
















بدريون

بدر؟أهل ص اثحديث ئاذا أ( 

وهوحديثقرف( القرون )خثر القرون خثر عن ثا حديلأنه 
الهاجرينخثرة عن حديثا وأرضاهم، عنهم اش رصي عثن 

كيار—،الصحابة ~وكل الكسار عن ثه هوحديالأمار، وخثرة 
الكبار.وكان الخثرة، خثرة وهم خار- وكلهم - الخيار وعن 

يربطوحتى اللاحقة، الأجيال نحتاجها عير من ثرهم حمل ولما 
بإنحيها.الأمة حاضر 

لمحاق ركإ ومكانتهم لفضلهم البدرئين عن ثه الحدي
منحلهم(.

عددبأسماء الناس كثثرمن ••لخهل الدييخن عن والحدث 
وبطرلامم.ثرهم حممعرفة عن فضلا منهم، 

النيوعن النبوية، ترة العن ■حديثا بدر. أهل عن ثا الحدي
وزهوف*•وال١طل وانتصاره الحق عن و. 

كباراقدوات الله رسرل صحابة إبراز إل الحاجة تدعو وحيث 

كذلكإليه داعية الحاجة فإن خاصة؛ الم؛ن والكافة الماس عين ال 

الكلمة^، icljزمن ق الأخيار الأصحاب هزلأء أعراض عن للدب 













الهمودالأول أو وحكا، حسا شهدا فيمن وثانتن ~، واقعا يعني -
لهم"/مواليهم يانمام والثاق الأحرار به 

وزادوثان؛ن، ثلاثة إل اسمحاق ابن أوصلهم ففد الغازى أهل أما 
وأحمدوثان؛ن حمسة والوانديت وثانئن( )ستة ثلاثة عليهم هشام ابن 

وسبعين"/سبعة 

منالأولين الهاجرين من بدرأ شهد من فجميع سعد: ابن قال 
وثانون)ثلاثة إسحاق بن محمد عدة ل ومواليهم وحلفائهم قريش 

رحلا(''/وثانون حمسة الواقدي) عمر بن محمد عدة ول رجلا(، 

ثمس بدرأ هد ثص 

بدراشهدوا بأقوام ورخمته اف فضل عن يكشف لطيف، ضل هدا 
تلومعل افه يفتح ثم القتل، من ينجوا أن اف شاء ثم ٌشرىن، 

~دونأسإئهم إيراد ل وكم السلم؛ن، عداد ل فيصيحوا بالإسلام، 
ممكن،الرجعة حط أن تؤكد وعثر دروس س تراحمهم- ل التفصيل 

كانؤإذا ومطالبا، وارد الخْتأ ونصحح مفتوح، التوبة باب وأن 
فغرهمه، الإسلام ولرسول للإسلام النابذ الكافر حق ل هدا 

)ا(اكح)7/أأ'آ(.

)■أ(الطمات)ما/ا؛(.



الثإلأوذات ذات؛J»_ انحرف لكنه الإسلام فطرة عل عو ثمن 
بالغفرة،الخطثون فليفرح ألا أول، باب من المستقيم الصراط عن 

مهلة.الأمر ق دام ما والإنابة بالتوبة الرددون وليسايع 

لمثر الأهل تعرض قل،ا أسلم ثم مشركا بدرأ شهد من أن إلا 
منيدر أساري عن يتحدث وهو ~ السهيل قال ولدا الذكر، »ردا 

والحاجةمنهم، أسلم من هشام ابن ولا اسحاق ابى يم لر الئركض"؛ 
فقال؛رحلا عشر سبعة منهم عد لم ذللتا، معرفة إل السرة بقارئ ماسة 

حفاءولا افه.( رسول رعم الماس وأنضلهم أولهم ١، 
يدر،ل العباس أمر معد ابن ذكر وقد وقمله"'، بإسلامه 

الحارث،بن ونوفل وعقيلأ لت، نفافد الّكا وٌفولة 
ياللنكا وقوله مال، ذو فإنلث، ■ عمرو- بن عتبة وحلتفلتا 

النيفقال استكرهوق، القوم ءسلأولكن كنت، إف افه رسول 
..عليناكان فقد أمرك ظاهر فأما بإسلامك، أعلم أش ه• 

وضعهالذي العباس بال اليي. إحثار وفيه محرم، آحر إل 
مابالحق بعثك والذي العباس؛ فقال الفضل( زوجته)أم عند 
ففدىالنه رسول أنك لأعلم ؤإف وغثرها غثري أحد 7أدا علم 

وحليفه'''.أحيه وابن ه نف

)ا(اروضالأفره/'اه"آ(.
)آ(اسات)أ/'ألأا(.
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عامل أسلم إملامه، وحن أسلم طالب، أيى ابن عمل ٢( 
منأسذ وجعد ستئن، بعشر جعفر من أسن وكان الخدمحة، 

'•تزُ بعثر عل 

عامل أملم —ارت يق الطلب، عبد بن الحارُئ، بن نوفل ٣( 
الني.أن روى وند أسر، حبن أسلم بل ومل الخندق، 

به،أفتدي مال ل يس  ijL؛بدر( نفسالثا)ل افد ت له فال 
قال؛بجدة، التي رمح، )ُهمع بارماحك نفك افد قال! 
وهواف، رسول أنك أسهد اض، غير -ها أحد علم ما واف 
بحبثزُ"•ه المكب مع لمت ممن 

أمزيب زوج ه، اف رمول صهر الربع بن العاص أبو ٤( 
المرة؛".j اسحاق ابن ذكرها والفدى الأسر فب نمة ساتها'روله 

العبدرى؛ْ'.عبر بن عزيز أبو ٥( 

مهقال وهواووي الطالم،.. بن حيش أبير بن اوائ_، ٦( 
عيبا'■'.فيه أعلم لا رحل ذاك عمر: 

(.٣٥٤)ا(الروض)ه/ههم 
)مآ(الروض)ه/أْم(.

)م(الإصاة)اا/'آمأ(.
(.٣٥٤)؛(الروض)ْ/ههك 

)ه(الروض)ه/ههمآ(.

)ا-(الروض)ه/ههم(.
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بيئيون

المؤلمةل يكر جهل( أي راخر المغبرة بن هشام بن حالي ٧( 
بدربرم أم أنه الكلس ابن عن حجر ابن لنقل نلوحم"' 

لم؛".أمأنه يذكر ولر لكفرآ 
تونيل أيه، ل صر نول تقدم وقد ائب، الأيي( بن اف عبد ٨( 

عباواف'م.ق ذلك قال أنه 

•محزوم"' بن عد بن الحارث بن حنطب بن الطلب ( ٩ 

بنالطلب هووابنه لم أمصبرة، ين الحارث أبووداعة ( ١٠
مكةرْر.كح بوم وداعة أبي( 

لهالسهل ذكر ومع عدي، بن ض بن الخ-اديث، بن الهجاج ( ١١ 
فإنهوهما، الوصع هذا ن، الحجاج ذكر أن وأحب قال! ففد 

ء

أمرى،j( يعد فكيف أحد بعد الدية وندم الحبشة، مهاجرة من 
بدربوم أمر إنه بكار: بن الزبم وقال بدرلأ'، بوم المنركبن 

ذي.بمد فاسلم 

ا(الروض)ه/ا-ه"ا(.

الروض)ه/ا-ه-ا(.٣( 
ه\)دض)د<ا\-هى.
ه(الروض)ه/دهما(.
ا-(الروض)ه/\<همآ(.

٢(.١ ٢ )Y/ والإصاة (، ٢٧ ١٦الغابة)أمد ٧( 



يوموثل اكح، يوم ا-فحىاأسلم حك ين بزش ■ب-اف ( ١٢
ابمل"'■

غدائهق عمير أبو حاء أن بعد أملم الحمحي، عمّير بن وهب ( ١٣
'.خميعاُفأصLإ 

حطيبوهر ئهيدآ الشام ل ومات أملم عمرو، بن سهيل ( ١٤
قريشمفاوض وم ٧^٠؛ المرة'؛'"، j مشهورة دأحبارْ قرص 

الخدسة.صلح ل المي. ْع 

سيدابن تال أصلمُأا، زمحعة( بنت سوية زمعة)أحو بن عبد ( ١٥
بعدهاًُ'.وأسلم المثرين، بدرا«ع شهد عيه: الناس 

الخاهلية،ق للمسي. شريكا كان وهوالذي الماتب، بن قيس ( ١٦
شريك'".محر كان محه: قال 

وكانأحد، بعد أسلم إنه يقال حلف بن أمية مول نهلاس ١( ^١ 
لعليه السلممذن ويحول يومثذ المشرين امزام عن محدث 

)ا(الروض)ه/\<ه"ا(.

)أ(الروض)ْ/ا،ه*ا(.

)ى\ؤوض)0ا\0ى.

)؛(الروض)ه/هه"ا(.
)ه(ءيونالأثر)ا/ماا/آ(.

)1(الروض)ه/'1م.





شهدممن امحاق ابن ذكرء فقد جهل، ش ابن عكرمة ٣( 
أحد~ الخموح بن عمر بن معاذ صرب وأنه بدرآ، 

ااانه؛يتقال بيه'١٠، طرح حى ~ قتلاأسه _ jJLUlالءلأمإن 
يوم؛در''ا.نجاق لاوالذي ت عكرمة يقول لكن 

فنجوتالثرين بدرامع حضرت يال! العاص، عمروين ٤( 
وفتوحاته.يعدوجهائه إسلامه ومعلوم أحدأ'""، ثم 

الشركنبدرأمع شهوده ذكر أبابكر، بن بدالرهمن ٥، 
حجرتابن فال عد"،، موابن البر، اد عبوابن عودي الم
إلإسلامه وتأخر اكركبن، مع يدرأ شهد ه أنال يق

لأبنهلأحداليعة محاؤية قدوم سنة وتوق الهدنة، يوم 
.زدد'ُْ•

عاملم وأسالثرين، يدرأمع شهد العوام بن عبدالرخمن ٦( 
اليرموك"',يوم وامتشهد الفتح، 

(.٣٣٤ءثام)^مآجم لاين )ا(المرة 
)أ(المر)>/أأم(.

(.-ا٤v٠٤)٣<ااطقlت)ه/
واسات)ه/>ما<.والأتُاب)ا-/-م(، )أ(موجس)ا/ا،ختآ<، 

X٦٩w^٦-٦/٦)١y^0ص\ه■)
(.٤v٥/٣الuة)اط )أ"(الطغات)إ/آا(، 



ا|بدييمحد 

وذكربدر، أمارى من هشام ابن ذكره وجده، أي بن الخارث ٧( 
عمر'".حالف صلاته عساكر ابن 

وهءون منها ينجى يدرأ شهد خويلد، بن حزام ين حكيم ٨، 
إسلاميمطء أويا أما ،؛ Jliيكيك؟ ما ت ابنه له يقال يوما بكى 

ليوميوم؛در وتجوت صالخة، كلها مواؤلن ق سقت سنا ح؛ 
احد..الخ'".

اض.إل•ع وخيج مكة بمدنتح محه افه رصي حكم وندأسلم 
الرسولماسع بمد محاقا١^^١ عنه الله رصي حكتم لعاش حتئن 
اليدمن محر واليدالعليا نوله؛ •إل • حضرة حلوة )الدنيا ت قول ي. 

ظ/جوية^وخمسين أرع هد ٠ ٤ سنة عنه افه رصي تول الغل(• 
جهل،وأيا الخارث أحي اين مشام، ين العاص ين حالي  ٢٩

الفتعيدم أملم ثم محير، أيوم لثل المثرين، مع يدرأ شهد 
عيدبن عنهانانع عزل حن مكة عل عنه اش عمررصي وولاه 

حلافةحاليإل عاش عليهاءث،ان، ولاه تم الخزاعي الجارث 
العاص'".عمروبن بن مداه مع ضنه ق -كا معاؤية 

.٦( ٠ ٨ / لإصابة)١ دمشقتارخ )١( 
)آ(اسنات)ا-/ا0-؟ه(.

اسات)أ/،-ه(.)٣( 
(.n٦١/والإصابة >؛(اداكا؛ةرآ/هآا(، 



معدرأ شهد الحمحي، القرني التي بن دواج بن ربيعة 
حلافةإل رييعة وعاش حح"'، بتي أمرة من ولكن الثرين، 

إلأشار كإ الفتح مسلمة من والفلاAرأنه عنه، اا،وه رمي صر 
الخمرشرب أنه عساكر ابن وعتل حجر'"، ابن الحاففل ذلك، 

عندهناك وتتمر الشام إل فهرب عته اش رصي صر ٌن نل 
أعالم.وافه نصرانيا"' ءناا،ْ وماُت، فيمر 

حاءفلمإ ه: نفعن قال، ءلالح_ة، أبير بن __؛، بن عشإل 

وشهدتمكة( رمثركب، ؤزس مع بدرخرجت إل التمثل 
إصلامهلكن افه.'"، رمول، عل معهم كلها الشاهد 

العاص)فيلوعمروبن الوليد بن خالد مع عنه اطه رصي 
حضالحم،. -الاعنهم أالدثن مم وهؤلاءالثلاثة الفتح( 
أكيادهاء".بأفلاذ مكة رمتكم رآهم: 

المثرين،مع بدرا شهد نوفل، بن عدى بن الخيار بن عدي 
الفتح"',عام محه اطه رصي وأسلم نوفل، بني أمرتم، من وكان 

(.٢٦١والإصاة)"آ/)ا(او،بمةلأينهشام)م«\<، 
(.٢٦١/٣)٢(الإصاة)

ْ(.٢ / ١ دمشق)٢ تاؤخ )٣( 
>أ(اسات)ه/أا(.

)ْ(الأّباب)"ا/أ'أ'ا(.
)أ(اسات)آ/هأ(.



بيئيون

ثمالنرين'"، مع يدرا شهد الكناق، الليش أشيم ين تباث ( ١٣
الرموكُأأ.وشهد الخندق، يعد أسلم 

ُعيدرا شهوده ق محتلم، عوف، بن الحاريث، اليتي واقي أبو ( ١٤
وغثرهم،حان، وابن البخاري، شهوده ذم وممن المثرين، 

شت،ُ".ولا يدرا شهد وقيل الر• مد اين وهال، 

شهدممن عليهم ؛الوقوفج والحهد الوقت، سر أسعفمن بعض هؤلاء 
تتح.لن ضرهم يوحد وند أسلم، ثم منركا يدرا 

الأماريةورقة أم أن جاء وقل امرأة، بدرا يشهد فلم النساء أما 
مرصاكم،لأمرض فقالتؤ: بدر إل معه الخروج ل الني. استأذنت، 

بثتك،ل قري وقال• الني. عليها فرد النهاية، يرزقني اش لعل ثم 
الشهيدةُ".نمى فكانت، الشهادة، يرزقلث، اف فان 

متا،ى؟بدر؛ شهد ومل 

ظهرؤإنإ ظهر؛حث.، لر الفاق لأن المناشن؛ من أحد يشهدها لر 
لأصحاب،يبق فلم المام،ن، شأن وارتني الإسلام عز حبّثح يعد؛ل.ر 

نفاقا.بالإسلام يتذلاهروا أن إلا الرم، 

)ا(اسات)آ-/\/آ\(.
(.٣٦• -  ٣٥٩)أ/ الغابة أسد الأثتر: ابن )٢( 

)م(الإءابة)أا/ا/ا/(.
)؛(الإٍاة)م\/أ-م(لأ
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راكددمحون(

ءتْالأنه رصي( كص f}( ابه 
أبااسم 

همتي،ين محس بن كب ين أيأ الطغتل، أبا يكتى بوالمتذر، أم 
■اذالم\ن،ُا، رميي يعميه• عمر لكن نجاري، أنصاري 

ي\م\وة ت، ولكنالإسلام، مل الخامحيا ق يكنم، أي؛ لكن 
افهار>ّول الوحي ك؛و_، الإسلام ق لكن ثم ة، قليالالعري، 

(t>«

نهوبدرا، شهو كط فهوعمي، السمن مع المعا أيٍإ سهل• 
معوالشاميكلها شهدأحدآوا-كدق كإ بدري("،، )عمي 
شيعه،اللمحالايضر اييض الرجال، من ربعة لكن اه رمحول 

ولابالطويل"'.بالقصير ليي دحداحأ ولكن 
قصيرأ•"؛,تحيفا، ايى !لكن الدمعي؛ وقال 

)ا(الإصاة:)ا/ا"أ(.
(.٤٩٨ر؛آ(الطبمت:)م/

لإصاة;)\/ا-أ(.(، ٤٩٨ست;)م/)٣( 

(.٢٦/١(،الإصاة:)٤٩٨/٣)٥(سذ،:)



ء__ 

والعملالعالم ق رأسأ وكان ماركآ، ءد\ الجي. عن حفظ 
عنه"'.اض رمحي 

القرانيقرأ أن نبيه. أمر اطه أن عنه اش رصي أيا مناقب ومن 
قال:أقرأعليك<<، أن أمرق افه ءإن له: فقال الشي. فقددعاه عاليه، 

يبكي''ُ.ش فجعل قال؛ سإكليء، ®اش قال: لك؟، س،اق اش 
صائديذ يكن ج عليك: أقرأ أن أمرق افه »إن الخاري: وعند 

ذكىُ''.*نعم* قال: وصاف؟ قال: ^ ١^١٢٠أنل من 

ؤإماومرورابذلك، فرحا إما بكى بكائه: سب ق حجر ابن قال 
النعمة*".تلك مكر ل التقصير من وخوفا خشوعا 

امتملت،لما رالثيتة( ورة الهده خصت ؤإنإ القرؤلبى: وقال 

والكتبوالصحف والإخلاص والرسالة التوحيد من عليه 

الخنهأهل وب؛ن والمعاد، والزكاة وذكرالصلاة الأنبياء، عل المنزلة 

وجازماُ"•مح النار وأمل 
الإنسانأخد ق التوانحع مشروعية: كيلك الحديث فوائد ومن 

)\(المر:)\/«ا<م.
«0(.)'ا(اسات:)مأ/بما<ف>

(.٣٨٠)٣(الخأرى:ح)ا'
/U(:القح)(.١٢٧)؛

\\(.U/V)،،(الفتح:)
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حفظل وتهدمه أبير فضيلة عل والتنبيه دونه، لكن ؤإن أهله، من العلم 
سة"ُ.القرآن عرض وليكون القرآن، 

أبيا''؛.رأفرأأمتي واللام؛ الصلاة عليه هتاقال، ومن 

الحناناانحرى فقال(! الحمى، حزاء عن ه اه رسول أي؛( سأل 
قخروجا تمتعتي لا ش أسألك إف اللهم أبٍ(ت فقال صاحبها، عل 

الحمى؛''.وبه إلا نهل أبير يمي فلم مبيللث،، 

سرآ،خلقه حزفت، له الحمى وملازمة نلتح؛ معلقا؛ الذهبي قال 
شراسة؛".فيه \و لكن حميش؛ بن زر يقول ثم ومن 

منعلم عن ؤإخبار بيا، والافتتان الدنيا ءلاو< ق موقف، ولأبي( 
الحارثبن اش عبد عن وغثرهما لم ومأخمد روتم، فقد النوة، أعلام 

حئاذ،أجم ظل ل كنب، بن ر مع واقفا كتح قال؛ نوفل بن 
محلفهالثاز تزى ألا و؛ ل ثقال( اليوم، الفاكهة سوق، والوف، 
هاف زثون تمنئ، تال(؛ ق، تنت،؛ ئ١ل؛ الدثا؟ طن، ل آمحامحب 

بهسمع ثإدا يهب،، مى جثل عى بمسز أي( الفناات، اثوصلثح يقول؛ 

حنهذا الترمذي: وقال، وصرم، ( ٣٧٩٣):ح الترمذي \-خوجأ )٢( 
(.٦٩٢حبان:)ابن وصححه (، ٢٣)م أخمد: أحرجه )٣( 

)ه\تي)\ايى.

lOI



بيئيين

يأخذوذالناس رمحا كن واه عنده.' نن قمول نارياإل؛ه، الثاس 
وتنعولء'اا.تنثة مائؤ كل من بمثل حص اواس، قبمسل ثد.ث؛ل، نيه 

عمر،يعرفها لر ثراءة التاس أقرأ حن عمر له اعتذر أي ولعلم 
أقأكأوولم عمرإثك يا واه أي؛ يقال يئن كان فل،ا عمر، يه فدص 
يوافي نبمثع ب نينثع دبمجبوف دأش ديبمنذ أحفث محت 

آتون•حى أحد>أ ولأأرئ ثبمأ أحدث ثلأ لألزتنتتم ننآحسث 
 ilJ، :ظمعنأ عندك غز مذ اذ آئ أنم إنا ^١ الل4لم م

النا-زتاظت>".
ؤيتحاكمإليهالوازل، ق ؤسأله معه، أياؤيتأدب عمرقبل وكان 

لالعضلأت>'،,

التذر،أنا »ثا ماله: حن أف عل الض. أش عمر مل ومن 
ورسولهاطه نلت: ثال: آعظم؟ا مثك افه كتاب من اية أي يدري 
آغظلم؟اامثك ؛ ٥١كتاب من ايؤ أي آثدري احذر أنا يا ١١ثال: أملم• 

دلإثاذ: [. ٢٥٥]الغرة: الفيرءه الم م إلا اك لا ^١٥ ئنت: ثاو: 

مرقوور،في.المأوالرق )ا/آبمم(، (، ٢٨٩٥طلم:ح))١( 
الخمن.وعوت واحد وهمابمض رأجم( بدل وعندالذمي)أطم( القامة•، 

المر:محق تال، يا ممات ورجاك وغم،، ( TTo/T>الحاكم: روا، )٢( 

اوي:)ا/"أ(،الإصاة:را/ا-أ(.)٣( 
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اثدرا'ا'.آنا العلئر لثهنك »واض وثاو: صدري، ي
وتتلبالمدينة، دعثرين ثتت؛ن ستة نقيل أبا، وفاة نة ّل اخلف 

عثإنلأن عنيتا؛ الأتاويل وهوأست، ابنمعد؛ قال عثإن، لافة خق 
القرآن'''.بج*ع أن أمره 

عمر"'.خلافة ق مات، والأكثرأنه مدالر؛ ابن وتال 

وارصاء.صه اف رصي 

(.٨١)؛(صححمسلإ:ح)* 
)مآ(اسق1ت:)"ا/مآ-ه(.

بماشالإمج:)ا/أ'\ا:)م(الأسبمابج 



■٠^بيئيون 

ا1تهعنهرصي بناوصاْت أوص 

جى،حزر أنماري أحوهمادة، فهر بن أصرم بن قيس بن وص أم 
ينهالّثي. آحى ُ؛ حزدجتةُنملة بن عادة بنت العئن نرة وأمه؛ 
•مثد"ُ أي بن مريد و؛ين 

افررسول مع كلها والمشاهد والخندق وأحدا، بدرا، أوس سهل 
عفان"'.بن عثإن أدرك أنه ويكر دهرآ، ه الني وفاة بعد وبقي .، 

اممهأنزل الذي وهو أحيانا، يفيق وكان لمُ"، به رحلا أوص كان 
)المجادلة(.سورة ثعلبة( بنتإ )حولة امرأته وسان بشأنه 

)حولة(زوجته مع وقصته الإسلام، ق ظاهر من أول أوس كان 
زوجىز ظاهز مالت،: داود أبو رواها ك،ا )خميلة( أو أو)حويلمة( 

انرورسول إليه، آسكو ائ. رسول يجئن، الصامت،، بن أوس 
حزبرحت، ما ءماثإ«، انى ثإثه الن4 ءاثمي ومول: فيه، ادلني جب. 
إل[، ١ ]المجادلة: ذذجءا4 4 تحايلك الي نزل ات ّءع المزال: ئزل، 

)ا(الطقات:)مم\؛ه(.
٧(.١ ص) حمب لأبن المم )٢( 
الطقات:)مي؛ه(.)٣( 

لوفإنه الحنون، من وليس الحرص ونية اء، بالنالإلمام هنا؛ اللممم ( ٤) 
(،Yvr/i;)الحديث، غرب، ق الهاية ثيء. لر.>ُه الحال نس، ق ؛لماهر 

للمذوي)"ل/آأل(.داود ز وانظرهمرنن 



نهرينامصوم ثال؛ نجد، لا رمة* قازأ 
ثا3•'صيام، من به ما نجر ثيخ إئه اف، رسول يا 3اآنا؛ هثابعين١، 

قالغ*به، يتصدق ثيء من عنده ما ةال؛ا. مسكيثاْ، ست،ن ارخالطعم 
آحر،بعرق أعينه ثإل ص، رسول يا نلئ؛ ممر، مى بعرق ساعتثد ثأق 
وارجعيمنكيثا، محتن عنه -تا يأطعمي اذهبي أحسنت،،  ٠٧١١قال؛ 

إلابنمم،«لأ'•
صاعا"'.ستون أوست عن به تصدق ما محمؤع أن نعيم أب وعند 
أبوروى حتى بالنساء، لمه ة وثل. أوص حادثة من تعجس، ؤإن 

الصامت،،بن أوص محت، كائن، جيله ®أل فته• جاء آحر حاسيثا داود 
١^،من ظاص انثدلمثت إذا دكال زيلا؛؛!؛؛، زكال 

الظهار«ا'ا.كمازة قيه 

 ،i،.^<_ لاحتلا؛، عل أو)حيلة( زوجته)حولة( من كال.ل،لئؤ
حتىه النه رسول وتحايل تشتكي ءلل>تإ التي الرواياُتج، ين اسمها 

زوجهاعن تحايل كانت، نم القيامة، يوم إل يتل قرننا قيها اف أنزل 
حتىأوالطعام، أوالصيام، الرقبة عتق عل القدرة عدم عن له وتعذر 

ق 1jUVlطدْ وحن ٢(، ٢  ١٣-١  ٩٣٣)ق أبوداود رواْ )١( 
صح؛حذنشداود;)آا/آاا-يا؛(.

)مآ(م<ضغةالمحاةرآا/م؛آ(.
داود:)مأ/اِاا(.ّنىش صمح )٣( 
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بديمحون

ونعمت، ندأحسنت• ٠ ت بقوله الّ؛ي. علتها دأثى آثم أ■ء١ذته؛*رق 
اض.تقديرحرمات •ع زوجها جانب إل تكون الرأة 

حنانيكشف ما زوجها *ع حولة نمة ل سعد ابن رواية ول 
بالبيت،كان ومن عائشة أبكت درجة إل زوجها •ع وعاطفتها الرأة 

أئتلامرأته؛ قال )أومأ( أن فيها؛ ورد صعد ابن عند بتامها والرواية 
مايالث،؛ عل. حرني فذ إلا أراك ما ثثاوت يدم ثم أمي، كظهر عل 

وجادلثقال إ شهأته — . — الر رموو ثأئث طلأثا. يكزن 
وحدقشدة أشكوإس، إي اللهم ثالث؛ مراراثم ~ . ~ الؤ رسول 

قكاذ من وبكى بكيت ثلثي عائشة؛ قالت، يرا؛؛• ثى عل بمي دما 
علتهارا'.ورقه ث١ رحمه افيتا 

الرعبد ابن ك،ا محنا شاعرا كان )أوص( 

وثإنونخمن وله عفان بن عثإن أيام ق أوس مامتا حبان؛ ابن قال 
ضنابن وهو بالرملة، وثلاث؛ن ارع سنة مامتإ غارْ•' وقال سنة، 

وسبعتن

وأرضاه.عنه افه رصي 

)ا(الطقات:)'آ/'اأه(.
(.٢٢١)ا/ الأّب<اببماشالإماة: )٢( 

)"ا(الإصاة:)ا/خما(.



ارهداببناسذر

الخزرجيالأنصاري، الخموح، بن المنذر بن الخباب عيرو، أبو 
بنالنذر خال والحبابت حق، بنت الشموس وأمه؛ عنه، افه رصي 

معونة('".ببثر عمرو)المقتول 

فهوساعية(، بني )سقيفة يوم موص عنه ا1اوه رصي للحباب كان 
ومنكمأمير منا الن-جس،، وعدمها المحكك، جديلها #أثا القاتل1 
أبم«'".

حمثم والأنصار، المهاجرين بين الإمارة تكون أن يرى فكان 
حليفةعنه افه رصي الصديق بكر \لي تولية عل لمون المواتفق الأمر 

،لمين للم

لواءوكان سنة، وتلانن ثلايث، ابن وهو بمورآ سهد )الخباب( 
يذكرهولر بدرا، سهوله عل حميعا وأحمعوا الواقدي؛ قال معه، الخزرج 

أمرلأن وهل؛ منه عندنا وهلءا عتا.ه؛ا.را، شهد فيمن إسحاق ين محمد 
مشهور'".بدر ق ايذر ن الخباب 

عليهأثار حان بدر، ل اب الخبذكر إسحاق ابن أن والحق 

١(. ٩٦)آ/ والإصابة: (، ٥٦٧اممقات:)٣; )١( 
(.٢٨٨)آ/الإصابة: الأسباب )٢( 
الطقات:)'؟/خآه(.)٣( 



بيئيون

لكنفإن لذلك، تفصيل مزيد يأق مكإ ينزله'"، الذي لنزل ال 
عنلمة مرواية من بدر ل اب، للحبإسحاق ابن ذكر عدم القصد 

صحيح،غبر كدللث، فهدا البر"'؛ عبد ابن نقل كإ إم—حاق ابن 
مشورةرواية إسحاق ابن عن ملمة عن نده بالْلرى روى فقد 

ببدر'''.المنام——ؤ النزل ل اب الخب

الكائي،روايتي من بدر ل الحاب ذكر إسحاق ابن يكون وهكذا 
بقيبدرا؛ الهباب مهود عل الإحلمع ثبن، فإذا الفضل، بن وملمة 

حيث،بدر منزل ق الخباب لرأى الثبرة السابقة الرواية ل الإشكال 
ولانتقدمه أف ^١ لنز ١^ آئزنكه أمنزف المنزل، هدا .'أولن فال 

هاف رسول نزل )ومد والمكيدْ؟ والخنب٠ الئأي هو آم نتاحنْ، 
ياممال! والكيدة، والحزب الئأى هو بل مال؛ بدر( من ماء أدنى 

أشدأزٍر حز يالناس ُامض بمنزل، للث، لإز هدا مإل ١^، رسول 
خوصاعلته نبتي ثم القل،، من سواه ما نغور م فننزله، الثوم مى ماء 

هاف رسول فقال يشربون ولا فنشرب الثوم نقاتل ثم ماء، فتملو0 
بالرأي"'.أشرن، لقد :

لأبن)؛(المرة 
(.٢٨٧)آ(الأ-بُاب:)'آ/

(.٤٤الطمى:)آ/•تاريخ )٣( 
٤:٤ ٠ )آ/ اممري: تاريخ هشام:)T/ لأبن )؛(المرة 
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حديثقال بل الإستاد، محعيفة سهرتها مع الرواية فهذه 
ْتكر»<.

