،فامذا قال رسول اهلل ﷺ البنته؟

لكن فاطمة التي حتب أباها ،وتشهد أنه رسول اهلل ح ًقا وصد ًقا
قالت :يا أم املؤمنني ،إنه رس رسول اهلل ﷺ وما كنت ألفيض رس رسول
اهلل ﷺ.
وسكتت عائشة  -ريض اهلل عنها  -ومل تتكلم بكلمة واحدة،
ولكنها مل تنس ما حدث .وبعد مدة قصرية التحق رسول اهلل ﷺ بالرفيق
األعىل ،فبكاه املسلمون كلهم ،يف مشارق األرض ،ومغارهبا .ويف أحد
األيام جاءت أم املؤمنني عائشة إىل بنت رسول اهلل فاطمة  -ريض اهلل
عنها  ، -وسألتها عام حدثها به أبوها ،يوم أن بكت وضحكت يف وقت
واحد.
فقالت فاطمة :أما اآلن فنعم ،فقد شهدت يف ذاك اليوم ثالث

( )1من كتاب :قصص من السرية النبوية العطرة  -سامي عمر قباجة.
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قصة فاطمة  -رضي اهلل عنها ُّ -
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معجزات من معجزات رسول اهلل ﷺ ،وال بد من معرفتها ،وليعرفها
املسلمني يف كل مكان.
ففي املرة األوىل :قال يل أيب رسول اهلل ﷺ :لقد اقرتب موعد
رحييل عن هذه الدنيا فبكيت .فهمس يف أذين قائالً :وإنك يا فاطمة
أول أهل بيتي حلو ًقا يب .وبلهفة قالت عائشة :وأين املعجزة الثالثة التي
أضحكتك إذن؟

فقالت فاطمة :قال يل أيب رسول اهلل ﷺ أما ترضني يا فاطمة أن
تكوين سيدة نساء اجلنة؟ فضحكت لذلك.

وحتققت معجزات رسولنا القدوة ﷺ الواحدة بعد األخرى،
فكان رحيله عن هذه الدنيا ،بعد حديثه مع ابنته فاطمة بوقت قصري .ثم
كانت فاطمة  -ريض اهلل عنها  -هي أول أهل بيته حلو ًقا به ،فقد توفيت
بعده بستة أشهر.
أما املعجزة الثالثة فإهنا إنشاء اهلل ستتحقق يوم القيامة يوم ينادي
املنادي يف اخلالئق أن فاطمة بنت حممد رسولنا ونبينا هي سيدة نساء
أهل اجلنة مع أمها خدجية بنت خويلد ومريم بنت عمران وآسيا بنت
مزاحم زوجة فرعون  -ريض اهلل عنهن مجي ًعا .-
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ذكر أبو جعفر الطربي وابن كثري عن معمر ،عن اإلمام ابن شهاب

الزهري؛ أنه قال :ملا استوى رسول اهلل ﷺ ،وبلغ أشده ،وليس له كثري

مال ،استأجرته خدجية بنت خويلد إىل سوق ُح َب َ
اشة( )2واستأجرت معه

رج ً
ال آخر من قريش ،فقال رسول اهلل ﷺ« :ما رأيت من صاحبة أجري

خريا من خدجية ،ما كنا نرجع أنا وصاحبي إال وجدنا عندها حتفة من
ً

طعام ختبئه لنا» .ملست خدجية صدق حممد ﷺ وأمانته وكرم أخالقه،
مخسا وعرشين سنة ،سافر
فكانت جتزل له العطاء ،وملا بلغ رسول اهلل ً

بتجارة هلا إىل الشام مع غالمها ميرسة( ،)3ويف الشام باع ﷺ سلعته

واشرتى ما أراد ،وربح ضعف ما كانت تربح خدجية ،وقفل راج ًعا نحو

البلد األمني مكة ،فأدى هلا ما عليه يف أمانة تامة ،ونبل عظيم ،وقد حفظ

اهلل سبحانه رسول اهلل ﷺ وأحاطه برعايته؛ حتى كانت هذه السفرة بام

كان فيها من اخلري والربكة ،ذات أثر مبارك يف حياة الرسول ﷺ .ويف

مكة انطلق ميرسة حيدث بام رأى من حممد ﷺ من كرم اخللق وحسن
الصحبة وعظم األمانة ،بل حدث بام رآه من إرهاصات النبوة التي ملسها
وعاينها ،وما أكثر ما رأى يف تلك الرحلة اجلميلة من خصائص كثرية.
( )1مجيع القصص من (قصة زواج خدجية إىل قصة الفريعة) من كتاب :مائة قصة لزوجات
وبنات الرسول ﷺ والصحابيات  -الشيخ /أسامة نعيم مصطفى  -دار األرسة  -ط
األوىل 2012م( .بترصف).

( )2سوق ُح َب َ
اشة :سوق بتهامة.

( )3تاريخ الطربي ،لإلمام الطربي (.)280 /2
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قصة زواج خديجة بنبينا محمد ﷺ
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أيضا بشهادته الصادقة املباركة إىل خدجية ،فرست
أدىل ميرسة ً
بأمانته وصدقه ،وما ناهلا من بركة وربح بسببه ﷺ وكان اهلل  -سبحانه
وتعاىل  -قد كتب الكرامة وأراد هبا اخلري حيث ألقى يف نفسها أمنية
كريمة مباركة جعلتها سعيدة يف الدارين .وكان السادات والرؤساء يف
مكة حيرصون عىل الزواج من خدجية فتأبى ذلك عليهم ،وتردهم مجي ًعا،
لكنها وجدت ما تنشده وما تبغيه يف حممد ﷺ وهنا أفضت بام يدور
يف نفسها إىل صديقتها (نفيسة بنت منيه) فذهبت نفيسة إىل النبي ﷺ
وكلمته أن يتزوج خدجية وقالت :يا حممد ما يمنعك أن تتزوج ،فقال «ما
بيدي ما أتزوج به» قالت :فإن كفيت ودعيت إىل اجلامل واملال والرشف
والكفاءة أال جتيب؟ قال« :فمن هي؟» قالت :خدجية .قال« :وكيف يل
بذلك؟» قالت :عيل .قال« :فأنا أفعل» .ورجعت نفيسة إىل خدجية حتمل
خرب نجاحها يف مهمتها ،وزفت إليها نبأ موافقة حممد ﷺ ،فأرسلت
خدجية إىل عمها عمرو بن أسد ليزوجها ،فحرض ،وجاء رسول اهلل ﷺ
إىل بيت خدجية يف آل عبد املطلب ويف مقدمتهم عمه محزة -ريض اهلل
عنه -وعمه أبو طالب ،وكان يف استقباهلم عم خدجية ،وابن عمها ورقة
ابن نوفل .ووافق عمها عمرو بن أسد ،وتزوج النبي ﷺ وأصدقها
عرشين بكرة ،ونحر وأطعم الناس ومل يتزوج عليها حتى ماتت(.)1

( )1تاريخ الطربي ( )280 /2والسرية النبوية /البن هشام (.)115 /1
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يف غزوة أحد ،خرجت :أم عامرة ووالدها عبد اهلل وحبيب
وزوجها ،واندفع زوجها وأوالدها جياهدون يف سبيل اهلل ،يف حني
ذهبت أم عامرة تسقي العطشى وتضمد اجلرحى ،ولكن ظروف املعركة
جعلتها تقبل عىل حماربة املرشكني ،وتقف وقفة األبطال تدافع عن رسول
اهلل ﷺ غري هيابة وال وجلة وذلك عندما تفرق الناس .وتصف لنا ذلك
املوقف الرهيب يف تلك الساعة العرسة فتقول :رأيتني وانكشف الناس
عن رسول اهلل ﷺ؛ فام بقي إال نفر ما يتمون عرشة ،وأنا وابناي وزوجي
بني يديه نذب عنه( )1والناس يمرون منهزمني ،ورآين وال ترس معي،
فرأى رج ً
ال مول ًيا ومعه ترس ،فقال« :الق ترسك إىل من يقاتل» فألقاه،
فأخذته وجعلت أترس به عن رسول اهلل ﷺ ،وإنام فعل بنا األفاعيل
أصحاب اخليل ،ولو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء اهلل(.)2

( )1نذب عنه :ندافع عنه.

( )2سري أعالم النبالء /للذهبي ( )279 /2واملغازي /للزهري (.)270 /1
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قصة أم عمارة( )1في شجاعتها التي ال تقهر في الجهاد
يف هذا املوقف يالقي أحد فرسان املرشكني حتفه عىل يدي أم
عامرة فتقول :ويقبل رجل عىل فريس فيرضبني ،وترست له فلم يصنع
شي ًئا ووىل ،فأرضب عرقوب فرسه ،فوقع عىل ظهره فجعل النبي ﷺ
يصيح« :يا ابن عامرة ،أمك أمك ،قالت :فعاونني عليه حتى أوردته
شعوب(.»)3( ،)2

وقد رآها النبي ﷺ والدم ينزف من كتفها ،ولكن هذا مل جيعلها
إرصارا عىل متابعة القتال فيقول ﷺ:
تتوقف عن اجلهاد ،بل ازدادت
ً
البنها عبد اهلل بن زيد« :أمك أمك ،اعصب جرحها ،رمحكم اهلل
أهل البيت ،مقام ربيبك( )4خري من مقام فالن وفالن رمحكم اهلل أهل
البيت»(.)5

وملحت أم عامرة ابنها والدم يتدفق من جرحه ،فأقبلت وأخرجت
عصائب قد أعدهتا للجراح ،وربطت جرحه ،والنبي ﷺ ينظر هذين
البطلني ،ثم قالت البنها :اهنض بني فضاري القوم ،فرس الرسول ﷺ
وجعل يقول« :ومن يطيق ما تطيقني يا أم عامرة؟».
( )1أم عامرة هي :نسبية بنت كعب األنصارية  -ريض اهلل عنها  -زوجة زيد بن عاصم.
( )2الشعوب :من أسامء املنية ،وتعني قتلته.

( )3الطبقات الكربى /البن سعد (.)414 /8
( )4يعني زوج أمه.

( )5الطبقات الكربى /البن سعد ( )415 - 414 /8وسري أعالم النبالء /للذهبي (/2
.)278
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أمجعت املصادر أن حليمة السعدية هي التي أرضعت الرسول ﷺ
فرتوي لنا خرب الرضاعة ونزول الربكة عليها فتقول:

خرجت يف نسوة من بني سعد عرشة يطلبن الرضعاء ،ويف سنة
شهباء( )1عىل أتان قمراء  -بيضاء مهزولة  -ومعنا شارف لنا  -ناقة
مسنة  -واهلل ما تنبض بقطرة  -ترشح باللبن  ، -وما كنا ننام ليلتنا أمجع
من صبينا الذي معنا من بكائه من اجلوع ،وما يف ثديي ما يغنيه ،وما يف
شارفنا ما يغذيه ،ولكن كنا نرجو الغيث والفرج ،حتى قدمنا مكة ،فام
من امرأة إال وقد ُعرض عليها رسول اهلل ﷺ فتأباه إذ قيل هلا إنه يتيم،
وذلك أنا كنا نرجو املعروف من أيب الصبي ،فكنا نقول :يتيم ،وما عسى
أن تصنع أمه وجده؟ فكنا نكرهه لذلك ،فام بقيت امرأة معي إال أخذت
رضي ًعا غريي؛ فلام أمجعنا االنطالق قلت لصاحبي  -زوجي  : -واهلل
إين ألكره أن أرجع من بني صواحبي ومل آخذ رضي ًعا ،واهلل ألذهبن إىل
ذلك الرضيع اليتيم فآلخذنه .قال :ال عليك أن تفعيل عسى اهلل أن جيعل
لنا فيه الربكة .قالت :فذهبت إليه وأخذته.

وحتل الربكة عىل حليمة وزوجها عندما أخذت النبي ﷺ أما
حليمة وزوجها فقد أحسا بلهب اجلوع وإرهاق العطش ،ولكن أنى هلام
الطعام والناقة عجفاء ال لبن فيها؟!
إال أن املفاجأة قطعت عليهام ذهوهلام ،فقد تغري احلال حلظتئذ،

( )1شهباء :جدباء.
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وروت حليمة هذا بنفسها فقالت :وقام زوجي إىل ناقتنا تلك ،فإذا
رضعها حاف ً
ال ممتل ًئا ،فحلب منها ما رشب ورشبت معه حتى انتهينا
ر ًيا وشب ًعا ،فبتنا بخري ليلة ،فلام أصبحنا قال يل زوجي :تعلمي واهلل يا
حليمة ،لقد أخذت نسمة مباركة!.

فقلت :واهلل إين ألرجو ذلك .ثم خرجنا ،وركبت أتاين ومحلته
عليها معي ،فواهلل لقد قطعت بالركب ما ال يقدر عليه يشء من محرهم،
حتى إن صواحبي قلن يل :يا ابنة ذؤيب وحيك! ارعي  -ارفقي  -علينا،
أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟!
فأقول هلن :بىل واهلل! إهنا هلي هي .فيقلن :واهلل إن هلا لشأنًا(.)1

( )1دالئل النبوة /لألصبهاين ( )198 /1وأسد الغابة /البن األثري ( )427 /5والبداية
والنهاية /البن كثري ( )255 /3وتاريخ اإلسالم /للذهبي (.)45 /1
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في تربية ولدها على اإلسالم منذ الصغر
أسلمت أم سليم ورسول اهلل ﷺ بمكة وبايعته حني مقدمه املدينة،
وكان إسالمها مراغمة لزوجها مالك بن النرض  -والد أنس  -الذي
كان غائبا وقتذاك فقال هلا :أصبوت؟! فقالت :ما صبوت ولكني آمنت.
وجعلت تلقن أنس ًا  -و كان صغري ًا  -وتقول له :قل ال إله إال اهلل ،قل:
أشهد أن حممد ًا رسول اهلل ،فجعل أنس ينطق بذلك ،فكان هذا الترصف
السليم من أم سليم يثري الغضب يف نفس مالك فيقول هلا :ال تفسدي
عيل ابني ،فتقول :إين ال أفسده .وملا أيأسه أمرها ،خرج عنها إىل الشام
ّ
فلقيه عدو له فقتله ،فلام بلغها قتله قالت :ال جرم ال أفطم أنسا حتى يدع
الثدي وال أتزوج حتى يأمرين أنس(.)1

( )1سري أعالم النبالء /للذهبي ( )304 /2وصفة الصفوة /البن اجلوزي (.)65 /2
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قصة أسماء ذات النطاقين في تحملها الشدائد
كانت بداية أسامء بنت أيب بكر  -ريض اهلل عنها  -بداية خرية طيبة
وضيئة ،ولعل شهرهتا قد طارت من ذلك اليوم العظيم يف تاريخ الدنيا
 -يوم اهلجرة  -وكانت ما تزال فتاة حديثة السن.

لقد أعجل النبي ﷺ وأبو بكر -ريض اهلل عنه -عن ابتغاء الزاد،
وشغلها الغرض األسمى عن الغرض األدنى ،فسارا خفيفني إىل غار يف
ذروة عالية من جبل ثور إخفاء ألمرمها ،فكانت أسامء متسيهام كل ليلة
بالزاد ،واملاء ،وبام عسى أن تكون قد سمعته ،أو رأته من حديث قريش
وخربهم يف مكة.

ثالثة أميال تقريبا ،كانت تقطعها هذه الصبية اجلريئة الناشئة يف
جوف الليل ،ووحشة الطريق ماشية متخفية حذرة مرتقبة ،حتى تصعد
إىل هامة اجلبل بني أسنة الصخر ووعر املسلك ثم تنحدر يف جوفه،
فتوايف رسول اهلل ﷺ ووالدها بالزاد واألخبار.