كانالر؛ عبد ابن نال وند رأى، صاحب الخباب يبقى ذلك وْع 
الرأي'".ذو له يقال 

والضر،قريظة يوم ليحباب أحرى مشورة معد ابن نقل بل 
يبنننزل أذ ُأرى الخباب• فقال أصحابه، . الّم، استثار حيث 

هولاث*،ص هؤلاء وحم هؤلاء، عى هؤلاء حتر ننقفر المصور 
وسلمعليه اض صل الثه قأحدرمحول 

افرسول حز حين للحباب، ثالثة مشورة حجر ابن نقل ك،ا 

الخبابوأشار معنا، تعيش فقالوا أصحابه، فاستشار موته، ند عه 

متي"ر.ذللئ، فقبل ريالثج، اختار حيث، احتر بقوله• 

صدقموقف، الرواية وتذكر أحدا، عنه النه رصي الخباب سهد 
سهدكإ الومحت،، عل و؛ايعه النه رسول مع ثبته حين، فيها، له 

ز؛كتثه ما الخباب رواية صعق، تفصيل ز وانظر (، ٤٢٧)V/ التدرك؛ )١( 
ومحققي(، ١  ٩٧آ/ ) والإصابة: ، ١ ٦ ١ - ١ ٦ • ص الوحي؛ منزل  iJمكل 
٣(. ١٣صعتابم،:)Y/ وأي همام د. ابن،شام ب- 

)آ(الأّثعاب;)آ/^آ(.
(.٥٦٧)م/)م(الءلقات: 

(.١٩٧)؛(الإءا؛ة:)آ/





عته|1؛م البراءرصي بشربن 

شهدواالذين ُّمور( بن رالبراء الأنصار مادات من سد ابن هو 
للأببمدر لر ولثن عشر، الإثتي القباء وهوأحد بعن، المع العقبة 

وصليثر، المدينة ه الض ٌقدم نل تول، حث " بدرأ، يشهد أن 
فمد— ا،لدية'اُ فدم ح؛ن . الّكا علميه صل ُن أدل وهو علمته، 
أحدأ،شهد كا كيلك،، العقبة وشهد بدرأ، الراء( بن )بثر ابنه شهد 

رحمهالذهبي الإمام وءال، ■محر"'، فيها وله وخيثر والحديبية، والخندقا، 
البدريثن'■".كثار من بئر افه: 

أستااالش المسمومة الشاة من أكل حيثح عظيم حيثر ؤ، وحثره 
لونهعاد -محي مكانه يرم لر منها أكل فلمإ اممه.، لرسول اليهودية 

عنه،مات ثم حول، ما إلا يتحول لا سنة وجعه وماؤلله كالهليلسان، 
مات"'.محي ماكانه من يرم ل( ؤيقال 

ومحنبالرسول اليهودية، هذه صنعته لما بيان المنة كتب وق 
:اف رئول داودكاف ش سنن ففي ، الراء بن كبثر معه أكل 

شاةبئتث يودأ ث لَثأندلم، زائ: الئدئة« ثأكز زلا الهدثة »بمل 
)ا(اسات)"آ/هاا-*أا(.

(.٥٧١)أ(الطقات)م/
(.٢٦٩/١)٣(سرأءلأمسمء)

)أ(اسات)آ/الإ0(.

\m\





أنأراد لن الإصابة كتابه ل الحدث هدا روايات حجر ابن الحاففل 

إلا'•-رجع 

أخممن.المحابة وعن الثراء، أبيك دعن بشر يا عنلثإ اف رصي 

:ا(الإصاة)ا/هأ'ا(.



ءليون بد 

عتم|11ه رفس ثطئق بن سعد بن ^٣ 

رصيالدري الأنصاري الخزرجي سعد بن بشثر العاق بو أم 
العربق ولكنت الخاملة، ق العريية يكتب ثر لكن عنه اممه 

وأحدأبدرآ وشهد الأنصار، من السمن ْع العقبة بشر شهد قليلة، 
ه)ا<1ٍ^، رمول مع لكها والمشاهد والخندق 

بكرلأيير الأنصار من بايع من أول عنه اف رصي بشترا إن بمال 
ثلانىل سرية ل ه ايتمح، بث '، الشفة'يوم عنه الله رصي الصديق 

فقاتلوايون( )المن فلقيهم سع سنة شعبان ق بقدك مرة بني إل رجلا 
بشروقاتل ول من متهم وول بشر، أصحاب فأصابوا شديدآ، قتالا 
إلتحامل أمي فنإ مايت،، قد وقيل كعبه، صرب شديدأحتى قتالأ 
المدينة'؟؛.إل رمع ئم أياما -يا -رودي عند فأقام فدك 

سريةل شوال ل )سع( سنة ها نفالسنة ق . الم، بث ك،ا 
ناصولكن.,ا القرى، ووادي فدك بتن وجار، يمن، إل رجل ئلاثمئة 

بشرفلقيهم المراري( حصن بن رعتينة مع نجمعوا قد غطفان من 
لهربوغنم وم5، وقل حم، وظفر جعهم، ففض عنه افه رصي 
وجه.كل ل وأصحابه عيينة 

)ا(الطنات)'؟/امه(،والإصاة)ا/م1آ(.
١(.٢ الإصابة)T/ بماض الأتعاب )٢( 

Xi>Ty-0T\)'ا(الطماترما/ 



عمرةل حرج ض ندمه الذي السلاح عل ه النبي استعمله كإ 
لالهجرةُآأ.مح منة القضية 

يعدهمن الأمة وعلم ه الني علمه هوالذي هذا معد ويشرين 
عنلم مصحح ففي الأولاد، ؛؛ن الهبات ق العدل يكون كيف 

'vytS■أمي سالت، ماي، ببمص أب عل ثنيق ت ثاو، شر، تن النمان 
افذإل أف ماطلي اف.، سهدرسول حش أزصى لا واحهت رث 
بولدكهدا اطه رسول ممالَله عل'،^^؛،، ينهيه له 

ش،مرجع أولادكم*، ق واعدلوا اممه، ®اموا ياذت لا، كلهم؟اا،}؛.' 
مدزاكالخدت>•؛.

الننناف؟*مائحك مثل يحنتؤ ثد بنيلث، *أكل ممال؛ رواية ول 
ثكوئواأذ »أتثثك دال: م عزي*، هدا عو »هأنهد د١ل: لا، ؛،: ١١٥

إذاا>ا<.»ءلأ دال: ي،، نال; نناة؟« الإ ل إيك 
هتعليمه من أتعجب، تدري فلا الحادثة هذه ممه ومن ومحنا 

العدلق الإسلام قيم من مهمة قيمة يوصفه الأولاد، العدل؛،ن 
لواحدبالأعطية الفرح نجاوزت التي النعءأن أم محن تعجبا أم والر؟ 

(.٥٣٢)ا(الطقات)م 

:١٢٤٢)أ(صحٍحسلم)م/ 
:١٢٤٣لم)٣; مصمح )٣( 



|ابدييؤن 

ضر،أولاد لكل والمساواة بالعدل بالهلمأنينة الشعور إل أولادها من 
النساءفلذكن وكدك وتربيتها، وحكمتها الرأة فقه ق معدود وهذا 

الخثر•ض للأزواج عوب حثر 

عخنإل عنه الله رصي الوالد بن خالد ْع عنه القّ رصي بشثر خرج 
يكرأي خلافة ل للهجرة عشرة الثانية السنة ل استشهد وهناك التمر 

عنهرا<,افه رصي الصديق 

مشهور.صحاب وهو يشثر بن العإن ابنه نمله من وكان 

أجعن.الصحابة مائر وعن النعان وابنه بشثر عن افّ رصكا 

(.٢٦٢/١(،والإصابة)٥٣٢/٣)ا(اسات)

m\



عته ojUرمس رباج بن ل طل 

اأجوة«''*خى ندي بين نقليك لص »سمذش 

اش،عبد 1وا ؤيكنى وعتيقه، عنه اف رصي الصديق بكر أيٍر مول 
حمح'".بني لبعض ولكنت حمامة، أمه واسم الراة، مولدى من ولكن 

الحجاز"'•مولدي من ونل )حبتي(، إنه يقال 
منوكان اش، ل عيب وممن للإسلام، الماضن من هو 

فإديته، عن يرحع حتى بمكة يعدلت، ولكن ا،لؤمنان، المستضعفين 
حلف،"'.بن أمية يعذبه الذي ولكن يريدون، مما كلمه قط أءهلاهم 

خازنولكن كلها، المثاهد معه وشهد مؤذنه، ولكن ه، الخم، لزم 
اللهرسول 

يعيبهحين يقولها ولكن ثبا، مشهور أحد( )أحد التوحيد وكلمة 
إلامحهم فلا يالثس وصهروْ الحديد، درؤع ونه ؤيلثالمشركون، 

أحد('".)أحد بقوله 

١(.١ ٤ )٩ ح البخاري؛ صحح )١( 
(.٣٢٣)أ(الطقاُت،;)■؟/

(.٢٣٢)م )أ(الطقات: 
)ه(الطق1ت:)ما<آأ(،والإصاة:رل/ميأ(.

هالأيمص،كرك;)م/لمآ(،والمر:)ل/م؛م(.



بدييمحن

يقيملا لكن محتمع )ل سيدا أصبح حتى الإسلام رفعه يلأل 
تيمول عنه اطه رصي عمر لكن البخارىت صحح ول وزنا(، للموال 

عنه"'.افه رصي بلالا بمي سيدنا أعتق سيدنا، عنه افه رصي بكر أبو 
.افه رسول تال الدنيا، ق يعد وهو بالخنة . الّك، دبثرْ 

لعندك عملته، عمل يأرجى حدثنج، بلال ءاتا المح؛ صلاة عند 
الخنة،ا.ق يدي تثن __، حئم، ال1تله سممتا ئإل تنمعه، الإسلام 

Jii ) آلمحي متقعه، عندي أزجى الإسلام ق عملا عمنت، محا ؛لألت
بدلكطث، ١^ يار، زلا لف س ش ق تائا، ^١ أفيث لا 

اذفيأذص'<.كب نا النحور، 
لكانهالقيامة يوم أعنانا الناس امحلول من يكون أن له يرجى وبلال 

أذزص.من فهوأول الأذان، من 

وعمرووأبومحذوره، )بلال، موذنين• ثلاثة ه افه لرّرل كان بل 
أبومحدورةؤإذاغاب أبومحذوره، أذن بلال غاب فإذا مكتوم(، أم بن 

مكتوم""•أم بن، عمرو أذن 
بنأمية تتل ق ولأسيإ حنا، بلاء فيها وأبل بدرأ، بلال مهد 

.( ٥٣٧ ٤ ل ح • البخاري صحتح  ٢١١
للم.واللفظ ٢(،  ٤٢٨)وْسالمتح (، ١١٤٩)اابخ^رىتح صحح )٢( 
الطقات:)م؛مأ(.)٣( 

)؛(الطقات:)م/؛مآ(.

IDI



إنلانجوت خلف، بن تا1مية لم؛ن المل نائي بلال و1ارل0 خلمج، 
نتلوه''ا.حتى بسيوفهم فتناوشوه السالمون فاجتمع نجا® 

للخروجبكر أبا يستأذن بلال حاء هؤ اش رمحول وفاة ربعد 
الدينة،ق معه البقاء أبوبكر فنامحيه اف، محبيل ل والرايطة للجهاد، 

الإذنمنه وطلب عمر، إل بلال حاء ثم أبوبكر، تول حتى معه فأقام 
إلعمرت له فقال مدعليه، أبوبكر، نامحدْ كإ عمر فنائده بالخهاد له 

اش.لرمحول أذن فقد صعد)القرخل( إل قال: الداء، أجعل ترى من 
،.وعقبة١٢معد إل عمر فجعله 

فقدماُت،، النام بأرض وهناك بالثام، عنه اف رصي بلال لحق 
لمنق،مشرة ق المغ؛ر الباب عند ودفن عنرين، ستة بدمشق تول 

سنة'أ'.وصتن بضع وهوابن 
نال:احتضر وح؛ن أحبته، بلقاء وموقنا ربه، بلقاء موقنا بلال كان 

فيجيبهاتويلاه، وا امرأته: فقالت، ا وحزبه محمدا الأحبة نلقى اغدا 
فرحتاْ(("'.»وا 

الصالحض..بركبه وألحقنا وأرضاه، بلال عن اف رصي 
كبوانظر (، ١٣٩٧ ر ح البخاري" ل نجااُ إن نجوت ألا حديثان انظر؛ ( ١ ) 

>,('محنممح؟ْم(.
)مآ/ا/"اآ(.)٣(اللبقات: 

)؛(الر:)ا/ا'ه*آ(.



بيئيون

عتها1ته رضي سراقة ُن حارثة 

الجاري،الأنصاري عدي بن الحارث بن سراقة بن ارثة حص 
أحيانا(إليها )ؤيتب مالك بن أنس عمة الضر بنت الربح وأمه 

الربح"*•بن حارثة ذقالت 
حتينُ".يوم واسشهد صحبة، له سراقة وأبو0ت 
الريحبن ®حارمة فقالت بدرا شهد فيمن البخاري عده ت حارثة 

الظارة(('أ'.ق كان راقة س بن حارثة وهو يدر، يوم قتل الأنصاري، 

بنعنان بن السالب وبتن بينه . المي آحى معد؛ ابن نال 
ثهيدأ،يومئد وقل . اف رمول مع بدرأ حارثة وشيد مظعون، 

حجرتهقاصاب هم مالعرقة بن حبان رماه 

.الم، إل أمه م(ء خر ل لحارثة شهادة الخاري صحثح ونا 
يكنفإن مي، )حارثة( منزلة عرفت، قد اممه، رسول *يا وتقول؛ تسأله، 

ت)وثيلئ،فقال، أصغ، رما الأحرتم، تكن ؤإن أصروأحتسب، الحنة 3، 
الفردوس('ًُ•حنة ؤ، ؤإنه ممرة، حنان إما هم،؟ واحدة حنة أو أوهبلي،، 

)ا(الإصابة:)ِاخا-ااحا(.
)ي\س:)لأا0'؟.(.

xr٦wr٢القح:)w/^انغلر: )٣( 
(r):o_l(i.)،؛\'/
.٣(  ٩٨٢) ح المحارىت صهبع ( ٥ ) 



سهمأصابه مرانة ين حارثة أن لJخارىت الأحرى الرواية رز 
ذلكغثر كان ؤإن صرت، الحنة ل كان فإن نالت؛ أمه وأن .. غرب 

ؤإنالحنة، ل جنان إما ت حارثة أم )يا ،! Jlsالبكاء، ل عله اجتهاءُت، 
اص"''.الفردوس أصاب ابنلث، 

أنعل عقبة( بن وموسى إسحاق، رابن بر الأهل واتفق 
نحرهقاصاب حوض عل وهو العرنة، بن ان حبرماه الذي 

ذإن،لأ'.

غرب(.سهم )أصابه الثانية الرواية ل جاء ما ذلك يعارض ولا 

الأو راب، يعرف لا أي؛ )الغرب( معال من حجر ابن ذكر فقد 
حجر:ابن نال، راميه، من قصد غبر عل جاء أو أتى، أين من يعرف 

فرماه،غئ^ قصد رماه الذي فإن الثال، عل منزلة حارثة رروقمة 

يشعر؛ه"'.لا وحارثة 

فقدنغلارا، حرج حارثة أن أحمل. عند ثابتذ رواية ل وح وحيث، 
لقتال،*".حرج ما ~ الوجه هذا من ~ ائي النزاد 

(.٢٨٠٩ح)البخاري صحح ( ١ت 
)آ(اكح
)"ل(اكح
)؛(القح

را-/ا-آ(.

x٦٧)^إ

(YU/n.)



wmmبيئيون 

شهدحين غلامآ لكن أن)حارثة( الروايات هذه محمؤع من ونفهم 
نقدسه غر نم يقاتل لر ؤإذا الشباب، همم عل شهادة وتلك يدرأ، 
الماء..المسلمن أويقي فهول)الظارة( أحر، مهام للشباب لكنت، 
جهدهمالسلمين ويثاركون بدورهم، يقومون بالشباب وأكرم 

وجهادهم..

كبارأوصغارأ.أخمع؛ن الصحابة عن اف ورصي 



عتمرضي!٥٠ اسمان بن حارثة 
برأبأهه«»كان 

الأنماري،الخزرحي هميد بن نيئ بن مع بن العاق بن حارثة هو 
رسولمع كلها والمشاهد والخندق، وأحدآ، يدرا، شهد اش، همد أبو 

اله.>".

فقال؛ذلك،، ل عليه . النم، وأش بأمه، بالبر حارثة امتاز 
فقالحارثة( قيل; هذا؟ من فقلت! قراءةُ''، معت، قالخنة )دحيت، 
بأمهءى.برآ وكان الر، كداكم : المي. 
مرتين،اللام عليه جبريل رأى أته همه النه رصي مناقبه ومن 

رسولحرج حن بالبقيع( بالمدينة الصوري-ن)موضع بوم الأول، 
السلاح،بلبي فامرنا لحية، صورة ؤ، بنا مر قريْلة، بني إل افه. 

وهومررت حنن، من ا رجعنحن الخنائز موضع بوم والثانية 
قال!محمد؟ يا هدا من جميل! ال فقلم، أمفلم اليي. يكلم 

الذينحنن يوم الصابرة المئة من إنه أما فقال! المان، ين حارثة 
عليه'".ا لرددتسلم ولو الخنة، ي بأرزاقهم اممه تكفل 

(.٤٨٨)ا(اسقات:)"ا/

الذكر.يلهمون بانهم نابتة هي كإ قراءة الجنة ل أن طريفة معلومة ها.ه )٢( 
(.١٩٠ت)آ/ الإصابة صحح. وإّاده بأمه أبرالناس وكان أحمدت وعند الناش رواه )٣( 

(.٣١٤الزواتدث)ه/جمع انظر حن، إنائه الهيثس- وقال، والمزار، الطبراف رواه آ ٤ ز 
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له،عبد شكاْ فقد لخاف، الك،. من تزكية لم مصحتح دل 
النار،عاطب ثدحالن اف رموو يا  IiJlijالرنتق عل شديدأ وكان 
<اُ"/والحديثة نهدتدرا هإئه يدحالها، لا ءكدنث، ه؛ اممه رسول ممال 

ؤياأيهاالذينأ،نوالآبلشهدافلحاف،بالإيإنفيقولهعالت 
•آُآأ ١ أولياءيتال٠تحنةت وعدوكم عدوي نثخدوا 

بعث،ض )هنة( عنه اش رمحي منه وقع ججا س النبي صدقه كإ 
وفيهمكة، لفتح إليهم . اف* رسول بمثر بجرهم مكة أهل إل 

نلهوذأولياء وعدوكم عدوي شخدوا لا آمنوا الدين أنها يا ؤ افه؛ أنزل 
ا.١ المشحنة؛ محورة ل انمذه مى جاءكم بما 'كمزرا وقد بالمودة إلتهم 

وقال!واكراد، والزبر، عليا، بعث، ه للنبي الخثر جاء وحيرأ، 

معهارجاؤية( ظعينه -يا ثإة والمدينة(، مكة ري؛ن حاخ روضه *اثنوا 
منفيه; ئإدا الكتاب،، وأحيوا المكان، وبلغوا منهار ثخدو0 كثابح، 
بجرهمنكه، آهل مذ المنركتذ، ثذ تام، ول بمنه ر بن حاطب 
،؛هدا؟ ما خاطتإ *يا اننه رمحول ممال افه.، رسول آمر ببمض 

ركاذقريس ل ملمصما امزأ كنت، إف اممه رسول يا عل تنجل لا قال• 
بتامحموذ ماثا'تح لم الهاجرين مذ معلن، ئذكاف وكان لهم( حليما 





يعففلم مشروعة، ومحارمه اف، دين عل الغيرة أن ومنها الأزمات، 
إليرد النهاية ل الأمر ولكن غترته، عنه الله رصي عمر عل الض. 

■ورسوله. الق 

ففرقوالسب، اواعث< عن يبحث، أن ينبغي الخهلآ يقع وحين 
حابسوء يتجاوز لا حطأ وبين والردة، الأنتكاسة باعثه حهلآ ين 
خاطئا،الوقف كان ؤإن صادق وتاؤيل أوباجتهاد ، ، الموقفقدير تق 
نحطئةمن كله ذللث، يعفي ولا أهله، ومحبة بالإسلام العزة بقاء ْع 

المكر..عن والهي المخطئ 

صاحبالمقوقس إل . الخم، معوث عنه الله رصي حاطب، كان 
ماريةمنها بدية عنده من فاتاه الهجرة، من مست، منة الإسكندرية 

اس'/

بمصرالمقوقس إل عنه افه رصي الصديق بكر أبو بعثه ك،ا 
العاص"'•عمروبن فتحها حتى كدللث، يزالوا ولر فصالحهم، 

ممرمقوقس إل المي. بعته حير1، حاطبا أن الر عبد ابن ونقل 
عليهم؟ييع لر قومه أحرجه حن باله ما قاتلا؛ . الخم، عن ماله 

(،١١٤)م معد: لأبن والطقات، (، rVA)؛/منام: لأبن المرة )١( 
(.٢٨٤:)T/ الإصابة بماض والأتعاب 

)آ(الأثعاب:)آ/هخأ(.



1^بيئيون 

أخذهحيث له فإ النه؟ رمول عسى أن أتنهد ت حاطب فقال 
رفعهحتى الله تيلكهم بأن عليهم دعا يكون ألا صله فأرادوا قومه 

افإوهفيّإءالاونيا؟

هداياخاله نم حكيم، عند من جاء حكيم أنت أحنت، ءالت 
•لكي.١٠

ءث<،الق رنحى عفان بن عثإن خلافة أدرك محه افه رضي وحاطب، 
منة'''.ومتون خمس وعمره بالمدينة ونول 

القرونعتت عم الضح يوم محره ول حاطبا، عن افه رصي 
والخطين،الخطأ ،ع لال؛؛عامال نبؤية وأساليما للمؤمتين، ا وطرائئ

وهىالكافرين؛ من والراء للمومضن الولاء ل دروس قصته ل ك،ا 
الدين.مزمحكإُته 

)ا(الأسب1ب:)آ/آخآ(.
، ٩٣والإصابة:)Y/ (، ١١٤)م/ اسات: )٢( 



عمروبن حاطب 

سهيل)أحوه ود عبد بن تمي همد بن عمرو بن حاطب محو 
الأرقم،دار البي. دخول نل حاطب أسلم عمرو(، بن 

إلالهجرتبن وهاجر 

"٠•الزهري جرم ويه الخيمة، إل هاجر من أول إنه قتل؛ ثل 
الأول،الهجرة ل الحبشة من قدم من هوأول الواقدىت ونال 

عنالدا١٣/الشت وهو 

ثهودْعل فاتفق حميعا، م روايته3، بدرأ حالمنإ وشهد 
بدرأ"<.

ذكرفقد بدرأ، أحيه)سليط( شهود ل ونع والاختلاف 
وليسعد: مابن قال غبره، ولريذكره عفة بن موسى شهوده 

يئستا'".

أحدآ'".حاحلت، شهد كإ 

 )١( /T(:ه اسمان • ،)(.٢٧٩)آ/ والأّتماب: ٤
)آ(الإصاة;)آ/؛ها(.

)م؛،•٤(.)٣(الطبقات: 
(.١٩٤)أ/ والإصابة: (، ٤٠٥ ITالطشات:))٤( 

)ه(اسقات:)م/ه'؛(ء
)ا-(الطثقات:)مه'أ(ّ





سها1ته رمس |اْط1ب عبد بن حمزة 
|رقمد|ء(وسيد |لأزه رأسد 

وابنورسوله، الله أمد هامم، بن الهلل>،ءا عبد بن حمزة عإرة أبو 
وأمهأي مولاة ثويية "أرصعتهإ الرقاعة من وأحو0 ه عنه 
أموهب ينت، آمتة عم ~ات زهرة بن مناف عبد بن أهبب بنتؤ هالة 

.الني.-٠٠٠

المنةل وأملم يأربع ونل: بسنشن، المي. تبل حمزة ولد 
*«إسحاق ابن يكرها مشهورة نمة ل البعثة من الثانية 

ولمت،للبعة السائمة المنة ق إملامه رمن معد ابن وحدد 

عزواوادلم^ن الرسول. أن وذكر حجر، ابن ذكر كإ الثانية 
بإسلامه^.

حنس الله رسول عقده لواء أول وكان الدينة، إل حمزة وهاجر 
منقريبا بلغوا حتى راكبا، ثلاثن بلغوا برية بعثه لحمزة، ا،لدينة قدم 

جهل،أبو وفيها المام من قادمة لقريش عبرا يعترصون البحر، ميما 
قتال"؛•فيها محمل م المرية ولكن 

(.٢٨٠/٢(،والإصاة:)٨/٣)١(الهلتات:)
.(TAn/T);^>fl(T)

)ما(الطقات;)*ا/ا<(.

)مأ<(.)؛(الطبقات: 





حزة؟انتلت رأنت ثال1 نعم، وحثى؟انلتت رأنت نال؛ لا، م|
تغتبأن تتطح ®فهل • قال. بلغك، ما الأمر من كان ند تلت،• 

)وحثي(نل حتى القصة الخ ••• فخرجت قال؛ * ؟ عني وجهك 
الكذاب"'.مسلمه 

ح؛نجنبا كان لأنه حزة غلت الملائكة أن محعد ابن روى 
استشهد"'.

علميهصل حث مرة، بخن عياُ اض.صل رسول أن روي ك،ا 
جنبه،إل وضع بشهيد أق فكلمإ أحد، شهداء إليه جع ثم أولأ، وحده 
الشهيد"'.وعل عليه فصل 

بأحدقل إنه ؤيقال الشهداء(، و)سيد افه(، )أمحي . الّك، لمه 
نمّار".ثلات؛ن من أكثر يقتل أن نبل 

نال؛)أحل( ل قتلاهن عل النساء بكاء ه النبي سمع وحن 
نساءإل فرجع معاذ، بن سعد ذللمثا فمع  ٠٠له بواكي لا حزة "ولكن 

حمرة،عل نكئن اش. رسول باب، إل فساقهن الأسهل همد بك، 

،٤ ٠ )٢٧ ح البخاري■ صحح ( ١ ر 
اا(.اسات:)م-ا،رآ(
(.١١)م الطبقات: )*؟(

)أ(الإصاة:)آ/ا-\/آ(.



mmبدييؤث 

منامرأة تبك نلم وردهن، لهن فدعا ه اض رّول ذللث، فمع 
ثمحزة، عل بالكاء بدأت إلا مت، عل النوم إل ذللئ، بعد الأنصار 

متتها"؛•عل بكمت، 

وأوجعه اف رمحول ذلك ؛ iuبه، )مثل( حزة أن ورد وند 
فعولاللرحم، وصولا كنت لقد عم، يا اف ارحلي ونال،ت قلبه، 

لالخرات«"<.

فلمفلاممها حمزة كبد أحدت عتة( ينت، أن)هند أيما ورد وحيث، 
منلتأكلن حمزة عل ندرت لئن ندرته لنذر وذللئ، تأكلها، أن تستطع 
وهده IcJl؛حيث، امتنكرها، وهونمه أوردها، الواقدي لكن كبده'' 
اس"<.هند عل شدائد 

دروسها...تتهي لا لتكن محه، اش رصي حمزة قصة وتنتهي 

منواحد وحمزة الأقوياء، بالرجال الإسلام يعز اض أن ومنها• 
الإسلام.حم افه أعز الذي هؤلاء 

 Iوجهايقتل ولر أحد، ق بالثؤهادة الكرامة لحمزة أراد افه أن ومنها
وحثيوأحس غفلة، حئن عل ونصيه وحئتر، له ترصد ؤإنا لوجه، 

)ا(الطقات;)ماا(.

 )Y"(■(:الملماتr،\Y/Y^



بقتلفعوض رسوله، وأمد اف أمد قتل عل بالتحر إسلامه بعد 
•الناس■ وشر الناس خيار هذه قتلتإبحربتي يقول؛ وكان )مسيلمة(، 

بالشهادة،حمزة إكرام افه وأراد قبله، ما نجب فالإسلام حال وبكل 
•• الكفر عل قتل ول( وحثي يسلم أن الله وقدر 

ولوعليها، الشدائد من اعتم فقد حمزة، هع إليها ب وما هند أما 
„ىله ما نجب فالإسلام صح 

وبلازهعنه اش رصي حمزة مجاعة محفورا الأذهان ق بقي وأخثرا، 
بالأةوكفى اطه، من الفضل وذللث، بالشهادة، له محم ثم لإسلام، ال 

عنيا.



بيئيون

عتمألته رصي |س1ف بن حييب 
بدر«أ،مل من غد وف،تل أسلم فلما حْيق، بئر إلى *خرج 

الأنصاري،•• حدج عمروبن بن عب بن بزإساف لقتل•"ميب 
عيداضبتت •ملة زوجاته وأحد سان، بن عود مبنتا سلمى وأمه 

سلول"ّ•ابن أي بن 

حزرجي؛"•أنصارى أنه والن'هيت الر، عد ابن ومحل■ 

بدر،إل الله. رسول، مع حرج أن إل خيب إسلام تأحر 
القمةأما وعثرة، نمة ولإملامه الم، فآمحالعلريق، ق فلحمه 
وهو— هؤ ~ اق رسول آبت ؤثفول• يمسه حييب لنا ا موت1
أفنستحي مملثا؛!نا سبم ولو قومي مذ درجن آئا ء-ردا يربد 

مكانوأسلمج؟ ئاوت معه_لم. تنهده لا مث_هدا ثومثا تنهد 
Jlلا.   i : ئأثناياو اتركبن. باكركزثمل نتن لأ ثإئا

ثمداتنثه فتزوجت، صرته وصربنى رج_لأ سنث، معه وث—هدJا 
الوناخ.مدا وسحك رحلأ عدمت، لأ ل! مول  vLjI^دلل—، 

ار"'•النإل الث• أبعجل رجلا عدت لا ثان دأمول 

(.٧٩والإصابة:)r/ (، ٥٣٤الطقات:)٢ )١( 
0(. ١ النلأ،:)١/ آعلأم وسر (، ١٨٨ frالإصاة:)بماض الامتعاب )٢( 
 )٣( /T(;٥٣٥الطقاتح ،) :(.٤٥٤)م/ وأحد

IQI



الغزوةوأن السابقة، الرواية أحملته ما تفحل أحرى رواية ول 
الهلريقق مرة من أكثر )حبيّأ( رد افه. رمحول وأن )يدرا(، لكنت، 

يدرأ"'.معه وشهد وأسلم، يلم؛)البيداء(، لر حين بدر إل 
قيقبل لا والفيلة العشرة أجل ومن حمية القتال أن والعبرة 

وكلمةالعب، هي اش كلمة لتكون القتال يكون أن بد لا ل الإسلام، 
اش..محبيل ل الذي فداك الفل، كفروا الذين 

حتىالمثرك، عل بالمشرك الاسعانة عدم عل تأكيد القصة وق 
منم،عل يد لكافر يكون ولا ومرصوصا، نفليفا الصف يكون 

والمعتقد..الدين ق إحوة القاتلون ؤيكون 

عقبة،بن وموسى إسحاق، ابن ذكرْ يدرآ )حبسبخ( ونهود 
والواقدي"،.