فلام آذن رسول اهلل ﷺ بالرحيل ،هنضت لتعلق سفرة الزاد ،فإذا
ليس هلا عصام  -رباط  -فلم جتد ما تعصمها به إال نطاقها ،خرجت
عنه فشقته نصفني ،فعصمت السفرة بنصفه ،ووكأت السقاء بباقية ،منذ
ذلك اليوم سميت بذات النطاقني ،وأبدهلا اهلل عز وجل بنطاقها ذلك
نطاقني يف اجلنة ،بقوله :قد أبدلك اهلل بنطاقك هذا نطاقني يف اجلنة»(.)1
( )1سري أعالم النبالء /للذهبي ( )289 /2واألعالم /للزركيل ( )305 /1وحلية األولياء/
أليب نعيم ( )55 /2وتاريخ دمشق /البن عساكر ( )6واالستيعاب /البن عبد الرب
( )229 /4والطبقات الكربى /البن سعد ( )450 /8ودالئل النبوة /للبيهقي (/2
.)474
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في حثه بالثبات على الحق ولو قتل
ألسامء بنت أيب بكر  -ريض اهلل عنها  -موقف ،بل مواقف تدل
عىل حسن مشورهتا ،وصائب رأهيا ،وشجاعتها وصربها .وحديث عبد
اهلل بن الزبري وأمه أسامء  -ريض اهلل عنها  -آية بالغة.
ذلك أن ابنها عبد اهلل لبث عىل إمرة املؤمنني ،ودانت له العراق
واحلجاز واليمن ثامين سنني ،ثم أخذ عبد امللك بن مروان يقارعه،
فانتقص منه العراق ،ثم نثر عبد امللك كنانته فرماه بأصلب عيداهنا
وأمرها احلجاج بن يوسف ،فأخذ يطوي بالده عنه حتى انتهى إىل مكة
فطوقها ،ونصب املجانيق عىل الكعبة ،وأهوى باحلجارة عليها ،ويف
الكعبة يومئذ أسامء بنت أيب بكر  -ريض اهلل عنها .-
وكان عبد اهلل يقاتل جند احلجاج مسندا ظهره إىل الكعبة ،فريوع
أبطاهلم ويغرقهم وليس حوله إال أعداد قليلة ،احلجاج بني ذلك كله
يرسل إليه يمنيه اخلري ،ويعده باإلمارة يف ظل بني أمية لو أغمد سيفه،
وبسط للبيعة يده.

ولكن عبد اهلل مل يستجب ،بل دخل عىل أمه  -وقد طعن يومئذ
يف السبعني يستنري برأهيا ويستشريها ،فقال :يا أمه ،خذلني الناس حتى
أهيل وولدي ،ومل يبق معي اليسري ومن ال دفع له أكثر من صرب ساعة من
النهار ،وقد أعطاين القوم ما أردت من الدنيا ،فام رأيك؟
فقالت :اهلل اهلل يا بني ،إن كنت تعلم أنك عىل حق تدعو إليه
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فامض عليه ،وال متكن من رقبتك غلامن بني أمية فيلعبوا بك ،وإن
كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت ،أهلكت نفسك ومن معك؛ وإن
قلت :إين كنت عىل حق فلام وهن أصحايب ضعفت نيتي ،فليس هذا
فعل األحرار ،وال من فيه خري ،كم خلودك يف الدنيا؟ القتل أحسن ما
يقع بك يا ابن الزبري ،واهلل لرضبة بالسيف يف عز أحب إ ّيل من رضبة
السوط يف ّ
ذل .فقال :يا أماه ،أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا يب
ويصلبوين وهنا قالت أسامء قولتها املشهورة التي جرت جمرى األمثال:
يا بني إن الشاة ال يرضها السلخ بعد الذبح؛ يا بني امض عىل بصريتك
واستعن باهلل فقبل رأسها وقال هلا :هذا واهلل رأيي ،والذي قمت به داعيا
إىل اهلل ،ولكني أحبب أن أطلع عىل رأيك فيزيدين قوة وبصرية مع قويت
وبصرييت وذهب عبد اهلل فقاتل وصرب ،ثم تكاثر عليه أعداؤه فقتلوه
وصلبه احلجاج ،وظل مدة وهو مصلوب ،فقالت أسامء :اللهم ال
متتني حتى أويت به فأحنطه وأكفنه ،فأتيت به بعد ،فجعلت حتنطه بيدها
وتكفنه بعدما ذهب برصها ،ثم أدرج يف أكفانه ،وصلت عليه ،وما أتت
عليه مجعة إال ماتت  -ريض اهلل عنها .)1(-

( )1تاريخ الطربي ،لإلمام الطربي ( )539 - 538 /3والطبقات الكربى /البن سعد (/8
 )254وسري أعالم النبالء /للذهبي ( )295 -294/2وتاريخ دمشق /البن عساكر
( )27 -22وشذرات الذهب /البن العامد احلنبيل (.)308 - 306/1
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في صبرهم على الجوع

كانت الفريعة بنت مالك  -ريض اهلل عنها  -تعطي دروسا عظيمة

يف الصرب فنالت بذلك أفضل اجلزاء وأعظم املثوبة ،فقد أخرج البيهقي
 -رمحه اهلل  -بسنده عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أنه قال:

أصابنا اجلوع ما أصابنا مثله قط يف جاهلية وال إسالم ،فقالت يل أختي
فريعة :اذهب إىل رسول اهلل ﷺ فسله لنا فواهلل ال خييب سائله ألنك منه
بإحدى اثنتني :إما أن يكون عنده فيعطيك ،وإما أن تكون عنده فيقول:

أعينوا أخاكم .فلم أكره ذلك ،فلام دنوت من املسجد وهو يومئذ ليس له

جدار ،سمعت صوت رسول اهلل ﷺ فقلت :إن هذا النبي ﷺ خيطب،

فكان أول ما فهمت من قوله« :من يستعف يعفه اهلل ،ومن يستغن يغنه

اهلل» .فقلت :ثكلتك أمك سعد بن مالك واهلل لكأنك أردت هبذا ،ال
جرم والذي بعثك باحلق ال أسأل شي ًئا بعدما سمعت منك.

فجلست فلام فرغ رجعت وفريعة تقبل وتدبر أقىص اآلجام إىل

بابه ،قد أدماها اجلوع ،فلام حصلت ببقيع الزبري  ..أبرصت ليس معي

يشء ،فلام جئت قالت :مالك؟ فواهلل ما خييب سائله.

فأخربهتا بالذي سمعت منه .قالت :فسألته بعد ذلك؟ فقلت :ال.
ِ ()1
قالت :أحسنت .فلام كان من الغد فإين واهلل ألتعب نفيس حتت األُ ُجم
( )1األُجم ِ
احلصن  .واجلمع  :آجام (املعجم الوسيط).
ُ
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إذ وجدت من دراهم هيود فابتعنا به وأكلنا ،ثم واهلل ما زال النبي ﷺ
حمسنًا(.)1
وهكذا أكرم اهلل آل مالك بن سنان فأصبحوا من أكثر األنصار
ماالً بفضل صربهم وإتباعهم اهلدى النبوي.

( )1دالئل النبوة /للبيهقي (.)291 - 290/6
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الوقفة ال�سابعة
نقباء الأن�صار وبيعة العقبة الأوىل
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النقيب األول :أسعد بن زرارة -رضي اهلل عنه -

()1

ن�سبه -ر�ضي اهلل عنه: -
اسمه أسعد ،والده زرارة بن عدس وكنيته :أبو أمامة ،نجاري،
خزرجي ،كان ذا عقل رشيد ،ورأي سديد ،وذكاء فريد ،وهذا ما جعله
مسموع الكلمة بني قومه وأه ً
ال لتدبري أمرهم.

�إ�سالمه:
ذات يوم ،قصد أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس مكة مع
أربعة آخرين ليحتكموا لدى عتبة بن ربيعة يف خالف نشب بني أسعد
وذكوان.
لكن مكة كانت مشغولة بظهور نبي فيها ،لذلك عزموا عىل لقائه
أول األمر ،والتحدث إليه ليتعرفوا عىل ما جاء به ثم ينطلقوا بعد ذلك
إىل احلكم الذي يريدون.

فلام جاؤوا إليه ،وقرأ عليهم بعض اآليات البينات ،وسمعوا
شي ًئا من احلكم والعظات ،خشعت قلوهبم إىل ذكر اهلل ،وقرت أعينهم
( )1مجيع سري النقباء من كتاب :املائة األوائل من صحابة رسول اهلل ﷺ  -إعداد /حممود
طعمة حلبي( .بترصف).
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الوقفة ال�سابعة
نقباء الأن�صار وبيعة العقبة الأوىل

سير النابغين من الصحابة والتابعين

بحديث مصطفاه ﷺ ،فآمنوا واتبعوا هداه ولبوا نداء اإلسالم ،ونسوا
اخلالف واخلصام ،ثم عادوا من حيث أقبلوا متصافيني ،بعد أن محلوا
صفة املؤمنني.

نقباء الأن�صار وبيعة العقبة الأوىل:
ويف موسم احلج قصد أبو أمامة إىل مكة ضمن اثني عرش رج ً
ال
للقاء رسول اهلل ﷺ ،وهم:
 -1أسعد بن زرارة.

 -2عوف بن احلارث.
 -3رافع بن مالك.
 -4قطبة بن عامر.

 -5ذكوان بن عبد قيس.
 -6عبادة بن الصامت.
 -7مالك بن التيهان.
 -8عقبة بن عامر.

 -9معاذ بن احلارث.

 -10العباس بن عبادة.
 -11يزيد بن ثعلبة.

 -12عويم بن ساعدة.
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وكان أسعد بن زرارة أول املبايعني ،وملا ودعوا رسول اهلل ﷺ
قافلني إىل أهلهم ،بعث معهم رسول اهلل ﷺ مصعب بن عمري -ريض
اهلل عنه -ليقرأ فيهم القرآن ،ويعلمهم أحكام الدين ،وتلك أعظم أمانة
حيملها سفري ،ويتوالها مسؤول كبري.

واستطاع مصعب بعقله الراجح ،وذكائه النافذ ،وسمو خلقه أن
حيقق النجاح ،وتكللت مهمته بالفالح.

�أبو �أمامة :م�ساعد ال�سفري:
نزل مصعب ضي ًفا عىل أيب أمامة ،ولكن ما لبث بيته أن ضاق بكثرة
عدد املؤمنني ،فقرر الرجالن أن يأتيا بيوت الناس وجمالسهم ومنتدياهتم
حتى يعرفاهم هبذا الدين الذي خيرج من الظلامت إىل النور ،بإذن اهلل
العزيز الغفور.

وكان مصعب يملك من احللم واألناة ،ومجيل الصرب ،ورحابة
الصدر ،ما سهل مهمته ،ويرس دعوته.
ودخل مصعب وأبو أمامة ذات يوم إىل أحد البساتني ،وأقبل
الناس عليهام ليشهدوا معهام ،فرآمها سعد بن معاذ وأسيد بن احلضري
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وملا التقوا برسول اهلل ﷺ بايعوه بيعة النساء قبل أن تفرض احلرب،
فقال هلم رسول اهلل ﷺ« :تبايعوين عىل أال ترشكوا باهلل شي ًئا ،وال تزنوا،
وال ترسقوا ،وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال باحلق ،فمن ويف منكم
فأجره عىل اهلل ،ومن أصاب شي ًئا من ذلك فسرته اهلل عليه فأمره إىل اهلل
إن شاء عفا عنه ،وإن شاء عذبه» وكانت تلك بيعة العقبة األوىل.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

ومن تلك اللحظة بدأت جذور اإلسالم تتقد ،ونورها يمتد ،حتى بلغ
أرجاء األرض.

وقال سعد لصاحبه أسيد :امض إليهام وقل هلام أن يغادرا املكان،
ولوال أن أبا أمامة ابن خالتي لكفيتك ذلك ،ولكن أسيدً ا حني سمع
حديث مصعب خشع قلبه ،ومل جيد بدً ا من دخول اإلسالم ،وملا عاد
إىل سعد وسأله عام صنع ،فقال :ال يشء ،أمرهتام باالنرصاف فلم يامنعا،
وارتاب سعد بقوله ،وقرر أن يذهب إليهام ويطردمها بنفسه ،ولكن مل
يكن سعد ليصمد أمام لباقة مصعب وحسن إقناعه ،فأعلن إسالمه بني
يديه.
نجاحا عظيماً  ،ألن سعدً ا
وحقق مصعب بإسالم هذين الرجلني
ً
وأسيدً ا سيدا قومهام ،وسيتأسى هبام خلق كثري ،ومل خييم الليل بظالمه
حتى كان نور اإليامن قد اخرتق قلوب الرجال والنساء واألطفال.

وتابع مصعب مهمته السامية ،وتداعى إليه املؤمنون لينهلوا من
ينبوعه العذب ما يروي ظمأهم ويسكت جوعهم ،ويمأل نفوسهم
وفريا.
غبطة
ً
خريا ً
ورسورا ،ويمنحهم ً
ويف بيعة العقبة الثانية تم اختيار نقباء األنصار االثني عرش ،وكان
أسعد ابن زرارة أحد أولئك النقباء.

�أوليات �أ�سعد بن زرارة:
وقد حظي أبو أمامة ببعض األوليات ،فهو أول مسلم من رجال
املدينة  -حرسها اهلل  ، -وهو أول إمام ملسلمي األنصار يف صالة اجلمعة
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ويوم البيعة الثانية قال رسول اهلل ﷺ للحارضين بعد أن بني هلم
فضل اإلسالم« :أسألكم لريب أن تعبدوه ،وال ترشكوا به شي ًئا ،وأسألكم
لنفيس وأصحايب أن تؤوونا وتنرصونا ،ومتنعونا مما متنعون منه أنفسكم
ونساءكم وأبناءكم» ،فقال أسعد بن زرارة -ريض اهلل عنه :-فام لنا إذا
فعلنا ذلك يا رسول اهلل؟

فقال رسول اهلل ﷺ« :اجلنة»؛ ويبدو أن أسعد قد شده الشوق
إىل اجلنة حني سمع هبا ،فلم متض أربعة أشهر عىل هجرة النبي ﷺ إىل
املدينة حتى مات أبو أمامة وأوىص ببناته خري األوصياء ﷺ.
رحم اهلل أسعد بن زرارة وجزاه عن اإلسالم الذي نرشه خري
اجلزاء.
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التي بدأت إقامتها فيها ،كام كان أول من لقي وجه ربه من النقباء.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

النقيب الثاني :أسيد بن حضير -رضي اهلل عنه -

ن�سبه -ر�ضي اهلل عنه :-
اسمه أسيد ،والده حضري بن سامك ،صاحب املناقب اجلمة،
وأسيد من قبيلة األوس ،وكان شجاع ًا أبي ًا ،حلي ًام ذكي ًا ،كري ًام سخي ًا،
وورث هذه املكارم عن أبيه حضري.

�إ�سالمه:
لكن كيف اهتدى لإلسالم ،وأصبح يف عداد الصحابة الكرام؟
فبعد أن نزل مصعب بن عمري -ريض اهلل عنه -ضي ًفا عىل أسعد بن
زرارة أخذ يعلم الناس أحكام اإلسالم ،وحني ضاق املكان بكثرة
املؤمنني ،جلأ الرجالن إىل بستان يتفيآن ظالله ،ويتحدثان إىل الناس.

وعندما ملحهام سعد بن معاذ وأسيد بن خضري قال سعد لصاحبه:
أرأيت يا أسيد إىل هذين الرجلني؟ لقد أتيا ديارنا ،ليفسدا أبناءنا ،وسيجر
ذلك علينا الرش ،لذلك أريد أن تذهب وتطردمها ،وإنك لتعلم أن أسعد
ابن خالتي ولوال ذلك لبادرهتام بنفيس وأنزلت هبام شديد العقاب،
وأخذ أسيد حربته ثم أقبل عىل الرجلني ووجه هلام بعض الشتائم ،وكان
مصعب بن عمري حي ًيا مهذ ًبا وبدالً من الرد عىل أسيد باملثل قال له:
أال تقعد فتسمع؟ فإن رسك ما سمعت قبلته ،وإن ساءك كففنا عنك ما
تكره ،وانرصفنا ،فقال أسيد :ما عدوت اإلنصاف ،هات ما لديك.
ثم ركز حربته وقعد وملا قرأ عليه مصعب بعض آيات القرآن،
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فام لبث أن عاد بثياب غريها ،وكان املاء يقطر من رأسه؛ فعلمه
أن يشهد شهادة احلق ويصيل ركعتني ،وأصبح من املسلمني ،ثم أخذ
حربته ،وقال هلام :سأبعث إليكام بصاحب يل وراءه خلق كثري ال خيرج
أحد منهم عن أمره فاصدقوا اهلل معه فإن آمن تبعه قومه ،ثم عاد إىل
سعد وهو يف نادي قومه ،فقال سعد لقومه حني رآه :أقسم أنه عاد بغري
الوجه الذي ذهب به! ثم قال له :ماذا فعلت؟ قال زجرهتام ،وأمرهتام
باالنرصاف ،فقاال يل :كام تريد ،بيد أين علمت أن بني حارثة خرجوا
يف طلب ابن خالتك أسعد ليقتلوه وخيفروك  -أي ينقضوا عهدك -
فانظر ماذا أنت صانع؟!! فثار سعد ،ثم أخذ منه احلربة ،وقصد جملس
مصعب فلام رآهم واقفني مطمئنني أدرك أن أسيدً ا إنام أراد أن يسمعه ما
سمع ،ثم راح سعد يشتم مصع ًبا ،فقال له :أوتقعد فتسمع؟ فإن رسك ما
سمعت قبلته ورضيته ،فبها ونعمت ،وإن ساءك ابتعدنا عنك بام تكره،
وانرصفنا ،فقال سعد :أنصفت ،فهات ما عندك.
ثم ركز احلربة وقعد وملا تال عليه مصعب بعض اآليات ،رسى
يف قلبه شعاع اإليامن ،وغمر وجهه البرش والرسور ،وامتألت نفسه
عيل أن
بالفرحة واحلبور ،ثم قال :ما أحسن هذا الكالم وما أمجله!! ما َّ
أصنع ألدخل يف هذا الدين؟ فأعاد عليه مصعب ما قاله ألسيد وأصبح
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رسى يف قلبه شعاع اإليامن ،وغمر وجهه البرش والرسور ،وامتألت
نفسه بالفرحة واحلبور ،ثم قال :ما أحسن هذا الكالم وما أمجله!! كيف
يصنع من أراد الدخول يف هذا الدين؟ فقال له مصعب :اذهب واغتسل،
ثم طهر ثيابك ،وعد إ َّيل.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

سعد من املسلمني ،ثم أخذ احلربة ومىض إىل قومه ،فقالوا :نقسم أنك
مل تعد بالوجه الذي فارقتنا ،به وملا قص عليهم القصص باتوا مجي ًعا مع
أهلهم مسلمني.