هؤاش رمحول مع لكلها والمشاهد والخندق، أحدا، حبسم، سهد ك،ا 
ءث،سم.افه رصي عفان بن عثإن حلافة ق وتول 

عمر'".حلافة ل وفاته الواقدي عن حجر ابن ونقل 

)ا(الطقات:)مآ/ه'اه(،س:ح)ياغا

(.٠٣٥)"آ(الطقات:)*آ/

)((الإصاة:)م/ا،ِ\(.







بيئيون

إلاليهود اء بنبلغ الحقد وأن ساءهم، _»lJ;، بل تارد، برجالات 
تسألفلا النساء، ق هذا كان ؤإذا حلاد.. رأس وشيخ الرحى إلقاء 
مكروأصحاب -بمت،، قوم واليهود ومكرهم، الرحال عداوة عن 

عزيز،والإسلام حي، والرسول. اليهود س هدا وقع ؤإذا وحديعة، 
لالملمون وكان بالنوة، العهد تهتاول كلمإ حقدهم عن تال فلا 

الأزضي وينعنن ؤ ت وصفهم ل اف وصدق والقلة؟، التشرذم س حال 
[.٦٤]المائدة: ١^^^^ لمن لا وات ماذا 

الملةالمرأة بحياء يتعلق حلاد استنهاد ل آحر معلم ونمة 
'* دينها عل ولئاما وصرها لباحا جر 

الأنصاريدعىمن رحل ريظه يتل^٢ ١٠قال: سد0 سعد ابن روى فقد 
ثجاءلم،)منئتة(قال حلاد. قتل حلاد أم يا لها: مميل أئه ءأتين، حلادا، 

أررائلأ حلادا رزئت كنت، إذ يالثج: مممثة؟ وأنث، حلاد قتل تا: مميل 
عالسهيدّين. أحن له إل أما ا: عم١Jبدلك — ه — الثبي ئأحبر )حثاش(. 

نثلوة«>"االكتاب أنل لأف ممال: ١^؟ ننول ذاك:ا نلمَ ممثل: 
ناءمن الشدة رمن ل حجاحا عيا ومحافظتها المرأة هل.ه وأين 

السفورإل غثرهن يدصن بل الرخاء، أزمنة ق والحلمباب الحياء ينزعن 
المستعان.واف والفتة؟ 

(.٥٣١)ا(الطقات:)■؟/

IOI



ممتهاس رافءرصي بى رف،ءق 

الأنصاريالعجلان بن مالك بن رافع بن رفاعة معاذ بو أص 
ملول'"'.بن ر ت مالك أم وأمه: الخزرجي، 

العقبةشهد عشر، الإثتي القباء أحد ماللث،( بن أبوه)رافع لكن 
ابناه؛)رفاعة(،وشهدها )يدرا( يشهد ولآ الأنصار، من السمعين مع 

و)خلأد('".

أبيه)راغ('''.ْع للعقثة شهود)رفاعة( حجرت ابن يفيق ك،ا 

اغرسول، *ع لكها والمشاهد والخندق، أحدا، )رفاعة( وشهد 

سفيان،أيٍر بن معاؤية حلافة أول، ل تول أن)رفاعة( سعد ابن ذكر 
صفين('ْ؛.أو شهوده)الحمل، عل يتص ولر 

علمع وصمن الخمل، شهود)رفاعة( الر عبد ابن ذكر حض عل 
محق(سندها)أبو ق ذللث، ق روايات ماق ولكنه ءنه'أ؛، اف رصي 

(.٢٨١والاصابة:)r/ )"آ/خا"آ(، )ا(الأّب1ببماشالإصاة: 
)أ(الأِسعاب:)ّا/ح1آ(.

(.٢٨٢)م )"؟(الاصاة: 
)؛(اسات:)'ا/آ'أ،ه(؟

(.٥٩٧)ه(الطقات:)"ا/

(.٢٦٩/٣)٦(الأّتعاب:)



٠ب—دييون 

ردايته،تقل لا ومثله والتعدل ابرح أهل قال ي محترق لهوثبُي 
كإعليهم، اض رصوان الصحابة عل وتْلاول سب فيها إذاكان لأسنا 

عبدابن أن والعجب يتأمل، لمن هذا من ثيء الروايات هذْ فا ورد 
ُاإمحءُ عليها بمُلق ب الثر 

حجرابن أما )رفاعت(، ترجة ل سعد ابن الروايات؛ هذه يذكر وب 
رابعأبا بن افه همد 1إ، بإسناده صرد بن صرار وزعم فاكتفى؛القولت 

الر(عبد )ابن حمر أبو وروى العلرال، أحرجه )صفن( سهد أنه 
)الحمل("'.سهد )راغ( أنه فيها نمة 

شهوده)بدرآ(،فتكفيه )رفاعة( عن فليلة المعلومات كانن، ومها 
فرها؟شهد وقد كيفا 

ل)رفاعة( مشاركات تفصيلات الصائر بعض عن غاب ولثن 

رننرءه.اذ أحمال ؤ العالمن رب عند محفوظة فهي النيوية، المواغ هذه 

وأرضاك.يا)رفاعة( صالث، افه رصي 

(.١٢٧ ، ٢٧• . ٢٦٩)م الاميعاب: ز الروايات انظر )١( 
(.٢٨٢)م )آ(الإصاة: 



ضمالأم رمس اكوام بن الزبير 
المخاريرواه |كوام« بن الزبير وحؤاري حواريا، نبي لكل »إن 

القرثىالعزى عد بن أسد بن خويلد بن العوام بن الز؛،ر هو 
المطلبعد بنت صفية ت أمه مميُ''، ق ه الّما ُع تبتمع الأسدي، 

ه.القه رسول عمة 

سعدابن ونقل ٠، تن' ثاف وقتل سنة، عثرة اثنتا وله قديإ أسلم 
لأذىالمام؛ن من كغره وتعرصى ،، أسلمُ من خامس أو راع أنه 

لرجععليه ؤيدحن حمجر، ق يعلقه عمه كان حتى بمكة، المشركين 
أبدآ>".لأم فتقول: الكفر إل 

إلوهاجر حيعا، الهجرتثن الحبشة إل عث< اف رصي الزبر هاجر 
عليهكان بدر معركة وق ه الله رسول مع الشاهد ونهد ، ٠٠٠المدينة 
سيإءعل نزلت، الملائكة إن ه: الني نقال ، ١٢معتجرأ صفراء عإمة 

محقر'"•عائم عليهم كانت، الملائكة أن والمعنى ااز؛ار، 

٨(.• / والقح)٧ ٧( الإصابة)؛/ )١( 
)م>(الإٍابة)؛/ي(.

\ذطثأ\ت)مأ-\(.)٣( 
ر؛(الإصابة)؛/م\(.
>ا(.)ت(اكوقات>'ل/أ'

٨(■الإصابة)؛/ ق الخافنل إسناده وصحح (، ١ • ٢ الطبقات)"ا/ )٦( 





الدتن'"•أرلكن من ركن الزبثد عنه• اممه رصي عمر عنه ونال 
متمدناعنه اف رصي ير الزبكان فقد الناقب هذء ب جانؤإل 
يدخللا فكان الخراج إليه يودون مملوك ألف له كان فقد محا 

استشهادكان الحمل وقعة ول آ،  ١٠كله. يه يتصدق يثا شا منهبيته 

عدّابن رواْ ك،ا وخرم جرموز، ابن بد عل عنه اض رمحي تر الزب
للزبيرمال أنه عنهإ اش رضي عباس ابن عن ت الهافظ. وصححه 

فلقيهير، الزبفرحع عبدالمطلمب؟ ابن تقاتل أحنت الحمل; بوم 
فالقومفتن، من الوقائع ه هل. ل ا مومع فقتله'■''، حرموز ابن 

كيفآلامها، ، ثنففما الماحيان الحنان من ولهم مجتهدون، 
وطلحةأنا أكون لأرجوأن إق عنه؛ اش رغي عل نال وقد ا لا؟ 

احزاناغل نن صن'ورم»ا j حقهمل اض قال الذين من ير والزب
["؛.٤٧نزبنتءابلينه]الحجر؛ غل 

سحأو ست وله للهجرة وثلاثين ت ستة الزبير وفاة كاست، 
وأرضاه.افعنه نرضى وسنونسة"؛، 

)آ(الإءاة)؛/\/(.
 )٣(jx) ،^l_l •٩(.)أ/ والإصاة (، ١١

)؛(الطقات)مم'اا(.
)ه(اس)؛/ار(.





إنت نتل كا سن، بميثر رنيد( من أسن ه اف رسول لكن قيل؛ 
منانبق كإ أمحوي، )أسامة( ابنه ولكن البياض، محييي لكن )نيدأ( 

زيدلاوخارى>ُ

ثم)أسامة(، له فولدت أيمن( )أم مولاته س البي زوجه 
يعدما نزوحهنم فطلقها، جحش( بنت )نينب عمته بنت زوجه 
محمدوقالوا: ذلك j وطعنوا ايافقون فكلم اف. رسول 

نولهافه فأنزل زيد، ابنه امرأة من تزوج وفد الولد، اء نمحرم 
هالمحن.. ذحانم اذ رنرذ زلكس رجالكم ض أحد أبا نعتد كان ما ؤ نمال؛ 

[>•<.٤٠]الأحزاب: 

حتىمحمد ن زيد إلا يدعى زيد لكن ما ت لم ومالخاوي ول 
'.^^١١٠٢ؤاذممنأ الأية: هده نزك 

واستخلفهوحيمِ، والحديبية، والخندق، وأحدآ، بدرأ، شهد)زيد( 
المدكويين*"•ارماة من ولكن للمربيع، حرج ن ح. 

رصيعائثة عن صح حتى الله. رمول عند مقدما ولكن)نيد( 

(.٢٥٥٥ح)والحارق: (، ٤ ٤ والطفات:)r/ (، ١ ٢ ٢ / ١ > المر: انظر: )١( 
>آ(الدقات:)*ا/آأ(.

٢(. ٤٢٥)رعسلمتح (، ٤٧٨٢)اJخارىتح صحح )٣( 
)؛(الطقات:)م/ه؛(.



بيئيون

أمرهإلا جيش ل زيدا اش رسول بعث ما نالت• أما عنها اش 
استخالفهل١؛.يعده ولوبقي 'عليهم، 

استشهدوند )مرنة(، ق الثلاثة الأمراء أمر عنه اف رصي وكان 
الخنهءلحل وند له، ءاستغفروا ودالت اف رسول عليه وصل فيها، 

سئة^ُوخمسين خمسا تول حين عمره وكان يسعى، وهو 

مولاي،أتت نيد، ®يا له؛ قال وقد لزيد، محبته الّيي، يكتم ول( 
الناسإل""'•وأحب ،، ibومني، 
أمره)أسامة(ل الناس نحدث حين وخ؛وشما لم ومالبخاري ول 

مىأبيه إمارة ل ئطعنول كنتم ممد إتارنه، ق ئطعنوا ®آذ ه! قال 
ؤ،الناس اَث ين كاذ نإذ لإنانة، لِلخي؛ةا كاذ وذ ائِ زا:لم يل، 
الناسإلبموة«"/نداَلذآخت، ثإف 

أبووهذا رأمامة(، وابنه رنيد( و المنزلة هدْ الصحابة مهم وما~ 
لذلائ< قبل توق ثم الني. به أمر الذي أسامة بعث بمخي بكر 

اللهلعبد يقرصن يا أكثر لأسامة يقرصن صر وهذا المشهورة، الحادثة 

عنقوي بإسناد نيئة بن بكر أبو أخرجه ت الحافظ وقال (، ٤٦الهلبقات؛)آ/ )١( 
الإْا؛ة:رأ/ا،؛(.ئئثة:

)آ(الطقات:)*ا/آ؛(.

)؛/•ء(.الإصابة: الحافظ: قال ي ص بإساد سعد اش أخرجه )٣( 
(،وأ^ا.٢٤٢٦(،وبم:ح)٦٦٢٧)٤(سحالخارى:ح)

\m\



أباهؤإن متك، ه اغ رسول إل أحب كان إنه قال• سأله ذل،ا عمر، بن 
أبيك''ُ■من ه افه رسول إل أحب كان رزيدآ 

افرسول رآها معجلت ببنرى لزيد العطرْ الرة هذْ ونختم 
؟ف إلأ ممنت،:  hjJrالحنة »دخك قال: و. 

ئوغ:أنالزبمينخارثة''<.
فملإن ألا وسص؛،، الرء يتحدث الفضائل هذه من ئيء أي عن 

حنؤيا عي، اف رصي العظم، الفضل ذو واف يثاء من يزنه اف 
ولذاءلس-،، فأسث، ءلسا، إلا اف. رسول ثم-، ولا ه، اف رسول 
العالن.ل قدرك اف ورغ اليون، أحبالث، 

٥(.٠ ت)؛/ الإصابة ت حج ام■ صححه )١( 
(،بصا،لسرفوصن٣٣٢٩٩ّل()

x٢٣سuالدميjالر:)١/•

irai



بيئيين

س1ا0رمو1ىأبىصيخرض1شءس1

موللكن إصطخر أهل من يعقل بن ّالم بن عقبة بن ال( سص 
وتبناهتولاه ثم فاعتمته، حديقة |بير زوجة لأمارئة ١ يعار بنت نيتة 

ونيل;ا''، حديقة \ي مول يعرف فكان إليه، قنب أبوحذيفة، 
من)كرمد(ر'ا..الفرس عجم من سالز كان 

فلهاعمرو( بن مهيل ينت< )مهلة الأحرى حذيفة أيى زوجة أما 
هذهنزلت أن بحد هؤ اممه رسول جنتا قالت،; آحر، ثان مالر ْع 

كانإن،ا اف، رمول يا فقلت; ]الأحزاب;٥[ ^١٥^٠^ الأية; 
فإذا)أرضعيه، فقال; الرحال، يدرك محا أدرك وند ولدأ، عندنا ماع 

أبىملمة; أم فالن، المحرم(، ذي من محرم ما عليك حرم فقد أرضعته 
إناونلن؛ الرضاع، :يدا عليهن أحد يدحل أن ه اض رمول أزواج 

.٠٢٠خاصة لسالم رحمة هي 

افه،رسول يا ممالش; ه، الّم، أتت )مهلة، أن لم موعند 
رسولممال قالن،; ؛، _liيحول مى حذيمه ر وجه ق لأرى إف وافه 

يجبكبتر، وهورجل وكذأرضعه؟ سالت،: ®أرضعيه®، ه: اطه 

(.١٦٧/١(،واني;)A٦/٣)١(الطقات;)
-ا(.)آ(الأثعاب:)أ/ا

)*آ(الطقات:)مس(،واني;)ا/بآا(.

irai'



إثهت نالت رواية ول كبأرااُ". رجل أنه علمغ ءيد وثال؛ افه رسول 
وافهممالش؛ حديثه،، أي؛ وجه ق ما ندهب ®أرصعيه ممال؛ لخثة ذو 
قدمحال؛ وكان الرواة( )أحد عمر حديثه؛''.زاد ش وجه ل عرقه ما 

ش|هاويلرا.

الأنصارق ويذكر حديقة، لأب لوالاته الهاجرين ق يدكر سال؛ 
بنالوليد بنت، فامحلمة أحيه ؛نت، حديغة أبو زوجه وند له، ثييتة لعتق 

عشة؛".

هاجرأنه روي وق. الصحابة، خيار ومن الموال، ففادء من وكان 
معهم؛سافر إذا يومهم سال! وكان مكة، من الصحابة من ونفر عمر ْع 

علميه؛".الثاء ل ءمثيفرطّ وكان قرآنا، أكثرهم كان لأنه 

نلالهاجرين يوم كان )سالما( أن البخاري صحح ل ثبت، وقد 
أكثرهموكان بقباء(، )موضع )العنبة( ل . اطه رسول مقدم 

نرآنآرْ'.

قال؛. اطه رسول أن ّالم متاقت، ق البخاري ق ئثت، كإ 

ا٤  ٥٣)رثم حديث الكبير رصاعة باب ن ملم صحح ( ١ ر 
١(٠  ٧٧)t/ الكبير رصاعة باب مسلم؛ صحح )٢( 
١(.٠ ٣ / والأّتيعاب:)ة (، ٨٦)م/ الطبقات: )٣( 

(.١٠٢/٤ر٤(الأسعاب:)
■( ٦٩٢رنم)حديث البخاري: صحح )٥( 

IQI



٠بيئيون 

وسالريه، ثدأ عود من بن اق عند مى أرتنة، مى المنآل ،رانممرتوا 
جبو"'"•بن دمعا؛ كب، بن دأبأ حدمه، ش نول 

منوسالر ننهم، نحلف أنوامآؤإن القرآن  iJLj-يرقع اف إن أجل، 
[.١٣]الحجرات! أن،اكلمب ، ٧٥١ث أم<كلم إن ؤ مول! واف هؤلاء، 

منسام يقال(! فكان نبه، يعرف لا سالما أن سعد ابن أورد وقئ 
اكالحين>•-.

شوبتن حديقة( أي )مول •اب اض.آخى.yu رسول أن درئ ك،ا 
الأنماريء".ماعص بن معاذ وبتن وينه الحراح، بن حميدة 

النبوي؟.المجمع هدا ظل j المب j نفرنه رأيتم فهل 
اممهرصي عائثة الومت؛ن أم روته ما والثناء النزلة من رسالر( ييير بل 

الث،؟ااحبءما فقال،! ليلة، ذات . اف، رسول( است؛هلابي ءالث(! عنها 
رداءه،فاحد بالقرآن، صوتا سمعّث( من لأحسن المجد ق إن قلت! 

الديفبم، الالح٠ّد فقال(! حديقة، أب مول هورسالم( فإذا يمحه وجرج 
حعلفيشئللث،«>'<.

(.٣٧٥٨)رنم حدث البخاري! صحيح ( )١ 
(.٨٧)\(الأمات:)أ/ 

الطقات:)م/مم(.)٣( 

ادت،نركتق الدمحي وراث، وصححه والحاكم (، ١٦٥)ا"/أحل.! روا، )٤( 
١(. ٦٨النلأء:)١/ أيلام سر حد: إناد، المر: j الذهي وغال، ٢(، ٢ ٦ )م/ 





بيئيون

عتماإ1ه رص^( خولاق بن سعد 

'بمكق«ُ ْات أن ه اس رسول له *يرش 

بنحنل بن مالك بتي من حولة، بن معد العامري: القرثي هو 
هشام؛ابن لمال موالهم، ت ومل حلفائهم، من وقتل لوي، بن عامر 

المنُ"•من هوفارمي 
بنومعتمر إسحاق، ابن وذكره الثانية، الهجرة الحبثة إل هاجر 

بدرام.شهد فيمن معد وابن عقبة، بن ومرمى مليإن، 

أحدا،شهد ك،ا وعشرين، خمسا بدرا شهد يوم منه وكانت، 
والخديسة"'.والخندق، 

مع،منة تول يقول• فالهلري معد، وفاة ل احتلم، وحينه 

إلاالودلع حجة ق بمكة مات، صعدا أن خنلفوا لر الر: عبد ابن وقال 
ماذكرْالطرى.\"؛.

عنحجر ابن نقل كا الودلع، حجة ل معد وفاة حجر ابن وذكر 
الفتح'".قبل وفاته معد ابن 

)ا(ءح؛حاوغاري)أيم
)آ(الإءابة:)؛/أ<ما(.

(.١٤-باضالإصابة:)؛/•والاصعاب ٤(، •  A/Tالطبقات:)-)٣( 
)؛(الطبقات:)م'/خ'أ(.

)ه(الأّشعاب:)؛/أ1ا(.
(.٤٧٢)ا-(اكع:)ا،/
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فالذيالحج• قل مات أنه عل يدل والياق آحر موصع ل وقال 
يخة.(توق أن له رثا المي. وأن بمكة، مات سعدآ أن فيه خلف ل؛ 

صمت|لم،لأصحا؛ى أمض ءاللهم ؛ قال. الخاري، صحح ففي 
رمولله حوله*. ابن نني البائس لكن آعقابمم، عل ردهم ولا 

بمكه'ا'.توق آذ ائ. 
منهاجر لمن يكره كان ه الله رسول أن وذلك معدن ابن قال 

كه'■'.انقضاء من أكثر ما يقيم أو إليها يرجع أن مكة 
الصدرثني ثلاث إثامة *لأمهاجر ت ه نال ت لم مصحيح وق 
؛,٣١٠عالنهايزيد لا يقول وكانه يثكهء، 

المتحقل مكه من هاجروا إف بقوله• بدلك الووى وعلل 
خاأبيح ما والإقامة مكه انتيطاف علمتهم لحرم ه ائ رمول إل 
ايامثلاثه ثناغ؛لم يعد يقيموا أذ نيهم١ أو عمن؛ أو بكج وصلوها إدا 

علتها"'•ولاتزيدوا 

الهاجرإقامة عدم حكمة ق عياض القاصي أكثر الأمر ؤيكنف 
الثى.لقرة الدبة نكص وجوب الحديث هدا ق ؤيقول• بمكة 

(.٣٩٣٦)١(صمحالخاري:)
•؛(.)أ(الطقات:)*ا/ا<

x١٣)٣(محححتم:)٢ْ
١(.٢ ٢ )و/ ملم: صحح عل النووي شرح )٤( 



بديمحمحن

لهمجوو دلك بمد آمي وس امحاجر عم وأما بأيهم له ونواناخم 
بالاماق"؛.وعزها مكه نواء أراد تلد أي نكتي 

يعنييمكة مات أن لعد اش رسول رثى الر! عبد ابن وقال 
لهرثى إنا إنه مال من نول يرد ••وهدا منها هاجر الش الأرض أن 

إلابدرأ يشهد لر لأنه واضح؛ غلط وذلك ٍراجر، أن قيل مات لأنه 
لالعي هدا أوضحنا وقد لب• ذو فيه يشك لا ما وهدا هجرته، بعد 

التمها•٠''.كتاب، 

وقيمةالمرة، وضرورة أهلها، وفضل الهجرة عظم يدو وهكذا 
النيرمى وحينا ومواساتم، الهجرة، بعد المدينة ق لمن المع العيش 

بحمايقيم بمن فكيفا البدري، المهاجر وهو مكة ق يموت أن سعدا 
والاهم؟أو ظاهرهم لن أعظم والأم حاجة، دون المثرين ظهراف 

وفاتهبعد ولدت اش الأسلمية سيعة روج هو حولة بن وسعد 
٠.ثن؛ااا' من ،أنكحي ه! افه رسول لها فقال سر، 

فجاءتبلميال، زوجها وفاة بعد نفستا أما البخاري"' ق ومحرها 
فنكحتا.لها فآذن تنكح، أن فاستأذنته اليي 

:١ -٣٢ ١ ٢  ١٢)آ/ لم: مصحح ض زي ثرح )١( 
رآ(الأتعاب:)؛/آ؛ا(.

)م(الطقات:)م/ا/•؛(.
)؛(ح)«آمْ(.



عتما|ته رمس ضثطق سعدبن 

بدرشهيدا«ء'ايوم »فتل 

بنالحارث بن حيثمة بن سعد حيثمة، أبو ؤمال اض، عبد أبو هو 
أومحي'".أنماري مالك، 

عوف،(،عمروبن يني )نقيب نقبائها أحد وكان العقبة نهد 
إذافكان الهدم، بن كلثوم عل اء بقباف رمحول نزل وحيئ، 
لهل ثقا ن وكا حيثمة، بن عد حمبيت ل س ا للني حالمنه حرج 

النزابط"/بيت 

شهيدا"'.-,ا قل بل بدرأ، شهد ممن وكان 

والإثارة،التجيل تحق تيدرا نهوده ل قصة له وكانت، 

أسرعوا،عيرقريش إل أصحابه الله. رسول اسنهض فين 
يقيمأن لأحدنا بد لا إنه سعدت لأبنه الحارث بن حيثمة فقال 

كانلو وقال؛ عد مفأبى النا، نمع أنت، وأنم بالحروج فآثرل 
تها،قامهذا، وجهي ل لأرجوالنهاية إق به، لأثرتلثح الحنة غبر 

)\(الأّتيعاب،)؛/'ا؛ا(.
والإصاة:)\إ\-\-م وادي,ِ: ١(،  ٤٢)؛/ الإصاة: حاش الأ,سعاب )٢( 

)■أ(الإصا;ة:)أ/ا؛ا(.
)مي«أ(،والأساب،;)؛/آئا(.)؛(اللقات:





عنهألته رضي الربية بن سعد 
وميدإ«ُآأ.حي[ سوك ولو  aii»ذصح 

الخزرحي،الأنصاري زهتر أي بن عمر ين الربح بن سعد هو 
يالعربية يكب وكان الأنصار، نقباء أحد كان بدري، عقبي، 

والثانية'".الأول العقبة وشهد نليلة، العرب ل والكتابة الخاملية، 

الرحمنوعبد سعد من ه الني آحى الدبمة الهاحرون قدم حين 
ؤيتنازلماله، شعلر الرحمن عبد يعقلي أن عل سعد فعزم عوف، بن 
ودعاذلك، عن الرحمن عبد فامتع -با، ليتزوج زوجته إحدى عن له 

٠••' سوئكم• عل ؛■لوف ونال،• لسعد 

الأخوةبحقوق ووفاء الواحاة، تهلبيق ل رائعا نموذجا هدا وكان 

والأنصار.المهاجرين بين المدينة مقدمه الله.أول رسول نظمها التي 
لكنوفخرا، فضلا هدا فيكفيه بدر، أهل عداد سعدل كان وحيث، 

أنوغيرْت سحي ابن روى فقد أحد، ل كبير ومقام فضل له كان سعدا 
ممالالئ؛يع؟ بن نعد بخير ياتيش مى أحدت يوم قال افه.. رسول 
سندله سال القتل بين يطوف الرجل هدم، ١^٠؛ رسول يا أثا وجل• 

)ا(الأّتعاب:)؛/آ؛ا(.
٤X١ 0 (،واسب:)٤; ٨٢)أ/وضوص: (، ٥٢٢)م ^ست: 

(.٥٢rالدقاث،:)•٢/)٣( 
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ا.ءبدييمحن 

.لأب؛،^١٠- ه - اؤ زتوو تض ئاو: شأنك؟، U ص: ان 
عئرةادس طعنث، ئد ( jiوأحم0 الئلأم مي ئآئرئه إنه داده1ا ثاو: 

إ١0^ عند فم عدو لا أثه ئومك، وأحثن مقاتل. أئفدلم، ئن. وآل طنثه 
•ض"* منهم وأحد ائ وسوو قتل 

ذكرهكذا وقال! أحد، ل لسعد الوقف، هدا البر عبد ابن وأورد 
بنسعد بخر ليأق ذهب، ١^^، الرجل م يولر الخبر، هذا مالك، 

وهوأ؛نبر،ىب•الربح، 

رحمهيال، حين، سعد عل اض رسول ثناء الحر عبد ابن أورد ثم 
وميتاُ".حيا ولرسوله طه نصح اطه؛ 

سهيدآرم.أحل يوم وقتل وأحدآ، يدرأ سعل. وسهد الواقدي! قال 
الظلمتشكو الني إل زوجته جاءيت، وقل. ابنتين، سعد حلف، 

أحديوم أبوهما تتل نني ابنتا نما وتقول؛ عمها من عليها الواثع 
الوالق مالآ. له، ينع ننب ءانمماء٠ ماله، آحد عمه، وإJ( سهيدا 

تشالإلأزله،;ال.

)\(الطقات:)*ا/-اأه-أآه(.
r١٩/١(،ومالهالjصفياني:)١٤٦/٤سم:)

وغيره.ماللث، موطأ إل الحقق وعزاه (، ٣٢ '
)م(الطقات،:)م/مآه(.
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ايراثأية علته اف ئأنزو دلك• ل ائ ®يمضي اف رمول مماو 
نا١^، أتي ذ\نمذ  j0i\نني ام 1غط نال: عمها فدعا 

ص""•

الخاهلةعبودية من وحررها الرأه، الإسلام أنصف وكذلك 
الإما للمرأة.. نغلوته ق الإسلام بمهموز من فأين أهلها، وظلم 
الصدور.ق التي القلوب تعمى ولكن الأبصار تعمى 

الإسلامعن اف وجراك اك، وأرضعل، ميا عنلثف الق رصي 
حبرا.لمين وال

:ا(الطنات:)"ا/؛ماه(.



بدييؤت

اشسرضي وقاص بنأبي سعد 
اوبذ1ريرواه وأمي« أبى فداك سعد *ارم 

وأمهإسحاق، أبو الزهري القرثى أمب، بن مالك، بن سعد هو 
حرب،(ُبن سميان \لي عم )بنتؤ أمية بن سفيان بت حنة 

ثلثوأنا رأسي ه نفعن قال حتى ا،لومنن أوائل وهومن 
ولقدفيه، أسلمث، الدي اليوم ل إلا أحد أسلم ما وقال؛ الإسلام'". 