و�سام النقبة الكبري:
وملا ذهب مصعب مع مؤمني األنصار إىل موعده مع رسول اهلل
ﷺ يف العقبة قرب مكة ،كان أسيد بني النقباء االثني عرش الذين تم
اختيارهم ،ثم عاد إىل قومه وقد فاز بوسام النقابة الكبري.
مهاجرا وآخى بني املهاجرين واألنصار،
وملا وصل النبي ﷺ املدينة
ً
أصبح زيد بن حارثة حب رسول اهلل ﷺ ً
أخا ألسيد الذي بالغ يف إكرام
زيد ملا يعلم من حب رسول اهلل ﷺ له.

وكان أسيد وعباد بن برش يسهران يف ليلة مظلمة عند رسول اهلل
ﷺ ،فلام أرادا االنرصاف مل يكن لدهيام مصباح ،وكان يف يد كل منهام
عصا ،فظهر يف رأسها نور أضاء هلام الطريق ،فلام أرادا االفرتاق كان مع
كل منهام نور هيديه إىل منزله.

وقد وهب اهلل ألسيد بن حضري صوتًا رائ ًعا لتالوة القرآن ،وإمتاع
الصحابة الكرام هبا ،وكان عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أحرصهم
عىل أال تفوته تالوة أسيد حتى غدت له مكانة خاصة عنده.
وملا طلب رسول اهلل ﷺ من يعذره من رجل آذاه يف حادثة اإلفك
بادر أسيد مرس ًعا يقول :يا رسول اهلل أنا واهلل أعذرك منه ،إن كان من
األوس رضبنا عنقه ،وإن كان من إخواننا اخلزرج أمرتنا ففعلنا فيه
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وكانت عائشة  -ريض اهلل عنها  -تقول :ثالثة من األنصار مل يكن
أحد يعتد عليهم فضالً ،كلهم من بني عبد األشهل :سعد بن معاذ،
وعباد بن برش ،وأسيد بن حضري.

وحني أراد األنصار أن يكون خليفة رسول اهلل ﷺ منهم ،وقف
أسيد يقول هلم :يا معرش األنصار تعلمون أن رسول اهلل ﷺ من
املهاجرين ،ولقد كنا أنصار رسول اهلل ﷺ ،وعلينا اليوم أن نكون أنصار
خليفته ،وهكذا قطع أسيد دابر اخلالف ،وانرشحت صدور القوم
لكلامته ،وبويع أبو بكر الصديق باخلالفة يف ذلك املقام  ..لقد كانوا من
رجال اآلخرة.

وفاته:
ملا مات أسيد أبى أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب إال أن حيمل نعشه
عىل كفيه ،فالرجل احلق يعرف قدر الرجال ،ومن مثل عمر يف هذا
املجال.
رحم اهلل أسيدً ا وأحسن إليه.
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أمرك؛ وملثل هذا املوقف كان النبي ﷺ يقول« :نعم الرجل أسيد ،نعم
الرجل أسيد ،نعم الرجل أسيد».
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النقيب الثالث :البراء بن معرور -رضي اهلل عنه -

ن�سبه -ر�ضي اهلل عنه -و�صفاته:
اسمه الرباء ،والده معرور بن صخر ،وكنيته أبو برش.

كان صاد ًقا يمقت الكذب ،ويرفض النفاق ،متواض ًعا مستقيماً ،
زاهدً ا ،ور ًعا ،له من العلم حظ موفور.

�إ�سالمه:
دخل جملس مصعب فأخرجه من الظلامت إىل النور ،بإذن اهلل
وخريا ،فبادر إليهام عىل
احلليم الشكور؛ لقد رأى يف دعوة مصعب ًبرا
ً
عجل ،ألن خري الرب عاجله ،ووقف خياطب من كان يف جملس مصعب
وقال :اعلموا أن هذا الدين الذي حيدثكم عنه هذا الرجل ،والطريق
التي يدعوكم إىل سلوكها ليست إال طريق االستقامة ،وهي الطريق التي
توصل إىل الرصاط املستقيم ،أهيا الناس أشهدوا أين أشهد أمامكم أن ال
إله إال اهلل حممدً ا رسول اهلل.

موقفه من القبلة:
خرج الرباء يف نفر من قومه يريدون احلج ،وكان بينهم كعب بن
مالك -ريض اهلل عنه -فقال هلم الرباء :قد رأيت أال أدع هذه البنية -
يقصد الكعبة  -وراء ظهري وأن أصيل إليها ،فامذا تقولون؟ فقال له ابن
مالك :واهلل ما بلغنا عن نبينا ﷺ أنه يصيل إال إىل الشام ،ولسنا نريد أن
نخالفه بل نصرب عىل قبلته.
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لقد وقع يف نفيس منه يشء ،ملا رأيت من خالفكم إياي فيه.

يقول كعب :وملا كنا ال نعرف رسول اهلل ﷺ ألننا مل نكن رأيناه من

قبل؛ فقد خرجنا نسأل عنه بعض أهل مكة ،فقال رجل لنا :هل تعرفان

عمه العباس بن عبد املطلب فإنه جيلس بقربه يف املسجد.

يقول كعب :حتى إذا دخلنا املسجد وجدنا العباس  -وكان

يتاجر مع أهل املدينة -
جالسا وإىل جانبه رجل فعرفنا أنه رسول اهلل
ً
ﷺ ،ثم إنا سلمنا عليهام ،وجلسنا ،وبعد أن تم التعارف ،قال الرباء :يا
نبي اهلل إين خرجت يف سفري هذا وقد هداين اهلل لإلسالم ،فرأيت أال

أجعل هذه البنية خلف ظهري حني الصالة ،ورحت كلام أردت الصالة
جعلتها أمامي ،ثم صليت ،وملا شاورت أصحايب يف ذلك خالفوين يف

رأيي ،وظلوا يصلون متوجهني يف صالهتم إىل الشام ،وقد وقع يف نفيس
من خمالفتهم يل يشء ،فامذا ترى يا رسول اهلل فيام صنعت؟ فقال رسول

اهلل ﷺ« :قد كنت عىل قبلة ،لو صربت عليها!!» فلام سمع الرباء قول

رسول اهلل ﷺ رجع إىل قبلة رسول اهلل ﷺ وصىل معنا إىل الشام ( .)1ثم
تواعدا مع رسول اهلل ﷺ عىل اللقاء يف العقبة من أوسط أيام الترشيق.
( )1هذا قبل أن حتول القبلة إىل الكعبة املرشفة.
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قال الرباء :إين ملصل إليها ،فرد عليه كعب قائ ً
ال له :لكنا ال نفعل،
ونفذ الرباء قوله ،وثابر كعب بن مالك وأصحابه عىل ما هم عليه وعاب
عىل الرباء أصحابه مسلكه ،وملا وصلوا إىل مكة قال الرباء لكعب :انطلق
بنا إىل رسول اهلل ﷺ حتى أسأله عام صنعت يف سفري هذا ،فإين واهلل

سير النابغين من الصحابة والتابعين

�أول من �ضرب على يد ر�سول اهلل ﷺ:

ويف املوعد املحدد كان ثالثة وسبعون رج ً
ال من رجال األنصار
املؤمنني وامرأتان مها :أم عامرة إحدى نساء بني مازن بن النجار ،وأم
منيع إحدى نساء بني سلمة قوم الرباء بن معرور ينتظرون يف شعب عند
العقبة بعد أن يرخي الظالم سدوله مقدم النبي ﷺ ،وملا جاء كان عمه
العباس بن عبد املطلب بصحبته ،وقد جاء يستوثق البن أخيه ،وكان
العباس أول املتكلمني ،ويف العباس رأيان ،رأي يقول :إنه مسلم وقد
كتم إسالمه باالتفاق مع رسول اهلل ﷺ حتى يكون عينًا عىل قريش يف
مكة ليوافيه بعد هجرته إىل املدينة بأخبار حتركاهتا ،ورأي آخر يقول :إن
إسالمه تم بعد بدر ألنه وقع يف األرس يومئذ ثم افتدى نفسه ،والرأي
األول أرجح حلديث أيب رافع موىل رسول اهلل ﷺ.

وملا أهنى العباس كالمه ،التفت األنصار وقالوا :يا رسول اهلل خذ
لنفسك وربك ما أحببت ،فتال رسول اهلل ﷺ القرآن ،ودعا إىل اهلل،
ورغب يف اإلسالم ،ثم قال« :أسألكم لريب أن تعبدوه ،وال ترشكوا به
شي ًئا ،وأسألكم لنفيس وأصحايب أن تؤونا وتنرصونا ،ومتنعونا مما متنعون
منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم» فأخذ الرباء بن معرور بيد رسول اهلل
ﷺ وقال :والذي بعثك باحلق نب ًيا ،لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا  -أي
نساءنا  -فبايعنا يا رسول اهلل ،فنحن واهلل أهل احلرب ،وأهل احللقة -
كابرا عن كابر.
أي السالح  -ورثناها ً
وبعد أن اختاروا النقباء االثني عرش ،قال رسول اهلل ﷺ للنقباء:
«أنتم عىل قومكم بام فيهم كفالء ككفالة احلواريني لعيسى بن مريم ،وأنا
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محله إياها رسول اهلل ﷺ وهي
وعاد الرباء وقد محل األمانة التي َّ
كفالته لقومه ،فأدى األمانة عىل أكمل وجه ،وكان بعهد رسول اهلل ﷺ
وف ًيا ،وراح يمني نفسه بلقائه يف املدينة.

وفاته:
ولكن نزل املرض بالرباء فألزمه الفراش ،وملا اشتد عليه كتب
وصيته ،وجعلها ثالثة أقسام :ثلث هلل تعاىل ،وثلث لرسول اهلل ﷺ،
وثلث البنه الوحيد برش ،الذي أكل من الشاة املسمومة مع رسول اهلل
متأثرا بالسم الذي كان فيها ،لكن املرض كان
ﷺ يوم خيرب ثم مات ً
أقوى من طاقة الرباء واحتامله فقىض عليه.
وملا وصل النبي ﷺ إىل املدينة
مهاجرا وعلم بوفاته وبوصيته،
ً
ر َّد نصيبه عىل الورثة ،ثم ذهب إىل قربه وصىل عليه وكبرَّ واستغفر له،
وقال« :اللهم اغفر له ،وارمحه وأدخله اجلنة وقد فعلت».
وكفى الرباء تلك الدعوة الطيبة من خاتم املرسلني.
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كفيل عىل قومي» ،قالوا :نعم يا رسول اهلل ،وكان الرباء بن معرور أول
من رضب عىل يد رسول اهلل ﷺ ثم تتابع القوم فبايعوا.
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النقيب الرابع :رافع بن مالك -رضي اهلل عنه -

ن�سبه -ر�ضي اهلل عنه :-

اسمه رافع ،والده مالك بن العجالن ،وكنيته أبو رفاعةِ ،خزرجي،
أنصاري ،شهد العقبة األوىل مع رفاقه االثني عرش ،ثم العقبة الثانية مع
الثالثة والسبعني الذين قدم هبم مصعب بن عمري لوعده مع رسول اهلل
ﷺ يف العقبة.

�إ�سالمه:
كان أبو رفاعة رج ً
ال ذكي الفؤاد ،راجح العقل ،شديد االستجابة
للهدى والرشاد ،وما إن سمع بدعوة رسول اهلل ﷺ حتى سارع إىل
بيعته ،وأعلن استعداده لنرصته ،وجمد اإلسالم وغزته.

لقد اتبع رافع وصحبه النبي ﷺ؛ ألهنم عقالء ونظروا يف بيانه
فعرفوا الصدق يف لسانه ،وانجلت هلم قوة إيامنه؛ فكان ح ًقا عليهم
أن يتبعوه ،ويشدوا أزره وينرصوه؛ ألنه جاء ليتمم مكارم األخالق،
وجينبهم األرشار والفساق ،ما دعاهم إىل يشء فقال العقل :ليته هنى
عنه؛ وما هناهم عن يشء ،فقال العقل :ليته أمر به؛ ألنه فطرته ميالة
للخري ،نزاعة عن الرش.

لقا�ؤه الأول مع النبي ﷺ:

ولكن كيف التقى رافع بن مالك برسول اهلل ﷺ؟ لقد صادف
نفرا من أنصار اخلزرج عند مجرة العقبة ،فسأهلم« :من
رسول اهلل ﷺ ً
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فقال رافع :يا رسول اهلل ،إن لكل دعوة سبيالً ،إن لني ،وإن شدة؛
وقد دعوت اليوم إىل دعوة متجهمة للناس  -أي :تعبس وجوههم -
متوعرة عليهم؛ دعوتنا إىل ترك ديننا وإتباعك عىل دينك ،وتلك رتبة
صعبة ،فأجبناك إىل ذلك؛ ودعوتنا إىل قطع ما بيننا وبني الناس من اجلوار
واألرحام ،القريب منها والبعيد ،وتلك رتبة صعبة ،فأجبناك إىل ذلك؛
ودعوتنا إىل ما دعوتنا ونحن مجاعة يف دار عزة ومنعة ال يطمع فيها أحد
أن يرأس علينا رجل من غرينا قد أفرده قومه ،وأسلمه أعاممه ،وتلك
رتبة صعبة ،فأجبناك إىل ذلك؛ وكل هذه الرتب مكروهة عند الناس
إال من عزم اهلل تعاىل عىل رشده ،والتمس اخلري يف عواقبها ،وقد أجبناك
إىل ذلك بألسنتنا وصدورنا وأيدينا إيامنًا بك ،وبام جئت به ،وتصدي ًقا
بمعرفة ثبتت يف قلوبنا؛ نبايعك عىل ذلك ،ونبايع ربنا وربك ،يد اهلل
فوق أيدينا ،ودماؤنا دون دمك ،وأيدينا دون يدك؛ نمنعك مما نمنع منه
أنفسنا وأبناءنا ونساءنا؛ فإن نفي بذلك فلله تعاىل نفي ،وإن نغدر فباهلل
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أنتم؟» قالوا :نفر من اخلزرج ،فقالِ :
«أمن موايل اليهود؟» قالوا :نعم.
قال« :أفال جتلسون حتى أكلمكم؟» قالوا :بىل ،فلام دعاهم إىل اهلل عز
ومر هبم العباس ،وما إن
وجل ،وإىل مؤازرته يف دينه رقوا له وأجابوهَّ ،
علم أهنم من يثرب حتى قال هلم :إن هذا ابن أخي ،وهو أحب الناس
إ َّيل ،فإن كنتم صدقتموه وآمنتم به ،وأردتم إخراجه معكم ،فإين أريد أن
آخذ عليكم موث ًقا تطمئن به نفيس ،فال ختذلوه وال تغروه ،فإن جريانكم
اليهود ،واليهود له عدو ،وال آمن من مكرهم؛ ثم استأذن رافع النبي ﷺ
يف إجابته ،فأذن له.
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تعاىل نغدر ،ونحن أشقياء؛ هذا الصدق منا يا رسول اهلل ،واهلل املستعان.
ثم قال :يا رسول اهلل خذ لنفسك ما شئت ،واشرتط لربك ما
شئت ،فقال النبي ﷺ« :أشرتط لريب  -عز وجل  -أن تعبدوه ،وال
ترشكوا به شي ًئا ،وأشرتط لنفيس وأصحايب أن تؤوونا وتنرصونا،
ومتنعونا مما متنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم» ،فقالوا :ذلك لك
يا رسول اهلل؛ فقال العباس :اللهم إنك سامع شاهد ،إن هذا ابن أخي
قد اسرتعاهم ذمته ،واستحفظهم نفسه؛ اللهم فكن البن أخي عليهم
شاهدً ا؛ وهكذا انتهت بيعة العقبة األوىل.

وبات رافع مثال العبد اخلاشع ،والعابد الصالح ،واملسلم
املستقيم؛ وملا أزفت العقبة الثانية خرج رافع ومعه ابناه رفاعة وخالد،
وكانوا متلهفني للقاء رسول اهلل ﷺ.
وتم اختيار النقباء االثني عرش ،وكان رافع بن مالك واحدً ا منهم،
وكانت فرحته وفرحة ولديه هبذا الوسام ال يصل إليها اخليال.

وبمعونة األنصار وجهود نقبائهم؛ فشا نور اإلسالم يف املدينة،
وازداد عدد أتباعه ،بتأييد من اهلل ،حتى غدت بيوهتا ال حديث هلا إال
عن هذا الدين القويم ،ورسوله الكريم ،صاحب اخللق العظيم ،عليه
أكمل الصالة وأزكى التسليم.

انتظار �أهل املدينة للنبي:
وبات رافع وأرسته وسائر أهل املدنية يرقبون اليوم الذي يتحقق
فيه احللم ،حني يصل النبي ﷺ إليهم.
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مناقبه:
وكان رافع تق ًيا ،ور ًعا ،عفي ًفا عام يف أيدي الناس ،ال يتكلم بام
يوجب االعتذار ،يصيل صالة مودع ،ويتجنب ما يغضب اهلل.

وكان مسجد بني زريق أول مسجد قرئ فيه القرآن الكريم بصوت
أيب رفاعة العذب.
خرج إىل اجلهاد يوم بدر ،أول معركة انتصف فيها اإلسالم من
الكفر؛ فأبىل فيها أحسن البالء ،وشهد هزيمة األعداء ،فلام كان يوم أحد
كان يف عداد الشهداء ،دعي إىل الشهادة فلبى النداء.
رحم اهلل تعاىل أبا رفاعة ،وريض عنه ،وجزاه خري اجلزاء.
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يقول أبو رفاعة :كنا نخرج إذا صلينا الفجر إىل ظاهر املدينة ننتظر
قدوم رسول اهلل ﷺ ،فواهلل ال نربح حتى تغلبنا الشمس عىل الظالل ،فإذا
مل نجد ظ ً
ال وذلك يف أيام حارة ،حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول
اهلل ﷺ؛ جلسنا كام كنا نجلس ،حتى إذا مل يبق ظل دخلنا بيوتنا ،وقدم
رسول اهلل ﷺ حني دخلنا بيوتنا ،فكان أول من رآه رجل من اليهود،
فرصخ بأعىل صوته :يا بني قيلة  -وكانت جدة لألوس واخلزرج  -هذا
جدكم الذي تنتظرون قد وصل إليكم ،فخرج األنصار يف سالحهم،
وحيوه بتحية اإلسالم.
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النقيب الخامس :سعد بن خيثمة -رضي اهلل عنه -

ن�سبه و�إ�سالمه:
اسمه سعد ،والده خيثمة بن احلارث ،وهو أويس ،ويكنى بأيب عبد
اهلل أو أيب خيثمة ،وكان إسالمه عىل يد السفري مصعب بن عمري بعد بيعة
العقبة األوىل ،فلام خرج مصعب بمؤمني األنصار إىل موعده مع رسول
اهلل ﷺ يف موسم احلج ،كان سعد بن خيثمة بني الثالثة والسبعني.

اللقاء املنتظر:
وتم اللقاء املنتظر يف العقبة ،وقد حرضه مع رسول اهلل ﷺ عمه
العباس بن عبد املطلب الذي ابتغى من حضوره أن يستوثق البن أخيه
مهاجرا.
من عزم األنصار عىل نرصته حني يقدم عليهم
ً
وكان العباس أول املتحدثني ،فلام فرغ من حديثه ،دعا األنصار إىل
الكالم ،وطالبهم باإلجياز حتى ينرصفوا دون أن تعلم قريش باجتامعهم
وتباغتهم بام يؤذهيم؛ ثم تكلم األنصار ،فأعطوا رسول اهلل ﷺ عهودهم
ومواثيقهم عىل نرصته وإعزاز دينه ،ثم قالوا :بم تأمرنا يا رسول اهلل؟
فطلب منهم أن خيرجوا من بينهم اثني عرش نقي ًبا ،فاختاروا ثالثة من
األوس وتسعة من اخلزرج ،ثم امتدت األيدي لتبايع رسول اهلل ﷺ،
فلام انتهوا ودعوه وانرصفوا عىل أمل لقائه قري ًبا حني هياجر إليهم.

لي�س مب�ؤمن من مل يحب الأن�صار:
ولنستمع إىل رأي عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -يف األنصار،
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ثم يضيف -ريض اهلل عنه :-قدمنا عليهم ،فنزلنا معهم منازهلم،
ولقد تشاحوا  -أي تسابقوا إلينا متنافسني  -فينا ،حتى إن كانوا ليقرتعون
علينا ،ثم كنا يف أمواهلم أحق هبا منهم ،طيبة بذلك نفوسهم ،ثم بذلوا
مهج أنفسهم دون نبيهم.

وملا وصل رسول اهلل ﷺ إىل املدينة
مهاجرا مع صاحبه أيب بكر
ً
الصديق -ريض اهلل عنه-؛ آخى بني املهاجرين واألنصار ،وكان أبو
سلمة بن عبد األسد من املهاجرين ً
أخا لسعد بن خيثمة ،وكان كل منهام
حف ًيا بأخيه ،وف ًيا له ،مكر ًما له ،ومل يكن بقية األنصار أقل منهام حفاو ًة
وو ًفاء وكر ًما بإخواهنم من املهاجرين.

«ويف ذلك فليتناف�س املتناف�سون»:
وذات يوم كان خيثمة حيدث ابنه سعدً ا عن سوء معاملة قريش
للمسلمني ،فسمع لغ ًطا  -كالم غري مفهوم  -خارج املنزل ،فأمر ابنه
أن خيرج ويأتيه باخلرب اليقني ،فخرج سعد ثم عاد عىل عجل ،وكأن
أحدً ا يطارده ،وكانت الفرحة بادية عىل حمياه ،ومن دون أن ينبس بكلمة
واحدة ،محل سالحه ،ثم توجه إىل الباب قبل أن يكلم أباه ،واعرتض
األب طريقه ،وهو يقول :أمل أرسلك لتنظر ما جيري خارج املنزل ثم
تعود باخلرب إ َّيل؟

فاعتذر سعد ألبيه عن سوء ترصفه ثم قال :أرجو عفوك يا أيب،
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يقول :لقد عرض رسول اهلل ﷺ عليهم اإلسالم فاستجابوا ،وأرسعوا،
خريا.
وآووا ،ونرصوا ،وواسوا ،فجزاهم اهلل تعاىل ً

سير النابغين من الصحابة والتابعين

لقد شغلني عنك نداء منادي رسول اهلل ﷺ باخلروج إىل بدر ،فذكرت
قول اهلل تعاىل :ﭽ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿﭼ [األنفال ]٢٥ - ٢٤ :فمعذرة يا أيب.

قال األب :اسمع يا بني! أتظن أنك أقدر مني عىل اخلروج؟ ولكن
ينبغي ألحدنا أن يبقى مع النساء ،فدعني أخرج هذه املرة مع رسول اهلل
ﷺ ،وأما أنت فال يزال العمر أمامك ،وفرص اجلهاد ال تنقطع ،ولكن
آثرين بفرصة اليوم ،ورد سعد :واهلل يا أيب ،ما يف الدنيا يشء تطمح إليه
نفيس من دونك ،أما هذه فال ،إهنا اجلنة يا أيب ،ولو كان غريها آلثرتك
به؛ فإن شئت اخلروج فاخرج معي ،وأما النساء فلهن رب حيميهن
ويرعاهن.
وأرص األب واالبن كل عىل موقفه ،ثم عرض األب أن يقرتعا،
وكانت نتيجة القرعة إىل جانب النقيب سعد فودع أباه وأهله ،وانطلق
كالسهم ليلحق بركب املجاهدين.
وملا هتيأ اجلند لالنطالق ،قال هلم قائدهم األعظم رسول اهلل ﷺ:
«سريوا وأبرشوا ،فإن اهلل تعاىل قد وعدين إحدى الطائفتني ،واهلل لكأين
اآلن أنظر إىل مصارع القوم» (.)1
ودارت رحى املعركة ،وبعث اهلل بجنوده ملؤازرة رسوله ﷺ؛ وقد
روي عن العباس -ريض اهلل عنه -أن اهلل أمد املسلمني يوم بدر بألف

( )1السرية النبوية البن هشام.
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وقال رسول اهلل ﷺ« :والذي نفس حممد بيده ،ال يقاتلهم اليوم
صابرا حمتس ًبا ،مقب ً
رجل ف ُيقتل
ال غري مدبر ،إال أدخله اهلل اجلنة»(. )1
ً

ا�ست�شهاده:
وسقط زعامء قريش وكبار فرساهنا رصعى كأيب جهل وابني ربيعة
وأمية بن خلف ،واستشهد عدد من املسلمني ،كان من بينهم النقيب
سعد بن خيثمة ،وذهب البشري إىل أبيه ليخربه باستشهاده ،فقال :إنا هلل
وإنا إليه راجعون ،لقد صدقت يا سعد ،فصدقك اهلل ،وإين ألرجو من
اهلل أن تكون قد فزت باجلنة.
رحم اهلل تعاىل سعدً ا ،وجعل اجلنة مستقره.

( )1الرسة النبوية البن هشام.
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من املالئكة ،مخسامئة عىل رأسها جربيل -عليه السالم ،-ومخسامئة عىل
رأسها ميكائيل -عليه السالم ،-وكان جربيل -عليه السالم -عىل فرس
عىل ثناياه النقع  -الغبار  -وهو حيرض املؤمنني عىل القتال.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

النقيب السادس :سعد بن الربيع -رضي اهلل عنه -

الأن�صاري املنعم:
اسمه سعد ،والده الربيع بن عمرو ،خزرجي ،أنصاري ،نشأ سعد
يف بيئة منعمة ،وأرسة مكرمة يف إحدى نواحي املدينة املنورة ،وكان
وفارسا من فرساهنا األخيار ،وقد
والده الربيع أحد ساداهتا الكبار،
ً
مجع املكارم احلميدة ،والشامئل املجيدة ،ما مل يستطع غريه بلوغها؛ وكام
جعلته شجاعته ال هياب العدو عند لقائه ،فإن كرمه وسخاءه أبد ًيا كأنه
ال خيشى الفقر بعطائه.

�إ�سالمه:
واستطاع الربيع أن يغرس يف نفس ولده سعد كل هذه الصفات،
وسمع سعد عن شاب نزل ضي ًفا عىل أسعد بن زرارة ،ويف جعبته خري
وفري ،يسع من الناس الكثري ،وأن الناس قد أقبلوا عليه إقباالً شديدً ا
لينال كل نصيبه ،حتى أصبحوا يف كل يوم يزيدون ،وخيرجون وهم
رسا ما ينبغي ملثله أن جيهله ،فقرر
مرسورون ،وأيقن سعد أن يف األمر ً
الدخول إىل بيت أسعد بن زرارة ليطلع عىل ما جيري حتت سقفه ،وملا
أخذ مكانه بني احلارضين بدأ املقرئ الشاب يتلو قول اهلل تعاىل :ﭽ ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ

ﮠﮡ ﭼ [العلق.]٨ -١ :
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وانطلق سعد لينفذ ما قال ،وملا عاد قال له مصعب« :تشهد شهادة
احلق ،ثم ِّ
صل ركعتني ،فتصبح واحدً ا من املسلمني.

وأحس سعد بشعور ال عهد له من قبل ،مأل نفسه بالراحة
واالطمئنان ،وغمر قلبه باليقني ،ثم غادر املجلس ،وكم كانت دهشة
مصعب كبرية حني رآه يعود إليه بعد قليل مع نفر من قومه وقد اغتسلوا
وطهروا ثياهبم ثم جاؤوا إليه موحدين نابذين الكفر وعبادة األصنام،
لينضموا إىل ركب املسلمني.

�سعد واحد من النقباء:
وسرُ َّ مصعب برسعة استجابتهم ،وبات القوم عىل حضور جمالسه
مواظبني ،وأعلمهم مصعب بموعده مع رسول اهلل ﷺ يف موسم احلج
ليكونوا عىل استعداد ملرافقته يف ذلك احلني.

كان اجلميع يف شوق كبري إىل أن تكتحل عيوهنم برؤية احلبيب
األعظم رسول اهلل ﷺ ،حتى إذا َّ
حل املوعد ،انطلق مصعب مع وفد
ٍ
املؤمنني وكانوا
يومئد ثالثة وسبعني ،ووقف املوكب عند العقبة،
فالقلوب ختفق واألعناق مرشئبة ،واألبصار معلقة بالطريق التي
سيقبل منها نبي اهلدى ورسول احلق ﷺ؛ ثم أقبل بطلعته البهية برفقة
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وكاد قلب سعد يطري حني اخرتقه ذلك النور ،فنهض من جملسه
واقرتب من املقرئ وقال له بأدب َج ٍّم :ما عىل من يرغب الدخول يف
هذا الدين أن يصنع؟ فرد عليه مصعب قائالً« :اذهب واغتسل ،وطهر
ثوبيك ثم ائتني».

سير النابغين من الصحابة والتابعين

عمه العباس ،فأرشق الظالم من سناه ،ثم تكلم العباس ،وتاله بعض
األنصار ،فعاهدوا رسول اهلل ﷺ عىل مؤازرته ،وإعزاز دينه ،مهام جيدوا
يف سبيل إعالء كلمة اهلل ،حتى تكون العليا عىل كلمة الكافرين.
وتم اختيار النقباء االثني عرش ،وكان سعد بن الربيع واحدً ا منهم،
ثم امتدت األيدي لتبايع رسول اهلل ﷺ.

وهكذا انتهت بيعة العقبة الثانية؛ وعاد األنصار إىل ديارهم حيملون
كنز اإليامن  ..أثمن ما يف الوجود.

نعم الأخ يف اهلل:
وملا هاجر النبي ﷺ إىل املدينة نزل ضي ًفا عىل أيب أيوب األنصاري،
ثم آخى بني املهاجرين واألنصار ،وكان عبد الرمحن بن عوف ً
أخا لسعد
بن الربيع ،وعلم سعد أن عبد الرمحن من أثرياء مكة املعدودين ،ولكنه
ترك ماله كله يف مكة ليلحق بدار اهلجرة ،ويكون قرب احلبيب األعظم
رسول اهلل ﷺ فقال له :إنني أكثر أهل املدينة أمواالً ،فخذ نصفها ،وإن
يل زوجتني ،فاخرت أيتهام شئت حتى أطلقها ،فإذا حلت تزوجتها ،فقال
عبد الرمحن :بارك اهلل لك يف مالك وأهلك! ولكن دلني عىل السوق،
فإن يل خربة يف التجارة ،وراح عبد الرمحن يبيع ويشرتي حتى مجع ماالً
كثريا حالالً طي ًبا ثم تزوج امرأة من األنصار.
ً

ال�شهيد املحب لر�سوله:
وبعد االنتصار الكبري الذي أحرزه املسلمون يف بدر ،واهلزيمة
املنكرة التي فقدت فيها قريش صفوة رجاهلا وقادهتا؛ أخذت تتأهب
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وخرج سعد بن الربيع عىل أمل القضاء عىل املرشكني واستئصال
شأفتهم ،ولكن عىص رماة املسلمني أمر قائدهم حني أمرهم أال يربحوا
املوقع الذي حدد هلم يف أعىل اجلبل ،فانقض املرشكون عليهم من
خلفهم ،وأخذوا يقتلوهنم ،وكرست رباعية النبي ﷺ وشج يف وجهه،
وسالت الدماء عىل وجهه الرشيف ،وفقد املسلمون أعظم الشهداء؛
كحمزة ،ومصعب ،وحنظلة ،وأنس بن النرض ،ويف غمرة ذلك قال
النبي ﷺ« :من رجل ينظر يل ما فعل سعد بن الربيع؟» فقال رجل من
األنصار  -أيب بن كعب  : -أنا أنظر لك يا رسول اهلل.
فذهب يبحث عنه فرآه بني القتىل وبه رمق ،فقال له :أمرين رسول
اهلل أن أنظر :أيف األحياء أنت أم يف األموات؟ قال :أنا يف األموات ،أبلغ
رسول اهلل ﷺ عني السالم ،وقل له :إن سعد بن الربيع يقول لك :جزاك
اهلل عنا خري ما جزي نبي عن أمته؛ وأبلغ عني قومك السالم ،وقل هلم:
إن سعد بن الربيع يقول لكم :ال عذر لكم عند اهلل إن خلص إىل نبيكم
ﷺ ،وفيكم عني تطرف .ثم مل أبرح حتى مات ،فجئت رسول اهلل ﷺ
فأخربته خربه.