عشرةممع حينها عمره وكان الإسلام'". لثلث، ؤإف أيام سبعة مكثت، 
المرةكانت، حيث اؤللاعه، ص، ؛دلك، أحبر ا معل. ولعل سنة"'، 

كانواحيث، بعضهم، بإسلام المن المبعض يحلم لا فقد رئة، ال
بمكة.الرئة الوعرة أدلة من واحد وهن.ا إسلامهم'"، نحفون 

موتا'■٠،وأحرهم بالخنة، الثرين العثرة أحو عنه اف رصي ّعد 
السلم؛نفرسان أحد وكان اض'"، ميل ل بهم رمى من أول وهو 
ثعحتى أحد، ل حنا بلاء وأبل ه اض رمول ْع المشاهل. سهد وقد 

)ا(الطقات،)'ا/تماما(،والفتح)يم؛خ(.
(.٣٧٢٦)٢(الخارى)

)'آ(الخارى)ما'اص.
رأ(اسقات،)'آ/أ<ما(.

٤٨/U(اكح)ره.)
)ا"(الإصاة)؛/>ا"ا(.

(.١٤•الطفات،)م ( ٧١



الإسلاميةالفتوح ق وله البخاري'''، روا0 كإ أبويه ، ju. الّكا له 
•٠" اليراق نح من فهورأس المشرق، ل سيإ لا عقلتم شأن 

حيثا،لديتة، مقدمه أول أرق حين . الخم، حراّة منقية له وكانت 
السلاحصويت، سمع إذ محرضي، أصحابي( س صالحا رجلا لبتا ت نال 

فكانعدأم، لودعا اممه. رمول فنام معد، أنا ةال1 ؟ هذا س فقال! 
الرةتكن إ أما عل ه، اض دعاء ومحل المالح، الرجل هو معد 

الدعوةباستجابة له دعا فقد عد، لفيها . الخم، يدعو التمح، الوحيدة 
بدللثح.مشهورا الدعوة'" مستجاب عنه افه رصي معد فكان 

الناسأذى، س يسلم فلم عل لوالمناقب، انلحامد هده وْع 
سيلق بهم رم، العربا لأول إف -متاّما-ت فال وقد وممهم، 

إنحشر الشجر ورق إلا ؤلعام لنا وما ه الٌكا ٌع نغزل ليا اش، 
بنوأمدأصبحن، لم حلهل، له ما أوالشاة البعير يضع كإ ليقع أحدنا 

إلبه وشوا وكانوا ؛ ءمإِ، وصل إذآ "؛مت لقد الإسلام، عل تعزرف 
يصل،"'.محن لا قالوا؛ عمر 

)ا(الخاريح)ه'ا'ام.
)؛ل(الإصابة)أ/«ا-ا(.

■(TAA0^^U،J|،^(Y.)
:١٦١)؛/والإصابة (، ١٤٢ fr)الطبقات ( ٤ ) 

)ه(اوخارىح)خآم>م(.



بيئيون

فداكمعدا الإمارة أصات إن سعدت عن عنه اهئه رصي عمر قال 
حيانة>'<.ولا عجز عن اعزله لر فإب الأمر، يل الذي به فاجتُن ئلأ 

بضونمت الش الفتة اعترل أنه محه النه رصي عد لمحمد ومما 
حتىنالت القتال؟ من يمنعك ما تئل؛ وحن زمنه، ل اوم؛ن ال

؛.الكافر' من المؤمن يعرف بسيف تاتوق 

قال!حيث عثر من فيها وما عنه الله رصي معد بوصية ونختم 
ياممك! يعودن، اض. رمحول ئاثان منه، أنهنت، مزصا ترصن، 
قزامحدى ١^، إلا ترش زنيز ي نالأ ل إة ص، ننول 

 :Jءال;3اكلث،؟ ئلمثج: ألأ،ا، ُاو: فال1ثز؟ فك: 'أَلأأ، نا
آذمن ^ خة اعتاة ذزشذ تترك آن ونك ي، زاس »اس، 
الناّزا(>م.تتكئموف عانه و؛زي 

لعليه فصل المدية إل وحمل العقثق ق عنه الله رصي ّعد مات 
للهجرةُُأ.وخمسان ثإن أو وخمس؛ن خمس سنة ودلك النبوي السجد 

.وأرصا0 سعد عن اف رصي 

(.١٦٣/٤)١(الإصاة)
)آ(اسات)ة/أأا(.

صزأالخناتز أحكام ق الألبان وصححه الناتئ رواْ )٣( 
(.١٦٢/٤)٤(الإصاة)



عتمالأنه معاذرمس سعدبن 

عليه[امتفق مع1ذ« سعدبن لهوت ء؛ااهتزالعرش 

الأنماريالقيس امرئ بن التعإن بن معاذ بن معد عمرو، أبو 
كبشةوامه; لوته، العرش اهتز الذي البدري، الكبر، السيد الأومي، 

وحنعمبر، بن مصعب يد عل إسلامه كان معاوية، بن راير بنت 
الإسلام،إل الأسهل( عبد ربي نومه دعا عنه الله رصي سحي أسالم 
فاسلموا،لموا، تحتى حرام عل اتكم ونرحالكم كلام ت وقال، 
الإملأم'".ق بركة الاس أعفلم من فكان 

موقفله وكان معه، بدر يوم الأوس لواء وكان الأوس زعيم هو 
وثبت،أحدآ ونهد بدر"'، ل السلمان النم،. استشار حنن صدق، 

اللهرصي عائثة قالت، وعنه الخندق، وشهد الناس، ول حن معه 
الأرضونبي سممت، الناس آثار آممو الخندق يوم حزحت، عنهات 

اننوثنه ثناذ نن بنند أنا ثإدا هالثملم، الأرض. حق ثنيي ورش• 
همزهانتح الأرض. إل ثجنتتؤ جنه. محمل أوس بن الخاريث، أحبه 
ؤموو:وهزتزنجز نني 

ii، الأيل!لخاف إذا الزُث، ثاألختئ ثئز... اقيا تزرك

)ا(الإهابة:)إ/اما\(ا
 )٢( /y(:٤٢٠\ّت\ت ،) (:٢٧٩ا/ والمر.)



بدييمحث

^١٠-،عق أنحزف قايا أخ\إ4 منه ثذ ينع وعنه قانق 
ويرثيقولهات إل وأعظمهم••••، الناس أطول مى سند وكاف نعد. 
ثمال؛بسهم العرمة ١^٠ له بمال مرص بى المشرك؛ر، بى رجز سندا 
الاعإ ممالت نني الله ئدعا أكحله ثأصاب النرمة! انن وأjا حدها 
الخاهلية•••،ي وحلثاءه موالته وكانوا قريظه* ثى ثنفيب حص تمش 
•اشُاا بحكم فيهم فحكم فيهم له افه استجاب الرواية• احر ول 

وهوالمسلمين عل حف ونل تول، حقن حله ل الملائكة شاركت 

ثىوئدهبط- ؤذم< آذ امايمنعه ه الله رسول نال وحينها حيم 
تثكم«'•'•قد زم نز قط يقوا آ زكيا فذ{ 

قالسعد، حنازة أحف ما للقول! فرصة المنافقون وحدها وحين 
أوتنب. حنارة سهدوا ثلمك ألم، سعوذ ثرل لمد ٠ افه.ؤ! رمحول 
الثزم((^.مز الأزص وطثوا ما تند نريز 

هالله ورسول لا؟ كتف بالخنة، له مشهود عنه افه رصي سعاد 
أرفعوهوس هدا'"اا، س ألين الحنة ق معاذ بن سعد االناديل يقول؛ 

قالوعنها اشر، لفغطة تعرض ذللث، ومع الذهبي، تال كا الشهداء 
(.٤٢٣-٤٢١/٣)١(اyقات:)

الطقات:)"ا/ا،آ؛(.)٣( 
٢(.٤ سالمح)ه٦ صحيح )٤( 

IEII



معدمنها نجا منها ناجيا أحد ولوكان لضغطة، لشر رإن ت الّكا. 
ينمعاذاا>".

منليت |نإا إل محشرا الضغعلة هده عن الدهثي نحدث وند 
لوحميمه ولده م ك،امحي المؤمن بجده أم ص بل ثيء، الشرل عياب 

الدارين،ق هول يناله لا الفاتن أن نفلن هدا يا كانالئ، نوله: إل .. الدنيا
زمرةل محشرنا وأن العافية، ربك محل خوف، ولا ألر، ولا رؤع ولا 

معير'".

jي لوته ارحمن عرش امحز الذي هو عنه الله رصي وسعد 
'.الصحيح'

اهتزعمر: ابن قال عنه اه رصي عد لارحمن عرش امحزاز وعن 
أبونهنرفع ؤ نال: السرير ي*~ي، إسما مال• سندآ القه لماث ثلب العرش 

مذلبذ أهو أذري نا بالقرير مسيرتْ الذهي• ^، •ثم • ^^،4 ءي، 
عزشثابتا جاء ممد يمد لأ ثأويل وهدا محاهد؟ مول مى أو عم ابن 

١>^؟يز أذ شاة إدا تشم ف خلق والمس اث و•مش 
الإينان'؛'.سييلمه داّثع باب وهدا رله: إل • • افه بمشيئة 

مىك،ائ1ل)ا(بم 
)أ(افر:)\/'ا'آ-اا،آا(.

٢(.٤  ٦٦مسلمح)صحح )٣( 



بيئيون

البقيع،قرْ عد لحفر ممن كنت الخيري أيير سعيد وعن 
إلانتهينا حتى تراب من فترة حفرا لكإ المسك علينا يفوح وكال 

اللحل>'<.

لرثلاثة الأثهل عيد بتي ق كان ت قالت عنها اف رصي عانثة وعن 
بنوعبادة حضر، بن وأميي معاذ، بن معد منهم: أفضل أحد يكن 

بشرر".

باليهبموجا ديباج ثن جبة اش لرمول أهدت وح؛ن 
إليهاثمننقروف يننحوما الناس وجعل حرير( ثوب رواية؛ )وق 
رموليا ثمالوا؛ الخبة؟ هذ0 من »أونجثول : . اش. رسول فقال 

الخنةي معاذ بن سند تاديل اش فو يال: منها. آمحتى ظ رأينا ما ائ 
ألحنئ

ئثال؛-ها( )بجود ثنته يكيد وهو سعد عل افث. رسول يحل 
مااش ولثنجزك وعدته ما أئجزت ممد نوم نثد من حزا اغ ا١خزاك 

نعدك«>'<.

)\(الطقات:)*ا/ا*آل(.

)آ(الإصابة:)؛/ا؟ا(.
x٢٤٦٩(.وأصلاسjسٍحيمح)٤٣٦

ثقات.رجاله الص: )؛(اوير:)ا/سمآ(وتال 



ةالخامالسنة ق فيها جراحته إمحر عل الخندق بعد معد وفاة كانت 

ودفنه اف رسول عليه فمل سنة، وثلانن سع وهوابن للهجرة، 
بالبقيع''•

عايثةقالت حتى وجدوا ما مات حض عليه المسلمون وجد وقل 

هاي بمد المتين ز ممدأ اشد ألخد كاذ نا محها: اش رمحي 
معاذ'بن معد من أحدهما أو وصاحثنه 

هذهالمتيسات بن معيد عنها فال ثلاث حلال صعد إل ب وقد 

الخثالنامحأباإلأيي
ك،رجل فنهى• أيا رثلاث معاذت بن مند ثال الخلال هده وعن 

ائمىرنول تمنت ما الناص، مى رجل دلكثأثا سوى وما ينبض، 
صلاةق ولاكنث، وجل، عر اف مى حى أنه علمث، إلا مط ديثا حه 
قطجن١زة ل كنئ، ولأ أقضثهاط حر عزها ء بثي نمى _i^، قط 

عنها"'.أئمرفج حر لها، وبمال مول، ما بعز نمى ين، تحد 
والمدشنالسيتن ْع معه واحشرنا صعد عن ارض اللهم 
رفيقا.وحسنأولئلث، والشهداء 

(.٤٣٣)ا(الطقات:)م 
)آ(اسات:)ممآئ(.

(.١٦٧الإصابة:)؛/بمامش الأتعاب )٣( 



بديمحؤن

عتهالأم رصي زيد بن سعيد 

اكفاريرواه يسلم( أن فبل الإسلدم على لمؤلفي ءْر وإن رلقدرأيض 

أباؤيكتى العدوى، القرني نفل بن عمرو بن زيد بن عيد سص 
منزيد والده حزاعة"'، من أمية ين بعجة بتت فاطمة وأمه الأعور، 
البنات'''.وأد ؤينكرون الأصنام، عبادة يرفقون كانوا الذين اكحنفة 

عمر)أخت، عنها اف رصي الخهلاب، بنن، فاطمة وزوجته معيد كان 
الرعبد ابن قال، عمر، أحنها إسلام ل سببا كانت، التي وهي عنه افّ رصي 

عمروبن زبم بنت عاتكة أخته وكانت، حن"'، حم ذلك، ل توخ١رهما 

الإسلام،إل الساشن من عمه(. وابن ختنه فهو الخهلاُّج بن عمر محتا 
الخهناب(بن )عمر عمه ابن من لاميإ إسلامه بسبب، الأذى ش ولقد 

وافهالكوفة! مسجاو ل يهول، نيد بن ّعياو كان البخاري! صحح وق 

عمر"'لم بأن قبل الإسلام ^، لموثمي عمر bن رأبمي، لقد 
ينهيهافلم بدر أما والمشاهد؛ع،وها، أحدا، عنه اطه رمحي ثبد 

لأنهيوم؛درُُأ؛ بهمه له صرب الرضول، ولكن الشام ق كان لأنه 

(.٣٧٩رم را(الطنات 
ر'ا(المر)ا/لأأا،خآا(لأ

١٨٧)؛/ الإصابة بماض الأسباب )٣( 
(.٣٨٦٢)أ(الخارىح) 

>ه(الإصاية)(/خخا(.



ضقريش نمر ه اف رسول بم/، مداف بن هووطلحة لكن 
)الخوراء( UJbحتى فخرجا انمر، محر ينحبان الشام من نملتا 

هاف رسول وبلغا انمر، بآ،ا مرت حتى هناك يزالا فلم 
فيهلقي الذي اليوم ق الدية ووصلا فخرج، رحوعهإ، قبل الخبر 

يدرا'".شهد إنه وقيل ' يشهداها' فلم ببدر الثرين 

ومنزلةمقام لهم كان من وأحد يالخنة، البشرن العشرة أحد هو 
أيٍرمقام كان حسب،; ين معيد ئال، ولذا الأكابر، من . الك، عّد 

والزبير،وطلحة، و)سعيد(، وصعد، وعل، وعثان، وعمر، بكر، 

القتال،ل أمامه كانوا وحدأ، الس. مع عوف بن وء؛دالرحمن 
وغيرهما"*.لم ومالبخاري أحرجه الصلاة. ق وحلفه 

أبوقولاه )دمشق( وفتح )الرموك( عنه النه رصي سعيد سهد 
الأمة'".هذه من دمشق نيابة عمل مجن فهوأول عليها، عبيدة 

محنشيئا أحل. أنه أدعت، حيث، أويس، ست، أروك، تدعى أمرأة ظلمته 
أناأحذشيئات عنه اض سعيدرمحي فقال، رمروان( إل وخاصمته أرضها، 

حاوي.ثإتيعنى — سمعت، ما اض. رمول من سمُت، وقل أرضها من 

(.٣٨٣)ا(الطقا>ت،)م 
)ي\بب)1ا\\\.(.

انظرالإصاة)؛/لألأا،\<لأا(.)٣( 
١(. ٨٨/ والإصابة)٤ اليلأء)ا/أأا،هأا(، أعلام سر )٤( 



بيئيون

وكمأ;صين"'، سع من القيامة يوم طوثه شرأ الأرض من ظلم من 
يأكلونللذين دروص من وامامه المحان هازا ونمة الحديث ذا هل 

وعدواناظنا الأراضي عل يعلون من سيإ لا بغرحق، الناس أموال 
وثال!معيد عليها دعا ثم حق~ بغر ويتهمومم الناس أويفللمون إ ؟ 

حتىماث ف،ا أرصها، ق وانتلها بصرها فاعم كاذبة كاننج إن اللهم 
يدعونالمدينة أهل وكان فإثر''إ أرصها ل حفرة ل ووقعت عميت، 

أروى'م.أعمى كإ اض أعإك يقولون: بعض عل بعضهم 

السابقةل الثوري أهل رنة عن متاحرا معيد يكن لر الذمي؛ قال 
وابنحتنه لأنه حفل تائية فيه له يبقى لئلا عمر تركه وإن،ا والحلألة، 

فأحرجعمه، ابن حابى الرافضة: لقال الشورى ق ذكره ولو عمه، 
فُأأ.العمل فليكن وعميته ولده منها 

ونزلبما ودفن المدينة إل وخمل بالعقيق، عنه اف رض معيار مات 
وعمرهوخمس؛ن، واحد أو خمسين سنة وذللث، عمر، وابن سعد مره 

وأرضاه.عته اف نرضى سنةُ*' وسعون بضع 

٤(.٤ ٥ ، ٤ ٤ ٤ )A/ الأصول جامع عليه مض ( ١ ر 
.( ١ ٦ ١ ٠ ح) ينحوه لم مأحرجه ( ٢ ) 

(.١  ٩٢)إ/ الإصاة بماض الأسباب )٣( 

(.٣٨٥)م )ه(اسات 



رضيالألهعتمدج1ذة أبو 
أناأبولحانة فال بحقه؟ اسق بأخذ)مداصن 

أنمارييكنيته، مشهور الساعدي، لودان بن حرثة ين هوسإك 

حررم،'"•

يدريوم عليه وكانت يدرارُ"''، نهوده عل ،امتفق حجر! ابن قال 

يومالعصاية عليه أن الدهبي وعند الواقويُ"، قول ل حراء عصاية 
أحد'ً'.

وكانأحدج يوم يطول موقف دحانة لأبير كان أنه المؤكد ومن 
)منوئالت أحد يوم سيفا أحد هؤ الّءا أن وذلك ذمثم، غم سيفه 
ثال!أنا، أنا، يقول! منهم ان إنكل أيدتم، فبسطوا هذا؟( مني يآ-حذ 
)أبوحرثة ين مإك فقال، القوم، فأحجم قال،؛ يحقه؟( ياحده رقمن 

الثركيرنأا'أ.هام يه ففلؤ، خذه فا ءالا٠ يحقه، آخذه أنا لحانة(! 

وةالاُؤ*تسعرا ارنحر اليفج أخذ حجن أيودحانة وكان 

(:،Jاسا)(.١٢٤٣/١لمر:)(،٥٥٦/٣)٢
)"ا(الإءاة:)اا/:أاا(.
)إ(الطقات:)مآ/آ-هه(.

(.٥٥٦)"Y/ الطبقات; ز سعد وابن (، ١  ٤٧ح)٠ لم; مصحيح )٦( 
)م/آهه/الطبقات; )٧( 



بيئيين

لحلينز| ءاهذي الا أئ
النخيللدى بالئ—قح ونحن 

الكثووو ن الدمب أيلا أن 
والث'ّووالق بنف أصرب 

علالني. دأنرْ أحد، يوم اف. رمول ْع ثت ثمن ولكن 
بمامتهوتعمم السيف أحد حض أحد يوم الممن ين البخترة مشيته 

هذامثل ق إلا اض يثغضها لمشية )إما اليي وقال للقتال، متعدآ 
الموطن(،-،.

المشركنكيد من اض. رسول حى ثمن عنه الله رصي وأبولحانة 
وقدومافه. برسول أحاطوا السالمين من محموعة ل وسهامهم 

أمامحه، الله رصي عمثر بن كمصعب استشهد من ومنهم هم، بأنف
١.٠ أحد ل الجراح فآثخنته دحانة أبو 

منرجلا اللمن كفى الذي هو عنه الله رصي دحانة وأبو 
أبودحانةغالتقاه عليه، ذق إلا الساإمين من حرنحا يدع لا المشركن 

أبووصربه بدرنته، فاتقاه لحانة أبا الشرك فضرب صربتن، فاحتلها 
الناسثن«ش كان آحر عل اليفح أبولحانة خمل ثم فقتله، لحانة 

(.٩٧)م لأبنهشام: الجرة )١( 
)اآ(الإصاة:راا/أ\\(.



السيفعليه وحل له، ضمد ؤيثجعهم( يشيهم )أي شديدا حمشا 
اشرسول سيف لحانة أبو مأكرم امرأة فإذا الصوت(، )رفع فولول 
ءتة(ا".بنت، إما)هد ويقال: نها، ع. 

قكدللئ، كان فقد الخهاد، بالين 3، مميزأ بطلا أبودحانة كان وك،ا 
:يحلفال سعد ابن رواه ما دحانة \لي منام، ومن نميا، عفيفا اللم 

لوجهكما له؛ فقيل بمهلل، وجهه ولكن مريض، وهو دجانة أنجا عل، 
إحداها:أما اس؛ن: من عندي أوثق ثيء عمل من ما قال: يتهلل؟، 
لسنقلبي دكان الأحرى: وأما يعنيى، لا فيا أكلم لا ص 

سليا'-<.

الرتدون،ثهارُب، حيث، اليامة، بأرض فكانت، لحانة أيٍر مائة أما 
أبطالأحد أبودحانة وكان ا،لوت، حديقة ق الكداُب، ومحاصرمسيلمة 

أبوحينها وقتل الكذاب، مسيلمة فتل ق شارك فيمن وهو اليامة، 
بكرأم.\لي حلافة ق للهجرة عثرة اثنتي متة شهيدا اليامة ق دحانة 

وأرضاه.عنه اف رصي، 

ا«ا:)م/««ا،المرة: هشام: )ا(اين 
):آ(اسات،:)مآ/تماهه(.





مهلهذا قال: النير؟ هذا ما له: نل ظإ خمسا، ونل ستا عله 

أنفأردت غترهم، عل فضل بدر ولأهل بدر، أهل من حنيف ين 
فضلهم"'•أعلمكم 

لمهللأحد،وةال(ست*إننم،أحت
وصححه'''.الحاكم أحرجم حنق،،. بن صهل أحن فقد القتال 

فقدصفين، ق لاميإ الفتن، أيام متعقل موقف لسهل وكان 
منءلادفت؛ن بين القتال كان حنن، رأتبمم يتهموا أن الناس من ُللب 

لمددينكم، عل رأيكم ابموا الثاس آبما ®يا القائل يهو اللم؛ن، 
عليهائ.ؤ رسول آمر أرد آف أنتطيع ولو جندل، أب، يوم رأيتني 

يناإلاآنهلى يمظئنا، أنر إل ءواتةنا عل سوفنا وصننا وما لرددته، 
صصانهلن أبووائل وقال قال• الأمرر، هداعم 1إاأمرنعرفه، 

صمول®'"".وئثلم، 

كلاميه أول للكرماق كلاما ذكر للحديث، حجر ابن ثرح ول 
ثمالح؛ن)صفن( القتال j، صهلا؛التنصر امموا كأُآم فقال• سهل 

الحديبيؤيوم مقفزا رأكث لاأثئركا قإو رأيكم أئم امموا بر لهم؛ 

(.٢٧٥)أ/ الإصاة: الأتعاب (، ٤٧٣)م/الطبقات; )١( 
-ا؛(.)آ(اكورك;)م/\<-أ،

(.٠٧٣ )٨ الأحارىتح صحح )٣( 



بيئيون

حكمأحاف لا آق أحل من الحديث يوم ثرممئ دم آلحاجة وئغ 
مهلحةلأجل النوم أثرنف كيلك الز. رترو 

لالاستعجال وعدم بالأمور، التمر ل عميقة روية هي وكم 
بشكلالأحته١دارثا واختلاف الفتن زمن ول عام، بشكل الواقف 
بعدم. اض رسول أوصانا قبله ومحن سهل به يذكرنا خاص، 

•كلها• الأمور 3، والرفق منها، والتعوذ الفتن، ل الاستعجال 

حق،والعن حن، حم صاحب كان خيف، بن مهل أن يبدو 
يثركأن عانه مم"ت ه الّم، فطلب بعن، الصحابة أحد أصابه ولدا 

ويديه،وجهه، ربيعة( بن )عامر العاش فغل له، ويغتسل عليه، 
صئاثم قدح، ق وداخلةإزاره، رحليه، وأمحلراف وركيتيه، ومرفقيه، 

بام،'"'•به ما الناس مع سهو فراح عل)سهل( 

والرحلالقدز، المر تورد وأما حق، العن أن ل درس وهذا 
وأيضاوآثاره، له غمن والأخذ العائن، رقية ومحئروعية الضر، 

ولوكانحتى يعجبه، ما الإنسان رأى كنإ واكريلن> الذكر مشروعية 
وولده.أهله من 

)ا(ذحابري:)مآا/\<ا/آ>(.
جان:ابن وصححه (، ٤٨٧، ٤٨٦)مأحد: (، ٩٣٩)أآ/همه، الوطآ: )٢( 

أنائم.الحقق وصحح ( ٣٢٦الملأء:)T/ أعلام متر وانفلر: ( ١٤٢٤)



صهالأم بيضاءرضي بن صفوان 

الفهري،القرثى هلال بن ربيعة بن وهب بن صفوان أبوعمرو 
الفهرية"'.جحيم بنت )لعد( اسمها أمه، وبيضاء 

الأولن"'.المهاجرين من 

يوموقتلا عجلان، ابن أو المعل بن رافع وبتن ببه المي. آحى 
حميعارم.بدر 

ابنومال يدرا، شهد )صفوان( أن عل اتفقوا حجرت ابن قال 
أيإوابن سعد، وابن عفبة، ابن ولكرم ، ١٦٢استشهد إنه إسحاق! 
حاتم"'.

يقولأي سمعت عدي بن طعيمة ببدر تتله ت حاتم أب ابن وقال 
ذك'".

قتلالذي هو عدي بن طعيمة أن الواقدي عن سعد ابن وعند 
أنلنا روي وند رواية، هدم الواقدي؛ قال ثم ببدر، )صفوان( 

(.٣٨٤/ را والمد: ٤(،  ١٦)م/ الطثات; )١( 
)\(الخرحواسول:)أ/أاآآ(.

: ١٣٩)ْ/والأسباب: ٤(،  ١٦)م )م(الطقات: 
)أ(الإصابة:ره/أها(.

)0(ابرحواس؛ل:)أ/ا'ا؛(.





يبدر،استشهدت كنت، فإن وأرصاك، صموان يا عنك اف رصي 
وزيادةفضل فذلكر يعدها عمرت ؤإن يدر، أهل قفل فيكفيك 

نور-عل( لنور جهاد، 



بيئيون

ءنْالألم رضمب( الروص سنان بن صهيب 
إمساهرإالوح« اغضب اغضيه ءمن 

الروميؤئعرف النمرى، مالك بن سنان بن صهيب بوبحى، أص 
بنوىقرية س سي ابزيرة، أهل من دهر مدة، الروم ل أقام لأنما 
إلجلب ثم لكسرى، عاملا عمه أو أبوه كان وفل الوصل، _J، من 

وحالف،مكة، فأتى هرءّب ومالت جدعان، بن اش عيد فاستراه مكة 
ا؛نحدءان>".

الرومببلاد صهيب، نشأ تميم، بن عمرو بن بتي،اللت، من وأمه 
أنكن'".فصار 

الأرقم،دار ق ه اش رسول كان حغ، عار ْع قديا صهيب أسلم 
اف'".ل عدب ثمن المتفعضن من وكان 

الروم"'•سابهما صبتب سعد• ابن روى ولل*ا 
نحملما الدينة إل الهجرة سل ل عنه اش رصي صهيب وتحمل 

أرأيتملهم: نال حتن منهم نحلص أنه ورد وقد له، قريس إيذاء نتيجة 
ميل؟نحلون مال تركت، إن 

الملأ،;)آ/لأا،خن)\(سرأعلام 

)•آ(الإصاة:)ه/اا-ا(.
)؛(الءلق1-ت،;)"أ/ا-آاآ(.



•اربحفقاوت ه الني ذلك فلغ أجع، ماله لهم فجعل نعم، قالوا؛ 
صهيب*'/ربح صهيب، ريح صهيب، 

أنرعلقم لخد قريس منثر يا قائلا؛ هددهم أنه أحرى رواية ول 
مصنهم بكل( آزص حش إل ملول لا اؤ وائم رجلا• زماكم أض 

مائامعلوا ني،ء• مئه يد-ي ي بمي ما بنبمي أقربكم نم كاسي ب، 
ثئا.لإنمملمئهازتاز،

محي.١^^١ ربح داy J. ١^، عنر ثدم ئج ممعن،، يعم• مالوا؛ 
ذدفذات ات مرضاج ابتغا، نمه بئري مث اذاس دس ؤ وئزلئا؛ البح، ربح 

[.٢٠٧بالماُب>'']اوقرة: 

هاجرمنر أحر ل ءلال—، أب بن عل، ْع للمل،ينة هجر؛ه كانت وق- 
و،تالكالمة'''.

ذلكوؤ، ذلك)بدر( ل بإ ه اف رسول مع كلها المئاهل- نهد ثم 
كنتإلا ء3ل مشهدأ س اض رسول ينهل لر ه؛ نفعن صهييح يقول 

غزوةولا مرية ير ولر حاصرها، كنتا إلا فهل بيعة يبايع ولر حاصره، 
فيها"'.كنت إلا 

 )١( /T(:٢٢٨اتجفات ،) ض ذ ك،ا ثقات ورجاله /Y(:٢ ٢ المر.)٢

(.١٦١)م(الإصا;ة:)ه/
(.١٦٢)ا(لإت':)ه/يل 



بيئيون

عنهافه رصي عمر هو وها مكانة، الراشدين زمن ل له كان ثم 
ا،لسالمينبجإعة بالصلاة إليه يوصى بل السلمن، ل للصلاة يقدمه 

الر!عبد ابن قال نلأنا، ذلك عل اسخلفه الشورى، أهل يتمق حم 
بالخيرُ".والعلم المر أهل عليه أّم ما وهدا 

نظرعمر تول لما قال• الي—، بن سعيد عن سعد ابن وروى 

صهيبافقدموا عمر، بأمر المكتوبامحت، -بم يصل صهيب فادا السلمون 
عنئ'"•اش ينحى صر عل محل 

صهيب،)سلإن، هم الصحابة من ثلاثة أحد . صهيب كان 
أبوحم مز -من وذللن، دل4، إغضابا إغضاحم ه الك، اعتتر بلال( 
بعد،مأخدها افه عدو عنق من اش سيوف أحيلته ما فقالوا! سميان 

بدللن،فأخر قال! وسيدها؟ قربش لشخ هذا أتقولون أبوبكر! فقال 
لقدأغضبتهم كنت، كن أغصتهم، لعللثح بكر، أيا *يا فقال! الني. 
قال!غضبتم؟ لعلكم إحواننا، أي فقال! إليهم فرجع ربكٌ، أغضبت، 

لك"'.افه يسر بكر أبا يا لا 

وعإر،وبلال، وسلمان، صهيبا، وفضاتل الر! عبد ابن قال 

)ا(الأسعاب:آامشالإصابة:)ه/اآ'ا(.
)آ(الطتات:)*آ/''أ'ا(.