لقد ترك سعد بن الربيع ماله الوفري ،وزوجتيه ،وجاهه ،ثم باع
نفسه هلل؛ فربح الكثري الكثري.
رحم اهلل سعد بن الربيع ،فقد صنع يف اإلسالم خري صنيع!!.
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ملعركة الثار ،وكان املوعد يف أحد.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

النقيب السابع :سعد بن عبادة -رضي اهلل عنه -

�إ�سالم وحمنة(: )1
اسمه سعد ،والده عبادة بن دليم ،خزرجي ،أنصاري ،وكنيته أبو
قيس وأبو ثابت املعروف بشدة البأس.

حرض سعد بيعة العقبة الثانية ،واختري نقي ًبا بني النقباء االثني
عرش ،وفيام كان األنصار عائدين إىل ديارهم علمت قريش بأخبار البيعة
وما تم فيها ،فأرسلت بعض سفهائها يف إثرهم ،واستطاعوا اإلمساك
بابن عبادة فأوثقوه إىل رحله ،وجاؤوا به إىل مكة ،وأخذوا يرضبونه عىل
مرأى من الناس ،وفيام هو كذلك  ..مر به رجل فقال له :وحيك ،أليس
بينك وبني أحد من قريش جوار؟ قال :بىل ،قال :اهتف باسمه ،فأخذ
سعد هيتف باسم :احلارث بن حرب ،فعلم بذلك فجاء فخلصه ،ثم
حتامل سعد عىل نفسه حتى بلغ املدينة ،وبات أشد عزيم ًة وتصميماً عىل
نرصة اإلسالم ورسوله حتى يمحق اهلل الكافرين.

بذل املال يف �سبيل اهلل:
محلها هلم
كان سعد وإخوانه من النقباء يعتربون وسام النقابة أمانة َّ
رسول اهلدى ﷺ لنرش دين اهلل بني الناس ،وتبيان أحكامه هلم ،فنهض
هبذه األمانة أيام هنوض!.
وذات يوم سمع رصخة مدوية تعلن أن احلبيب األعظم ﷺ وصل

( )1املِ ْحنة :واحدة املِ َح ِن التي ُيمت ََح ُن هبا ِ
اإل ُ
نسان من بلية ،نستجري بكرم اهلل منها.
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وملا أمر رسول اهلل ﷺ ببناء املسجد النبوي الرشيف واحلجرات
امللحقة به لسكنى أزواجه ،كان سعد بن عبادة ومجيع الصحابة يشاركون
رسول اهلل ﷺ يف العمل حتى اكتمل البنيان.
كان عبادة بن دليم
مشهورا باجلود والكرم ،وقد ربى ولده سعدً ا
ً
عىل هذه الشيمة النبيلة ،وبات الناس يتحدثون ،ويقولون :كانت جفنة
سعد  -وعاء الطعام  -تدور مع النبي ﷺ يف بيوته مجي ًعا ،وكان الرجل
من األنصار ينطلق إىل داره بمهاجر واحد أو اثنني أو ثالثة ليطعمهم،
وكان سعد ينطلق بالثامنني ،وهلذا كان يدعو اهلل أن يفيض عليه من
خزائنه ،ويقول :اللهم إنه ال يصلحني القليل ،وال أصلح عليه! ،وكان
يقول :اللهم ارزقني ماالً فإنه ال يصلح الفعال إال املال ،وكان رسول
اهلل ﷺ يدعو ويقول« :اللهم اجعل صلواتك ورمحتك عىل آل سعد
بن عبادة»( )1؛ فأي خري أصبت يا سعد من لقائك هبذا الرسول الكريم
جديرا!!.
ﷺ؟! ولعمري لقد كنت بام أصبت
ً

والبد من بذل النف�س � ً
أي�ضا:
وكان سعد بن عبادة يوقن بأن بذل املال يف سبيل اهلل غري كاف،
والبد من أن يتبعه بذل للنفس ،لذلك تدرب عىل الفروسية والرمي
( )1رواه اإلمام أمحد يف مسنده.
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إىل ظاهر املدينة ،فخرج الناس الستقباله مهللني ومكربين ،وما إن رأوه
بينهم حتى تبادروا للسالم عليه ،والرتحيب به ترحي ًبا منقطع النظري؛ ثم
نزل ضي ًفا عىل أيب أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه.-

سير النابغين من الصحابة والتابعين

خبريا ال جيارى يف إصابة اهلدف ،ووضع ماله وخربته بني يدي
حتى غدا ً
رسول اهلل ﷺ ،وأصبح ال يتخلف عن مشاهده وغزواته.
وروي عن ابن عباس -ريض اهلل عنه -أنه قال :كان لرسول اهلل
ﷺ يف املواطن كلها رايتان :مع عيل بن أيب طالب راية املهاجرين ،ومع
سعد بن عبادة راية األنصار.

مواقف بطولية خالدة:
وحني علم رسول اهلل ﷺ أن ً
قريشا قد حشدت احلشود للقائه،
مجع الصحابة ليشاورهم يف األمر ،وروى مسلم عن أنس أن رسول
اهلل ﷺ شاور حني بلغه إقبال أيب سفيان قال :فتكلم أبو بكر ،فأعرض
عنه؛ ثم تكلم عمر فأعرض عنه؛ فقام سعد بن عبادة فقال :إيانا تريد يا
رسول اهلل؟ والذي نفيس بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر ألخضناها،
ولو أمرتنا أن نرضب أكبادها إىل برك الغامد لفعلنا ،قال :فندب رسول
بدرا( ،)1وكانت راية األنصار مع
اهلل ﷺ الناس ،فانطلقوا حتى نزلوا ً
سعد بن عبادة ،فأخذ يشق بسيفه صفوف الكفرة ،فروي من دمائهم.
وشارك سعد يف يوم الفتح العظيم ،فتح مكة ،وشهد حتطيم
األصنام داخل الكعبة وما حوهلا.

ويوم حنني كان له ولقومه موقف سيبقى يف ذاكرة الزمان ،فبعد
انتهاء املعركة ،وزع رسول اهلل ﷺ الغنائم فأعطى لألرشاف من املسلمني
كبريا من الغنائم يتألف
الذين دخلوا يف اإلسالم منذ وقت قصري نصي ًبا ً
( )1رواه :مسلم ،كتاب :اجلهاد والسري ،باب :غزوة بدر ،برقم.)3330( :
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قال :فخرج سعد فجمع الناس يف تلك احلظرية ،قال :فجاء رجال
من املهاجرين فرتكهم فدخلوا ،وجاء آخرون فردهم ،فلام اجتمعوا أتاه
سعد فقال :قد اجتمع لك هذا احلي من األنصار.

قال :فأتاهم رسول اهلل ﷺ فحمد اهلل وأثنى عليه بالذي هو له
أهل ثم قال« :يا معرش األنصار مقالة بلغتني عنكمَ ،و ِجدَ ٌة وجدمتوها
يف أنفسكم ،أمل آتكم ُضالالً ،فهداكم اهلل؛ وعالة ،فأغناكم اهلل؛ وأعدا ًء،
فألف اهلل بني قلوبكم؟» قالوا :بل اهلل ورسوله أمن وأفضل ،قال« :أال
جتيبوين يا معرش األنصار؟» قالوا :وبامذا نجيبك يا رسول اهلل؟ وهلل
ورسوله املن والفضل.
وصدقتم؛ أتيتنا مكذ ًبا،
قال« :أما واهلل لو شئتم لقلتم ،فلصدقتم ُ
فصدقناك؛ وخمذوالً فنرصناك؛ وطريدً ا فآويناك؛ وعائ ً
ال فأغنيناك؛
أوجدتم يا معرش األنصار يف أنفسكم فيِ ُل َعا َع ٍة ِم ْن الدُّ ْن َيا ت ََأ َّل ْف ُت بهِ َا َق ْو ًما
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به قلوهبم ،ومل يعط لألنصار شي ًئا ،فلام أعطى رسول اهلل ﷺ ما أعطى
من تلك العطايا يف قريش وقبائل العرب ومل يكن يف األنصار منها يشء؛
وجد هذا احلي من األنصار يف أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة ،حتى
قال قائلهم :لقي رسول اهلل ﷺ قومه .فدخل عليه سعد بن عبادة ،فقال:
يا رسول اهلل إن هذا احلي قد وجدوا عليك يف أنفسهم ،ملا صنعت يف
هذا الفيء الذي أصبت ،قسمت يف قومك وأعطيت عطايا عظا ًما يف
قبائل العرب ومل يكن يف هذا احلي من األنصار يشء ،قال« :فأين أنت
من ذلك يا سعد؟» قال :يا رسول اهلل ،ما أنا إال امرؤ من قومي أرى ما
يرون قال« :فامجع يل قومك يف هذه احلظرية».

سير النابغين من الصحابة والتابعين

لِ ُي ْس ِل ُمواَ ،و َو َك ْل ُتك ُْم إىل إسالمكم؟!! أفال ترضون يا معرش األنصار أن
يذهب الناس بالشاة والبعري ،وترجعون برسول اهلل ﷺ يف رحالكم؟
فوالذي نفس حممد بيده لوال اهلجرة لكنت امر ًأ من األنصار ،ولو سلك
الناس شع ًبا وسلكت األنصار شع ًبا لسلكت شعب األنصار ،اللهم
ارحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار» قال :فبكى القوم
حتى أخضلوا ( )1حلاهم ،وقالوا :رضينا برسول اهلل قسماً وح ًظا ،ثم
انرصف رسول اهلل ﷺ وتفرقنا.

وفاته:
وملا قبض رسول اهلل ﷺ أراد األنصار أن يبايعوا سعد بن عبادة
مريضا فتجلل بعباءته
فاجتمعوا يف سقيفة بني ساعدة قومه ،وكان هو
ً
واستمع إليهم وملا عرف ما يريدون أبى ذلك ،وقال :مد يدك يا أبا بكر
فإين أبايعك ،ويف خالفة الفاروق خرج سعد إىل الشام فوافته املنية يف
حوران ،بعد أن أدى حق اإليامن ،وكان فريدً ا يف العطاء واإلحسان،
ريض اهلل عنه ،وأسكنه فسيح اجلنان.

َ
وأخضل اليشء :ندَّ اه وب َّله.
(َ )1خ َّضل
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راوي حديث العقبة الأوىل:
اسمه عبادة ،والده الصامت بن قيس ،والدته قرة العني بنت عبادة
وكنيته أبو الوليد ،خزرجي ،حرض بيعتي العقبة ،وهو راوي حديث
العقبة األوىل.

روى اإلمام أمحد عن عبادة بن الصامت قال :كنت فيمن حرض
العقبة األوىل ،وكنا اثني عرش رجالً؛ فبايعنا رسول اهلل ﷺ عىل بيعة
النساء  -وذلك قبل أن يفرتض احلرب  -عىل أن ال نرشك باهلل شي ًئا،
وال نرسق ،وال نزين ،وال نقتل أوالدنا ،وال نأيت ببهتان نفرتيه بني أيدينا
وأرجلنا ،وال نعصيه يف معروف؛ فإن وفيتم فلكم اجلنة ،وإن غشيتم من
ذلك شي ًئا فأمركم إىل اهلل ،إن شاء عذبكم ،وإن شاء غفر لكم(.)1
وهكذا بني رسول اهلل ﷺ ملن حرض ال�شروط التي يريد أن
يبايعوه عليها ،ثم تال عليهم رسول اهلل ﷺ قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ

ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ [املمتحنة.]١٢ :

وملا متت البيعة ،وأرادوا االنرصاف إىل ديارهم ،أرسل رسول اهلل
ﷺ مصعب بن عمري معهم ليقرأ فيهم القرآن ،ويعلمهم أحكام اإلسالم

( )1رواه :أمحد ،كتاب :باقي مسند األنصار ،باب :حديث عبادة بن الصامت -ريض اهلل
عنه.-
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النقيب الثامن :عبادة بن الصامت -رضي اهلل عنه -

سير النابغين من الصحابة والتابعين

ثم يعود إىل لقائه يف العقبة يف موسم احلج التايل مع من آمن من أول أهل
املدينة.

ومتت بيعة العقبة الثانية يف موعدها ،وانتخب النقباء االثنا عرش،
وكان عبادة بن الصامت بني هؤالء النقباء ،وقال هلم رسول اهلل ﷺ:
«أنتم عىل قومكم بام فيهم كفالء ككفالة احلواريني لعيسى بن مريم،
وأنا كفيل عىل قومي»( ، )1فردوا قائلني :نعم ،ثم عادوا إىل بالدهم بكنز
اإليامن العظيم.
مهاجرا أعد له األنصار أعظم
وملا قدم رسول اهلل ﷺ إىل املدينة
ً
استقبال ،ورحبوا بمقدمه أمجل ترحيب ،وكان عبادة حمال ًفا لليهود قبل
إسالمه ،فلام نزل قوله تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪﭼ

[املائدة.]٥١ :

دعا رسول اهلل ﷺ بني قينقاع من اليهود إىل اإلسالم فقالوا له:
ال يغرنك أنك لقيت قو ًما ال علم هلم باحلرب ،إنا واهلل لئن حاربناك
لتعلمن أنا نحن الناس ،وسمع عبادة مقالة اليهود لرسول اهلل ﷺ فجاء
إىل النبي وقال :يا رسول اهلل أتربأ إىل اهلل ورسوله من حلفهم ،وأتوىل
اهلل ورسوله واملؤمنني ،وأبرأ من حلف الكفار وواليتهم ،وقد سجل
القرآن الكريم موقف عبادة املرشف ،قال تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ [املائدة.]٥٦-٥٥ :
( )1الرسة النبوية إلبن هشام.
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رجل ب�ألف رجل:
وإذا أردنا أن نتعرف عىل قدر عبادة يف امليدان وفضله عىل
املجاهدين الشجعان ،فلنستمع إىل اخلبري بالرجال ،العليم باألبطال
عمر بن اخلطاب :فقد بعث عمرو بن العاص بأربعة آالف للقاء الروم،
فلام رأى كثرهتم سأل خليفته املدد ،فأرسل إليه أمري املؤمنني عمر بأربعة
آالف جندي ،عىل كل ألف قائد ،وقال له :بعثت إليك بأربع آالف
جندي ،عىل كل ألف منهم رجل بألف رجل ،وكان القواد األربعة:
عبادة بن الصامت ،والزبري بن العوام ،ومسلمة بن خملد ،واملقداد بن
األسود ،فأي بطل كنت يا عبادة؟!!
ومن مناقب عبادة مشاركته يف مجع القرآن الكريم ،وأما ورعه فقد
سمع رسول اهلل ﷺ يتحدث عن مسؤولية األمراء والوالة جتاه رعاياهم،
أمريا
وما سيناهلم إذا فرطوا يف هذه األمانة ،فأقسم باهلل تعاىل أال يكون ً
ٍ
عىل اثنني أبدً ا ،ومل يستطع الفاروق أن حيمله عىل قبول
منصب ما ،إال
تعليم الناس وتفقيههم يف الدين .فهذا هو العمل الوحيد الذي آثره
عبادة بن الصامت ،مبتعدً ا بنفسه عن األعامل األخرى املحفوفة بالزهو
أيضا باألخطار التي خيشاها عىل مصريه
وبالسلطان وبالثراء ،واملحفوفة ً
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وكان عبد اهلل بن أيب ابن سلول رأس املنافقني  -أخزاه اهلل -
حمال ًفا لليهود ،فلام علم أن عبادة تربأ من عهده معهم ،قال له :يا عبادة
قد تربأت من حلف مواليك؟ ما هذه بيد عندك!! فقال عبادة :يا أبا
احلباب ،تغريت القلوب ،وحما اإلسالم العهود ،أما إنك واهلل ملعتصم
بأمر سرتى غبه  -أي :عاقبته  -غدً ا.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

ودينه.

كان عبادة يرى أن عمر إمام منقطع القرين ،فأختذه بعد رسول اهلل
قدوة ومثالً ،وكان يف الدنيا من الزاهدين.

وذهب عبادة مع معاذ بن جبل وأيب الدرداء إىل بالد الشام؛ فأشبع
نورا.
ثالثتهم أهلها ً ..
فقها وعلماً  ،وملؤوا أرجاءها ً

وفاته:
وملا حرضته الوفاة قال ملن حوله :أحرج عىل أي منكم أن يبكي
عيل ،فإذا خرجت نفيس فتوضؤوا ،وأحسنوا الوضوء ،ثم ليدخل كل
َّ
واحد منكم مسجده فيصيل ثم يستغفر لعبادة ولنفسه ،فإن اهلل تعاىل
يقول :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ
نارا ،وال تضعوا
[البقرة ،]١٥٣ :ثم أرسعوا يب إىل حفريت ،وال تتبعوين ً
حتتي أرجوانًا.
رحم اهلل أبا الوليد عبادة بن الصامت؛ فقد كان من العلامء الفقهاء
العاملني.

292

�شاعر الأن�صار� ..شاعر الإ�سالم:
اسمه عبد اهلل ،والده رواحة بن ثعلبة ،كنيته أبو حممد ،خزرجي،
أنصاري ،وملا كانت بيعة العقبة الثانية أمر رسول اهلل وفد األنصار أن
خيرجوا من بينهم اثني عرش نقي ًبا ،فاختاروا ثالثة من األوس ،وتسعة
من اخلزرج ،وكان شاعر األنصار  -الذي أصبح شاعر اإلسالم  -عبد
اهلل بن رواحة واحدً ا من النقباء.

شاعرا جميدً ا،
كان ابن رواحة
وفارسا فريدً ا ،لقي ذات مرة رسول
ً
ً
اهلل ﷺ فتحركت شاعريته وقال:
ي��ا ه��اش��م اخل�ي�ر إن اهلل فضلكم

ع�ل�ى ال�ب�ري���ة ف��ض� ً
لا مم���ا ل���ه غري

إين ت��ف��رس��ت ف��ي��ك اخل�ي�ر أع��رف��ه

ف��راس��ة خالفتهم يف ال���ذي نظروا

ول��و س��أل��ت إن استنرصت بعضهم

يف ح��ل أم���رك م��ا آووا وال ن�صروا

ف��ث��ب��ت اهلل م���ا آت����اك م���ن حسن

ون�صرا كالذي نرصوا
تثبيت موسى
ً

فرس رسول اهلل ﷺ ،وقال له« :وإياك فثبت اهلل» ،ومنذئذ وضع
ابن رواحة سيفه ولسانه رهن إشارة املصطفى ﷺ.
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النقيب التاسع :عبد اهلل بن رواحة -رضي اهلل عنه -

سير النابغين من الصحابة والتابعين

ورعه:
وكان شديد الورع ،فإذا لقي صاح ًبا له قال :تعال نؤمن ساعة،
وذات يوم لقي رج ً
ال يف طريقه فقال له ذلك ،فغضب الرجل وانطلق إىل
قادرا عىل متييز
رسول اهلل ﷺ خيربه بام قال عبد اهلل ،وكان رسول اهلل ﷺ ً
أقوال الرجال ،ومعرفة مقاصدهم ،فقال للرجل« :رحم اهلل ابن رواحة،
إنه حيب املجالس التي تتباهى هبا املالئكة»(. )1

وعن أيب الدرداء أنه قال :لقد رأيتنا مع رسول اهلل ﷺ يف بعض
أسفاره ،يف اليوم احلار الشديد احلر ،وإن الرجل ليضع يده عىل رأسه
من شدة احلر ،وما يف القوم أحد صائم إال رسول اهلل ﷺ وعبد اهلل بن
رواحة( ،)2والصوم يف اليوم احلار تطو ًعا يدل عىل قوة اإليامن ،والصدق
مع الرمحن ،ألن كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه هلل ،وهو الذي جيزي
به.

�شعره يف خدمة دين اهلل ور�سوله:
وقد شهد ابن رواحة مع رسول اهلل ﷺ كل املشاهد والغزوات،
حتى استشهاده يف مؤتة؛ ويوم دخول النبي ﷺ مكة يف عمرة القضاء
كان ابن رواحة ينشد بني يديه:
خ��ل��و ب��ن��ي ال��ك��ف��ار ع���ن سبيله

خ���ل���وا ف��ك��ل اخل��ي�ر يف رس��ول��ه

( )1رواه اإلمام أمحد يف مسنده.

( )2رواه :ابن ماجه ،كتاب :الصيام ،باب :ما جاء يف الصوم يف السفر ،برقم.)1653( :
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رض ًب����ا ي��زي��ل اهل����ام ع���ن مقيله
وي���ذه���ل اخل��ل��ي��ل ع���ن خليله
ي����ا رب إين م���ؤم���ن ب��ق��ي��ل��ه

فقال له عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه :-أوهنا يا ابن رواحة

أيضا؟ يف حرم اهلل؟ وبني يدي رسول اهلل ﷺ تقول الشعر؟!!
ً

فقال له رسول اهلل ﷺ« :خل عنه يا عمر ،فوالذي نفيس بيده

لكالمه أشد وق ًعا عليهم من وقع النبل».

وملا سمع ابن رواحة قوله تعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ

شاعرا يقول الشعر،
[الشعراء]٢٢٦-٢٢٤ :؛ أخذ بالبكاء ألنه كان
ً
فنزل قول اهلل تعاىل :ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ

[الشعراء ]٢٢٧ :وملا سمع ذلك عبد اهلل طابت نفسه ،وعلم أنه بشعره

يدعو إىل اهلل وينرص رسوله ﷺ ،وتأمل عبد اهلل وجه رسول اهلل ﷺ يو ًما

فقال« :لو مل تكن فيه آيات مبينة كانت بدهيته تنبيك باخلرب».

وروى أن رسول اهلل ﷺ قال البن رواحة يف عمرة القضاء« :انزل

فحرك الركاب» ،فقال :يا رسول اهلل ،لقد تركت قويل ،فقال له عمر
بن اخلطاب -ريض اهلل عنه :-اسمع وأطع فنزل عبد اهلل -ريض اهلل

عنه -وقال:
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ن��ح��ن رضب���ن���اك���م ع�ل�ى ت��ن��زي��ل��ه

سير النابغين من الصحابة والتابعين

ت�����اهلل ل�����وال اهلل م����ا اه��ت��دي��ن��ا

وم�����ا ت���ص���دق���ن وال ص��ل��ي��ن��ا

ف����أن����زل����ن س���ك���ي���ن���ة ع��ل��ي��ن��ا

وث���ب���ت األق��������دام إن الق��ي��ن��ا

إن ال���ذي���ن ك���ف���روا ق���د ب��غ��وا

وإن ي����ري����دوا ف��ت��ن��ة أب��ي��ن��ا

فلام انتهى عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قال رسول اهلل ﷺ« :اللهم
ارمحه واغفر له» ،فقال عمر -ريض اهلل عنه :-وجبت؛ أي :اجلنة.

ا�ست�شهاده:
وتوج جهاد ابن رواحة بأغىل أمنية يتمناها املجاهدون ،وذلك حني

بعث رسول اهلل ﷺ جيش األمراء وقال« :عليكم زيد بن حارثة ،فإن
أصيب زيد فجعفر ،فإن أصيب جعفر فعبد اهلل بن رواحة األنصاري»(،)1
وشيع اجليش رسول اهلل ،وقال هلم املسلمون :صحبكم اهلل ودفع عنكم،
وردكم إلينا صاحلني ،فقال ابن رواحة:

ل��ك��ن��ن��ي أس�����أل ال���رمح���ن م��غ��ف��رة

ورضب���ة ذات ف���رع ت��ق��ذف ال��زب��دا

أو ط��ع��ن��ة ب���ي���دي ح�����ران جم��ه��زة

ح��رب��ة ت��ن��ف��ذ األح���ش���اء وال��ك��ب��دا

( )1رواه :أمحد ،كتاب :باقي مسند األنصار ،باب :حديث أيب قتادة األنصاري -ريض اهلل
عنه ،-برقم.)21509( :
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ي��ا أرش���د اهلل م��ن غ��از وق��د رش��دا

وعلم املسلمون أن الروم حشدوا مئة ألف منهم ،ومئة ألف ممن
وآالهم.

أما املسلمون فكانوا ثالثة آالف ،وهلذا اقرتح بعضهم الكتابة إىل
رسول اهلل ﷺ بخرب العدو ،فإما أن يرسل مد ًدا أو يأمرهم بأمره ،فقال
هلم ابن رواحة :يا قوم ،واهلل إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون،
الشهادة ،وما نقاتل الناس بعدد وال كثرة وال قوة ،ما نقاتلهم إال هبذا
الدين الذي أكرمنا اهلل به ،فانطلقوا ،فإنام هي إحدى احلسنيني ،إما
ظهور ،وإما شهادة ،فقال الناس« :قد صدق واهلل ابن رواحة ،فامضوا،
فمىض الناس».

كثريا
وتقدم األمري األول زيد بن حارثة فأبىل أحسن البالء ،وقتل ً
من األعداء ،ثم سقط شهيدً ا؛ وتقدم األمري الثاين جعفر بن أيب طالب
فقاتل ما شاء اهلل ،وقطعت يداه ،ثم سقط شهيدً ا ،وتقدم األمري الثالث
فعز عليه أن يعيش بعد أخويه وحيدً ا ،وظل يقاتل
عبد اهلل بن رواحة َّ
حتى سقط شهيدً ا.
رحم اهلل زيدً ا
وجعفرا وابن رواحة ،ومنحهم يف ظل عرشه اهلناء
ً
والراحة.
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حتى ي��ق��ول��وا إذا م���روا ع�لى جدثي

سير النابغين من الصحابة والتابعين

النقيب العاشر :عبد اهلل بن عمرو بن حرام -رضي اهلل عنه -

�إ�سالمه:
اسمه عبد اهلل ،والده عمرو بن حرام كنيته أبو جابر ،خزرجي،
أنصاري ،ابنه جابر بن عبد اهلل راوي أحاديث رسول اهلل ﷺ ،وقد أخرب
كفاحا؛ أي :دون حجاب.
جابرا أن والده عبد اهلل كلمه ربه
ً
النبي ﷺ ً

ولكن متى أسلم أبو جابر؟ ،قال كعب بن مالك :وخرجنا إىل
احلج فواعدنا رسول اهلل ﷺ العقبة من أوسط أيام الترشيق ،فلام فرغنا
من احلج وكانت الليلة التي وعدنا رسول اهلل ﷺ ،ومعنا عبد اهلل بن
عمرو بن حرام أبو جابر سيد من سادتنا؛ وكنا نكتم من معنا من قومنا
من املرشكني أمرنا ،فكلمناه ،وقلنا له :يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا،
ورشيف من أرشافنا ،وإنا نرغب بك عام أنت فيه أن تكون حط ًبا للنار
غدً ا ،ثم دعوته إىل اإلسالم ،وأخربته بميعاد رسول اهلل ﷺ فأسلم،
وشهد معنا العقبة وكان نقي ًبا.
قال كعب بن مالك :فرجعنا ،فنمنا حتى أصبحنا؛ فلام أصبحنا
غدت علينا جلة قريش حتى جاؤونا يف منازلنا ،فقالوا :يا معرش
اخلزرج ،إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إىل صاحبنا هذا تستخرجونه من بني
أظهرنا ،وتبايعونه عىل حربنا ،واهلل إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا
أن تنشب احلرب بيننا وبينه منكم؛ قال :فانبعث من هنالك من مرشكي
قومنا حيلفون هلم باهلل ما كان من هذا يشء ،وما علمناه ،وقد صدقوا ،مل
يعلموا ما كنا منا؛ قال :فبعضنا ينظر إىل بعض؛ قال :وقام القوم وفيهم
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مالزمته ملجال�س النبي ﷺ:

كافرا وعاد مؤمنًا قد ُرصع صدره بوسام
وهكذا خرج أبو جابر ً

النقابة ،وأدرك عبد اهلل بن عمرو أن وسام النقابة ليس للتعليق عىل
الصدر ،من أجل التباهي والفخر ،بل هو أمانة وتكليف وأمر ،ينبغي

أداؤها عىل امتداد العمر؛ فبدأ بأهله األقربني ،ثم انتقل إىل األبعدين،
فجعل منهم مؤمنني ،بتأييد من ذي القوة املتني.

ودخل الناس يف الدين اجلديد ،وبات يف كل بيت من بيوت

األنصار عيد ،وعكفوا عىل العبادة ،فوجدوا فيها السعادة ،ووصل

اخلرب املنتظر ،بقدوم سيد البرش ،فخرج أهل املدينة الستقباله ،وتكحيل

العيون بحسنه ومجاله ،صىل اهلل وسلم عليه وعىل آله ،وامتدت إىل خطام
ناقته األيدي والقلوب ،لعلها تظفر باستضافة املحبوب ،لكن املأمورة
( )1رواه :أمحد ،كتاب مسند املكيني ،باب :حديث كعب بن مالك األنصاري -ريض اهلل
عنه ،-برقم.)15237( :
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احلارث بن هشام بن املغرية املخزومي وعليه نعالن جديدان ،قال :فقلت
كلمة كأين أريد أن أرشك القوم هبا فيام قالوا ما تستطيع يا أبا جابر ،وأنت
سيد من سادتنا أن تتخذ نعلني مثل نعيل هذا الفتى من قريش؛ فسمعها
احلارث ،فخلعهام ثم رمى هبام إ َّيل ،فقال :واهلل لتنتعلنهام؛ قال :يقول
أبو جابر :أحفظت واهلل الفتى ،فاردد عليه نعليه؛ قال :فقلت :واهلل ال
أردمها قال :واهلل صلح ،واهلل لئن صدق الفأل ألسلبنه .فهذا حديث
كعب بن مالك عن العقبة وما حرض منها(.)1

سير النابغين من الصحابة والتابعين

وقفت أمام دار أيب أيوب.

وأصبح أبو جابر مالز ًما ملجالس رسول اهلل ﷺ ،ال يريد أن ختطئه
نفحاهتا ،لعله يستدرك ما فاته من خرياهتا؛ وراح أبو جابر ينهل من الفقه
والعلم واملعرفة ،ما يفيض به القرآن والسنة املرشفة ،من فم احلبيب
األعظم ﷺ.
وشعر أبو جابر أن الشكر واجب لرب األنام ،الذي امتن عىل
عباده بنعمة اإلسالم ،وأخرجهم بنوره من الظالم ،فاحلمد والشكر هلل
عىل الدوام ،وله املنة والفضل ما كرت األعوام!!.

جهاده يف �سبيل اهلل:
حريصا عىل مرافقة النبي ﷺ إىل ساحات اجلهاد،
وكان أبو جابر
ً
فارسا من الفرسان األفذاذ ،وملا
ولطاملا منى نفسه باالستشهاد ،فقد كان ً
انطلق رسول اهلل ﷺ إىل بدر ،كان يرافقه أبو جابر فشهد يومئذ رؤوس
الكفر وهي تتهاوى عىل أرض املعركة ،وكانت البداية حني خرج ثالثة
من بغاة املرشكني هم :عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة وطلبوا
من يبارزهم ،فتصدى هلم محزة بن عبد املطلب فقتل شيبة ،وعيل بن أيب
طالب فقتل الوليد ،وعبيدة بن احلارث الذي تبادل مع عتبة رضبتني
فجرح كل منهام صاحبه ،وأرسع محزة وعيل فأجهزا عىل عتبة؛ ثم ُقتل
أبو جهل ،وتبعه أمية بن خلف ،وعقبة بن أيب معيط.
وأبىل أبو جابر يوم بدر أحسن البالء ،ثم عاد املسلمون إىل املدينة
بالنرص املبني ،الذي انتهى بزعامء املرشكني إىل قعر قليب بدر ،حيث أمر
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كان أبو جابر يسعى للشهادة ،ولكنه عاد من بدر دون أن حيقق
حلمه ،ومكثت قريش تلعق جراحها ،وتبكي قتالها مدة من الزمن،
ثم وجدت أن ذلك لن يعيد إليها أحدً ا ممن فقدت ،وأن خري عزاء هلا
هو الثأر لتشفي ما يف الصدور ،فلملمت شملها ،وحتالفت مع بعض
القبائل ،وكانت أحد املوعد.
وعلم رسول اهلل بخروج قريش فشاور أصحابه يف اخلروج،
فأيده من ختلف عنه يوم بدر ،ولكن عبد اهلل بن أيب ابن سلول كان
من املعارضني ،وخرج رسول اهلل ﷺ بألف مقاتل ،ثم انحاز ابن ُأيب
بثالثامئة من املنافقني عائدين إىل املدينة ،وتبعهم عبد اهلل بن عمرو بن
حرام ليثنيهم عن خذالن رسول اهلل ﷺ ،وملا يئس من إقناعهم بالقتال،
قال هلم :أبعدكم اهلل ،أعداء اهلل ،فسيغني اهلل نبيكم عنكم ،ثم دخل
يف غامر املعركة ،وكان ليلة خروجه قد قال البنه :يا جابر ،ما أراين إال
مقتوالً يف هذه الغزوة ،ولعيل سأكون أول شهدائها من املسلمني ،وإين
أحب إ ّيل منك بعد رسول اهلل ﷺ.
واهلل ،ال أدع أحدً ا بعدي ّ
وسقط أبو جابر شهيدً ا بعد أن أدى دوره خري أداء.