.( ٢ ٥ ٠ ٤ ) ح وبلال، وصهيب سنإل خضائل ل مسلم صحح )٣( 







للني.نحسةرأ' مهمة ق الشام ق وقتها كان يدرأحث يشهد لر 
الني.له فقرب عنه اف رصي نيد بن هووسعيد قرص عثر عن 

ه،ينفالنتى. وونى حنا، بلاء قابل أحدا وشهد وأحره، سهمه 

رآه-صن الني. قال، ثمئومها ٠، أصبعه' شلت، حتى بيده النبل واتقى 
طاووة(ُ'".ت)أوحب الأيهلال( دظع عته يدافع 

)معديائه نإحدى فهده جوادا، متفقا عنه اش رصي طلحة كان 

)عاّرحائر وهو يوما طلحة عل دحلت، ت تقول، المرية( عوف بنن، 

ونعملا، قال؛ ثيء؟ أهللئ، من رابلث، لعله ؟ للثذ ما فقيث،؛ نشهل( 
؟يغملئ، ما ؛ فقلت، عمتي، قد عندي مال ولكن أJتا، الملم حليلة 
فالت،فيهم، قممه قومي، ل انع غلام! يا قال؛ يقومل؛،، عليلثا 
ألفح"<.مئة أرع قال: ؟ أعطى كم الخازن 

كانأنه أفاريه— عل ّي،ا ~لأ ؤإنفاقه جوده من معد اين ونقل 

وزمحجعياله، ومونة مونته كفاه إلا عائلا تيم يني من أحدا ييع لا 
إليرمل لكن دلقد غارمهم، دين وقفي عائلهم، وأخدم أياماهم، 

(.٢١٦انمر)م محر تمان الطمات: j ئال )١( 
رآ(الإصاة)ه/آآآ(.

داود\لي سن صحح ل الألبان وحسنه داود وأبو والترمذي أحمد رواه )٣( 
(.٣٤)؟/ا

وقال، ٩١٤٨! الجمع ل والهيثمي ، ٤  ٥٨/ ١ وي للقوالتاريخ العرفة )٤( 
مرمحل.أنه إلا ثقات ورحاله الطيران رواه 



1ابيئيين 

ولقدآلاف، بعشرة محنة كل غالته حاءُت، إذا عنهأ اف رصي عاتثة 

درهم"'.ألف ثلاث؛ن التئمي صيحة عن قفي 
قالألكرب)والأهمبونأول.لأسا وكذلك،فالتكنالقلةوالبر. 

أنبه اض أمر ما بملون ولا نراسهم ;أملون ممن هدا وأين بالمعروف( 
مصل؟إ

قتاله-حن عنه اض رصي عثال بدم مطالبا حرج ممن 'لملحة كان 
كفارتهلأأرى مما عثان أمر ؤ، ثيء مني كان إنه وكان الثوار"، 

دمه*".وطل، دمي سملث، إلا 

لبهم فرسم، عمأن قتلة من بالثأر مطالما الجمل بوم وحرج 
ماومع مسنة'''، تون ومأرع وله وثلاثتن، ت مايتإمسنة ركنه 
اجتهادا،للجمل خروجه كان فقد لالج٠لآ 3، عل، وين ينه ونع 

طلحة:أساء لأحد عنه اش رصي عل قال ولذا الإصلاح، وبنية 
j،ما ا اف)ونزعننال( تمن وأبوك ا أنأكون لأرجوأن إن( واف أما 

•غل('" من صدورهم 

(.٢٢١)ا(الطقات)'ا/
جد.سدْ الذمي: وغال  T٣٧٢/ الحاكم أخرجه )٢( 

)م(الإئة)0/همأ(.
وببونق، رئي الحمهور، صعقه الهرث ومه الأوط، 3، الءليرازأ رواه )٤( 

(.١ ٤ ٩ )؟/ الجمع ثقات. رجاله 



لكن)الجاد( محمد أفضلهم نجباء، أولاد عنه اف رصي لطلحة 
علعليه فحزن كدللن،، الحمل يوم وقتل ه، نانتا عابدآ، حرأ شايا 

بالآباءالأبناء بر .وهكذا '. ١٠بأييه يثْ صرعه وقاوت عنه اض رصي 
الأهلعل ونموذج العنرة، أحو طلحة عن اف رصي 

الحنة.له وحيت ومن والعشرة، 

اولأء)ا-ا/'أ(.أعلام سر :١( 







سابيئيون 

الرواية•نماية دل • • وقتله خيب نمة ساق ثم • • آحئ* نرجل ذو>لأ 
وكاذجند؛ من بثيء ثورا عاصم إل ئزص اوبمش 

منالظلة مثل علته اف قمغ تدر، ثزم عظ،ئهلم من عظ، قل عاصم 
مبىء'ا'اُ■عل منه ث1لمثئدروا رسلهلم، من يحمته الدير، 

اسجاب،افه ارإل الطيالسي! عند الرواية هده إل يضاف ومما 
أصيبواالذي باليوم أصحابه وأحتر حترهم، رسوله فأح؛ر لعاصم 

إليهافه نبعث، عاصم رأس بجروا أن رفأرادوا سعدت ابن وعند 
فلمبه فذم، فحمله أتتا سيلا الليل ل الله بعثا نم فحمته، الدبر 

ولامشركا يمر ألا ه نفعل جعل قد عاصم وكان إليه، يصلوا 
(("<.ه يم

دعوهنالوات عاصأ خمن، الدبرح؛ن *إن لسحاق1 لابن المرة ول 
عامحأفاحتمل الوادي افه فثعث، ذأحن0، عنه تذهب يمي حتى 

أنبلغه حان فول، عنه افه رصي الخهلماب بن عمر وكان به، فدمت، 
يمهلا أن ندر عاصم كان الوص(، العبد افه )ثسل منعته؛ الدبر 

،٤ ٠ )٦٨ ح الخارتم،* صحح ، ١ ) 
(.٣٨١)أ(ذحابرى:)ي/

(.٤٦٣رم/)٣(الطقات: 



امتغكإ وفاته، بعد افه نمنعه حياته، ل أيدا مثرلك يمس ولا منرك 
منهوحياته«>"<.

منلحمه حماية ق لعاصم اممه امتجاب راؤإنإ حجرت ابن وقال 
يالثهادةااُ".إكرامه من أراد قتله!ا من يمنعهم ولر المشركن، 

قلحن للمناشن محنية مواقف ثرة الل هثام ابن ذكر وقد 
الهلكوا، الدين الفتوس هؤلاء ؤيح يا قالوا! حينا وأصحابه عاصم 

ومنؤ اض! فانزل ًاحبهما، رسالة أدوا هم ولا أهليهم، ق قعدوا هم 
ا؛خصامبونوألد قلمه ي ما غز الك وينمي الدما الحياة ذ قوله ينجبجؤ نس الغاس 

["<.٢٠]البقرة:؛ 

الحز"؛.ل وحبيب، عاصم استشهاد ذكر ك،ا 

ثابت،'"،؛بن حان قال وأصحابمإ وحبيب، عاصم استشهاد وق 

مدركبص هديل اس، ثلمد لعمري 

وعاصمحتيبؤ ق كاثت، آحاديث، 

(.٢٤٤/٣)١(المرةلأينهث٠ام;)
(.٣٨٥الباري:)V/فح )٢( 
(.٢٨٤)م/المدة: )٣( 
.١ ١ ص٨ البغدادي: حبيب بن محمد حعفر لأب المحبر )٤( 
)ْ/ما"آ(ءالإصابة: بمامش الاستيعاب )٥( 



mmبيئيون 

ا؛ميحهوا صللحسان أحادث 
الحرانمثر لذ جرام—ائ دلخي

وثلاثينستة عل صفر ل الرحع يوم وأصحابه عاصم قتل وكان 
الهجرة"'•من ثهرأ 

العربمن أحياء عل شهرأ القنوت ل ه الني دعاء ثت ونل- 
منهم)لحيان('''.

حفظهك،ا اللهم معك، استشهو ومن عاصم يا عنلثا اف رصي 
ولأنحعلممكافىسدابلآ.فاحفظنا، 

(.٤٦٣)ا(الطفات:)آ/
ء٤ ٠ ٩ ح)٠ ت البخاري صحح ر٢( 



عتم|وقه رضي بحاالجري ءام> عبيدة أبج 
؛١ |وجر|ح«ُ بن أبوعبيدة الأمم أيتها أْيذذا وإن أمينا، أمه لكل *إن 

بمنه)أبومتهور فهري، قرثي الحراح، بن اش همد بن هوعاص 
عده(

إحدىوهوابن بدرا شهوده ل معد ابن سامها رواية من تنج وي

أماسة، وعثرين بخمس البعثت قبل كان مولدْ أن سةُأُ؛ وأر؛عين 
الأم'•١^،.^ دخول قل فكان املامه 

كافرا،أبوه فتل بدر غزوة ول بالجنة، البثرين العثرة وهوأحد 
ذله"ر.هوالذي إنه ويقال: 

هميدةايبا والد أن وفيها الطبراف، عند رواية حجر ابن صحح وقد 
فمدهأكثر فنإ عنه، فيحيي يدر، يوم عبيدة( لأبنه)أب يتصدى جعل 
اذحان عن يرادرل الاض واليزم لأف يونرد مزنا تجد لا ؤ الأية: ونزلت قتاله، 

['^٢٢ررسوكرنيماآبا،لمهلاألجادلأ؛ 

x٣٧٤٤)١(صححالخاري:ح)
)ييت:)مأ\1(.

الأمات:)يمه-إ(.اينّعد:)٣( 
)أ(اكح:)ب/ي(.

)ه(الإصابة:)ه/ا"\/آ(.



إماويقال '، العزى('عبد بن جابر بن غنم بنتا أمه)أمية أما 
أين'".

النيوجه من الخلقت؛ن انتنع الذي هو عنه اممه رصي عبيدة وأبو 
الناسل كان لدلك عبيدة أب ثنيتا فقعك أحد، ل أصيي، ض حس 

تالذهبي وعلق حليفة~ قال ك،ا ~ بيت، عل أبويكر ولأم أثرما'''، 
فأول، مال! بيت، عمل بعل يكن فلم اللمز، أموال بيت يعني ملت• 

عنه"'.افه رصي عمر نحذه اص 

يده'ًُ.عل الشام فح أكثر فتح فكان أميرا، الشام إل وسيره 

محاهد.االريرة، حليب ثرة، المحمود عنه افه رصي عبيدة أبو كان 
بنعبيدة أبا أدركت، رالو الخهلاُِحت بن عمر عنه قال وند النه، بيل سق 

هويقول؛ نبيلث، ممعن، ت لقلت، ربي( عنه فسألي فاستخلفته، الخراح 
حصرعنه)ح؛ن الله رصي عمر إل كتابا بعنا وند الأمة®'"، هذه أس 

لعبالدسا اإعاْ أثما اعلموا ؤ يقول! الله فان بعد أما مه؛ يقول بالشام( 

•؛(.)ا(الطفات)*آ/ا<

)مآ(اكح:)م\/-ا\'(.
)م(الطقات:)ما/ااأ(.

)؛(السثر)ا/ها(.
ره(الإهاة:)ه/ا-ا/آ(.

IIBII



الكمارأنيب مث كمثل دالازلاد الأموي ي وتكام يكم رنفاحر وذبن يلهو 

الكمحن رمنفرْ قديد عذاب الأ-مة وذ حطانا يكود ئم نممزا يهيج!^١٥ نم سانن 
رصيعمر نخرج ٢[ ٠ ]الخديدت ١^١^ ثغ إلا المحا الحاء وما ودفراد 

بكمض يم إنإ ه الدينة أهل يا ،؛ _lJالفر عل فقرأْ بكتابه عنه اف 
الخهادُ"•ل قارعوا يا، أو أبوهميدة 

هولن حقه عن تنازل، وربإ غرم، بالفضل يوثر كان فضله ومع 
غزوةنمة وق والتهلاوع، الكلمة حمع عل حريصا محلا، منه أقل 

منمددآ بعث تم العاص، بن عمرو . الّتمح، أنر السلاسل ذات 
فلماعبيدة، أبا عليهم وأنر وعمر، بكر أبو مهم الأولى المهاجرين 

وكانعبيدة، أبو ذاك رأى فلمإ مددي، أنتم إنإ ت هال( عمرو عل قدموا 
فقال،:وعهده، وملم عليه ص صل ائ رّولط لأمر متبعا الخلق حن 
قدمت،ران ل! قال، وملم ءاJه اف صل اق رسول، أف عمرو يا تٌلم 
أطعتالثح٠".عصتنى إن ؤإناك، هتطاوعا،، صاحبلث، عل 

•الغي قال، كا أبوهميدة الرجل نعم 

قأبوعبيدة؛الaلاءون استشهد للأملأم وخدمة وجهاد حد وبعد 

.المحقق- ، Jli-كا ثقات ورجاله نوى ولإنادْ ( ١ ٦ / )١ المر ( )١ 
)آ(الإءابة:)ه/م'ا/أ(.
)م(اكلبقات:)يممآاأ(.





عتم|1أم رصي صهيرة بن عامر 
إ1وبخاريإالسماء رفع!!ى قتل بعدما رأيته ءلفد 

عنهااض رصي الصديق بكر لأي مول التميمي، مرة بن عامر 
بنعامر وكان اللون، أموي الأزد، مولدى من مولدا كان أبوعمرو، 

رومان،أم لأمها عائشة أخي الحارث بن للطفيل غلاما بل مرة 
منمنيحة عليه يرعى وكان u_؛،، يكر أبو فاشتراْ عامر، فأسلم 

الهلقات>اا.ق معد ابن نقو هتكدا له.. محم 

لعندغلاما مرة بن عامر لكال \فجر6.' حديث ل الصحيح ول 
منحة،بكر لأي وكانف لأمها، عانئة أخو نخم0، بن ١^^، بن الب 

ملأيننخ، نم إمحا ثدلج ويصبح، عي ؤيئدو ؤا قكاذ 
قدماحتى ينقثانه معهنا حرج جرج ملنأ الرعاء، مى أحد به معلى 

المدينهُ'ُ.

الطفلهو وهل بكر، أبي( مبل مولاه، ل الخلاف وقع وحيث 
لكإ الطفيل بن افه عبد أو عد، مابن محي كإ الحارث بن 

نقلكإ مخره بن عبداف بن أوللهلفيل سقا(، )وفد الصحيح 

)ا(>م-*امأ(.
؛٤ ٠  ٩٣!)البخاري صحح )٢( 



بيئيون

تقديموقع ولعله وهوالأقرب، حجر"ء وابن الر"' همد ابن 
عنوالتعمية الاؤلعام ق ارك شأنه فالأهم البخاري، ق وتأحثر 

النثم المثرين، الغارعن ل احشوا حبن وصاحبه ه النيئ 

المدينة-إل الهجرة ؤا"ويق صمتها محل 

دارو. النم، لحول قل أسلم فهبرة بن عامر أن معد ابن وعند 
ردعومهام.الأرقم 

الؤمت؛ن،المتفعمن من عامر وكان الإسلام"'، حن وكان 
دينه"'.عن لرحع بمكة يعيب ثمن فكان 

وكانأرع، سنة معونة بئر ل واستشهد وأحدا، بدرا عامر مهد 
ستة'أ'.أربعن قل يوم عمره 

الخاري;روى فقد ومنزلة، وفضل ومحر، سان معونة بثر ق وله 

بنلعمر قال، معونة( بثر بأصحاب عير )الذي الطفيل بن عامر أن 
ئتل،إل ثآثان هدا؟ من فيها(: الناجن أحد )وهو القمري أمتة 

(.٢٩٠١)ا(الأسيعاب:)أ/
)آ(الإءاة:)ه/أا'أآ(.
)مآ(اسات:ر'ا/'آ\(.
)أ(الإصابة;)0/؛ا''ا(.
)ه(الطقات:)"ا/«'ا'ا(.

(.٢٣١)م )1(الطقات; 



تاثني زأثث كد مماو: دهيرْ، بى ئدا أب: بن عمزو لث 
يمالأرض، دمحإ سه الثاث إل لأظر 1و حش الثاث، إل ريع يل 

دبغ"■
رفعنالت: عانشة عن عروة عن الزهري عن الواثدي وروى 

وارته"'.اللائكة أن يرون جثته، توجد فلم السإء إل مرة بن عامر 

وترهيبمرة، بن لعامر تعغليم ذلكا ول معلقات حجر ابن نال 
ونحويف'''.للكفار 

ننعام طنن الكلل نلس جثارتى أف معد؛ ابن عند وراية ول 
علوابعامر ويهب قال؛ واق! فزت عامر• مثال قامدْ. يومئذ فهمْ 

أراه.مآ حر لثناء اي 

ونالعلين، وأنزل جثته واريتح الملائكه ثإف ه؛ افه رسول فقال 
لماجبار هانلم مال الخنه. مالوا؛ وائ، فزت موله ما نلمى بن جبار 

ضسأمثامينمحةصإح"'.
وربفزت ونال؛ معونة بئر ل طعن الذي أن الصحيح؛ ل والذي 

)ي•؛(.الخاوي: )ا(صمح 
(.٢٣١)م )أ(الطقات: 

•/U(:القح)(.٣٩)٣
(.٢٣١)أ(الدقات:)م 



٠بيئيون  ٠

مالك("'.بن أنس وخال سليم، أم )أخر ملحان بن حرام هوت الكعبة 

الطمل"'•بن عام فهثرة ةتلءا>ين الذي أن الر: عد ابن وذكر 

افرفعه وي الأمالمول هذا أن ل ثلث، فلا الأمر، كان وأيا 
ينهاش رصي يكر أبير وصاحبه للبي. صاحبا كان فقد بالإسلام، 

بئرل الأسشهاد مايته كانت ثم )المدينة، العفلمى الهجرة دث حل 
حناتمن وهوحنة ثل، ح؛ن الماء إل برفعه والكرامة معونة، 

يشاء.من يؤتيه اف وقفل حيعا، •متهمأ اف رصي الصديق 

خلهلث،.بخبره وألحقتا فخالك، تحرمنا لا اللهم 

؛٤ • ٩ الخاري;)١ صحح )١( 
'م(.)آ(الأسعاب:)آ/'



ءب1دبنبشر

اادذ1رىبشر« بن عباد *السرارحم 

بميمن الأدّي، الأنصاري الرمحع أبر وقثى، بن بشر بن ص-ماد 
عبدبني حالفاء )من عدي بن بثر بنت فاطمة وأمه؛ الأسهل'؛'، عبد 

الأشهل('".

الديةمقدمه أول عمثر بن مصعب يل عل بالدينة عباد أملم 
معاذ'"".ين وسعد الحضر، بن أسيد إسلام قبل وذللث، 

قتلواالذين الخمسة أحد وكان كلها، والمشاهد وأحدا، بدرأ، سهد 
الصحابة'؛'.فضلاء من وعاد )اليهودي(، الأمرف، بن كعب 

وجعلهيم، وبني مزينة، صدئات عل ه النبي اّ—تعمله 
الثجحانوأح—د القدر، كبر وكان تبوك، غزوة ل حرسه عل 

الموصوفبن'؛'.

الحضر،ن أسيد وعما عصاه أضاءت حيث، )كرامة( له وقعتا 
رحلتن؛أن ؛ محه افه رضي أنس عن صحيحه ل البخاري روى فقد 

)ا(سرأعلأمالملأء:)ا/يمم(.
٤(.)م•؛ الطبقات: )٢( 
 )٣(•/T(;٤٤الطبقات.)

)؛(الأتُاب،ضالإصاة;)ه/-ام(.
(.٣٣٧أعلامالبلأ،;)ا/)ء(ج 
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فأ-محلصواأحلصونا*، •أحلصوظ فووت جعل ثم الناس" من وممتزوا 
لحانةوأبو هماد يقدمهم أحد عنالطهم ما الأنصار س رحل أربعانة 
)حديقةالحديقة باب إل انتهوا حتى عنهم، اف رصي مالك بن والراء 

عنه،ورصي افه رحمه بثر بن هماد وقتل القتال، أثل فقاتلوا الوت؛(، 
حسده''/ق كاث بعلامة إلا عرف وما ممرا صربا بوجهه فردي 

لالصحابة من امتثهد س عدد أن الدهي ذكر فقد وللعلم 
بعضهم''/أسإء وذكر نحو)مت،انة(، الي،امة 

دحانةأبو هو الكذاب( )ميلمة قاتل أن ورد فقد أيضا، وللعلم 
الأنصاري''/

)يمنيعليه الأنصاري فشد ١٠نوله؛ وحثي إل قوي بإسناد درئ ما 
عثرةانمي سة اليإمة ونمط كانت، أبماقله'"، أعالم نربك، أبادحانة( 

بنهماد يا صك اف سة"/رصى وأربعون خمسة هماد وعمر للهجرة 
٠وأرصاك بشر 

)ا(الطقاذ،:)-ا/\؛ث(.
الات'،:)ا/\ا،آآ(.)أ(سرأعلام 

)■\(المر:)ا/ها'آ(.
(.١v٦/١)٤(المر:)

)ه(اساث،:)'ا/اثأ(.



nبيئيون 

عتمأك رضي اكيامت بن صالة 

سإ.|1ته زءْررفس ضماوأمداالئ،« لست أرصأ النم *فبع 

خزرجي،أنماري نهر، بن أصرم بن قيس بن عبادة يرأبوالوليد، 
حزرجية"'.عيادة بتت الع؛ن تزة وأمه 

والشاهدوالخندق، وأحدآ، بدرا، وشهد العقبت، ليلة القباء أحد 
حيلأأ'ر.حيأ هلوالأ رجلا وكان ه، اف رسول •ع كلها 

تماءول من أول وهو المددأم، رع أمثر وكان مصر، نح شهد 
ذاوطنُ'/

اليهودمع انحده الذي والعدل الصدق مؤنق عبادة مناقب ومن 
مانقيص وهو .، اف رسول *ع العهد نقمسن، حض ني؛قاع( )بني 
،لبني؛^٥١٤حليفا كان الرحلن وكلأ ملول، ابن أي ين اض عبد انحد0 

اضرسول وترحي فتهم، فشفع ملول ابن أي بابن قعد النفاق ولكن 
أحشىامرؤ b_ حلقاتي، إن»-م تم:محة•' وقالها له، يتركهم ن أه 

وكانتبوئ، من اف إل وقرأ بعبادة الإبان ارتفع حتن عل • • الدوائر 
ورسولهاف أنول الله، رمول يا ونال• والمومتتن، ورسوله فه ولاؤه 

)ا(الطقات:)"ا/ا"؛ه(.

)آ(الطقات:)"آ/ا-أء(.

(.٣٢٢)ْ/الإصابة: )٣( 
)((الإصابة:)ه/مأم(.

\m\



لفنزل وولابمهم، الكفار هؤلاء حلف من اش إل وأبرأ والسلمين 
ه.. أزياء زالغمارى ايهرذ شيدوا لا آنوا الذين أيها يا ؤ تعالت قوله الرجلثن 

ئصٍناأ0 شى يمولون ليم ارغون ي—عرض ئربهم ي الدين ؤمى ت نوله إل 

النحرب فاد آمنوا داليين ورنولن الق ينون رمن ؤ ت نوله إل القصة ثم دالرْب 
ءنهُ"ر.اف رصي الصامت بن عبادة ل [، ٥ —٦ ٥ ١ ]المائدة! الخالترذه ننر 

وتمنالض.، عهد ل القرآن جعوا الدين أحد عنه الله رصي عبادة 
تفمهلديناف"ر.

درجاتمن عبادة ومنهم الكرام، الأصحاب، هؤلاء بلغ ومهعا 
وخلفونويصببون، خلمثون بشرا يذلالوjا الأعإل، وفضائل الإيإن 

النكرعن والنهي، بايردف والأمر رائدهم، والحق محنهم، محا 
افرصي الشام أمم معاؤية و؛؛ن بيته ونع البدري وعبادة شعارهم، 

علأئكز عيادة آل الروايات! لما وصفته الاحتلافح، من نيء ءنهءا 
؛ثاوثةفئاممال!لأأس؛آنضملكإلانووداللأم!نا

اضمقبح مكانالئ٠ إل ازخل له• ممال معاويه. بفعل أئدملث،؟، 
ض'.ث إم؛ ئ ^^٠ 

كتبفقد الشام، أهل ممهوا الدين أحد عنه الله رضي وهماد-ة 
(.٧٢رم لأبنهشام: )ا(المرة 

إنادْ.حجر ابن وصحح ( ٣٢٣)ه/ الإصابة: )٢( 
رحالثقات.الحنق: وتال ٧(،  fyالملأء:)أعلام سر )٣( 

DI□!





رئدأريمتيإلا أنوم لا روق ُإلأ وهوالقائل• الشتعنان، نرغات من 
قض: مالوق إلا ولاآكل عله(، بمان أن إلا القيام بمتطح لا 

أقبمرق دنا يكوه بمي زمان مند صاجي مات دثذ دنخذ" 
نأىأف محاثه الئسز عنه ئطلع تا ل ؤإل ل محن  Siبامرأ؛ حلوت 

قطائصةلولآغَلأنلأص«'ُ
وثلاثتن،أرع نة ّبالدملة الشام بأرصى عنه الله رهمى عبادة توق 
إنهيقول؛ من سمعت سعد! ابن ونال سة، وسعين اثتت؛ن وهوابن 

بيتل عبادة مر إن ويقال: حلاقته، ل معاؤية زمن توق حتى بقي 
القدس"'.

عبادةوأرضاه.عن افه رصي 

)ا(المر:)آ/خ(.
١(.-١ ١ • )أ/ والمر: (، ٥٤٦الطفاّت،;)٣! )٢( 





لمدعفلمى تزكية فهي ثت فإن أمتهُ". من صالح رجل حلف 
عنه•اه رصي عوف بن الرحمن 

رسولعهد عل تصدق فقد متصدقا، تاجرأ عنه اف رصي وكان 
وحملدينار' ألف بأريمن تصدق ثم آلاف، أربعة ماله بثعلر ه افه 

اش،سيل j راحلة مئة خمس حمل نم افه، سيل j فرس مئة خمس عل 
التجارة''*.من ماله عامة وكان 

عتهاممه رصي عوف بن الرحمن عن• كلام.yu وقع وحبن 
عليناتهليلون تحالي؛ ونال عته، الله رصي الولث-د بن وحالي 

روايةول أصحابي٠٢أ. دعوال ت ه الني قال ؟ ببما سقتمونا بأيام 
فلوبدر، أهل من لاتؤذرحلا حالي يا نال; اممه. رمول أن 

عليهم،ناري ل يقعون نال: عمله، تدرك لر ذهبا أحد مثل أنقمت 
افصبه افه سيوف من يف مفإنه حالدآ توذوا لا النبي فقال 

الكفار>'<.عل 

(.١٢٩ّعد)م لأبن اللتات )١( 
(،٨١النلأء)ا/ أعلام وسر الأولياء)ا/ا*ا*(، وحلة (، ٢٦٥اممراف))٢( 

عوف.وابن الزهرمح، بثن منقي ولكنه ثقات رجاله سنده وقال؛ 
>'آ(الإصاية)آ/أامأ(.

jوالحاكم ممات، رجاله الفران ونال )ا'/ا'أ'ا( الزوائد محمح )٤( 
 /f(٢  ٩٨اكدرك ،) الرمرسل. إنه ونال الذمي وتعقبه وصححه

Ar/\).)

lEai



بدييمحث

ولأجلوحفظ، رأى صاحب محه اف رصي عوف بن لرحمن اب 
شهدنقد الجوس، من الخزية أحذ ل عته اف رصي عمر إليه رجع هذا 
هجر'"،محوس من أحدها اض. رسول أن عنه افه رصي الرحمن مد 

الطاعون'"•أجل من الشام يدخل وإ بحديثه عمر درجع 
رخمهالذهي نال -ك،ا عنه اظه رمحي ءوذإ ابن أعال أكل ومن 

افرمحي عمر وفاة ~؛عد الشورى وقت الأمر من ه نفعزل أنه افه~ 
افرضي )ءث،ان والعقد الحل أهمل به أشار من للأمة واختار ءنه~ 
وابنإليه الحإعة أقرب، ولاها أو ه لتفلأحدها محاييا كان ولو عنه( 
وقاص"'.\لي بن معد عمه 

التجارة،ق محفلوظا( )أى محدودا وكان عنه! الر عبد ابن ونال 
بالخرقيزيع وكان فرس، ومانة شاة، آلاف، وثلاثة بعير ألمر حلف، 
ناصحا.عنلرين عل المدينة( )قرب، 

رضيعوفح بن الرخمن مد عل عيالأ المدينة أشل كان الدمى؛ قال 
ثاإثا"'اؤيصل د.يتهم، يقمحي وثلث، ماله، يقرمحهم ثلثؤ عنه، الله 

)ا(الخارىح)ماها'أ(.
(.٣١٢/٦)٢(الإصابة)
اولأ،)ا/ا-ا/(.)■ا(سدأءلأم 

)؛(سرأءلأماولأء)ا/س(.



فمرأؤيس الناكر، العي هو هذا اف؛ رحمه الذهبي نال نم 
أ,عفيف١١زاهد عبيده أبو أو ذر وأبو صابر، 

سن،"ُ.ألف، ثلاص أعتق عوف بن الرحمن عبد أن الحلية؛ ول 

ثيءلا فمرأ كان الدينة إل هاجر ح؛ن الرحمن عبد أن بملم وهل 
كإآل ما إل التجارة ل أمره آل حتى المدينة أسواق ل صافق نم له، 

اللهبي>٣<.قال 

والآح_رةالدنيا ق للملاح ؤلريقا ض الهجرة تكون وكذلك، 
تركواالمهاجرون فهؤلاء منه، حجرا اش عوصه فه يتا نترك ومن 

وقلحثنه الديا ق اآثا )رنناطه فعوقهم فه وديارهم أموالهم 
النار(.ئدانح زفنا لحثنة 

سنة،وسعين اضن وعمره وثلاث؛ن، اضن ستة منه اطه رض، ٌات 
أحمعن.عهم اطه رصي العوام..٠" بن الزبثر وئيل عثان علميه وصل 

)\(سرأءلأمالملأ.ء)ا/\ا،(.
)ما(حدةالأوواء)ا'/ها،(.