كفاحا!! :
وكلم اهلل �أباك
ً
قال جابر بن عبد اهلل :ملا قتل عبد اهلل بن عمرو بن حرام يوم أحد
لقيني رسول اهلل ﷺ فقال« :يا جابر أال أخربك ما قال اهلل ألبيك؟ يا جابر
ما يل أراك
منكرسا؟» قلت :يا رسول اهلل استشهد أيب وترك عياال ودينًا،
ً
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رسول اهلل ﷺ بإلقائهم فيها بعد سقوطهم رصعى.

سير النابغين من الصحابة والتابعين

وقال« :أفال أبرشك بام لقي اهلل به أباك؟ قال :قلت بىل يا رسول اهلل قال:
كفاحا ،فقال :يا
«ما كلم اهلل أحدا قط إال من وراء حجاب ،وكلم أباك
ً
عيل أعطك ،قال :يا رب حتييني فأقتل فيك ثانية ،فقال الرب
عبدي متن َّ
سبحانه :إنه سبق مني أهنم إليها ال يرجعون ،قال :ويا رب فأبلغ من
ورائي» قال :فأنزل اهلل تعاىل :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﭼ [آل عمران](.)1

وأرادت زوجة عمرو بن اجلموح محل جثته وجثة أخيها أيب جابر
أعلمت أن رسول اهلل ﷺ قال« :ادفنوهم حيث
إىل املدينة لدفنهام ،وملا َ
رصعوا» عادت ،ثم أمر رسول اهلل ﷺ بدفنهام يف قرب واحد ألهنام كان
متصافيني يف الدنيا.
ريض اهلل عن أيب جابر وشهداء الصحابة أمجعني .آمني.

( )1رواه :ابن ماجه ،كتاب :املقدمة ،باب :فيام أنكرت اجلهمية ،برقم.)186( :
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بيعته الأوىل والثانية:
اسمه مالك ،والده التيهان بن مالك بن عمرو ،وأمه من جشم،
كنيته أبو اهليثم ،أويس ،أنصاري.

شهد أبو اهليثم بيعتي العقبة األوىل والثانية ،وكان البن التيهان
دور بارز يف العقبة الثانية ،فحني تكلم رسول اهلل ﷺ فتال ودعا إىل اهلل
عز وجل ورغب يف اإلسالم ،قال« :أبايعكم عىل أن متنعوين مما متنعون
منه نساءكم وأبناءكم».
قال :فأخذ الرباء بن معرور بيده ،ثم قال :نعم والذي بعثك باحلق
لنمعنك مما نمنع منه أزرنا ،فبايعنا يا رسول اهلل ﷺ فنحن أهل احلروب
كابرا عن كابر.
وأهل احللقة ورثناها ً

قال :فاعرتض القول  -والرباء يكلم رسول اهلل ﷺ  -أبو اهليثم
بن التيهان حليف بني عبد األشهل ،فقال :يا رسول اهلل إن بيننا وبني
الرجال حباالً وإنا قاطعوها  -يعني العهود  -فهل عسيت إن نحن فعلنا
ذلك ،ثم أظهرك اهلل أن ترجع إىل قومك وتدعنا؟ قال :فتبسم رسول اهلل
ﷺ ثم قال« :بل الدم الدم ،واهلدم اهلدم؛ أنا منكم ،وأنتم مني؛ أحارب
من حاربتم ،وأسامل من ساملتم».
وقد قال رسول اهلل ﷺ« :أخرجوا إ َّيل منكم اثني عرش نقي ًبا،
يكونون عىل قومهم» فأخرجوا منهم اثني عرش نقي ًبا ،منهم تسعة من
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النقيب الحادي عشر :مالك بن التيهان -رضي اهلل عنه -

سير النابغين من الصحابة والتابعين

اخلزرج ،وثالثة من األوس( ،)1وكان أبو اهليثم أحد األوسيني الذين
فازوا بالنقابة.

وبعد أن متت البيعة ،عاد ابن التيهان مع أصحابه إىل املدينة ليؤدي
واجبه جتاه األمانة التي محلها ،وأخذ يدعو قرابته وأصحابه لإلسالم،
ويروي هلم كيف التقي بخري األنام ،وأخربهم بأنه سيهاجر إليهم بعد
وقت قريب ،لتكتحل أعينهم بلقاء احلبيب األعظم رسول اهلل ﷺ.
وبات الناس ينتظرون تلك الساعة ،والشوق يفور يف صدورهم،
حتى إذا جاءت اللحظة املوعودة ،خلت دور املدينة من أهلها ،وخرج
الرجال والنساء واألطفال ،وأعدوا لضيفهم أروع استقبال ،وكان مجيع
أهل املدينة كل منهم يرغب يف نزول أعز الناس ضي ًفا عليه ،وملا حاولوا
اإلمساك بخطام ناقته القصواء قال هلم رسول اهلل ﷺ« :خلو سبيلها،
فإهنا مأمورة».
وكان أسعد األنصار خالد بن زيد أبو أيوب األنصاري حني
وقفت أمام داره ،فبادر إىل محل متاع ضيفه الكبري إىل داره لتهيئ له
أسباب الراحة ،بينام وقف رسول اهلل ﷺ يرد عىل ترحيب مستقبليه،
وكان أول عمل أمر به رسول اهلل ﷺ بناء مسجده الرشيف ،وكان ابن
التيهان يشارك الصحابة نشاطهم حتى يتم البنيان ،وملا خرج رسول
اهلل ﷺ إىل بدر بدا أبو اهليثم يف قمة السعادة خلروجه معه ألنه سيفوز
بإحدى احلسنيني :نرص يكلل جبينه بالغار ،أو شهادة تبلغه إىل خري دار،
مع املتقني األبرار.
( )1رواه :أمحد ،كتاب :مسند املكيني ،باب :حديث كعب بن مالك األنصاري -ريض اهلل
عنه ،-برقم.)15237( :
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وبدأت معركة بدر بمبارزة متكن خالهلا أبطال املسلمني من القضاء
عىل ثالثة من صناديد قريش وعتاهتا ،هم شيبة وأخوه عتبة وولده الوليد
بن عتبة ،واستبرش أبو اهليثم هبذه البداية الطيبة ،وملا محى وطيس املعركة
أخذت رؤوس املرشكني تتطاير عن أجساد أصحاهبا؛ وها هو ذا عبد اهلل
حيا وبه رمق
بن مسعود -ريض اهلل عنه -يرى أشقى قريش أبا جهل جر ً
مبرشا ،وحني يراه
فيرسع إليه ،وحيتز رأسه ثم يميض به إىل رسول اهلل ﷺ ً
حيمد اهلل ،ويرى بالالً املعذب يف سبيل اهلل ،مع بعض أصحابه يمزقون
جسد أمية بن خلف بسيوفهم ،ويرى عقبة بن أيب معيط الذي وضع
سال اجلزور عىل ظهر رسول اهلل ﷺ وهو ساجد ذات يوم ،وقد اخرتق
سيف أحد املسلمني جسده وأسكت فيه احلياة؛ إهنا مشاهدة رائعة أيقن
من خالهلا أبو اهليثم أن احلق إىل ظهور ،وأن الباطل إىل زهوق ،وانترص
احلق ،وحاقت باملرشكني هزيمة نكراء مل تعرف قريش هلا من نظري.

ولكن ما كانت قريش لرتىض هبزيمتها األليمة فمضت تعد العدة
لكرة أخرى ،وكان اللقاء يف أحد هذه املرة ،واستطاعت قريش أن تربح
اجلولة ،ألن رماة املسلمني عصوا أمر قائدهم حني وضعهم يف رأس
اجلبل وأمرهم أال يربحوه ،فلام خالفوه هزموا ،وكأهنم مل يسمعوا قول
اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭼ [النساء].
كان يوم أحد شا ًقا عىل املسلمني ،وعز عىل أيب اهليثم أن يرى حربة
وحيش بن حرب وقد استقرت يف جسد أسد اهلل وأسد رسوله محزة بن
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م�شاركته يف الغزوات:
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عبد املطلب وراح ينظر يف القتىل ،فرأى أخويه النقيبني سعد بن الربيع
وعبد اهلل ابن عمرو بن حرام رصيعني ،ثم رأى عمرو بن اجلموح إىل
جانبهام وقد حتققت أمنيته بأن يطأ اجلنة بعرجته ،وهناك سقط مصعب
بن عمري حامل اللواء ،وقد أ رسع عيل بن أيب طالب فأخذه من يده قبل
أن يسقط ،وحنظلة الغسيل الذي غسلته املالئكة ألنه ترك عروسه وهو
جنب ليلبي نداء اجلهاد؛ رأى كل ذلك فعرف فداحة ما فعله الذين عصوا
أمر نبيهم ﷺ وما أفىض إليه ذلك العصيان؛ ولكن املسلمني أخذوا من
درسا بلي ًغا ،ومل يدع ابن التيهان جماالً لليأس ليتغلب عليه ،فشارك
أحد ً
يف غزوة محراء األسد ،ثم غزوة الرجيع ،وذات الرقاع ،ودومة اجلندل،
واخلندق ،وبني قريظة ،وبني املصطلق ،وخيرب ،ومل يتوقف عن اجلهاد
حتى وافته املنية.
ريض اهلل عن أيب اهليثم مالك بن التيهان ،وتقبله بقبول حسن.
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املعنق ليموت:
اسمه املنذر ،والده عمرو بن خنيس ،خزرجي ،أنصاري وكان
لقبه املعنق ليموت.

كان أحد األنصار السابقني إىل لقاء السفري مصعب بن عمري
ريض اهلل عنه ،-ولنتعرف عىل هؤالء الذين وضعوا أنفسهم وأهليهموأمواهلم يف سبيل رفعة اإلسالم وجمده.
جاء عن النبي ﷺ أنه قال« :آية اإليامن حب األنصار ،وآية النفاق
بغض األنصار»(.)1

وعن زيد بن أرقم قال :قال رسول اهلل ﷺ« :اللهم اغفر لألنصار
وألبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار»(.)2

أيضا أن رسول اهلل ﷺ استغفر لألنصار ،قال:
وروى أنس ً
وأحسبه قال« :ولذراري األنصار وملوايل األنصار ال أشك فيه»(.)3

وعن أنس أن النبي ﷺ رأى صبيان ونساء مقبلني من عرس فقام
نبي اهلل ﷺ ممث ً
ال فقال« :اللهم أنتم من أحب الناس إ َّيل ،اللهم أنتم من
أحب الناس إ َّيل» ،يعني األنصار(.)4
( )1رواه :البخاري ،كتاب :اإليامن ،باب :عالمة اإليامن حب األنصار ،برقم.)17( :

( )2رواه :مسلم ،كتاب :فضائل الصحابة ،باب :من فضائل األنصار ،برقم.)2506( :
( )3رواه مسلم ،كتاب :فضائل الصحابة ،باب :من فضائل األنصار ،برقم.)2507( :

( )4رواه :مسلم ،كتاب :فضائل الصحابة :باب :من فضائل األنصار ،برقم.)2508( :
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النقيب الثاني عشر :املنذر بن عمرو -رضي اهلل عنه -

سير النابغين من الصحابة والتابعين

وروى عن أنس بن مالك أن رسول اهلل ﷺ قال« :إن األنصار
كريش وعيبتي  -أي :مجاعتي وخاصتي الذين أثق هبم وأعتمدهم يف
أموري  -وإن الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من حمسنهم واعفوا عن
مسيئتهم»(.)1
لقد بينت هذه األحاديث إىل أي درجة كان رسول اهلل ﷺ حيب
األنصار ،وأبرزت وجوب حمبة األنصار ،وبغض من أبغضهم!!

اللهم إين أشهدك أين أحب األنصار ،وأحب من أحبهم ،وسأبقى
عىل ذلك حتى ألقاك!.
ولقد شعر املنذر بن عمرو وهو يف جملس مصعب أن سها ًما من
نور تنطلق من فم مصعب لتستقر يف قلبه ،ولكن عج ًبا هلذه السهام!!
إهنا ال حتدث أ ًملا ،وال خترج د ًما ،بل تفيض إىل الراحة واألمان ،ومتأل
النفس باالطمئنان.

ثم أخربه مصعب بام ينبغي له أن يصنعه حتى يغدو من املسلمني،
وانطلق بعد ذلك إىل نادي قومه ،وسأهلم أن يتبعوه حتى ال يكونوا من
أصحاب النار ،فلم خيالفه أحد ،وباتوا مع أهاليهم مسلمني.

شهد املنذر العقبة الثانية وفاز بوسام النقابة الثمني ،وشهد مع
وعز عليه أن ينهزموا يف
بدرا فسعد بانتصار املسلمنيَّ ،
رسول اهلل ﷺ ً
أحد أمام املرشكني ،ولكن كان أمر اهلل مفعوالً!!.
ثم بعثه رسول اهلل ﷺ يف سبعني رج ً
ال إىل بئر معونة فسقط شهيدً ا،

( )1رواه :مسلم ،كتاب :فضائل الصحابة ،باب :من فضائل األنصار ،برقم.)2510( :
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رحم اهلل املنذر وأسكنه دار املتقني.

النقباء ...يف ق�صيدة:
وقد مجع كعب بن مالك أسامء النقباء يف قصيدة يقول فيها (:)1
أب���ل���غ أب���� ًي����ا أن�����ه ف�����ال رأي����ه

وح��ان غ��داة الشعب واحل�ين واق��ع

أب���ى اهلل م���ا م��ن��ت��ك ن��ف��س��ك؛ إن��ه

ب��م��رص��اد أم��ر ال��ن��اس راء وسامع

وأب��ل��غ أب���ا س��ف��ي��ان أن ق��د ب���دا لنا

ب��أمح��د ن���ور م��ن ه���دى اهلل ساطع

ف�لا ت��رغ��ب��ن يف ح��ش��د أم���ر ت��ري��ده

وأل���ب ومج���ع ك��ل م��ا أن���ت جامع

ودون���ك فاعلم أن نقض عهودنا

أب���اه عليك ال��ره��ط ح�ين تتابعوا

أب���اه ال��ب�راء ،واب���ن ع��م��رو ،كالمها

وأس���ع���د ي���أب���اه ع��ل��ي��ك وراف����ع

وس��ع��د أب����اه ال��س��اع��دي ،وم��ن��ذر

ألنفك  -إن حاولت ذل��ك  -جادع

( )1حبذا لو حفظها الطالب؛ بارك اهلل فيهم.
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وحلق بشهداء األنصار.
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وم���ا اب���ن رب��ي��ع إن ت��ن��اول��ت عهده

بمسلمه ،ال يطمعن ث��م طامع

وأي��ض��ا ف�لا يعطيكه اب���ن رواح���ة
ً

وإخ���ف���ار م��ن دون����ه ال��س��م ناقع

وف���اء ب���ه ،وال��ق��وق�لي اب���ن صامت

ب��م��ن��دوح��ة ع�م�ا حت�����اول ي��اف��ع

ويف بمثلها
أب����و ه��ي��ث��م أي� ً
��ض���ا ٌ
وف���اء ب�ما أع��ط��ى م��ن العهد خانع
وم��ا اب��ن حضري إن أردت بمطمع

فهل أن��ت ع��ن أمح��وق��ة الغي ن��ازع؟

وس��ع��د أخ��و ع��م��رو ب��ن ع��وف فإنه

رضوح مل���ا ح���اول���ت ألم���ر م��ان��ع

أوالك ن���ج���وم ال ي��غ��ب��ك منهم

عليك بنحس يف دج��ى الليل طالع

وقال الشاعر حممد راجي كناس ،يف حب األنصار(: )1

أح��ب��ب��ت��ك��م ي���ا م��ع�شر األن���ص���ار

م���ت���أس���ي���ا ب��ن��ب��ي��ن��ا امل��خ��ت��ار

خ�ير اخل�لائ��ق وال�ب�راي���ا وال����ورى

واألس������وة امل��ث�لى ل��ص��ون ذم���ار

( )1حبذا لو حفظها الطالب؛ بارك اهلل فيهم.
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أع���ط���وه أص����دق ب��ي��ع��ة وج����وار