أعلامالملأء)ا/اا،(.)٣(ستر 
(.٣١٣/٦)٤(الإٍاُة)





علاليهود ودخلت الحدث، هذا قريش فاسغك رجب مى بوم 
ض;نألونك قوله:) تعال اش أنزل ذلك ل انس أم فل،ا اث، 
ا^ ك شل ض ^ ٧ ب قات م ب ١^١٢ ١^ 

الؤعند أكتو منه أنله يإحراج ا"درام والتجئ 
فهموالعناد، ال الفأهل لوم تصوير ل الحادثة هذه تميد وكم 

إذاحتى وامامهم، دينهم عن وفتنتهم الناس إبداء عن يتورعون لا 
ادبالإفغيرهم وامموا يتحملوا لر يكرهون تما قيء عليهم وقع 

القتل(من أشد )والفتنة وممدروْ وممدرْ أهله وهم والإرهاب، 
السابقون.صنعه ما اللاحقون ؤيعيد الناهد، وتتكرر الزمان، ؤيتغتر 

ولهاممتشهد، وفيها ا، أحاّق حن بلاء جحش بن لعبل.النه كان 
نمعرجلا، أ0 المني—،، بن نعيد فعي واستشهاد، ودعاء حم فيها 
هؤلاءلاقوا إدا اللهم را بيوم• أجب يوم قبل يمول حخم بى ائ عبد 
قنتحقادا ومحيعون، بطني، ويتمروا بملوف، لما عل؛انه أنسم ثمان ^•١ 

بم،واافياظواذبم،بم،ؤءال
قتأل ما ان ^'^١٠ له، انتجس._، ممد هدا أما نمعه: الذي الرحل 
الآخزة((ا'،.ق نأل ما يغطى أنحوأل وأJا الأJثا، ق جنده 

yx٦٩Tبن■>Jث\٢)٦ا٨٨^ندة ال)١( 
)'آ(الطقات)مآ/'ا<(.





عتهارتْ رمس ر9احم بن ارتْ عبد 

بنرواحة بن اف همد أبوعم، ونل؛ أبولواحة، ونل محمد، أبو 
واقيبتت كثة ت وأمه الشاعر، الدري، الخزرحي، الأنصاري، ثعلبة 

'•عمروُ بن 

بنزيد وكان سر"ر، بن التعإن وحال، لأمه، الدرداء لأب وهوأخ 
رواحة"'•ابن حجر ل يمحأ أرقم 

القضاء،وعمرة والخديية، والخندق، وأحدا، يدرأ، وشهد 
شهيدا"'.)محوته( يوم قل لأنه بعده؛ وما القح إلا كلها والمثاهد 

وحففلتهالمرة، كتبا واستشهادفصلته وموقف شأن مؤتة ل وله 
نة.الكتب، 

أتىفقد ولرسوله، ف للاستجابة نموذجا رواحة بن افه عبد كان 

فجلس.راا، ااحاليةول،ت فمعه محلبح، والني. المجد، يوما

النيذللئخ فبلغ -؛ؤهلبته، من مخ حتى المجد(، )خارج مكانه افه عبد 
ورسولهاض تلواعية عل حرصا اض >ازادك قال: فه 

والإصابة:)؛•/٧٧(.(، ٢٣)ا/• النلأء: اعلأم وسد (، ٦١٢)م/ الطقاّتح: )١( 
)آ(المر:)ا/امآ(.

 )١٠٧)٣/n(:الإصابة.)
(.١٧١/٦(،والأبابماصالإمحا؛ة:)٦١٢/٣^لأات،:)

(.٧٨الإصابة:)٦! ق حجر ابن نقل كإ صحيح سند البيهقي أخرجه )ه( 
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بدييؤث

وندبالثات له الني. بدعاء محه افه رمحي رواحة ابن حظي ك،ا 
مات تقول ش سمنت مال؛ أبت؛، عى عروة، بن بنام روى ففد لكن 

نمثرواحه، بن ائ عند من سما أنمٍغ دلا أجرأ أحدا بئ، 
أتنلئوأثا عة، ١^١ ثمتضيه ا شم ؛رقل ثوما؛ له تقول اؤ. رمول 

يقول!مكانه فانبعث إلتك١٠، 

هأعرفبر الخفسك، مرت إف 

ث،ثرانثحامي ا مآذ تقم واف 
شفاعتهمحرم ى دئالبئ أئن، 

النيئه بأزرى لقسي اب، الحوم ي

نحنمس اك آئا ماف فبث، 

صرواكالذي ينصرا ثونى يث، 
هشاممحال رواحه*• بن يا اف اوأنث الز:لا رمرل لمال 

لهوضحت ثهيدأ، فقتل الثبات، أحن وحل عز اف فثبته عزوة؛ بن 
فدحالها>ا<,الخنة 

تعال:قوله نزل أمثاله وق وفيه الني. شعراء أحد وهو 

)\.(\لأب\ب:)آا\لأ\







ئثئزفنص ا ثأمت 
قكزفأؤ ئ مللَ

الند4وثس_دوا اس النأجلب إل 
الخث_ن^^5، أناك ل ا ن

ًث/هضم
صلتئد زت المحمام دا ئ

أعطيتممد تمشت ا وم
هديغفننها مت—ل }ذ 

وجعفر()زيد، صاحبيه يعنى 

اللمز،غر مع محي العدل رواحة ابن سرة ل المعالم ومن 
يبعثهالمي. لكن ففد الخاسن ستا وهي الرنوة عن والترفع 

ممالوا:سائهم مى حلتا محنوا يزد وتى تثه ثغزص تمر إل 
ىلباممزيزداواضإتحإتنأشس

والئثتر0علتكم أحنف أذ عل بحامل داك وما إل اممه حلق 
زالأزض"،.الثناة يانت، جدا ممالوا: ئخت،. 





عتهالأنه رصي أبوبكراسديق 
بفر.أبا حيينل، أهض من مفتيا كنث »رو 

ونكنأضؤصاص(«'''

بتتملمى الخير أم وأمه التئمي، القرثي عامر بن عبداف هو 
ثلايث،منة وتول الفيل بعد ولد أبيه، عم ابن عامر بن صخر 
منة.ومتون ئلاث وعمرْ الهجرة، من عشرة 

متخداارلوكنت، ه اش رسول من النزلة بكر أبا يا للئ، هنيئا 

وهتيثاوصاحبيء، أحي وثكى بكر، أبا لآنحل.ت ، ١٨^؛أنتي من 
[،٤ • ت ]التوبة ي خنذذ لا لماجه يئرذ إي ؤ القرآن ل الحسن اااJكر للئ، 

[،٢١ت ]الليل يرمحمره ؤولسوف بالرصى ووعدك عتل—، افه رصي وحنثا 
الإسلامأمة ءنلث، ترنحى أفلا ورفيقا، صاحا اض. رمول وانحدك 
نسأل! ؟ أومرض ثلث، قلبه ق من ؟إلا والأرض السإء أهل ومحلئ، 

العافية.اف 

علأملم أن ومنقبة' مرقا يكفيه الإيإن، إل السابق أبوبكرت 
ْعكلها الثاهل. ومهد يالحنة، البثرين العثرة من خمسة يديم 

ألحفحيتإ ؤيقين، صدق ، موقنبمر ق ه لوكان اطه.، رسول 
اللهمؤيقول• للمؤمت؛ن، الله بتمر بالدعاء ربه عل ه الله رسول 

٥(.)ه/ البخاري صحح )١( 
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بيئيون

أحدالأرضُاُ ق لانسد الإملأم أهل من العصابة هذه ملك إن 
ربكعل ألححت نقد اش، رسول يا بك )حبيده أبوبكر 

الحطايإلمه نبه لطيف احتراز وهنا وعدك('"'. ما لك يتجز ومح
منبربه أوثق كان بكر أبا أن أحد يتوهم أن يجوز لا نال؛ ح؛ن 

^^لهم.'ءلذك-ثثض
jمالغ مشهدشهده كاذأول لأنه هلوبمم ومهميه أصحابه عل 

كانوا(نير دلك عند مون1هلم لثننجر والأبتهال والدءاء التوجه 
ثن_تجاته'أ'..وسطفت أة ين1ثويى 

أدلوهو ه، الني حثاة j بالناس عنه افه رصي بكر أبو حح 
عبداضقال حتى النبوة، منهاج عل حلاقته وكانت للمسلمان، حليفة 

علينا("'.وأحناه بنا أرحم حليفة فختر بكر أبو )وليتا جعفر• بن 
بنمحمل مّثل فقد بكر، لأي التين ال ّْن أّحرى شهادة وثمة 

لأنهنال: ؟ ■ضو0 فيهم يذكر لا حتى بكر أبو يدم ثيء لأي الحتمية 
اض>".نبضه حش كيلك يزل فلم أملم، ح؛ن أفضلهمإملأما كان 

الووى.١/ سير)٢ رواه )١( 
)آ(ملمح)هلإا/أ(.

(.٢٨٩ابنحجر)U/)٣(الفتحللحانفل 
.١ ٦ ٠ a/ الإصابة ق كإ جيد ند بالغوى أحرجه )٤( 

)ْ(الإصا؛ةا'/به\.



والمساام؛ن،الإسلام يه اض نفع ماو صاحب عنه افه رصي بكر أبو 
لمال نفعتى ما نط مال نفعنى ما ت فيقول له يشهد اطه. رسول وهدا 

وهوه'"، نفمال ل الرجل ففي بكركا ش بال فغي •وكان. بكر• 
تركوما ومالت، درهم ألف، أربعون وله أسلم فقد المسلم، للتاجر نموذج 

عنها'".افه رخي عائشة ١^٠٠؛^، أم ابنته قول كا درهما، ولا دينارا 
لقومهمؤلفا كان فقل. الرفيع للخالق نموذج عنه افه رصي بكر وأبو 

يعال.؛ونكلهم سبعة أعتق وقل والإحسان، للمر أنموذج وهو سهلا، محبا 
عنه(.النه رصي بلال فه)ومنهم ال 

الصلاة،ميدان ل سباق فهو والفضائل المانبؤ ًاحِح بكر أبو 
كلهاالحنة أبوابا من يدعى فهو ولذا والصيام، والصدقة، والحهاد، 

صيامبكثرة الأمة فاق ما فابوبكر ذللث، و«ع الك،.'"، عن صح كم 
وهوتقليه ق وقر بثيء يعملوها••؛)، ب أحرى وءلاءا'-تا صدقة أو 

الإيان.صدق 

ومنهاالإسلام ق العيام الواقف صاحسك، عنه الله وهورصي 

الأمرعاد حتى الردة يوم وموقفه المك،. تول يوم موسه 
)ا(أحماوفيضائلانمحاة)هآ،أب(.

لحجر ابن الحافظ رصححه )ص٨٥(، الزمد ل داود أبو أحرجه )٢( 
\.OV\/الإصابة 

(.٣٦٦٦رواْالخاريح) )٣( 
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لإمامهاستحقاقه وسبق بكر أي أفضلية عل الملمون -ها استدل 
بينةنبوية دلائل تلك فكاك بعده'أُ، من الكبمرى الإمامة الملمن 

أجدكلر فإن الرأة! حديث عل تعليقا الشافعي تال حتى ذلك، عل 
أنعل دليل الحديث هذا ق ~ بكر أبا فاش لهات نال ~ الموت عتي ن~ 

بكرؤ".أبو افه. رسول يعد الخليفة 

أنعليهم للرد فثكمي الصديق، حلافة ل الرافضة طعن وحيثإ 
فليصلبكر أبا مروا : نوله. عل تحليقا - قال محه اض رصي علميا 

فإذانثلرلم، ه اممه رسول ئيض فليا محه: اطه رصي عل قال - بالماس 
رسولرصي من لدنيانا فرضينا الدين، وقوام الإسلام، علم الصلاة 
عنه'م.اف رصي بكر أبا فبايعنا لديننا، افه. 

حجرتابن قال حتى لذكرها الصفحات تتسع الحمة ولفضالمه 
ىرْعل تارنحه ق ترحمته أن حتى ترحمته ل عساكر ابن أطنب وقد 

محلدأ؛".ماس من محلي فهي عثرة، تمن قدر نجيء 
وصاحبالصحبة، ورمر الأمة، صديق يا وأرضاك صلمث، اف رضي 

معه.فاحشرنا نحبه أنا اللهم الحليلة. المانب 

(.٣٨٠)ا(اظراسمببماشالإصاة)آ/ص- 
(.٣٨٦)مأ(الأسبابضالإءاة)أ/ 
(.٣٩٢)م(الأسيعاببشالإٍاة)أ/ 

اآا(.)؛(الإصاة)أ/-أ\.

m\





.ْممَُْ صا-حلأا.من ؤوعضوذ\ إي عندها ابننا نزك لا وافه، لا نلثة، 
cJli ; تنوبه واطفي تده حلعوا حتى بينهم نلمة ض فتجاديوا

علتها،عليتنا ئقنك هذه محقالوات اكرة بنو وحبسني الأمد، عتد 
محأحدوهاالبلاد؟ ل نيا سر يزكك، علام هذه؟ صاحتثلف، أرأيث 

إذعندها ابننا ترك لا محقالوات الأتي، عتد ينو دلك عند ءعضستا منه، 
صاحبنا*من نزعتموها 

الأمد،عند بنو به واطلى بيه حلعوا حتى محتجادبوا)الصثي( 
وولده،زوجته وب.ان بينه وقدمحرق للمدينة، لمة أبومواطلق 
حتىتبكي تزال محإ للابطح، غداة كل نحرج لمة مأم محكانت، 

محرمحوأيشابا القرة بنو حدث حنى منها(، هريا أو كسى)مسنة 
رسلمة(الأسد عيد بنو رد يم بزوحهسا، لتلحق لهسا وأدنوا لها، 

حتىوعناء، محرقة يعد شملهم افه وجع بزوجها، فلحقت إليها، 
الإملأمي بيت أهل أعلم ما وافه عنها؛ اطه رمي لمة مأم قالت 

أكرمكان محط صاحبا رأيت وما سلمة، أبير آل أصاب ما أصاتمم 
٠٢١١المدينة(إل يا مسار الذي )وهو ءلل٠حة بن عثإن من 

الرواةإساد رجال ووثق ( ١٢٤، ١٢٣/٢)هشام: ش سرة اظر: (
الحققان.
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mmبديمحمحن 

عتهاا؛م رصي سلول ابن بنألي مدالأم بن الأم مد 

اشبجرج وكيلك ملول، ابن ابى بن الاه عبد المناشن زعيم هوابن 
)عبدالبي. ف،اْ نل)الخباب( من اسه وكان الين، من الخذ 
شيطان(اا'<.الّم،هءإنالهباب; له وقال اش(، 

ه)الفاسق('"،الحم، سام الذي الراهب، عامر أبا حالة وهوابن 
الفامشن..كيد من المؤمنين اف ينجي وكذلك 

محنوكان والمشاهد، أحدآ، وشهد بدري، خزرجي، أنصاري، 
وأحيارهم'".الصحابة مادة 

يغمهكان ولذا الإصلأم، اف؛حن عبد بن اض عبد وكان 
أيهياطل يتأض وإ إباه'"، الناشز لزوم علميه لنقل أيه، أمر 

ولزومهأيه من والضق ورسوله، ياف الإبان به بلغ •بمل ونفاقه• 
النبيفمال أبيه، نتل ق ه الني تأذن اسأن والمنافقين؛ النفاق 

صبهأ'".أحن ابل 

اينمعال:)م/ا؛ه(.)ا(طقات 
(.٥٤•)م );؛(اممقات: 

:١ ٤ ٢ والإصابة:)I/ (، ٢٣٢ / الملأء:)١ أعلام مثر )٣( 
)أ(الطتات:)م/؛أه(.
ره(الإصاة:)ا-/آ؛؛(.







سهالأم رمس حرام بن عمرو بن ااتْ عبد 
إعس زفصموه،4 حيى بأحذحداهأ _،_ |لمارلئكق ز|رت جرؤا 

مس،بتت الرياب وأمه حرام، بن عمرو بن عبداش جابر أبو هو 
)أحد(ل استشهد بدري، عشي الخزرج، من جثم بني من اض وتمد 

لالقباء وهوأحد الجرة، شهرأمن وثلانن انمن رأس عل وال شل 
صحانجاجابر )وابنه جابر بأنجا يكنى الخفة، أهل ل ومعدود العقبة، 

كدلائ،("<.

اللهتمد بن جابر حديث من وغرهما لم ومالبخاري أحرج 
وجعلوأبكي، وجهه عن أكشف جعكا أحد يوم أي؛ا قل »لا قال: 

تبكى،عمتي وجعلتا ينهاف، وهولا الله.يتهوف، رسول أصحابا 
بأجنحتهاظلله الملائكة زالت، ما تكبه، لا أو )تبكيه، ه! التي فقال 
'.رفعتموه(®' حتى 

فر3، عمه( )ابن الجموح بن وعمرو هو جابر أبو ودفن ممن 
واحد'■".

وقدلا كيف ايزلة.. بعلو عمرو بن النه عبد أبيه عن جابت ونشر 

(.٥٦١الكبرى;)T/ والطقات ٤(، )آ/ نمم: لأل )ا(الحلة 
الم)ايأآ(.)مآ(اوخارى:)أ؛:لا(،وم

(.٥٦٢)"ا(الطقات;)آ/



بدييمحن

قتيلأول اش وعبد لاميا الحق، ورسول الحق عن دفاعا ثهيدأ سقط 
قلساسنفيأحد>ا'.

والحاكمماجة، وابن وحسنه، الترمذي أحرج فقد النارةت أما 
)ألاله: قال ه الني أن جابر حديث، من الذمي ووافقه وصححه 

قال:أعطاك، سلتي عبدي، يا فقال: كفاحا، أباك كلم اف أن أمحرك 
أنيممني سق قد إنه فقال! ثانيا، فيلث، فأقل الدنيا إل تردف أن أمألل—، 

ذخسنيولا ؤ اض: فانزل وراني من فا؛الح ربه، يا قال• يرجعون، لا إلها 
ا.١ ٦ عمران:؟ ]أل ربهم ث أحؤاء بل أنوانا اذ مجيل ي فتلوا الذين 

قمل عبداض أباه بجعل أن إلا جابر الابن نمس تطب، لر وحيثح 
أنفوجد دفنه، من انهر ستة يحد قبحْ من استخرجه فقد وحده، 

أنفه''؛.شحمة من قليلا إلا منه شيثا تأكل لر الأرض 

هوفادا أسهر ستة بعد ُافاستخرجته جابر• نال البخاري• وعنلُ 
أدده(ااأ،,غير هتيه، وصعته كتوم 

الحموح(بن وعمرو جابر، ١وال- أبجا أحرى رواية فا ورد بل 
(.٥٦٢/٣)١(الدقات:)

والتدرك:القيمة، j ١( ٩ )•  L-0وابن ٣(، •  ١٣)الشتر ق الترمذي )٢( 

)أ(الخادى:)اهما(.

ا1&1ا



لالعتن انفجار إثر عل سة وأربض ت بعد اشر من استخرجا 
بالأمس'".دفا وكأمإ فوجدا معاوية، زمن 

منفته فقال: وأبته، جابر نمة عل حجر ابن علق فقد وبالخملة، 
المواتي:

كرامةوفته الوفاة، يعد خموصأ بالأباء، الأولاد بر إل الإرشاد 
منالأرض تنل ب حث الخموح بن وعمرو حرام، بن اف نمد 

لعلمهلخابر فضيلة وفيه الشهادة، لمكان ذلك أن والفلماهر ، ١٢٠جد-

دينهُآأ.بقضاء موته بعد أبيه بوصية 

المشركونبه مثل حرام بن اف عبد أن يعلم أن ينغي مما أن عل 
وأذنيه''؛.أنمه فجدعوا 

اممهإكرام أمن الصحابي(؟ هدا حياة ل تعجب ثيء أي فمن وبعد، 
حشاشمن جده حففل من أم له؟ الملأتكة تنللميل من أم بالشهادة، له 

الخجلةالبشارة كله ذلك من وأعظم الزمن، من ة مل. مو»نه بعد الأرصن 
عمران:نأل ه ثه من اذ أنانم بما مح؛ث يززمن-او؟آآبم ربهم ث- احتاء ل بؤ 
٧[.٠ ]الماء: علناي باذ وكفى الك س القفل ذلك ؤ [ ١ ٧ ٠ ، ١ ٦ ٩ 

(.٢١٦)"ا/الفتح; حجرق ابن إساده وصحح ه(، ٦٣رم/ ك الءJقات ر١( 
)آ(اك؛ح;)م/ياآ(.

٢(.^١١ رم/ الفتح؛ لم; مل وأصله صحيح بسنت. الهJرال رواْ رم( 





عبد("؛.أم ابن قراءة عل فليقرأ أنزل ك،ا غما القرأن مرأ أن أحب 
وعلمه،حفظه، بالقرآن، مشهورا عنه اض رصي عود مابن كان 
بالقرآن..وكفى وثقافته علمه وكان به، وعمل 

ثمالقرآن، »قرأ فقال: عود مابن عن محه اف رقى عل مثل 
به؛؛"،.وكفى عنده، وقف 

لهويمع العيون، هدأت إذا بالقرآن يقوم عنه الله رصي ولكن 
المل"،.كدوي دوي 

حيث،والآحرة، الدنيا بين وترجح موازنة، نظرة عود مولابن 
يابالأجرة، أصر الدنيا أراد ومن بالدنيا، أصر الأجرة أراد ررمن يقول• 

بالفانٍرللباقيااُ'ا.فاخروا قوم 

*جاهدواعته: قال المنافقين ْع موقف عود ملأبن لكن كإ 
إلاتتهليعوا لي فإن فبالتكم، سممليعوا لي فإن بأيديكمي، المنافقين 
فافعلوا®"؛.وجوهم ل تكفهروا 

حفيف،كان ؤإن اسر عغليم رجل عنه افه رضي عود مبن اف، عبد 

(.٣١٨)م/الدهي; عه وسكت وصححه، الستدرك، ل الخاير رواء )١( 
•( ٣١٨الدهي؛)آ/وواممه وصححه الخاكهي رواه )٢( 
ه(. ٤٨للقوي:)Y/ والخارخ العرنة )٣( 

اولأ،;)ا/أأ،؛(.)؛(سرأعلام 
)ه(سرأءلأماولأءرا/م\\،ئ(.



بيئيون

يضحكونفجعلوا شجرة صعد رض الأئمة، شديد قصبمرأ، اللحم 
لهاصانه؟ دقة من اف.:)أممكون رسول فقال ساقيه، دقة من 

أمملومحانءنجلأحد(>ُ

هذهفرعون أجهزعل هوالذي النحيف الرجل هذا أن تعلم وهل 
ءمراء..ُ".أبناء أسه أن بعد عنقه صرب حيث، جهل( الأمة)١^، 

بنافه عيد إل بنده الر عبد ابن أورد فقد قتله، هوالذي أنه ورح بل 
أباقتلت إق رسول يا ت فقلت، بدر يوم الني. رأست، قال؛ عود م

ماستخمهثتم، ئلئ■' قتلته؟( لأنت، غره إله لا الذي )باق قال; جهل، 
•رأسه عل به قمت، حش معه، ئانطلمتؤ قال ئأرنيه. ائطلز قال ثم المزح، 

الثليبؤ.إل جزوه الأمة، هذه فزعون هدا أحزاك الذي ف الخمد 
فاحذلتهفيه، يعمل فلم بيفير صريته وكنت، عود! مابن قال 

قتكهاا"ر.حتى به فضربته سيفه 

اف.رسول •ع كلها المشاهد سهد بل مشاهده، بدرآخر تكن 1؛ 
عودمابن ولقدكان كثبمرا، عايا عنه للأمة ونقل عنه، وحديثه ولازمه، 

زلفى"'"•اض إل الناس أقرب ااس عنها؛ اش رصي حذيفة قال كا 

)آآ(الدقات:)م/آها^

(.TA-TU/Uالإصابة:)ماش الأتعاب )٣( 
٢(.١ ٦ والإصابة:)٦/ حجر ابن غال كا صحيح سد الترمذي أخرجه )٤( 

loai



عمرومزه الشام، نوح عود مابن شهد المي. وفاة وبعد 
رصيعثإن أمرْ ثم دينهم، أمور أهلها ليعلم التكوفة إل عنه اض رصي 

حتنعثإن أن الفتن ق لاميإ عود مابن فقه ومن عليها، عنه افه 
نمتعلئحونحن نم فقالوا؛ عليه الناس اجتمع الدينة إل بالرجؤع أمره 

الطاعة،حق عل لعثإن *إن ونال(؛ فامتغ تكرهه، قيء إليك مل أن 
وحرجُ'ُ•الناس قرئ الفتن،*، باب فح س أول أكون أن أحب ولا 

لكنفقد مسعود، ين اف لعيد كثير وغيرها الناهب هده ويع 
لعمله،زاهدا لذاته، منكرا ريه، لقاء راجيا ينويه من خانقا متواصعا 

تعلمونلو غيره إله لا الذي ارواف يوما عليه أكثروا وحثن 
الدمىوصححه الحاكم وعند رأمي®'"، عل التراب لختتم علمي 

التراب،رأمي عل، ولحثثتم رجلان، عقم، وطئ ما ذنوبا )لوتعلمون 
رونة'ه(.بن عبدافه دعيغ وأق ذنوبي س ذنبا ل غفر افه أن ولوددت 

وتلامح(اثتتغ( ستة تول عنه افه رصمح، عود مابن أن الأقوال( أثبت، 
ءنه"ُ.افه رصي عثإن عليه ومحل ستة، وستون بضع وعمره للهجرة، 

محرأ..محمد أمة عن وجزاه وأرصاه، عود مابن عن اف رصي 
)>(سرأءلأماولأ،:)ا/هدأ(،واسم:)آ/لأاآل

)؛أ(أبونمموالحاوة:را/مال
اكلرك)*ا/ا"ام.)٣( 

)إ(الطقات:)م-آاكوالإصاة:)مما(.

Iisai



٠١٠بدييمحن 

سهالألم رمس اكارث بن سدة 
٠١٠الأه.« رسول عند المنزلق حلكبير 

نمىبن ماف عبد بن الطلب عبد بن الحارث بن عبيدة هو 

ثقيف(،)من الهويرث بن حزاعي بنت مخيلة وأمه الْلالي، القرثي 
يكنى_، بعثر المكب. من أمي فهو تن، بعثر الفل قل وك 

*٠٠لح١٢أصمر، الرجال، من وهوربعة الحارث، أبا 

الأرقم،دار ه النبؤب يحول قز أملم فقد للاصلأم، الساشن من 
فيهاص.يدعو أن وقز 

أثاثةبن هلح وموالحصبن( )الهلفيل، هووأخواه ونواس 
فتخلف،ناجح( )بطن مي يمكان ل للمدينة للهجرة مكة من 

فوجدوه؛)الحماصى(جاووه علموا ٠^ ليخ، لأنه هلح( )م 
المدينة'".به فقدموا فحملوه، 

علالنبي. أنرْ ولذا اف. رمول عند كبرالنزلة كان 
فيانسأبا فلقوا المدينة، فدم أن بعد المهاجرين من ا راكبتين م

فلمرابغ، بطن من )أحياء( له يقال مكان ؤب مائتين ؤ؟ حرب بن 

 /V(:الطمات)أعلام ومتر ٥(، • )أ.)Y،؛-l/\(:النلأء
)ي\كؤف\ت:)م\0(.

)*آ/اه(.)؛(الطبقات: 
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اولالذمي اعتبره ولذايما، مولريسلوا إلاارمي، بينهم يكن 
الإملأم>".عميق لواء 

ثملواء، فهوأول، خمزة، لواء نبله أن عد مابن ذكر ولكن 
ؤيمكنفماوت ارأيان يبن حجر ابن وخمع عبيدة"'، لواء بعده 

واللواءلعبيدة(، )المعقودة اراية ب؛ن يغاير من رأي عل الخمع 
لحمزة"'.المعقود 

حميعاوشلا الحام، بن وعمبر عيدة تن باض. رسول آخى 
بدرا".عركة مق 

لالنركغ، ارزوا بالدين الثلاثة أحد عته اض رصي ومدة 
هم•والثلاثة الهاجرين( من أكفاءعم المشركون ب، طل)حن بدر 

أحمن•عنهم اث رمحي الحارث بن وعبيدة وعل، خمزة، 

عقئأن مصرب،، بن حارثئ عى ابىكم أخرج المارزة هانْ وعن 
القوتا أرى إو قوم، يا وهويمول؛ القتال عن ينهى كان ربيثه بن 

جسدئولوا محا النوم اغصثوها ثوم، يا حم، ومحكم إليهم تصلوذ 

(.١٥٦/١)١(اJد:)
)'آ(الطقات:)*ا/اه(.

(.٣٧)آ•/•)مآ(الإصاة; 
)م/اه(.)؛(الطبقات: 

iBai



.11بيئيون 

جهلآبو يدك مثمع بأيتنكم، لنت أق ة1نئلم زلمد ربينه، بن عي 
ثض٩^، ثثاوت رعتا، ممن ئد ( Jliنن هدا موو أنش مماو: 

مىئمالوات الوليد وابنه ثتة وآحوه عي، تإوو قال؛ انته، منمز تا 
مىولكن هؤلاء، نريد لا عي؛ ممال الأنصار، مى في ءأمج سارز؟ 
حمزة،يا  jii•الب:٠ رسول ممال اشب؟ عند بني آعنام ثى يارزتا 

ii للؤل-د،وعر بنته، وعثده لعقه، حمزة خأذ عل• ئ؛؛ثا عثدة، ؛١ ؛
ثتهوصزب نته، عند؛ وقز ١^^■، عر ودل عقه، حزه ممتن 
قالبالصهماءاا توق حتى وعل حرة ثانتئدْ ممطنها عبيدة رجل 

نحتجاه•"*.ولر الشنحى نرط عل *صحيح الحاكم 
ستة(٠".وسن )ثلاثا تتل يوم عبيدة عمر وكان 

وفاتهالذهبي ذكر وقد ثهداتها، ومن بدري، الهاريث، بن فعبيده 
رمضان'■".من الأخر لعشر اق 

نقلحيث، بالشهادة عبيدة لأبى الشي. شهادة الحاكم نقل ك،ا 
اف!رسول يا فقال! يمل، ونحها رجله نطحت، وقد ه للرسول 

لعلمحيا طالبؤ أبو كان لو عبيدة؛ أبو فقال )بل( نالت شهيدأ؟ ألمت، 
النيخان،له نحرج ل! الخدبتؤ( حار'ة)راوي الدهى: رفال ١( ٩ ٤ التدرك:)A ( ١ر 

١(.٩ ٤ A المدرك ص)نلخص ابن وئْ رند 
(.otA)؟(؛_1^)

)"آ(المر:)ا/ا-ه'ا(.
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liJjijحنث منه قال بإ أحق أنا 

حنو_هئ—صرغ ى حتوسلمه 
'والحلائل'ا أساتنءس وئدهل 

مريسمن نفر عل دعا افه. رسول أن الصحح ل ثت وند 
قرئواجهل، دأبو عب، بن والولد ربمة، ابنا وعب نية هم؛ 

'■الشمسُغرتمم وقد ببدر صرعى 

وشيبةالحارث، بن وعبيدة وعل حزه مارزة الصحيح ل ثبنا ك،ا 

مهمنزل الدين الستة وهم جة، بن والوليد ربيعة بن وعتبة ربيعة بن 
زنهلمه'م,ي ا-خءمنوا غمإن فدان ؤ تعال؛ قوله 

منيعص رقال ت لبعضهم الستة مبارزة ل حجر ابن قال 
وشيبة()عتبة ل احتلمت وإن،ا للوليد(، )عليا أن عل الروايات اتفقت 

لعبيدة(،.)شيبة أن عل والأكثر وحمزة(، )لعبيل.ة أبمإ 

رواياتذكر نم ننلرا؛، الاتفاق دعوى ول ١١حجر(؛ )ابن قلت 
وترجيحاتأحرىُ''•

وأرصاك..عبيدة يا عنك افه رصي 

)ا(اكرك:)مسا(.

(.٣٩٦١و)(، ٣٩٦)• اJخارىح صحح )٢( 
)م(المخاري:ح)آآهم(.

(.٢٩٨)ا(اكح:)ما/

IIQI



بديمحؤت

عتها1؛ح رفس بنغزوان عتبة 
|لذباللءإاعلذم إسير الهجا الاهير ءالقسد 

بنجابر بن غردان بن عتة غردان، أبو ونل•' اف، أبوهمد هو 
شصُ'ُ.عبد بتي حليف المارق، وهب 

الإسلام"'.ق سعة سابع أسلم ةتلإنه حتى الأولن، المساشن من 

منالدكوؤين الرماة ومن الثانية، الهجرة الخبثة إل هاجر وهوممن 
حيلا'"".ءاويلأ رجلا وكان اف.، رمول أصحاب، 

ستة"'.أربعن عمرْ كان المدينة قدم وحين المدينة، إل هاجر 

وهوالغزو، أمراء من وهو كلها، والشاهد بدرأ )عتبة( وشهد 
حنوذلك بقمب، المجد وبني وأنشأها، المرة اختعل الذي 

المرة"'.عل عمر استعمله 

عمرتتال وحينها نتوحا، ففتح الفتوح، ل عنه اض رصي عمر ولاه 
يفتحهاوتعال سبحانه افه لعل الحثرة بلد لتقاتل أوجهك أن أيند إف 

٣(.• ٤ والمر:)\/ (، ٠١٨ fxالطقات:))١( 

)؛(اسات:)م/ا'ا'(.
 )٥( /T(:٠١٩الطقات ،) :٣(.• ->؛ ٤٣٠ )ا/ والمر



أنكواعلم امتطعّتحا ما اممه واتق ويمنه، اف بركة عل فر عليكم، 
'ويكفيكهم..٠عليهم النه يعينك أن وأرجو العدو، حومة ساق 

فيهاحذر التي المشهورة حهلثته الملمن حهلب البصرة ول 
وشدائدهإمحلامه قدم إل فيها وأشار بالآح_رة، وذكر الدنيا، من 
صحيعحه،ل لم مرواها والخطة الإملأم، بداية ل هؤ النبي مع 

قدالدبا قال بعدت ،اما ت عليه والثناء اض حد بعد فيها حاء ومما 
الإماء،كصثابة صباثة إلا منها ثق ولر حداء، وولت، بمرم أدمق 

قانمملوالها، زوال لا دار إل منها مقةالول ؤإئكم صاحثها، منايا 
نمةمى الخجزيكى ذك-زلثاآل قد قإئه ما؛حصرتك_لم، بخز 

لتنلأة،ووافه قنزا، لها يدرك لا عاما، سنمن فيها قتهوي جهنم، 
الخنةمشاريع مس ب_ين ما أف لنا ذكر ولمي أقثجبمم؟ 

الزحام،مى وهوكظيفل ثوم علمنها ولتأتبن سنه، أربعين مسبزة 
ورقإلا طعام لنا ما اف.، رموو نع سنعة نابع رأبمي ولمي 

وثنبثيي ئثمهتها برئه ئالممطث، أندائا، إرح_ت، حتى الث1جر، 
أصحقنإ منفها، نني وامزر منفها قامزرت مالك، بن تند 
آعودو1ف الأمضار، من ممر عق أم_زا آصح إلا أحد منا الي-وم 

نبوةلرثكس و1ما ضغبرا، وعندالنه عظي،، فيأمسي آذآكوف 

(.٣٧٩)\/والإصابة: ١(، • الإصابة:)A/ الأسباب.,امش ;١( 
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بدييؤت

ستخروذملكا، عانتها آخر يكوذ حتى تناسخت،، إلا نط 
الأنتراءثعدوااا"ر.ونحتو_وو 

عتبة:فقال يعفه، فلم عمن فاستعفى البصرة، ل عتبة إقامة تطل لر 
وهوعثرة سع سة فإن راحلته عن فشل إليها، تردق لا اللهم 

له)معدن('يقال موضع ل البصرة إل مكة من منمرفط 

وقالسنة، وخمسون سع مائتا حين عمره أن سعد ابن وذكر 
مليم'''.بني بمعدن فإدت< بملن أصابه 

بثيء،بمروفليس مات إنه قال: من نول وأما الر؛ عبد ابن قال 
هذهمن بالصحيح أعلم وافه بالربذة، وقيل؛ بالمدينة، مات وقيل 

الأقوال'".

الفتؤح،وفاح والدري، الغرد، أمراء وأحد الجاهد، مات 
مراقيإل الأحيال، تقرؤه نحلمدأ ذكره وبقي المرة، وصر 

وأرضاه.عته افه فرصى • ■ والخهاد• العزة 

(.٢٩٦٧)>(صمحضر)
نجل.ٍلريق عل فرية و)معدن( ١( ١ )a/ الاسعاب؛ )٢( 

)ىيت:)('اص.
)؛(الأسعاب:)خ/أا(.





بيئيون

عليلةكانت فقد لتمرضها بدر عن وتحالف عنها، القه رصي رقية 

لكنبل بدر عن يتخلف م ومل وأجره، سهمه المكب. فأعطاه 
يالرجؤع'المكب. فامره مريقا؛الخيري، عنه الله رصي عثإن 

النكبلأن الرضوان بيعة عن ومحلق وأجرم''؛، همه به لوضرب 
فناقريش"'، صلح من غبره به يقوم لا أمر ل مكة إل عثه ب. 

يديهبإحدى وضرب الصحابة انفه رمحول بايع قتل أنه أشع 
هالله رمسول يد وكانت عثإن، عن مدم وقال الأحرى عل 

،.ه' لفعثإن يد من خر لعثإن 

واحدهلغة عل القرآن جع مشرؤع صاحب عنه الله رضي عثإن 
وقدالاختلاف، من الأمة ومع حفغله حيث الثاؤب، جعه ؤ؟ )قريش( 

العصور'".سائر ؤب عثإن ممحف، عل الأمة أجعت، 

وكانالملائاكة، منه تستحي درحة إل حييا عنه ارل4 رضي عثإن كان 
كثرة—ينمي الدهر'ْ؛ يصوم كان حجرت ابن قال حتى صواما 
الدهر(.صيام عن نبي )حيث، صيامه 

(.TA/U))ا(الأسماببشالإطة 
(.Y،\ /U)الإماة بمامش الاسعاب )٢( 
٣(.• )U/ الإصابة بمامش الأتعاب )٣( 

)؛(اكح)ا،/\تآ(.
)ه(الإصابة)ا-/آ'\،"ا(.



حليا،الإحسان، ممر العريكت، لن كريإ، سمحا، عنه افه رصي كان 
نالحتى الأول الست، حلاقته سي ل قريش أحبته ولذا 

وارحمنأحسك 

انعشرض حب 

وحلتاالمالومؤ، مرصى طمعتا والحلم المإحة هذه ولكن 
دارهومحاصرة عليه، الخروج إل الفتن وأرباب الأهواء أصحاب 

رصيعثإن عل يتممون أئبمم أظهروا الفتنة أصحابح وهؤلاء بالمدينة، 
و١نتدباالحصار، عل أصروا لكنهم عنها، فأجابهم أشياء عته النه 

هريرة،أبى أمثال! عنه ؛؛ LijJJوأبناءهم أمنهم المدينة ل الصحابة 
بنوالحسن اربثر، بن وعبداض عمر، بن وعبداض سلام، بن وعبدافه 

ؤإراقةالقتال عن عثإن ماهم وقد •• وغيرهم ثابت، بن ونيد عل، 
رمىثمن وكان بنمي، المومتض واقي شي، تراد إنا وقال: الدماء 

ولكن"'، الساعة حتى هو أين أدري لا نالت حتى هريرة أبو سيفه 
اذسلمين،الدماء إرانة عدم عل حريصا كان عنه الله رمى عثان 
لقتينصرنوا..حتى أن الصحابة عل وعزم القتال، عن ينهى وكان 
حنالى نبوءة فيه وصدقت شهيدا، غقتالو0 دار0 الثوار عليه 

دصسهُآأ.بلوى عل بالحنه بشره 

(.٤٧،٤٦/٧)١(الأتابحاشاسم)
(.٣٦٩٥)٢(رواْالخارىح)
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بدييؤث

نقدعنه اف رصي عل الر ممن ولكن عثإن، لهاب لمون المالر 
بعثوقد وأنكرت عثإن، قتل يوم عقل طاش كد ت نال 

دميراق أن يقبل لر ءث،ان ولكن عثان عن للدفاع والحين الهن 
تبمرأعنه الله رصي عليا أن الرافضة يعلم وهل بسببه، الملمين من أحد 
الإيإن،من ترأ فقد عثإن دين من تيرأ من ونالت ءثإن؟إ! قتلة من 

حنق يشك وهل رضت'". ولا أمرت ولا ننله عل أعنت ما وافه 
لأقرآن>".-اليا مجائ ثل وقد عشان؟! خاتمة 

فكانالفتن، بات لمين المعل عنه اطه رصي عثإن بقتل وانفتح 
اسناستشهد حين عمره لكن ثوون— خاكه ل لكن..~وطٌ ما يعدها 

قال:الدي عثان عن افه رصي بالقح، ودفن وص، سنة وثانين 
حتىغششته ولا عصيته ما اطه فو وبايعته اطه. رسول صحت 

ونع»إالهلاءة، مثاله"'..فتع»إ عمر ثم بكرمثله، أبا ن»إ؛ايعت؛ افه، توفاه 
والهلائع.الaلاع 

حد.بسد ( ٠١٥)■T/ المدرك j الخاتم رواْ )١( 
(.٤١)U/ الإصابة حاض الأتعاب )٢( 
ص)أما(.العمرى؛ءمرالخلافة )٣( 

الخارىح)آ-ا<آ-ا(.)أ(رواْ 



عتمأك رمس ْفءهون بن عتمان 

لسيره'''نفيي مظعون ابن »إث 

الحمم،وهب بن حبيب بن مظعون بن عثإن السانب أبو هو 
يدعوفيها"'•أنا وقل الأرقم الني.دار لحول قل أسلم 

رحلا،عثر ثلاثة بعد مظعون بن عثإن أملم  ١١|محاقت ابن قال( 
الهاجرينبلغ فلمإ الأول، الهجرة الساب هووابنه الحبشة إل وهاجر 

ثمالمضرة، ن الوليد جوار 3، عثإن فيحل رجعوا، أسلمت، قريثا أن 
قال،;حغ، ربيعة بن لمد شعر عل ردْ إثر عل جواره رذ 

:اقلانئ خشلأ ث_ا ثيء كز 1لأ 
زائ_لمحال_ث لا ثعيم وكز 

محالةلا نعيم قوله)وكل ل وكذبه الأول، شقلرْ 3، عثإن فصدقه 
إلمنهم سفيه فقام يزول، لا الحنة نعيم إلا ءث،انت قال •حيث، زاوآ 
فاخفرمت،'''...عينه فلطم عثان 

الثانية"'.للحبشة الهاجرين عداد 3( مقلعون بن ءث،ان وكان 

)ا(الطقات:)م/؛ا'"آ(.

)'اآ(الطقأت:)*ا/'ا\'م.
(.٣٧ابن،دام:)ا/•سرة )٣( 

)؛(الطقات:)م/م\<م(.





اش.رسول إل جاء أنه وذلك سر، حيي عثان أن ورد كإ 
اضرسول له فقال )عورق( عربمي اعرأق ترى أن أحب لا إف ت يقول 
حعالهااف »إن له: فقال وأكرهه، ذللث، من أستحي قال: ااولم«؟ ه; 
مقلعونابن »رإن المى.: قال أص فل،ا ، Luلها وجعلك ، Luلك 

سر(•"'.لحي 

الهيئة،مئة فرأيتها ه الّتي، نساء عل دخلت امرأته أن ورد كإ 
للبي.فذكرنه صائم، وماره نائم، ليله عمان إن قالتج: سألنها فما 

لعينلث،إن تفعل، ارلأ قال؛ بل، قال: أسوة؟اا ق لك أما ا، لعشمان: فقال 
فملحقا، عاليلث، لأهللث، ؤإن حقا،  s_c■لخدك ؤإن حقا، عليك 

لكماعهلرة فرأيتها أحرى مرة امرأته حاءُت، ثم وأفهلرء. وصم ونم، 
الاس'''.أصاب ما أصابنا قالت: مه؟، فقلنلها: عروس، 

بانرويانم صراحة، الساامين من الشهادة حاءته مفلحون بن وعشمان 

تولفل،ا عندهم، عشمان مرض التي العلاء أم حديث ل ك،ا المالحة، 
وحنافه، أكرمجلئ، لقد السائب أبا يا عليلئه نهادق العلاء: أم قالت، 

لهلأرجو إف وافه أكرمه، اف أن ياJريالث٠ ءوما : اطه. رسول قال 

العلاء:أم قالت، حتى يٍرا يفعل ما أدرى وما اف لرسول ؤإف الخير، 

(.٣٩٤)ا(الطقات:)'ا/
)أ(الطقات:)م/هآم(.



بيئيون

لعثإنفأريت فنامت ذلك، وأحرما أدأ، أحدأ يعده أزكى لا واش 
ساه«>اء.»ذلك فقال،: همو.ف\ب فأتت، نحرى، عيا 

ولرمات؛ أن - البداة ل - وياس عثإن، مزلة عمرمحكي، وهذا 
هقلت،فخمه مطه ثني مى ا)مط عثإن: مايت، حن ويقول يقتل 

ى؛يمثز زم ناُث، نم الدقا من نحنا آثئنا كان ١^^، سا |j اظنوا 
عنه١^ صل - ١^ زثوو ول تحتي ثني من ا1نزلة طف، عناق ثزذ 

ويلن،مملننج بجر آبو توق ثم • يموتوذ محيارثا إة نيك فقلت، ~ وملم 
مزؤا كال ١^ ا1نزلة إل ثمي عمان؛_( ؛رجع يموتوف. ■>يارنا إ0 

ذلك«>'<.

ليسالأدمة ثديي وعثإن الشبه، ق متقارفن ؤإحوته عثان كان 
بنقدامة كان؛ وكدللق، عريضها، اللحية كير بالهلويل، ولا بالقصير 

طويلا.كان أنه إلا مظعون 

الهجرة"/من شهرآ ثلاثن رأس عل ثعبان 3، عثإن وفاة وكانت، 

خدمةعن اش وجراك وأرصاك، مظعون ابن يا ^LJ^، اف رصي 
الإّلأمماجراك..

وغيرْ.( ٣٩٢٩الخ1رتما:ح)j، والخدين، (, T<\A/Tاممقات:))١( 
)آ(الطقات،:)م/ههم(.
(.٤٠٠)م(الطقا-ت،:)مآ-؟م-

\m\



عنه|و1ه رضي سصن بن شه عظ 
عكاسق،<رأ'با،ما ءسبقك 

لأمدي،ا حرثان بن محصن بن عكاشة محصن أبو الشهيد السيد 
الرجال"'.أخمل من وكان أمية(، )بني ثس عبد يني حليم، 

وأحدابلءرآ شهد الأولن، والسابقين الصحابة، فضلاء من 
افرسول ْع كلها والمثاها٠ والخندق 

عكامة؛عنه قال يدر، ق لعكاثة موقف، هشام لأبن السيرة ق ورد 
أبيضهوسيف فإذا عودأ، هؤ اش رسول ف\ءط\لي بدر، يوم سيفي ٠رانقني 
هالك،ار''.حتى عنده يزل ولر الشركن، اش هزم حتى به فقاتلت طويل، 

طريقمن الحاكم عن امحا درواها إسناد، دون الرواية ولكن 
الواقدي"".فيه تالف إسناد ترى ك،ا وهدا ممرن ابن وقال الواقدي، 

)عكاشة(فيكفي تمح، ب أو الرواية هده صحت، وسواء قلتإت 
)يدرأ(.شهوده 

■٢(  ١٦)وِ؛ح (، ٥٧*)ا(صجحالممحارى؛ح)ه 
بماضوالأتعاب )١/v•٣(، والبر: ^ r-'Vfr)الملمات: )٢( 

)،ر/'ااا(.الإصابة: 
 )٣■( /T■(:٩٢الْلقات ،) /A(:١١٢والأتعاب.)

(.٦٢٧يموثم:)\إ)أ(البرة 
لأينممر:)آ/بأإ(.)ه(السمرة 

\m\







ءبيئيون 

الصفة>ا<.أهل ز الخلية صاحب ذكره عظ، افه رصي وعكاشة 

حرمتالا بالخنة، البشرى له وهنيئا وأرصاه، عكاشة عن اف رصي 
والسالمين..إياها اف 

)ا(حلةالأوبء:)'ا/'اا

II□!



ء1ىبرا|بء(ط1فرضاشس

اادذ1رىرواه هوسى« من هارون بمنزلة ص »أذت 

منافعبد بن هاشم بن الطلب عبد بن طالب أن بن عل هو 
فهوولدا حجره، j وتربى اف.، رسول عم ابن الهاشمي، القرثى 

يعثرالبعثة قبل ولد العلمُ'' أهل من كم قول ل إسلاما الناس أول 
سينعلاراجح''ر

للمرأةنموذجا وكانت اض.، رمول بت بفاطمة تزوج 
منتلقى ما شكت، حتى ا زوجهيبتا ق والعاملة المالحة 

فاثرهاى المن خادما أبيها. من طلت، حبن الرحى، أثر 
نبوياهديا وراتهإ من والأمة وعلمها الأخرة، بعمل ا وزوجه

مضاجعكاأحدتما !)إذا فقال. الخدم، من وخرا الذكر ل رائعا 
ثلاثاوتحمدان وثلاثبن، ثلاثا وتبعان وثلاثبن، أربعا تكثران 

التوجيهبمدا تعمل فهل خادم(•'•، من لكا فهوخم و'لأثين، 
النوى؟

أهلقال حتى متعددة، وفضائله ممرة، عنه الله رمحي ، ٠٣مناقِح 
جاءمما أكثر الخيال بالأسانيد الصحابة من أحد حق ل يرد لر العلم! 

 /U(الفتح)(.٧١)٢
 )١(.)٣*v•رواْالخارىح)٥
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بالنيلحق ايانقون به أرجف وض الدينة، عل ه النبي خلفه 
موسىمن هارون بمنزلة مني تكون أن ترنحي أما ه؛ لفقال 

خٍارق الراية بحمل ه النص خصه وفد يعيي، نبي لا أنه غبر 
الناسفبات يديه، عل اف يفتح رجلا غدا الراية رلأءط-يرن ونال• 

وحملعنه، اثنه رصي عليا فاعمناها يعطاها، أحم ليلتهم وكون يل 
رجلابك اف بمدي )لأن يمده من وللأمة ه لهدية الراية مع 

بمدااف إل الدعاة فليهنأ -ألا النعم'" حمر من لثح لواحدآخم 
قمرآللرابة عنه افه رصي عل حمل وليس -، إ وأمثاله الحديث، 

محملكان ن-ي الأن ل عل• مابن روى بل خبر، عل 
القتالفإذاكان الحبي، مبرة ابن المسير: ل ه افه رسول راية 
رايةكون ل البرالحلاف عبد ابن وذكر عنه، الله رصي عل ها أخن• 

مقتلبحد الراية ه النم، ألبه ليع أحد وف، بدر، ل معه المس—لم؛ن 
وهوابنببدر الس—لم؛ن راية حمل علبا أن الحاكم: ونقل مصع—سح 

سنةُ'،.عشرين 

رصيعمر كان حتى وعلم رأي صاحب، عنه الله رصي عل وكان 
الحجةصاحب وهو الحزام، أبو لها ليس محملة من يتعوذ عنه الله 

)ا(رواْاوخارىح)0م\"آ(.
الدهى.وواممه وصححه ( ١١١)م المتدرك )٢( 

)م'(الإصاة)يم\،0(.
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بيئيون

يومق يديه عل همدان أسلت وند والدعوة، والإنناع 

ؤينيصالقتال.. ماحان ق يالشجاعة عنه افه رصي عل يعرف 
لوهو ؛نرج كان ئد الحق، قول ل والاحتساب بالشجاعة يعرف أن 

الحدث،وصدق الله، بتقوى الناس يامر درة ومعه السوق، إل الكوفة 

روىفقد الالة، نزاهته وأما والزانأ٢أ، بالكيل والوفاء البيع، وحسن 
أمرثم ااسالمين، بين انال بيت ق ما نم حثث لطيفا موقفا عبدالر ابن 

لآخر وموقف القيامةأم، يوم له يشهد أن رجاء فيه، صل ثم فكنس، به 
نال:أبيه عن اليمي جمان ابئ عن الثوري عن الرزاق عبد ذكره نهدم، 
فلوهذا؟ سفي مي يشتري من يقول: المخر عل طالب أي( بن عل رأيت 

إزار،ثمن الفك نفقال: رحل إليه فقام يعته، ما إزار ثمن عندي كان 
الشام"'.من كان ما إلا الدنياكلها بيد،)عل( وكانت الرزاق: عد فال 

لرالذين عن قال فقد الخلاف، أدب ل معلم عنه اف رصي عل 
وقالباطل، مع يقوموا ولر الحق، عن ءعل.وا قوم أولئلث، يبايعوه: 

أنيبغي ومما الاطلًُ'، يتمروا وب الحق خذلوا قوم أوكلث، رواية: 
قانمرى قال ضا حسن وسيم (، ١٣١، ١٣٢الفدى)r/ تاريخ )١( 

.٧٥٠٢٥الراثدة، الخلافة عصر كتابه؛ 
(.١٧٥/٨)٢(الأسُاب)
(.١٧٦/٨)٣(الأتعاب)

)أ(الأسيعاب)خ/\ايا،ا'يا(.
)ه(الأسُامح،)ه/مها(.
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عنهاطه رصي معاؤية فهذا بالقفل، له يشهد كان حالفه من أن يعلم 
فقالعنه، اف رصي عل يموت والعلم الفقه ذهب، قال; قتله بلغه حبن 

متاك<،دعني له• فقال ؟ الشام أهل هذا منلث، يسجع لا عتثة• أحوه له 
'•عليه'يترحم وكان 

ونتن؛ينوأحدايث، حطوب عنه اض رصي حلاقته ل حدنت، 
علواجتهد حلاقته، ل وصفين الحمل معركة وكانت، لمذن، الم

اللهرصي ماهم وق- الفتن، دفع 3، الجهل- وسعه ما فيها عنه اف رصي 
سىولا جريح، عل بجهن فلا القبلة، أهل لقتال معالر وصع ل عنه 

وقدالأمير..إلحرآأ، إل ومحن المدبر، عن ؤيكفؤ والذرية، النساء 
ثمالبداية ل معه كانوا الن-ين للخوارج قتاله ل الّكا. نبوءة تحققت 
أحدهميد عل النهاية ل استشهاده كان ثم قاتلهم، حتى علميه حرجوا 

النبوية،للهجرة أربعين سنة رمضان ق وذللث، ملجم( بن الرحمن )عبل- 
عنهاف رصي — أنهر'"" ثلاثة إلا سنين حمس حلاقته مدة وكانت، 

يمنعهأو به ينمما ونتبرأ الخن، أبي( محبة عل اف ونشهد وأرصا0~، 
محبةنعار ومحت، عته افه رصي عل حث، والغلوز الكذب ص الرافضة 

المصطع.الست، آل، 

)ا(الأتعاب)اا/ه1أ(.
(.٤٤—٨ ٤ ٤ ص)1 ناصر عل الحميد لعبد ي، طالأبي( بن عل حلافة ( ٢) 

)م(الإصاة)يم'آ•(.

IIQ1I



بدييؤث

عنه aiilياسررضي عماربن 
الأمأجاره اللي فيكم ءأوليس 

|وبذاريالشيطان* من ه نبيه لسان على 

بنعاص بن يام بن عار الينظان، أبر الدري، اممثر، هوالإمام 
بنتا)محمية لهات يقال أمة وأمه! محزوم، بني مول الكي، العني عالك 

اأصحايياُنج'أ'.كبار من حيامحل( 

مارمملوكا؟كان وهل 

الخنيٍ(مى الهملوك شراء ارباب، صححه1 ز البخاري الإمام ؛وُب، 
ابنوعلق وبلال®، وصهنسح، مار، "وسبي قال- ثم وعتقه® ومنه 
لأفمثها الزاد ل ظهز ما مار نني قصة أما بقول! ذللث، عل حجر 
نكنؤإتا تنل علته ويع ما والمه٠لة بالنون عنسثا عزبثا كاف مارا 
موالهمثى وبى نتيه يزوجوه محروم نج، وحالم، مكه ناثر أبوه 

معاملهمارا ءاملوا المثركول يكوف أف ثبمتنل مارا ثه قزلديتح 
ري"'.s jاخلأ ق\يب من لكزنأئه القش 

يهللبونالهن من و)ماللث،( )الخارُث،( وأخواه )ياسر( أبوه ثدم 
حذيفة()أبا وحاف بمكة، )ياسر( وبقي الأخوان، فرجع لهم، )أخا( 

بمكةمحمية( مار، )ياصر، الكريمة الأسرة هذه وبمتح العثرة، بن 

٤(.• ٦ :)١; والهد (، ٢٤٦)T/ اممقاص )١( 
\أ-آا؛(.)آ(فتحابري:)إ/-

Iisai



اضرسول -م ومر وعذبوا، أوذوا ثم فأسلموا، الإسلام حاء حتى 
.٠١١الحنة((موعدكم فإن ياسر آل صرا ١٠^ ١٥١وهويعذبون 

أبوفقتلها )سمية( فأما لإف( حتى الأسرة -؛ذه وفت، يطل ولر 
قكذللئ، )يامر( وماتر الإسلام، ق شهيدة أول فكانت، جهل، 

'•ّاق' كا )صضن( ؤ، فتل حتى )عار( وبقي، )فديا(، العذاب، 

صرهابل فصا، إسلامها قدم الأسرة هذه فضل يكن لر 
منأول هم سبعة أحد )عار( ترحتنا صاحي، وهذا اياما، وصلابة 

أظهرالإسلام

منامته®"'.إياناإل ملئ •ّءءار ه قال إيانه وم، 
الما معه نال حدآ عنه النه رصي بعار والتعذب—، الأذى وبلغ 

النبيسأله فلما بخر، الثرين آلهة وذكر .، الك، ب من يعقده 
فعد«'ْ'.عادوا ،رإن له: قال بالإيان، مٍلمئن قال: قبك؟ نحد .كيف 

دوامن، والحدبوافر: )م(-أآ-\،ئآ(، الطقاِت،: ؛نظر: )١( 
وصحح( ٣٨٨المستدرك؛)م ق والحاكم نهايت،، ورحاله الجمع ق الهيتمي 
الذمي*ووافقه 

(.٣٣٢أ/ اا،(،والإصاة;)٠ ص:)U/ \م: )٢( 
المتدرك:ل والحاكم حن، بمد ١( ٤ ٩ ا/ ) الحلية; j نعيم أبو رواء )٣( 

؛(. ٠٩-٣٤٨/١المر:)وانفلر: وواممهالذمي، (،وصححه ٢٨٤)م 
.٦( ٥ الإصابة:)U/ ق حجر ابن إصنادْ وحن (، ١ ١ ١ )ه/ المائي: أحرجه )٤( 

)ه(الطقا-ت،:)م/ا،؛آ(.
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هانبم<.من بأكثر هدا و أن وكرم النيه، 
ك،ا)ع،ار( نتل حتى الفتة ق القتال عن الصحابة بعض توقف وقد 

سلاحه،عليه وطرح ذسءلاطه، لحل حيث ثان( بن )حزيمة صع 

عار'"•مقل بعد وذلك قتل، حتى وقال 

فقالالني. إل حالي فشكاْ وعإر، حالي بن كلام وقع 
اض((؛"؛؛.سغفه سغفه ومن الثه، يعاده عإرا يعاد رامن 

لأحسنعنها أمورآلوكف عثإن عل ينكر عإر كان ت الذمي وقال 
محهإ•".فرصياش 

عنهمالله رصي والزبير وطلحة عائشة المومنن أم حرجت وحين 
بدمالهللب حين الناس بين للإصلاح ومحتهدين متأولن البصرة إل 

ليستقرهمالكوفة و)الخن(إل عإرا بعث)عل( عنه الله عثإنرصي 

النهولكن والآحرْ، الدنيا ل ه زوجته أنبما لأعلم إف وةالت زع،ار(، 
أوإياها؛".لخعوه ابتلاكم 

وصححه(، ٣٨٩)م/ التدرك: j والحاكم ٩(، • )؛/ أخمد: أخرجه الحدث )٣( 
•٤( ١ ٥ الثر:)١/ وانظر الذهي، ووافقه 

ا؛(.)؛(الثر:)ا/آ-
(.٣٧٧٢)ه(رواْاوخ1ري:)

lEai





عتم\1و0 رصي ا|خطاب بن عصر 

إلاقط، فجا ساث |وسيطان لفيك فا بنده دصس واليي الحطاب، ابن يا ءإيخا 
(٣٨٦٣)البخاري صحيح هجإئ،« عيز فجا سلك 

القرنيانمزى عبد بن نمل بن الخطاب بن عمر أبوحمص 
يعدولد المخزومي، المغبرة بن هاثم بنتا حنتمة وأمه انمدوي، 

بداياتي المس_لمان عل سديدآ كان محسة، عثرة بثلاث القمل 
الإسلامبه وأعناق نما، إسلامه فكان أثلم ثم الإسلام، 

جهرةاش عبد وما عنهت اف، عودرمحي مابن قال حتى والمسامان، 
عودمابن عن لأحمد الصحابة فقاتل ول عمرء"، أسلم حتى 

ومرا،ثتحا كامش بلإته ؤإل عزا، كاف عمر إسلام إف ءالت أنه 
الكعت-ةحنوذ، صل أذ استطننا ما واق رحمه، كاث_ن، إمارئه ؤإل 

محيعمر عبميف مح، آل لأمحتب ؤإل عمن، آننم حتى ظاهر؛س 
الصالحوفذكر نإدا و1تقه، تملال الث_أف لأحت_، ؤرق س_ددانه، 

•بعم''' هة محئ 
الإسلامأم •'اللهم ^؛j، حيث اش رسول( يدعرة اف نفعه 

عاو،;الخطاباا، ين أوبعنت جهل، ؛t؛_( إلف، هدين باحت، 

.U٧٥/الإصابة )١( 
(.٢٣٥)ما(فضائلالمحابةلأحماينحمل)ا/ 









وقاصأبى سيربن 

زمر)أحومعد(بن مناف عد ين وهب بن وناص أي عمثربن 
بدرأوامتثهدوشهد نديأ، أسلم أمة، بن محنيان أيٍر بنت خمتة وأمهات 

الخميع؛"'.نول j حا 

بنمعد رأحي معاذ بن وعمرو عمثر بان ه اش رسول آض 
معاذ("،.