أح��ب��ب��ت��ك��م مل���ا ع��ل��م��ت ب��أن��ك��م

م���ا ك��ن��ت��م
ي���وم���ا م���ن ال���ف���رار
ً

ع��ن ن�صر أع��ظ��م م��رس��ل ق��ل��ت��م له

ب��ل��س��ان س��ع��د :رس ب��ن��ا لبحار

ح��ت��ى ن��خ��وض غ�م�اره���ا بخيولنا

ون����ع����ز دي�����ن اهلل ب��ال��ب��ت��ار

أحببتكم م��ن��ذ ال��ت��م��س��ت بحبكم

م��ن��ج��ى ل��ن��ف�سي م���ن هل��ي��ب ال��ن��ار

فبحبكم يرىض احلبيب املصطفى ويذود

ورض�����اه ُي��ب��ل��غ��ن��ي رض���ا اجل��ب��ار

وي�����ذود ع��ن��ي س��خ��ط��ه وع���ذاب���ه

وحي����ط م���ا أس��ل��ف��ت م���ن أوزار

أح��ب��ب��ت��ك��م مل���ا وج����دت طريقكم

ت��ف�ضي ب��س��ال��ك��ه��ا ألرشف دار

ب��ال��ق��رب م���ن خ�ي�ر األن�����ام حممد

ومج���ي���ع ص��ح��ب��ت��ه م���ن األخ���ي���ار

م���ن آزروه وس���ط���روا ب��دم��ائ��ه��م

أهب����ى س��ط��ور امل��ج��د واإلي���ث���ار
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ووع���دت أين ل��ن أخ��ي��س بعهد من
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أحببتكم ورج��وت من ه��ذا اهل��وى يف

خت��ل��ي��د م���ا أروي م���ن األش��ع��ار

ح���ب م���ن ك����ان ال��ن��ب��ي حيبهم

وي��ع��ده��م م���ن ص��ف��وة األخ��ي��ار

ل��ع��ل��ن��ي أح���ظ���ى ب��ف��ض��ل حمبتي

ل��ك��م ب��ع��ف��و ال���واح���د ال��ق��ه��ار

لقد كان األنصار جديرين بحب املسلمني مجي ًعا هلم ،فقد كانوا
حصن اإلسالم ومالذه ،ودرعه وجمنه.
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الوقفة الثامنة
من قائل هذه العبارة؟
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س :من قائل هذه العبارة« :ياقوم ،واهلل إن التي تكرهون للتي
خرجتم تطلبون  -يعني الشهادة  ، -وما نقاتل الناس بعدد وال قوة وال
كثرة ،وال نقاتلهم إال هبذا الدين الذي أكرمنا اهلل به ،فانطلقوا ،فإما هي
إحدى احلسنيني :إما ظهور ،وإما شهادة»؟
جـ :عبد اهلل بن رواحة -ريض اهلل عنه« -يف غزوة مؤتة».

س :من قائل هذه العبارة« :رمينا أرطبون العرب  -يعني عمرو
بن العاص  -بأرطبون الروم فانتظروا عم تنفرج»؟
جـ :عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :بئس حامل القرآن أنا ،لو هوجم
املسلمون من قبيل»؟
جـ :سامل موىل أيب حذيفة -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :واهلل ال أتكلم حتى هيزمهم اهلل ،أو
ألقى اهلل ،فأكلمه بحجتي»؟
جـ :زيد بن اخلطاب -ريض اهلل عنه« -يوم الياممة».

س :من قائل هذه العبارة« :إن العبد إذا عمل بمعصية اهلل أبغضه
( )1من موسوعة :أصحاب الرسول ﷺ -تأليف /إبراهيم حممود عبد الرايض  -دار الدعوة
 -ط األوىل 1429هـ.
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الوقفة الثامنة
()1
من قائل هذه العبارة؟
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اهلل ،فإذا أبغضه اهلل بغضه إىل عباده»؟

جـ :أبو الدرداء -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :ما عمل آدمي عم ً
ال أنجى له
من عذاب اهلل من ذكر اهلل ،ألن اهلل تعاىل يقول يف كتابه :ﭽ ﯪ ﯫ
ﯬﯭ ﭼ [العنكبوت»]٤٥ :
جـ :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :ألن أكون عارش عرشة مساكني يوم
إيل من أكون عارش عرشة أغنياء ،فإن األكثر هم األقلون
القيامة ،أحب َّ
يوم القيامة ،إال من قال هكذا وهكذا ،يقول :يتصدق يمينًا وشامالً»؟
جـ :عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :إين سهم من سهام اإلسالم  -وأنت
بعد اهلل  -الرامي واجلامع هلا ،فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم به
شيئًا إن جاءك من ناحية النواحي»؟
جـ :عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه.-

س :وملن قال هذه العبارة؟

جـ :أليب بكر الصديق -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :إن الدنيا أجل حارض ،يأكل منها الرب
والفاجر ،وإن اآلخرة أجل متأخر ،حيكم فيها ملك قادر ،أال وإن اخلري
كله بحذافريه يف اجلنة ،وإن الرش كله بحذافريه يف النار»؟
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س :من قائل هذه العبارة« :جاهدوا املنافقني بأيديكم ،فإن مل
تستطيعوا فبألسنتكم ،فإن مل تستطيعوا إال أن تكفهروا يف وجوههم
فافعلوا»؟
جـ :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه.-

س :ما قائل هذه العبارة« :ذهب الناس وبقي النسناس .قيل :ما
النسناس؟! قال :الذين يشبهون الناس ،وليسوا بالناس..؟
جـ :عبد اهلل بن عباس  -ريض اهلل عنهام . -

س :من قائل هذه العبارة« :أال رب مبيض لثيابه وهو مدنس
لدينه ،أال رب مكرم لنفسه وهو هلا مهني ندً ا! ادفعوا السيئات القديامت
باحلسنات احلادثات»؟
جـ :أبو عبيدة بن اجلراح -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :إن اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة
العبادة إىل عبادة رب العباد ،ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ،ومن جور
األديان إىل عدل اإلسالم»؟
جـ :خالد بن الوليد -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة  -حني سئل عن العلم« :حفظته بلسان
سؤول ،وقلب عقول ،وإنام غائلة العلم النسيان»؟
جـ :دغفل بن حنظلة الذهيل -ريض اهلل عنه.-
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جـ :شداد بن أوس -ريض اهلل عنه.-
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س :من قائل هذه العبارة« :إين ألخرج ومايل حاجة إال أن أسلم
عيل»؟
عىل الناس ،ويسلمون َّ
جـ :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :وددت أين كنت ً
كبشا فيذبحني أهيل،
فيأكلون حلمي وحيسون مرقي»؟
جـ :أبو عبيدة بن اجلراح -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :وددت أين رماد تسفيني الريح»؟
جـ :عمران بن حصني -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :تصدقوا وال يقل أحدكم :إين مقل،
فإن صدقة املقل أفضل من صدقة الغنى»؟
جـ :معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :لو كان غري اجلنة آثرتك به»؟

جـ :سعد بن خيثمة األويس -ريض اهلل عنه .-قاهلا البنه واستشهد
يوم بدر.
س :ما قائل هذه العبارة« :فزت ورب الكعبة»؟
جـ :حرام بن ملحان -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :اللهم أحصهم عد ًدا ،واقتلهم بد ًدا،
وال تغادر منهم أحدً ا»؟
جـ :خبيب بن عدي -ريض اهلل عنه.-
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جـ :زيد بن الدثنة -ريض اهلل عنه.-

أيضا عن أيب سفيان وخبيب بن عدي  -ريض اهلل
وروي هذا ً
عنهام  ، -وال مانع من اتفاق اخلواطر خاصة بني أصحاب النبي ﷺ
وحبهم الصادق للحبيب ﷺ.
س :من قائل هذه العبارة« :واهلل قد أخذت من َّيف رسول اهلل ﷺ
بض ًعا وسبعني سورة»؟
جـ :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :ال أفر حتى يفر هذا احلجر»؟

جـ :قطبة بن عامر -ريض اهلل عنه« -يوم بدر».

س :من قائل هذه العبارة« :فوالذي بعثك باحلق ،لو استعرضت
بنا البحر فخضته خلضناه معك ما ختلف منا رجل واحد ،وما نكره أن
تلقى بنا عدونا غدً ا ،إنا لصرب يف احلرب ،صدق عند اللقاء ،لعل اهلل أن
يريك منا ما تقر به عينك ،فرس عىل بركة اهلل»؟
جـ :سعد بن معاذ -ريض اهلل عنه« -يوم بدر».

س :من قائل هذه العبارة« :أبرش يا نبي اهلل ،واهلل ال نقول لك
كام قالت بنو إرسائيل ملوسى -عليه السالم -اذهب أنت وربك فقاتال
إنا هاهنا قاعدون ،ولكن والذي بعثك باحلق لنكونن بني يديك وعن
يمينك وعن شاملك ومن خلفك حتى يفتح اهلل عليك»؟
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س :من قائل هذه العبارة« :واهلل ما أحب أن حممدً ا اآلن يف مكانه
الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأين جالس يف أهيل»؟
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جـ :املقداد بن عمرو الكندي -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :يا رسول اهلل ،امض ملا أراك اهلل،
فنحن معك ،وال نقول لك كام قالت بنو إرسائيل ملوسى :ﭽ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [املائدة] ؛ ولكن اذهب أنت
وربك فقاتال ،إنا معكام مقاتلون ،فوالذي بعثك باحلق لو رست بنا إىل
«برك الغامد» ،جلالدنا معك من دونه ،حتى تبلغه»؟
جـ :املقداد بن عمرو الكندي -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :يا أهل القرآن ..زينوا القرآن
بأعاملكم»؟
جـ :أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة :والذي ال إله غريه ،ما أنزلت سورة
من كتاب اهلل إال أنا أعلم أين أنزلت؟ وال أنزلت آية من كتاب اهلل إال
أنا أعلم فيمن أنزلت؟ ولو أعلم أحدً ا أعلم مني بكتاب اهلل تبلغه اإلبل
لركبت إليه»؟
جـ :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :احلمد هلل الذي مل جيعل ميتتي بيد رجل
يدعي اإلسالم»؟
جـ :عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه.-

دارا هلا نعمل ،وإليها نظعن،
س :من قائل هذه العبارة« :إن لنا ً
وا ُمل ِ
خف فيها خري من املثقل»؟
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س :من قائل هذه العبارة :حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا،
وتزينوا للعرض األكرب ،وإنام خيفف احلساب يوم القيامة عىل من حاسب
نفسه يف الدنيا»؟
جـ :عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :ال خري فيمن ال يستحي من الناس»؟
جـ :حذيفة بن اليامن -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :ال تستفزوا الدموع بالتذكر»؟
جـ :عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة « :لو أن بيني وبني الناس شعرة ما

انقطعت .قيل :وكيف؟ قال :ألهنم إن مدوها خليتها ،وإن خلوا

مددهتا»؟

جـ :معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :ما أهون العباد عىل اهلل إذا هم عصوه»؟

جـ :أبو الدرداء -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذا الشعر من الصحابة  -رضوان اهلل عليهم  -؟
ي���ري���د امل�����رء أن ي���ؤت���ى م��ن��اه

وي����أب����ى اهلل إال م����ا أرادا
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جـ :أبو الدرداء -ريض اهلل عنه.-

سير النابغين من الصحابة والتابعين

ي���ق���ول امل������رء ف����ائ����دين وم����ايل

وت��ق��وى اهلل أف��ض��ل م��ا اس��ت��ف��ادا

جـ :أبو الدرداء -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :ينبغي حلامل القرآن أن ُيعرف بليله إذا
الناس نائمون ،وبصيامه إذا الناس مفطرون ،وبحزنه إذا الناس فرحون،
وببكائه إذا الناس يضحكون ،وبصمته إذا الناس خيلطون ،وبخشوعه
إذا الناس خيتالون ،وال ينبغي حلامل القرآن أن يكون جاف ًيا ،وال غافالً،
صياحا»؟
وال سخا ًبا ،وال
ً
جـ :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :اللهم قد نامت العيون ،وغارت
النجوم ،وأنت حي قيوم ،اللهم طلبي للجنة بطئ ،وهريب من النار
إيل يوم القيامة إنك ال ختلف
ضعيف ،اللهم اجعل يل عندك هدى ترده َّ
امليعاد»؟
جـ :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :وددت أين شعرة يف جنب عبد مؤمن»؟

جـ :أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :اللهم إين محيت دينك أول النهار فأحم
جسدي آخره»؟
جـ :عاصم بن ثابت -ريض اهلل عنه.-
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جـ :خالد بن الوليد -ريض اهلل عنه.-

س :وملن قال هذه العبارة؟

جـ :قاهلا للروم يف موقعة قنرسين.

س :من قائل هذه العبارة« :إنكم يف ممر الليل والنهار يف آجال
خريا يوشك أن
منقوصة ،وأعامل حمفوظة واملوت يأيت بغتة ،و من زرع ً
حيصد رغبة ،ومن زرع رش ًا يوشك أن حيصد ندامة ،ولكل زار ٍع مثل ما
زرع ،ال يسبق بطيئ بحظه ،وال يدرك حريص ما مل يقدر له ،فمن ُأعطى
رشا ،فاهلل وفاه ،املتقون سادة ،والفقهاء قادة،
ً
خريا فاهلل أعطاه ،ومن وىف ً
وجمالستهم زيادة»؟
جـ :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :عجزت النساء أن يلدن مثل خالد»؟
جـ :أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه.-

س :ومتى قال الصديق هذه العبارة؟

جـ :قاهلا بعد موقعة (أليس) التي انترص فيها اإلسالم.

س :من قائل هذه العبارة« :برش مال البخيل بحادث أو وارث»؟

جـ :عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :لو طهرت قلوبنا ملا شبعت من كالم
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س :من قائل هذه العبارة« :لو كنتم يف السحاب حلملنا اهلل إليكم
أو أنزلكم إلينا»؟
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اهلل عز وجل»؟

جـ :عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :أي سامء تظلني وأي أرض تقلني ،إن
قلت يف كتاب اهلل ما ال أعلم»؟
جـ :أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :أهيا الناس فإين قد وليت عليكم
ولست بخريكم ،فإن أحسنت فأعينوين ،وإن أسأت فقوموين ،الصدق
أمانة والكذب خيانة ،والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه
حقه إن شاء اهلل ،والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ احلق منه إن
شاء اهلل»؟
جـ :أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه.-

تفقها وال تسل تعنتًا»؟
س :من قائل هذه العبارة« :سل ً

جـ :عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :علموا أوالدكم السباحة والرماية
وركوب اخليل»؟
جـ :عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه.-

س :من قائل هذه العبارة« :إن وجدتم يف كتاب اهلل أن تضعوا
رجيل يف القيد فضعوا رجيل يف القيد»؟
جـ :عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه.-
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جـ :عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه.-

س :ملن قال النبي ﷺ هذه العبارة« :ويل أمه مسعر حرب لو كان
معه أحد»؟ وما معناها؟
جـ :للصحايب اجلليل :أبو بصري بن أسيد الثقفي -ريض اهلل عنه.-

ومشريا إىل أمر
رامزا
ومعنى هذه العبارة :قاهلا رسول اهلل ﷺ ً
ً
جليل داللته ومغزاه ،وكلمة «ويل أمه» تعبري تعود العرب قوله
لإلعجاب بالرجل الداهية ،ومسعر احلرب هو املاهر فيها اخلبري هبا،
وقد قال رسول اهلل ﷺ ذلك إعجا ًبا بأيب بصري وشجاعته ،ومتن ًيا أن
يكون بجواره أمثال له».
[موسوعة الفداء يف اإلسالم (.])50/1

س :ملن قال ﷺ هذه العبارة« :كأين أنظر إىل رماحك ..تقصف يف
أصالح املرشكني»؟

جـ :قاهلا للصحايب اجلليل :نوفل بن احلارث بن عبد املطلب ابن
عم رسول اهلل ﷺ.
س :ملن قال النبي ﷺ هذه العبارة« :اهجهم وجربيل معك»؟

جـ :قاهلا للصحايب اجلليل :حسان بن ثابت -ريض اهلل عنه.-
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س :من قائل هذه العبارة« :االستشارة عني اهلداية وقد خاطر من
استغنى برأيه»؟
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احلديث عن صحابة رسول اهلل ﷺ ،والتابعني من الرجال
والنساء؛ يحُ ب وال ُيمل ،ويطول وال يقرص ،وهو درس وعظه وعربه لنا
مجي ًعا؛ فمواقفهم رشيفة ،وأقواهلم صادقة  ..فريض اهلل عنهم أمجعني،
ومجعنا اهلل هبم يف جنات عدن.

هذا وأويص اجلميع بقراءة سريهم ،وتطبيقها قوالً وعمالً،
والتوصية هبا؛ فهي واهلل نعم الوصية.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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