وهووالإشادة، الوقفة يستحق موقف يدرأ عمتر شهود قصة ول 
1ذ،حش الجهاد ف لتقاسمهم اليوة، زمن ؤ، الشاب همم عل برءان، 

لهزلأم..نموذج وعمير رد، إذا يكي أحدهم 

قال:محه اف رصي وقاص أب بن معد عن وغرم معد ابن أحرج 
-ؤ رسول، صنا يغر أذ مل وقاص أي بن محت أحي *رأث 

أفأحافح إل ثمال: أحي؟ يا لكؤ ما ت سلت، بوارى بدر إل للنروج 
ji _ لعلالخروج أثب وأنا لإدل منتمغزق ~ه~ اؤ رسول

ثانتصعزهاش رسول عل ثثرصن ثال الئهادة. يرزقني اش 
ارم[.ئمال؛ 

(.١٦٨)ا(الإصابة:)تما/
)'ا(الطثات:)"ا/ا،؛ا(.





عته|1ته رض الحمام بن عمير 
أي طويإه« رحي1ة إئخا خذه، نفزاش آكل حيى حبين أظ ءلثن 

عامربنت النوار وأمه؛ الأنصاري، الخموح بن الخام بن هوعمير 
حميعاممتاد الحارث بن عبيدة و؛ين سه اض. رسول آحى نابئ، بن 

وبدر'"•

وابنعمة، بن موسى المر؛ أهل من بدرأ حهد فيمن ذكره 
والواهدي''".إسحاق، 

منصحيحه ل لم مرواه بدرآما )عمير( شهود يؤكد ا ومم
رمحولممال بدر، ق لمن المن المشركون دنا ح؛ن أنس ثؤ حدي

-قال؛ والأرض®، اشمواُت، —ا صه عن جنة إل ®يوموا اف.؛ 
عنصهالحنة اش، رمحول يا ~ الأوص_اريث الحمام عسربن يقول 

افرمحول ممال بح، بح قال؛ *يعم®، نال؛ والأرض؟ الشموامت، 
اف،رنول يا واف لا قال؛ بح؟® بح ■ liiyعل محملماك رنا ه؛ 

ثاحنجء، أهلها من ااقإو_الئ، نال؛ آملها، مى أكوف أذ رلحاءة إلا 
غلكبخحدال؛تيأداهخم(

(.٥٦)٢(الطتات:)٣/ْ

:١٦٢والإصاة:)U/ (، ٥٦٠)م/ الطفات )٣( 







mmبيئيون 

عتهأهه رضي الأوسي ساعية بن ءويْر 
٠١ااكبير«'*المدري 

وأمه:الرخمن، عبد أبا ؤيكتى العان، بن مس بن عام بن عوبم 
أتممحوى الذين النفر الثانتة أحد دعوبم ملمة، بن سال( بنت عمثرة 

وأسلموا"،.وم؛كة الأنصار من الني. لقي من أول 
بدرأم•أهل من سي من صمن الخاري عدْ 
الوايدي،نول j الشمن شهد ير، ®بدري الذهى؛ عنه نال ولدا 

الخطاب،"؛.عمربن وين سه ه الي وآحى نزلخ، بلا الثابة وشهد 
حنوعمر أبوبكر لقيهإ الدين الصالخبن الوجلين وهوأحد 

البخاري"،.ل حاء كإ ه اعل. حمبني سقيفة ق الأنصار اجت-،إع 
محاعدة،بن )عويم لقيا حين وعمر بكر أبا أن معد• ابن وعند 

معنريا تريدان أين وقال؛ القوم، تمالأعليه ما فدكرا عدي( بن ومعز 
الأن عليكم لا فقالا: الأنصار، من إخوانا نريد قالا؛ المهاجرين؟ 

أمركم.."،.اقضوا تقربوهم، 
)\{\يو\)\ايمه{.

)■ا'(الطقات:)"ا/ا،هإ(.
\م(.7/7اكح)انم:)٣( 

)؛(اور:)\/م'ه(.
)ْ(مححالخارى:ح)اأ'أ(.

 )٦(/T(٤٦٠الطقاتأ ،) ٥(.■ ٤ / المر:)١ ق ك،ا صحح وسيم



العثبرةرابطة يتجاوزان وهما وصاحبه لعوبمم منقبة هي وكم 
الأمةحيار هو بكر وأبو الأمة، لمالعة ؤيظران والقبيلة، 
بالإمامة.وأولاهم 

نحئوذدجاو >ؤفءه ت بقوله الأنصار عل وجل عز اش أثنى وحيثا 
[.١٠٨التوبة; ل يتطهرواب أو 

عليكمأش فد اض إن الأمار، معشر )يا اف.: رسول قال 
نتوصأاش، رمحول يا قالوا؛ هدا؟( طهوركم فإ الطهور، ل خيرا 

ذلك)هل،ع ه; اف رسول فقال الخنابة، من والغل للصلاة 
أنأحب الغايهل من حرج إذا ا أحدنأن غير لا، نالوا; غيره، 

ذاك(ُ''ّ)هو قال; بالماء، يستنجي 

عنه'".اف رصي محاعدة بن عويم بالماء استنجى من أول إن ت نل وند 

بشأنتال هؤ الّك، أن صميف ند بلكنه عل، سابن روى كإ 
عوبمالحنة أهل من والرجل اف، هماي من البد رمم رعوبم،؛ 

ساعية("'.بن 

عمرنال حتى اض. رمحول مع المشاهدكلها عويم شهد 

(.١ ٥ ٥ / ١ ) التدرك النّمي1 وواننه صحح، ير حدث  IJusJlijالحاكم، رواه ( )١ 
(.٤٦٠والطقان،:)r/ ٥(، )ا/م. المر: الدمى، )٢( 
 )٣( /V(;،٤ ٥ ٩ الطقات ،) (، ٥ • ٣ / والمر:)١ /U(:٨٢، ١ ٨ ١ والإماة .)١





عتما1وه رضي عامر بن قطبت 

وأمهالخزرجي، الأنصاري عامر بن حدبدة بن عامر بن تجة 
مالك"'.بن عمور بنت نيب 

الفرالستة ق وبجعل •همعا روايتهم ل والثانية الأول الخه نهد 
ملهموليس بمكة، الأنصار من أملم من أول أنمم يردى الن-ين 

أحد'".

افرسول مع كلها والمشاهد والخندق، وأحدأ، بدرا، نطبه وشهد 
سعأحو ل وجرح القح، ءزّوة ل ملمة بتي راية معه وكانت .، 

جراحات'".

رمىتطبة أن ت معشر أبو روى نقد وثجاعة، ثبامحت، )بدر( ل وله 
الحجر'".^ا يفئ حتى أفر لا قالت ثم الصقن، بن بحجر بدر يوم 

ابنسانه أوظهروها، أبواتيا من اJيوتا لحول ل موقف ولقطمة 

حجرك،ايو(ت

قال.سفيان أي عن سنده وساق يره نفل الشيخ أبو روى 

 )١(/r(:٥٧٨اللهفان ،) ١  ٥٦)ا،/ الإصابث: حاش والأتعاب:
)أ(الطقات،:)م/\يه(.

١(. ٦٣والإصابة:)A/ !ميه-ا'لأه(، ٣١اللهفان: )٣( 
١(. ٥٦)ا،/ (،والأتعاب: ٥٧٠١اللهفان،:)٣; )٤( 





منرحل حلفه دخل ثم حجرته، فيحل العمرة، الحدسة زمن 
هذاإن ونل؛ القرطى؛ قال لكن القمة. أخر إل نطبة.. الأنصار 

الأمارىا١؛.عامر بن قطبة الرحل 

1؛التي واللوم والعوائد الأعراف اثهل تتأن ينغي وكذللته 
فه،فالحكم عا، ثم ضا صت عاآ اذا لاصا ملطان، مُ, -بما اطه ل ينأ 

ونل؛معير''، ابن نقل كإ محه اف رصي عنان خلافة ق تجة توق 
وأرصاْ.عنه اطه رصي حانم'"". أب ابن ذكره عمر، لافة خق 

القرآن;)'ا/؛؛-آ،هأ'أ(.لأحلكم )ا(الحاْع 
(.oU'^/rاليمان:)')٢( 

(.١٦٣/٨)٣(الإهاة;)



mmبيئيون 

عنهالأم رضي م،ءهلئق بن مدس 

الأهu_( قايس 

ببمي حكا، س سلمة بن لة مبن محمد ارحمن مد أبد 
الأشيل"'.

الصحابة،نجباء من ص وتالت كنته، ق ا-محلأذا وعند 

والمشاهد'''.بدرأ شهد أرمحي أنماري 
حصربن يل. أسإمحلأم إسلامه)قبل ندم عد حمابن ويكر 

لورابشهد وأنه عمبر، بن ب، ممعبمد عل معاذ( بمن مد ومح
الماس،ول حين يومئذ ه اليي مع نت، ممن ولكن وأحدآ، 
تخلفهاساطه رسول، فإن تبوك حلا ما ا، لكهالمشاهد ومحهد 

ء-لسشةحذنخرجإلبوك'''.

القضية،عمرة إل حرج حين الخيل عل ه الني ندمه وهوالأي 
اطه("'.نبي ص)قارص ولكن فارس، مائة ولكنوا 

وقورا"'.أصلعا معتدلا أمحوي طوالا رجلا لكن وصمهت ؤ، قالوا 

)ا(الطقات)"ا/مآأأ(يم
ا'ا'مآ(.)Y/ النلأ، سرأعلأم )٢( 
اسات)"ا/"آأئ(.)٣( 

)أ(الدقات)*ا/؛؛أ-هإإ(.
(.٣٧•_)Y/ )ه(اسات)م/مأأ(،وسرأءلأم 



إليهسكي إذا عنه افه رصي عمد مندوب هو نيرانه؛ عن ونالوا 
أمره'''.فيكشف عامل، 

اليهوديبقتل تكفل الذي هو عنه النه رصي لمة مبن ومحمد 
الأشرف؟لكعب من ه؛ اف رسول قال حض الأشرف، بن كعب 

اض!رسول يا فقال؛ مسالمة بن محمد فقام ورسوله، اف آذى قد فإنه 
إلقل.. قال! شيثا، أقول أن ل فآذن قال؛ نعم، قال؛ أقتله؟ أن أنحب 

بنالأشرف''<.كعب النىفهاتمقتل آخرالقمة 

الشائعب إذا المعاهد قتل القمة ل بقوله؛ السهيل عليها وعلق 
البخاريوصنيع ننلر، فيه وقال؛ حجر ابن تعقبه ثم حميمة، لأب حلافا 

)الفتكالحل.يث، لهذ.ا ترجم حث محاربا كان كما أن يعهلي لخهاد اق 
الدعوْكانتج إذا دعوة ؛مر المشرك قتل جواز وفيه الحرب( ياهل 

يالغته'''ّقي. العامة 

التيالفتنة اعتزلوا الدين أحد عنه اض رصي لمة مبن ومحمد 
حديقةعنه قال وقد أحعان، عنهم اف رصي الصحابة بين وقعن، 
هو؟من فقلنا؛ سيثا، الفتتة تنقمه لا رحلا لأعلم إي ت عنه ايله رمحي 
الفتنةوكانتح حديقة، مان، فلما الأنماري، لمة مبن محمد قال: 

(.Y'U-/Y_))ا(سرأءلأم 
(.٤ ٠ )٧٣ اJخاريح صحح اعر )٢( 
اكح)يم»؛م(.)٣( 
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وماتسة، وسبعض سعا عته اش رصي لمة مبن محمد عاش 

وذكرللهجرة'''، وأربعين تا مستة صفر ل المدينة ق عنه الله رصي 
وأربعين''/ثلاُث، ستة وفاته الدهى 

الفتنمن حففكه ك،ا اللهم وأرضاه، لمة مين محمد عن الله رصي 
فاحما.

)ا(الطقات)'آ/ه؛؛(.

'(.rU'r/Y؛-،)أعلامiuرأ(سر 













رجالأما،من كبر يديه عل وأسلم بالمدينة، الإملأم إل دعا فحين 
مزالمدينة، ق لأم الإّيحال، ولمزه ه النبي ليخبر مكة فدم 

هازسالمت،ئدم مد أنه أمه وثل-غ أحبره، ما ب-كل اؤ رسول 
لأني؛ك نا ثاو: بدأي؟ ^٠ فيه يداأنا ؛نندم ^ :l وفه: 

مىعلمته مت، أنما لعل ، ؛J،1ممالته: —، الئرموو مل باحد 
وهوالإسلام— ه — اف رمحوو يئس عل أنا ت يال، بمدأ المنام 
مزهرئتتلثه ما ن1كن'ت، ما هانتج: ولرسوله. لئسه افه رصي المدى 

مئوي.ءارادناإل بديني أفر ؛ مماJ • بينرب، ونزه الحث-ة بأرض 
بمعرضمن نل عل لأحرصن -بمثني أنت لمي ثال: جه 

أمةيا مضلجح: ثاو ثتكى. وجعلن، لنانلئ،. ادهن، تح: قالل. 
محمل.اوأف اف إلأ لا؛لمه انه ثان—هدى ثنيق علنلث، ناصح لمك إل 

برأييمزري دينلئ، 3، لأأد"ح—ل والثوانب هالمتج: ورسوله. عيده 
دني"ر.عز وأقيم علمنه أنث وما أدعلثؤ ولكني عمل وبمئف 

والفراربالدين،سواهما، ما عل ورموله الله أمر تقديم الخوار وؤ، 
للمخر،ودعومإ الله، معصية ل طاعتهإ دول الوالدين إل والإحسان 

عليهكال ما عل والبناء العار حوف، يقف، وقد الله، بيد الهداية وأل 
الحق..عل اكات، وقبة الإسلام، دون الأباء 

اليمان:'

irai





يثاء..من قفله اف يوق وكذلك عغليم، ؤإنجاز قليلة، مدة أما 
إلالخال به وانتهت والدعوة، الهجرة ق مصعبا شباب، مفى لقد 

أعظمغيمة..وهي الشهادة 

وغثرهم،للشباب، دروس من عنه الله رصي مصعب حياة ق وكم 
وتتأملها؟البمر تقرأهذه فهل 





بدلك. النبي له شهد وقد العلم، ق منقبة ولمعاذ 
معاذاا'ار.والحرام بالحلال ااوأءال«بم 

عنهاف رمحي عود موابن بذلك، الصحابة له شهد كإ 
نيلفل—إ حنيفا، ف قانتا أمة كان حبل ين معاذ إن ت يقول كان 
الأمةما أندري ونال! أخرى، مرة أعادمأ إبرامم، ذاك إن له; 
ضالهلع والقانت الخير، اس النيعلم الذي الأمة القانت؟ وما 

اذُ'ر.معكان وكيلك ولرسوله، 

لوقال; أنه عنه افه رضي عمر عن الحلية ق نعيم أبو وروى 
ذلكعل حمللن، ما وجل عز ريي عنه فالتي حبل بن محاذ استخلفت 

عزريبمم حضروا إذا العلياء إن يقول; ه اف رسول سمحت قلت; ل؟ 
بحجر(ُ'*.رمية بحجر)أي ة رنو أيد-رم بن معاذ كان وحل 

وهاديا٠^ اليمن إل الني. بعثه آخر لأمر ولعله هنا وس 
عرف،ند ،اش قال; اليمن إل بحثه حثن أته. ورد فقد اض، بإذن 

الهدية،لك ثلتبتر وقد الدين، من ركبك قد والذي الذين، ل بلاءك 
فاقبل،.ثيء لك أهدي فإن 

ا ٢٦الفتح:)U/ ق كإ حجر ابن رحاله ووثق ماجة، وابن الترمذي، رواْ )١( 
)•ا(الطتا-ت،;)ا/أ'أ*آ(.

)آ(الحلة:)ل/م;ل'ا(.



بيئيون

له''ُ.أهديت رأسا يثلانن رجمر من فرجمر قال؛ 

معاذأا'ر.فليأت الفقه أراد من قال: أنه عث، افه رصي عمر عن وصح 
إلمرمى دلأنجا له الني. بعث قمة اليخاري صمح ول 
كيلكوفيه تنفرا®، ولا وبئرا تعرا، ولا 'ايسرا لهإ؛ووصيته اليمن، 

كيفسأله: حن موسى لأيي( وقوله الليل، وقيام القرآن مع معاذ جر 
حزنيقضت وقد فأقوم اليلر، أول أنام قال• معاذ؟ يا القرآن تقرأ 
قوْتي"ر.أحتسب، كإ نومني فأحتسب، ل، اش كتب ما فأقرأ النوم، من 

وانجا^".وجزءاشراءة جرءاللنوم 
وأفادأفاده ما وعلمه عته، اف رصي لمعاذ محبته ه الّك، ا'ًارن لقد 

،اياله: قال ه النك، أن دءيرّْ الحاكم صحح فقد بعده، من الأمة 
لأحثلئ،،إي وائ وأمي، أئن، بأي معاذ: ممال لأحتلئ،®، إي واق معاذ، 
مول:أذ صلاة كر دبر ق ئدعى لا أذ أوصيلئ، معاد، 'ريا ممال: 
ع؛ادتك*'ً'.وحنن وسكرك، ذكرك، عل أعني 

)ا(الإصابة:)ه/ا'اآ(.
)آ(اكح;)يما-أا(.

الخارى:)\إم؛/صحيح )٣( 
)أ(اكح:)ا//آا■(.

وصححهصحح، بمد ( oTfr)والساتي; (، ١٥٢٢)داود: أم رواْ )٥( 
(.٢٧٣:)r/ الدمى ووانئه المدرك، ل الحاكم 
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يات مماو الشركي عل وهويدعو ~ ه ~ ام، أُيى أل يه، عدو مما 
أسمادهب لونى موسى ئوم 3او ك، لك لاموو واض إما اف وو رم 

يتاركوعى يمينك عى ماتل ولكنا ناعدوذ. هنا ها إثا مماتلأ وربك 
وبمزْلدلك ينرق ~ه~ النبذ ئرأث حلفك. ومذ نديك وبهت 

ذلك>".

وابنالترمذي روى ممل. محبته، ه افه رسول إعلان منافه ومن 
أمرنوحل عز افه أن ه: النبي عن عنه الله رصي بريدة عن ماجة 
ومال،^ن''٠.ذر، وأبو المقداد، عل، إ محبهم أنه وأ-محرن أربعة، بحب 

إثرعل الزبثر( بننؤ عمته)صباعة بننؤ ه الله رسول وزوجه 

يوماكانا ففد عوف، بن الرحمن وعبد الةا-اد بتن جرى وحوار نمة 

زوجنىالمدائن قال تتزوج؟، لا لك ما الرحمن. عبم. له ممال جالس؛ن 
ممال!للنبي. ذللت، فشكا له، وأغلمنل الرحمن عبد فغضب ابنتلئح، 

المطا_ب'م.عبلد بن الزبير بنت صباعة عمته بنتا فزوجه ازوجلمثا، أنا 

الله،مثيل ل والغزو الحهاد همة محمل عنه الله رصي القل.اد استمر 
علبحمص ه اممه رمول مارس المداد وافيت، الخيرانأت مال حتى 

(.١٦٢/٣)١(الطقات:)

حجر.ابن وحنإ>ناده ( ٢٧٤)آ/ الإمحابة! انغلرت )٢( 
الطبقات:الرحى: عبد سب تدون معد ابن وذكرْ (، ٢٧٤)ه/ الإصابة: )٣( 

(.١٦٦)م 

icai



بدييمحث

العزويريد عظمه مى عليها أئصل مد وائت مى ^١^'-؛، 
ؤ\ضنو\البموث ئززة ك مماو: ئدآغدن لث: ممك 

سميتالتوبة، هى ومحوره)البحومث،( ، ٠١١[٤ ١ تالتوJةت وثقالاب حقاها 

أسرارهما'ا.، وكثفاياشن عن البحث، من فيها لما بذللث، 

البعثةأول ق اسون عليها كان الخي الحال شدة المقداد وصف، 
 )j بنجبتر مال البلاء، ومت ل الإيان ثمن عن يكشف لْليفت حوار

العتىثاثين محلويى قمالت رجل به ئمز ثوما المداد إل جلستا شر؛ 
ئانتتنئ،رأين، ما رأينا انا لزددJا واف اف. رنول رأدا اللمثى 

أحدكممحمل ما ممال; خؤ أمل حزأم ١^٠ دال، ما أعجن، ئجعلئ، 
يكونكال كيم، نونهده يدرى لا عنه اض عيبه محصرا يتمش أف عق 

قنناحرهم عل اف كبهم أموام ه اف ومول خمر لمد واف فيه 
ربكمإلا ئنرفنل لا اف تحمدون أولا يصدقوه ولر بجيبزه ز جهثم 

بعث،ثمد واف يعزكم؟ الثلأء كفثم وئد محكم به جاء بجا مصدقي 
دينايروق ما وجاهلية ئزة ق ض علمثه يعن، لحال أند عل ه اللمي 

أزن١لدة لزى ١^ إف لحز >ئان ئلحاة الأزئان صات؛ مذ أئمل 

الدرك:وصححء; والحاكم (، ١٦٣)٣;الطقاُت،: j سد ابن رواه )١( 
نممفياس:)ا/آلأا(،والزصفيالمر:)ا/دحمل

وصححه،الحاكم رواه وفيه عنه، )٢( الهامش وانظر (، ٣٨٨)ا/يمدث ال)٢( 
دابر،سعد■••
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ئلكثد آن  fjjjتب ممل اش فح زثد لكفرآ أخأة أن ه
ثاونلش وب النار ق حيه آل وهوثنلم عنته مز ملأ النار يحل مى 
•٧[ ٤ تاافزدان! أشبُأُ فزئ ولزنانط أررا■ءدا ض ٧ هب رننا ؤ ث؛الت افه 

وحالة.فترة عن معبر عقول، حوار ترى وهوكإ 

غلاميد عل عنه افه رمحي مايته كانت الأسود بن اكداد 
بطنلث،أثق الغلام: ممال الجلن، عظم القياد أن ورد حيث له، رومي 

المقدادفإيتح خاؤله مم بطته فشق تلهلمؤ، حتى شحمه من وأحرج 
فإُت،"أ.الخرؤع دهن شرب المقداد إن وقيل• الُلأمُ'ُ، لهرب 

وقيل:عثإن، حلافة ز وثلاث؛ن نلاث سنة مانؤ أنه عل وامق 

أممسةُ سيع\ن ابن وهو 

المدينة،من أميال ثلاثة عل بالحرفح مانؤ أنه ّعد: ابن وذكر 
دالشعرْ'.بالمدسة دفن حتى الرحال رقاب عل فحمل 

وأرضاُْآ'•عنه الله رضي الشعر.. ممر آدم، طويلا، المقداد وكان 

(.٣٨٩-٣٨٨/١(،و١ني;)١٧٦-١٧٥/١)١(الحلة:)
(.٢٧٤)ا،/)مآ(الإءاة: 

 )٣(/V(:٦٣الطبقات )١
)؛(الإءاة:)ا'/أيآ(.

(.١٦٣)م/)ه(الطقات; 
(.٢٧٤/٩)٦(الإصاة;)





صغرمن اك زثف نكزث ا أن

فىفتفابمصنشمن؟ص

الناسحم من كان »دل بقوله: ذلك عل الر همد ابن وعلق 

 jالماسشر من الشعر هذا قالت إذ هي)هد( وكانت لدين، ا
لدين«>".اق 

مرادف)وهو أثعل أحول، ~ حسنه —ْع حديقة أبو وكان 
الأمنان،أولهسنزامم(>''.

عشرةاثنتي سة اليإمة ق استشهد أن إل حديقة أبو عاش 
توقتل؛ منه، وخمسبن أربع أد ثلاث وهوابن الهجرة، من 

سةُأا,وخمسين 

إلهاجروا حئن الهاجرين )إمام لسالم مول كان أنه مامه ومن 
المدية(.

وماتيعيشه، كان الذي الكفر س حذيفة أيا الله أّمج وهكذا 
أيا0دعا أن ولرموله فه والولاء الإيإن دعاه بل )عتة(، أبوه عليه 

(.٨٥)م )ا(الطقات: 
)•ا(الأثعاب:)اا/آها(.

١(. ١٩٥; والأتعاب:)١ (، ٨٥)r/ الْلقاص )٣( 
 )٤( /r(:،٨٥الطقات ،) (.٨١ا/ والإصابة:)١







بيئيون

الدار،مكنية .تثرت عثإن رانحى د.محمد تحقيق الصحابة. معرفة 

م.١  ٩٨٨م/ ١ ٤ ٠ ٨ ط الرياض الحرمين، ومكتبة النورة، ا،لدينة 
محمدأحمل. وتحقيق شرح —(، ٤٥٢ ١ )ت! حنبل ابن أخمل. ني، الم

المجيد.عبد الحسينى له تتمة شاكر، 

مؤسسةعباس، محمد بن اض وصى تحقيق الصحابة، فضائل 

م.١  ٩٨٣ه/١ ٤  ٠٣الأول اسة الرسالة، 
سفيانبن يعقوب، يوسم، أبو القوي! والتأرخ، المعرفة 

نثر؛انممري. ضياء أكرم دؤ تحقيق؛ -(، ٥٢٧٧)ين،؛ القوي 
م١ّ  ٩٨ه/١  ١٤٠١الثانية ط؛ بروت الرسالة مؤسسة 
عبدافبن الرحمن عبد القاسم، أبو السهيل؛ الأنف،، الروصى 
عبدوتعليق؛ نحهيؤ، —(، ٥٥٨١)ين،؛ المالكي الأنيلي السبيل 
القاهرة.الحديثة/ الكنم، دار نثر الوكيل، الرحمن 

هثامبن عثدالللثج أبومحمد هثام؛ ابن النبوية، جرة ال
صعيليلمثؤ.نثر؛وأي همام، تحقيق؛ —(، aY ٢٨)^،؛ المعانري 

أ\ى/س\آ٠ ٩ الأول ٍل: الأردن مكتبة؛كار 
)ت،بكر أي بن محمد اش عثد أبو ّعاو؛ ابن الكبمرى، الطثقااتا 

>؛ووت.صادر دار ءلبعة ه(،  ٠٢٣











تتئبمء:زثققت
ه الكتاندي يس 

٧وشكر تنويه 

٩ درأهل عن الحدث ئاذا 
١١ بدرشلأهل 
١٢ بدرأهل عدد 
١٥ أسلمثم الثرين من بدرا شهد ثن 
٢٥ عنهالله رصي كص بن ائ 

١٠٠عنه الله رصي الصامت بن أوس 
٣٣ عنهافه رصي النذر بن 

٣٧عنه الثه رصي الراء بن بثر 
٠٤ عنه الله رصي ئعالة ن صعد ن سر 

٤١٠ عنهافه رصي رباح بن بلال 
٤٦ عنهاممه رصي مراقة ين حارثة 

٤٩ عتهاف رصي النعإن بن حارثة 
٥٢ عنهافه رصي بلممة أل ن حاحل 
٥٧ عنهالله رصي عمرو بن حاطبا 
٥٩ عنهالل4 رصي الطال عد ين خمزة 
٦٤ عنهالثه رصي ساف لن حب■ 
٦٧ عنهاض رصي سويد بن حلاد 
٦٩ افعنهرصي رافع بن رفاعة 
٧١ عنهافه رصي العوام بن الزبير 





١٦٣ ءنهاث رضي حرام بن عمرو بن اف ب
١٦٦ عنهاف رصي الهنل عود مبن اف عبد 
١٧• عنهاش رصي الحارث ن عدة 
١٧٤ عنداف رصي غزوان بن عب 
١٧٧ عنهالله رصي عفان ثن عثان 
١٨١ عنهالله رصي مظعون بن عثإن 
١٨٥ عنهافه رصي محصن بن عكاشة 
١٨٩ ىاض رصي طالب ش ن ص
١٩٤ تاض ياسررصي بن عإر 

١٩٩ عنهالله رصي الخطان ن عمر 
٣'٦ عنهالله رصي وقاص ابا بن عمثر 

•٢؛، عنهالله رصي الحام بن عمر 
٨•٢ عنهافه رصي الأومى ساعية بن عويم 
٢١١ عنهاف رصي عامر بن قطبه 
٢١٤ عنهالله رصي ملمة ن محمد 
٢١٨ عنهالله رصي أثاثه لن سطح 
٢٢١ عنهالله رصي ُن ممى 
٢٢٦ رضيجل بن معاذ 
٢٣١ عنهاالله رصي عفراءُ ُلامنا ومعوذ معاذ 
٢٣٥ اهسُعنبنءدىرصى 

٢٣٨ محهاش رصي عمرو بن القياد 
٢٤٢ عنهالته رضي عنة لن حديثة أم 
٢٤٥ ومراحعهالحث مصادر 

٢٥١ الفهارس




